االفتتاحُح

انعمهُح انسُاسُح تتهاوي يف

مأزق انعمالء ووصر انشعة احلاسم

مأزقها اخلاوق وانسخط انشعثٍ

ْٗهاً إثش آخش ٗرفالن الوأصق الخاًك لعوالء العول٘ح الس٘اس٘ح الورِاّٗةح ففةٖ
الْلد الزٕ ذرفالن فَ٘ هعاًاج الشعة ّذضداد هعةذتخ الفمةش ّالثلالةح لةٔ

وثىرج انشعة انعارمح َتعاظم
عهً االتىاب

ًحْ هشٗع تالرشافك هع اًعذام الخذهاخ اتساس٘ح ٗرلاّل العوالء اتلةضام هةي
لةةٔ شاشةةاخ الف ة ال٘اخ لةةٔ همةةذساخ اتٌةةاء شةةعثٌا هحةةاّل٘ي إلِالِةةن
حجْى الةٔ الةسل٘واً٘ح صسافةاخ ّّحذاًةا
تعشسِن شط اتي آّٓ فِن ساحْا ٗ َ
ٌٗشذّى الحل ٌذ هي ت حل ٌذٍ ُّن كلِن ٗلعثةْى اللعثةح الوم٘رةح لعثةح
كسة الْلد ّٗرحذثْى تولء اشذالِن ي ها ٗسوًَْ ( اتصةال
اتصهح

ّ ( حةل

فٖ راخ الْلد الزٕ ٗشِذ فَ٘ الشاسع العشالٖ اًِ٘ةاساً اهٌ٘ةاً هشٗعةاً

ثش الرفجة٘شاخ اترشاه٘ةح الةرٖ ذواسسةِا الو٘ل٘ةش٘اخ الورذستةح فةٖ إٗةشاى
ّصهشج العول٘ةح الس٘اسة٘ح الثاة٘ةح تُ٘ةح تةاشا ِا الوة حك الوث ةٖ حةْل
اًرخاب

( هفْض٘ح اتًرخاتاخ

( الثٌٔ الرحر٘ح
تاٙرل

ّ ةي الوماٗة اخ ت٘ةي هةا ٗةسوًَْ لةاًْى

ُّْ فٖ حم٘مرَ لاًْى ًِة اهْال العةشاق تةا٘ ح ( الذفةع

ّلاًْى ( العفْ العام

أتىاء شعثىا األتٍ
َشجثىن انتخرَة اإلَراوٍ
يف انعراق وسىرَا
وانىطه انعرتٍ كهه

الزٕ ٗ ٌٖ فَ٘ كل طشف لةٔ ل٘ةالٍ فوٌِةن

هي ٗشٗذ إطالق سشا الوضّسٗي ّالفاسذٗي ّاتخش ٗشٗذ إطالق سشا هجشهةٖ
ه٘ل٘ش٘اذَ ّاها اتتشٗاء الزٗي ذ ص تِن سةجْى ّهعرمةالخ ح ْهةح الوال ةٖ
العو٘لح فال ِٗوِن اهةشُن تةل ٗشٗةذّى اتمةاُن فةٖ هعاًةاذِن ذحةد شةرٔ
اتةل٘ح ّالذ آّ ال ارتح ّل ي سخط الشعة ٗرٌاهٔ ّٗرضاٗذ ّس٘ثلغ رسّذةَ
فٖ ثْسذَ الشعث٘ح العاسهح الرٖ لي ذثمٖ هي الخًْح دٗاساً .

حكىمح ادلانكٍ انعمُهح
تىاصم شه محالخ االعتقال
واالغتُال حبق جماهدٌ

ّهللا اكثش ّ ..الٌاش الحاسن آخ لشٗة .

انثعث وادلقاومح وأتىاء جُشىا

ّس٘علن الزٗي ظلوْا إ هٌملةٍ ٌٗملثْى .

انثىرج

انثاسم

ص٢

نص تصزيح الناطق الزمسي حلشب البعث العزبي االشرتاكي

حىل احلملت الظاملت التي متارسها األجهشة القمعيت والعصاباث اإلجزاميت التابعت حلكىماث االحتالل منذ وقعىه وحلد اآلن يف استهداف
البعث ورمىسه

يم
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ِب ْ
ح ِ
س ِ
م ِ
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االش ِت َراكي
ث ال َع َربي
ب ال َبعْ ِ
ِ
ْ
ح ْز ُ

وحد ة حرية اشتراكية

ليلد ة لطر العراق

بسم هللا الرحمن الرحيم
﴿ يثبت هللا الذين امنوا بللمول الثلبت في الحيل ة الدنيل وفي اآلَر ة ۩ ويضل هللا الظللمين ۩ ويفعل هللا مل يشلء ﴾
صدق هللا العظيم

تصريح النلطك الرامي لحزب البعث العربي االشتراكي

نى رزٕلف انحًهخ انظبنًخ انز ٙيبضؼزٓب ٔرًبضؼٓب األجٓعح انمًؼٛخ ٔانؼصبثبد اإلجطايٛخ انزبثؼخ نحكٕيبد االحزالل يُص ٔلغ ٔنحدس ا ٌٜفد ٙاؼدزدٓدسال اندجدؼدش
ٔضيٕظِ ٔثغطبء لٕاد االحزالل ٔزػى يزٕاصم يٍ َظبو إٚطاٌ انصفٕ٘ ٔ ..يبضؼذ ْصِ األجٓعح ٔانؼصبثبد شزٗ إَٔاع اندمدًدغ ٔاندزدؼدصٚدت ٔاال دزدٛدبالد فد ٙلدم
يحبفظبد انؼطاق ٔفك يرطظ إجطاي ٙاَزمبئ ٙاؼغ ٔيُظى رُفٛصاً ألذطط ٔألصض يشطٔع إجطاي ْٕ ٙلبٌَٕ اجزضبس انجؼش .
ٔانؼطالٚ ٌٕٛؼهًٌٕ أٌ ْصا انًُٓج االَزمبي ٙنى ٚمزصط ػهٗ انجؼش ٔضيٕظِ ٔإَجبظارّ ٔ ،إًَب اذص أثؼبزاً ٔاؼؼخ ف ٙاػزمبل يئبد اٜالل يٍ انؼدطالدٛدٛدٍ ٔيدٍ ذدالل
حًالد نى رزٕلف ٕٚيبً يُص االحزالل ٔنحس ا ، ٌٜإضبفخ إنٗ رصفٛخ اٜالل يٍ انجؼضٔ ٍٛٛضيٕظ اجزًبػٛخ ٔٔطُٛخ يٍ شٕٛخ ػشبئط ٔػهًبء زٚدٍ ٔيدضدمدفدٛدٍ ٔأطدجدبء
ٔأؼبرصح جبيؼبد ٔػهًبء ف ٙيرزهف االذزصبصبد انؼهًٛخ أيؼبَبً ف ٙرسيٛط انؼطاق ٔإفطا ّ يٍ أْى ػُبصط انُٓضخ ف. ّٛ
ٔانؼًٛم انًبنكٔ ٙضيٕظ انزحبنف انالٔطُٚ ٙزججحٌٕ ثأَٓى ٚم ًٌٕٛزٔنخ انمبٌَٕ َ ..ؼى ْصا لبََٕٓى  ،لبٌَٕ انفٕضٗ ٔاإلجطاو ٔاالَزمبو َٔٓت انًبل اندؼدبو ٔردجدسٚدس
صطٔاد انؼطاق ٔحطيبٌ انشؼت يٍ انرسيبد ٔٔؼبئم انؼٛش انكطٚى ٔ ،جؼم انجهس ٔصطٔارّ يطرؼبً نكم يٍ ْت ٔزة َٔٓجب نهشطلبد األجُجٛخ .
ٔنى ٚؼس ذبفٛبً ػهٗ انؼطال ٍٛٛانُججبء أٌ لم انزفجٛطاد انزٔ ٙلؼذ ف ٙيحبفظبد انمطط ٔطٛهخ انؽُٕاد انًبضٛخ ٔيب رعال رمغ ٔانز ٙضاح ضدحدٛدزدٓدب اندًدئدبد يدٍ
انًٕاطُ ٍٛاألثطٚبء ٔانشططخ ٔيُزؽج ٙاألجٓعح انطؼًٛخ األذطٖ إٌ يٍ ُٚفصْب ْ ٙأجٓعح ٔػصبثبد أػسد ٔزضثذ ف ٙإٚطاٌ ٔجٓعد ثكم انٕؼبئم انفُٛخ ٔانًدبزٚدخ
ٔضرجذ نٓب أ طٛخ ضؼًٛخ  ٔ ،بنجٛزٓى يٍ يُزؽج ٙاألحعاة انطبئفٛخ انًطرجطخ ثبنُظبو اإلٚطاَ ٙانصفٕ٘ ثسافغ االَزمبو يٍ انؼطالٔ ٍٛٛلزم ٔرشطٚس الجط ػسز يُدٓدى
ٔإصبضح انفٕضٗ ٔاإلضْبة ف ٙانؼطاق ٔ ،نٛػ أ٘ جٓخ أذطٖ لًب ٚسػ ٙانًبنكٔ ٙأجٓعرّ ٔأػاليّ انص٘ ٚكٛم االرٓبيبد انجبطهخ ػهٗ اٜذط. ٍٚ
ٔزأة انًبنكٔ ٙحكٕيزّ ث ٍٛفزطح ٔأذطٖ ػهٗ إٚجبز شضائغ أٔ ثبألحطٖ ٚرزهك شضائغ ثبزػبئّ أٌ انجؼض ٍٛٛؼٛمٕيٌٕ ثؼًهٛبد ( إضْبثٛخ ) ف ٙػسز يٍ انًحدبفدظدبد
 ،أٔ أٌ انمبػسح ؼزمٕو ثؼًهٛبد ( إضْبثٛخ )  ..اند  ..نكٚ ٙحطض ٔٚؼجئ األجٓعح األيُٛخ ٔانؼًالء نهمٛبو ثؼًهٛبد اَزمبيٛخ ٔنكٚ ٙدزدردص يدٍ ْدصِ اندصضائدغ يدجدطض
نحًالد االػزمبالد ٔاال زٛبالد ضس انجؼضٔ ٍٛٛضس انًٕاطُ ٍٛػًٕيبً ٔثأٔايط يزٕاصهخ يُّ ٔلس ايزألد انؽجٌٕ انؼهُٛخ ٔانؽطٚخ ثًئبد اٜالل يٍ انًؼزمه ٍٛردًدبضغ
ضسْى شزٗ إَٔاع انزؼصٚت انجؽس٘ ٔانُفؽٚٔ ٙط ًٌٕ ػهٗ انزٕلٛغ ػهٗ اػزطافبد يطرجخ يٍ لجم انجالز ٍٚإضبفخ إنٗ إلساو انًبنكٔ ٙحكٕيزّ انؼًٛهخ ػدهدٗ
رُفٛص أحكبو اإلػساو ثؼسز لجٛط يٍ انًؼزمه ٍٛظهًبً.

ص٣
ٔمٛي ٌٍعّ ً١اٌّاٌىٌٚ ٟىً اٌعّالء ف ٟحىِٛرٗ ع١مرٍىُ اٌشعة ٚ ..شثح اٌثعث ٠إسلىُ  ٌٓٚذٕجٛا ِٓ عماب هللا ٚاٌشععة اٌشز ٞقرلرّشِ ٖٛشش اٌعشزاب ٚعشٍثرُ حش٠رشٗ ٚوشاِرشٗ م ِٚشا
صٌرُ ذّعٕ ْٛف ٟحشِأٗ ٚئرالٌٗ ٚق٘أرٗ ٌٚ ..زٌه ال ٠خٍٛا ٌماء ٌم١اداخ األحضاب اٌطائف١ح اٌعٍّ١ح ق ٚسؤعاء قحضاب ِا ٠شغّ ٝاٌراشاٌ اٌالٚغشٕ ٟئال وشاْ ّ٘ٙشُ و١ش ٛ٠احشٍ ْٛحّشالخ
االعرماالخ ِٚالحمح اٌثعث ٚاٌّٛاغٕ ٓ١عِّٛاً م ٌٚزٌه ال ّ٠شش ٠ش َٛتشذ ْٚحّشالخ ٚد٘شُ ٚاعرمشاالخ ٌّ شاخ ِشٓ اٌّشٛاغٕٚ ٓ١فش ٟوشً اٌّااف شاخ د ْٚاعشرنٕاء تاجشح قٔٙشُ ِطٍٛت١شٓ
ٚئس٘اتٚ .. ٓ١١ذعرذ اٌاٍّح اٌ اٌّح االٔرماِ١ح ٚتّثاسوح ٚدعُ ِٓ ٔ اَ ئ٠شاْ اٌصف ٞٛم ٠ٚعرذ ٠ٚرٛاحً اٌراشش٠ط ٚاٌرشعٍ ً١ظشذ اٌثعشث تشذع ٜٛأشٗ ق ٞاٌاشضب ٠إوشذ عٍش ٝاعشرٙذا
ٚخط اٌضٚاس اإل٠شأ ٓ١١ف ٟاٌعشاق ٚخاحح فِٕ ٟاغك اٌٍط١ف١ح ٚاٌىاظّ١ح ٚلذ عّّد سعاٌح حشادسج ِشٓ ِذ٠ش٠شح االعشرخثاساخ اٌعشغىش٠ح اٌعاِشح ٚترٛج١شٗ ِشٓ اٌعّ١شً اٌّشاٌى ٟئٌشٝ
اٌّااف اخ ف ٟاٌغاعح (  0 ( َٛ٠ ) 037قٍٛ٠ي  ) 2702م ٚذُ ذعّّٙ١ا تٕفظ اٌ َٛ١ئٌ ٝجّ١ش األجٙشضج األِٕ١شح ئٌشِ ٝشغر ٜٛإٌٛاحشٚ ٟاأللشع١ح فٙ١شا ِشٓ اٌىشزب ٚاٌرض٠ٚشش ٚاٌراش٠شط
ٚاٌرعٍٚ ً١اٌز٠ ٞعىظ خغح اٌّاٌىٚ ٟحىِٛرٗ ٚحٍفائٗ تاْ اٌثعث ع١م َٛتعٍّ١اخ ( ئس٘ات١ح ) ف ٟتغذاد ٚتال ٟاٌّااف شاخ ٠ٚرشُ اٌرشوش١ض عٍش ٝاٌّااف شاخ اٌجٕٛت١شح ٚخاحشح اٌفششاخ
األٚعػ م ٘زا وّا ٚسد ف ٟاٌشعاٌح وّا ٠إوذ اٌاضب حغة ِا جاء ف ٟاٌشعاٌح ق٠عا عٍ ٝاعرٙذا ٚخط اٌضٚاس اإل٠شأ ٓ١١ف ٟاٌعشاق .
ٔمٛي قْ ٘زا ٘ ٛذّ١ٙذ ٌم١اَ قجٙضج اٌّاٌىٚ ٟعصاتاذٗ ٌرٕف١ز حّالخ دُ٘ ٚاعرماالخ جذ٠ذج ٚاععح ف٘ ٟزٖ إٌّاغك م ٕ٠ ٛ٘ٚط ٞٛعٍش ٝذاشش٠ط ٚئثشاسج اٌعشذاء ظشذ اٌثعشث اٌشزٌ ٞشُ
٠فىش ِٛ٠اً ف ٟاعرٙذا اٌّٛاغٕ ٓ١ق ٚاعرٙذا اٌعشغح ِٕٚرغث ٟاألجٙضج اٌشعّ١ح ٚعثك قْ قعٍٓ اٌاضب ِٛلفٗ ٘زا فٚ ٟعائً األعالَ ألوشنش ِشٓ ِششج ٚقوشذ ٘شزا اٌّٛلش اٌشف١شك
عضج ئتشا٘ ُ١األِ ٓ١اٌعاَ ٌٍاضب ٚاٌمائذ األعٌٍٍ ٝجٙاد ٚاٌراش٠ش ف ٟخطثٗ ٚسعائٍٗ ٚذٛجٙ١اذٗ ٔٚ ..آ ال ٔغرثعذ ل١اَ عصاتاخ اٌّاٌى ٟتاسذىشاب جشّ٠شح جذ٠شذج فش ٟاعشرٙذا اٌشضٚاس
اإل٠شأ ٓ١١ف ٟاٌعشاق ٚخط تععٍ١ٌ ُٙم ٟاٌرّٙح عٍ ٝاٌثعث م ٘ٚزٖ ٔ١رٗ وّا ٠ع١ش اٌغٕ١اس ٛ٠اٌزٚ ٞسد ف ٟسعاٌح االعرخثاساخ اٌعغىش٠ح .
ئٕٔا ٔذ ٓ٠تعذج عّالء اٌطائف١ح اٌصف٠ٛح عٍِ ٝا ٠مٌٛش٠ٚ ْٛشعٍٍ٠ٚ ْٛشذجٍ ْٛعٍش ٝاٌثعشث ٔٚ ..مشٛي ٌٍّشاٌىٚ ٟحىِٛرشٗ اٌعٍّ١شح خشغ رُ قٙ٠شا اٌّجشِش ْٛاٌىشزات ... ْٛئْ اٌثعشث ٌشُ
٠غرٙذ ِٛ٠اً اٌضٚاس اإل٠شأ ٓ١١ف ٟاٌعشاق م فثأ ٞرٔة ٠غرٙذف ْٛ؟ ٚ ..اٌثعث ٌُ ٠م ِٛ٠اً ظذ اٌععة اإل٠شأٚ ٟظذ ق ٞششعة ِشٓ اٌشععٛب م ٔٚاشٓ عٕشذِا ٔشص إٌ شاَ فش ٟئ٠ششاْ
تإٌ اَ اإل٠شأ ٟاٌصف ٞٛف ٟاألعالَ ٔٚرعشض ٌٗ ٔٚذ ٓ٠جشائّٗ ٔٚفعح ٔٙجٗ اٌصف ٞٛئّٔا ٔمصذ إٌ اَ ق ٞاٌاىاَ ١ٌٚظ اٌشععة م فٙش ٛششعة حشذ٠ك ٚجشاس ٔٚاشٓ ٔاشرشَ جشٛاسٖ وّشا
ٔارشَ ِعاعشٖ م ٠ ٌُٚصذس ِٓ جأثٕا ق ٞاعرعذاء ق ٚذاش٠ط ظذٖ ٚف ٟقٚ ٞلد ِٓ األٚلاخ م وّا قْ اٌثعث ٠ش ٜقْ اٌععة اإل٠شأ ٟاترٍش ٟتٕ شاَ لّعش ٟظشاٌُ عشٍة حش٠رشٗ ِٚشاسط
ظذٖ شر ٝقٔٛاع اٌمّ ٚاإلجشاَ ٚاٌاشِاْ ٘ ..زا إٌ اَ اٌز٠ ٞثذد ثشٚج اٌثالد ف ٟذذخٍٗ اٌغافش تشعإ ْٚاٌشذٚي األخششٌ ٜرٕف١شز جشائّشٗ ٠ٚنش١ش اٌطائف١شح فٙ١شا ٚاٌفرشٓ ٌّٙ١شذ ألغّاعشٗ
اٌرٛعع١ح ٔٚ ..آ ٔرعاغ ِ اٌععة اإل٠شأٚ ٟذم ئٌ ٝجأثٗ فٔ ٟعاٌٗ ظذ إٌ اَ اٌمّع ٟاٌ اٌُ ف ٟئ٠شاْ .
ٌُ ذعذ ٘زٖ األوار٠ة ٘ٚزا اٌر ٍٕ٠ ً١طٍ ٟعٍ ٝاحذ م فمذ عش اٌعشال٘ ْٛ١زٖ األعاٌ١ة اٌمزسج اٌشر٠ ٟعرّشذ٘ا اٌّشاٌىٚ ٟعشصاترٗ ِٚشا ٘ش ٟئال أعىشاط ٌااٌشح اٌشعشة اٌشر ٟذإسلشٗ
ٚذإسق قذثاعٗ ٚحٍفاؤٖ م ٚحاٌح االٔ١ٙاس اٌر ٟذاممد ف ٟداخٍ٠ ٌٓٚ .. ُٙفٍرٛا ِٓ اٌعماب ئْ شاء هللا ٚ ..ع١عٍُ اٌز ٓ٠ظٍّٛا قِٕ ٞمٍة ٕ٠مٍث. ْٛ

أبو حمزة
بغداد المنصورة بإذن هللا
أوائل ذو القعدة ٣٣١١هـ
أواخر أيلول  ٢١٣٢م

دبكات من سريك األعرجي واجلبوري واملوسوي
سلطان يوسف الراوي
شٙذٔا ِٓ عٍ ٝشاشاخ اٌرٍفاص ٌٚعذج ِشاخ ٌعشض ِغشحِ ٟعاه ِٚن١ش ٌغ١شن غٕائ ٟفاحش ذغاتك فٙ١ا خطثاء آخش اٌضِشاْ غش١ش اٌّفش ٓ١٘ٛتٙشاء األعشجشٟ
ٚقحّذ اٌجثٛسٚ ٞإٌاش٠ش ئ٠اٖ ( جعفش اٌّٛعِٚ ) ٞٛا قدسان ِا جعفش اٌّٛع١ٌ .. !! ٞٛمشقٚا قعشّاء اٌفاعشذٚ ٓ٠اٌّاشاٌٌّ ٓ١شا ذشغّ ١٘ ٝشح إٌضا٘شح ِشٓ إٌشٛاب
ٚاٌّااف ٚٚ ٓ١والء اٌٛصاساخ ٌ ٌ ِٓٚف ِٓ ُٙتطأح اٌغٛء ٚاٌفغاد ٚوً ِٕ ُٙواْ ٠ذته دتىرٗ اٌخاحح تٗ ٍ٠ٚآ قّ٠ا ٌآ عٕذ ٌفشع قحشذُ٘ اٌشغّٕ١ا ٌٍشغنّٕ١ا
ٚذثجح األخش تاْ االعُ اٌّزوٛس ِٛل ٛحاٌ١اً ٚأثش ٌُٙ ٜقٔذادُ٘ ف ٟدتىاخ ِماتٍح ذمٛي تأْ تعط اٌّعِٕ ٓ١١اصٕ ٓ١تاٌاصأح اٌثشٌّأ١ح ٠ٚشاْ ٘شزا االعشُ وشاْ
ِااف اً عاتماً ألحذ ٜاٌّااف اخ ١ٌٚظ ععِ ٛجٍظ إٌٛاب ِٚ ..ا دسخ اٌغ١ذج إٌاعمح تأٔٗ ٘٘ ٛزا اٌعع ٛإٌاش٠ش اٌّاافع اٌغاتك ٚاٌشز٠ ٞرىٍشُ اٌعشت١شح تٍاشٓ
غش٠ة ٌٚىٕح ِغرٙجٕح ٚتّا ٠عشب عٓ أٗ خاٌ ٟاٌٛفاض ِٓ ق٠ح ِعشفح  ٛ٘ٚقفشش ِشٓ فشإاد قَ ِٛعش ٝوّشا ٠مشاي ٚاٌثم١شح ذشأذِ ٟشٓ افرشعا ِغٍشغً اٌفشغاد
ٚاٌّفغذٚ ٓ٠ف ٟدتىاخ اٌشالص ٓ١عٍ ٝحٛاف ٟاٌفعح اٌعىٌٍٍ ٟفغاد ٌى٠ ٟزسٚا اٌشِاد ف ٟاٌعٚ ْٛ١ق٠شح ع١ش !!.. ْٛع١ش ْٛاٌعششال ( ٓ١١اٌّفراشح فش ٟاٌرش١ضاب )
عٍ ٝحذ اٌرعث١ش اٌعشال ٟاٌّعشٚ ٚعٍ ٝاٌثاغ ٟذذٚس اٌذٚائش .

ص٤

الفوضى اخلالقت والفوضى املستبدة

أ .د .ضرغام الدباغ

ؼٛف ٌٓ ّ٠ضٚ ٟلد ط ً٠ٛحر ٝذعض اٌٛال٠اخ اٌّرحسج عٍ ٝأصاتع ٠سٙ٠ا ٚحر ٝلسِٙ١ا ٔسِاً عٍِ ٝا فعٍرٗ ٚذفعلٍلٗ ِلٓ ؼل١لاؼلاخ حلّلملاع ذل لاٖ اٌلعلطب
ٚاٌّؽٍّ .. ٓ١تاألِػ لطأخ ذطاتاً ٌٍطئ١ػ أٚتاِا ٠ ،طاٌة فٙ١ا تاٌىف عٓ اٌفٛض ٝاٌّؽرثسج ٔ ،عُ لطأخ ٚفىطخ ٚذع ثد !.
أ٠ ٌُٚىٓ اٌطئ١ػ تٛؾ ( ؼٍف اٌطئ١ػ أٚتاِا اٌّثاـط ) ٘ ِٓ ٛأطٍك اٌعٕاْ ٌٍفٛض ٝاٌراللح ٔ ،عُ ٘ىصا أؼّا٘ا اٌطئ١ػ اٌعثمط ٞعٕسِا زِط عاِساً ِرعّساً ِلع
ؼثك اإلصطاض ٚاٌرطصس تٍساً عٍُ اٌعاٌُ اٌحضاضج  !..تٍس ٠عطف اٌمطاعج ٚاٌىراتح ٚاٌفٍه ٚاٌفٓ ٚاٌّٛؼ١مٚ ٝحر ٝاٌععف علٍل ( ٝةٌلح اٌلٙلاضب  () Harpاٌلمل١لةلاضج
اٌؽِٛط٠ح ) اٌّعمسج  ،لثً أْ ٠ىرفف اٌعِٓ اٌٍّع ْٛأِ١طوا !.
ٌٚىٓ اٌطئ١ػ أٚتاِا اٌص ٞلاي عٓ ؼٍفٗ اٌطئ١ػ اٌةاٌث ٚاألضتع ْٛجٛضج جٛ١ٔٛض تٛؾ اٌص٠ ٞصٕف ت ٓ١اٌطؤؼاع األِط٠ىاْ أوةط اٌطؤؼاع األِط٠ىاْ جٙلال ً ٚتلالزج ٚ ،
ِطذثرٗ ِا لثً األذ١ط ٚ ( ،ف ٟاٌّطذثح االذ١طج تعسٖ  ،اٌطئ١ػ اٌعفط ْٚجّ١ػ جاضفٍ١س اٌص ٞحىُ ألـٙط ِعسٚزج  ، ) 1881فاٌطئ١ػ تٛؾ ٠ىاز ال ٠ل ل١لس حلرلٝ
اٌٍغح اإلٔىٍ١ع٠ح  ،لاي عٓ فعٍرٗ اٌفٕعاع اٌطئ١ػ أٚتاِا ٌٕٕ " :ؽحة ِٓ اٌعطاق تف اعح وّا زذٍٕا تحّالح " .
جّ ِٓ ً١أٚتاِا االعرطاف تحّالح ؼٍفٗ ٌٚ ،ىٓ ٌ١ػ اٌ ّ ً١ازعاؤٖ تاالٔؽحاب  ،فٙصا ٌألؼف غ١ط صح١ح  ُ٘ ،أعٚٚا فِ ٟعؽىطاخ ٚلٛاعلس ٌلٙلُ ٠ ،لرلؽلرلط
عٍ٠ ِٓ ُٙ١رعاِ ْٚع ِٓ ُٙأتٕاع جٍسذٕا ٠ ..ا ٌألؼف ٠ ..ا ٌألؼف ١ٌٚ ..ػ جّ١ال ً عسَ االعرطاف أْ ِطاضق ِماِٚح اٌفعة اٌعطال ِٓ ٟ٘ ٟجعٍٙلُ ٠لرلرلثل لْٛ
ف ٟجحٛضُ٘ ٚ ،ذٍه ؼٕرطجِٕٙ ُٙا أ٠ضاً ٚ..غ١ط جّ ً١أ٠ضاً أْ اٌطئ١ػ أٚتاِا ٠رض ط ِٓ اٌفٛض ٝاٌر ٟأطٍمٙا ضئ١ػ لثٍٗ  ،اٌطئ١ػ أٚتاِا اٌلص ٞأطلٍلك علٍلٝ
فعٍرٗ تاٌحّالح ( اٌفمطج أعالٖ ) فٛض ٝأعازخ تٍساً ذطج أ ٚواز ِٓ لائّح اٌثٍساْ إٌاِ١ح ئٌ ٝاٌعصط اٌح ط ،ٞذّاِاً وّا ٘سز ٚظ٠ط اٌراضج١ح ( جّ١ػ ت١لىلط ) فلٟ
عٙس ٚاٌس اٌطئ١ػ اٌ اً٘ أ ٚاألحّك ( وّا ٠م. ) ٌْٛٛ
ذطِ ً٘ ٜعمٛي أْ ٠فطظ إٌظاَ األِط٠ى٘ ٟصا اٌعسز اٌٛف١ط ِٓ اٌطؤؼاع األِط٠ىاْ اٌص ٓ٠ذٕمص ُٙاٌٍ١الح اٌعمٍ١ح ؟ ٌٍ ..سّ٠مطاط١ح عٛ١تٙا  ،فىّا أٚصلٍلد صلحلافل١لاً
ِةمفاً شو١اً  ،لرٍٗ طّٛحٗ ِ ،ةً تٕ١رِٛ ٛؼ١ٌ ٟٕ٠ٌٛٛحىُ ئ٠طاٌ١ا اٌعط٠مح ٚ ،أٚصٍد لائساً ش ٚواض٠عِا صاعمح ِةً أزٌٚف ٘رٍلط ٌلٍلحلىلُ ( جلٕلٔٛلٗ أٚز ٜتلٗ ) ،
ٚاٌطئ١ػ اٌؽاتك اٌّطح َٛضٔٚاٌس ض٠غاْ  ،اٌص ٞجاع ئٌ ٝضئاؼح اٌٛال٠اخ اٌّرحسج األِط٠ى١ح ِٓ حاوُ ٌٛال٠ح واٌ١فٛضٔ١ا  ،اٌر ٟأِض ٝفٙ١ا عّطٖ ِّةال ً ِٓ اٌلسضجلح
اٌةأ١ح أ ٚاٌةاٌةح ّ٠ ٌُٚ ،ةً زٚض اٌثطٌٛح ئال عٕسِا زذً اٌمصط األت١ض ضئ١ؽاً ٚ ،أضاز ٔىا٠ح تاٌّرطج ٓ١اٌص٠ ٌُ ٓ٠عط ٖٛلظ زٚض اٌثطٌٛح  ،أضاز أْ ّ٠لةلً فلٍلّلاً ٘ٚلٛ
ضئ١ػ اٌٛال٠اخ اٌّرحسج األِط٠ى١ح  ،فف ٟأحس ٜذطاتاذٗ  ،لاي تٍ ٙح جس٠ح ٌٍغا٠ح " ذالي زلائك ؼرٕطٍك اٌصٛاض٠د تاذ اٖ االذحاز اٌؽٛفل١لرلِٚ .. " ٟلطخ ولٛاْ
ِطعثح ٌّٓ واْ حاضطاً ٠ ٌُ ِٓٚ ،ىٓ حاضطاً ِٓ اٌّؽإ ِٓٚ ، ٓ١ٌٚاألٌّاْ ٚاإلٔىٍ١ع ٚاٌطٚغ ٚاٌ١اتأٚ ٓ١١إٌاغ أجّعٚ ، ٓ١تعس ِلطٚض ولٛاْ  ،أٔلفل لط اٌلطئل١لػ
اٌّّةً ضاحىاً ٌ١عٍٓ أٔٙا وأد ٔىرح ٠ ٌُ !...ضحه ٌٙا أحس غ١طٖ .
اٌطؤؼاع األِط٠ىاْ ٕ٠ررث ْٛزّ٠مطاط١اً ٌٚ ،ىٕ٠ ُٙحث ْٛاٌفٛضٌ ،ٝغ١طُ٘ ٚ ،ظعٍٛا عٍ ٝاٌعطب أّ٠ا ظعً عٕسِا ٌُ ذىٓ فٛضر ُٙف ٟذٔٛػ ١ٌٚث١ا ِٚصط ذاللح ولّلا
وأٛا ٠رأٍِ ْٛوفٛض ٝاٌعطاق ٠حث٠ ، ْٛأٍِ٠ٚ ْٛرأٍِٚ ْٛهلل ف ٟذٍمٗ ـإ .. ! ْٚـ عٛا اٌفٛض ، ٝتً ؼعٛا ٌٙا ٚ ،اعرمسٚا أْ تضعلح أظالَ ٌلٙلُ ؼل١لحل١لٍلٔٛلٙلا
ٌفٛض ٝذاللح ٚ ،عٕسِا ذاب فاٌ ، ُٙض طٚا ِٓ ٘صٖ اٌفٛض ٝاٌر ٟأذطجد األِٛض ِٓ ٔطاق اٌطّٛ٠خ ؤٛرطٚي ٘ ..صا اٌفعة ذطج ِٓ عملاٌلٗ ِٚ ،لعق ؼلرلائلط
اٌرٛف ٚ ،لطض اٌسذٛي ئٌ ٝاٌراض٠د ٚ ،اٌطئ١ػ أٚتاِا ِٓ جأثٗ لطض أٔٙا فٛضِ ٝؽرثسج ١ٌٚؽد ذاللح  ،حؽٕاً ٘صٖ فٛض ٝف ٟؼٛض٠ا ِ ،اشا عٕٙا ؟ ٠ثس ٚأٔٙا ٘لٟ
األذطِ ٜؽرثسج ٚغ١ط ذاللح ٚئال ٌىأد حض١د ترأ١٠سوُ .
٠ا ٌفّاذح إٌاغ ف١ىُ ٠ا أِط٠ىاْ  ً٘ ،لطأذُ ِاشا ورثد عٕىُ ئحس ٜصحف اٌّمسِح ف ٟأٌّأ١ا ( (Süddeutsche Zeitungعفل١لح ذلظلا٘لطاخ غضلة اٌلٕلاغ
( ٔإ٠س٘ا ٔ ،إ٠س اٌغضة ٚاٌرظا٘ط ٌٚىٓ ال ٔإ٠س اٌمرً ٚاٌرسِ١ط )  :ورثد ذمٛي ٠ ٌُ :عس ٌٍٛال٠اخ اٌّرحسج ِٓ ذأو١ط ٠صوط ف ٟإٌّطمح  ٟ٘ٚ ،ذٛاجٗ ِفاعط ِلعلاز٠لح
ألِط٠ىا  ،ئش ٌُ ٠عس أ ٞز٠ىراذٛض ٠ؽ١طط عٍٙ١ا ٚ ..ف ٟاٌٛلد ٔفؽٕٗ٘ ،ان ل ٜٛجس٠سج ذرمسَ اٌّفٙس اٌؽ١اؼٚ ، ٟاٌٛال٠اخ اٌّرحسج ذلط٠لس أْ ذؽلرلرلسَ ٘لصٖ
اٌمٚ ٜٛذؽر ٓ١ٙتٙا ف ٟاٌٛلد ٔفؽٗ ٘ٚ ،ا ٘ ٟذحصس وّاض تً ـظا٠ا ؼ١اؼرٙا " .
ِمسَ تطٔاِج ف ٟئحس ٜاٌمٕٛاخ اٌرٍفاظ٠ح تأٌّأ١ا ـاع ِطج أْ ّ٠اظح أحس ضٛ١ف تطٔاِ ٗ  ،فماي ٌٗ ٚ :ال ّٙ٠ه  ،ذرٔ ً١فؽه أِط٠ىٚ ٟذؽ١ط فل ٟئحلس ٜـلٛاض
اٌفطق األٚؼظ ٚ ( !..وأد ٘صٖ تعس أْ شاق اٌطئ١ػ تٛؾ طعُ األحص٠ح اٌعطال١ح ) فض د اٌماعح تاٌضحه .
أٙ٠ا اٌؽ١س اٌطئ١ػ تاضان أٚتاِا ٔ :حٓ ٔع١ؿ ّٛٔٚخ عٍ ٝأضضٕا ضاضِ ٓ١طضٌٚ ،ٓ١ىٓ ٌّاشا ذّٛذ ْٛأٔرُ تا٢الف ف ٟتالز غط٠ثحٚ ،ال ٠حثىُ أحلس فل ٟاٌلعلاٌلُ ئال
ٔفالاً ٚض٠ا ًع  ..أٔرُ ِرط  ِٓ ْٛاألؼاغ
اٌّؽطح ٟإٌط٘ ٟ ٠ٚإ٠طخ أتؽٓ لاي :ال ّ٠ىٓ أْ ٠ىٕ٘ ْٛان ٔصط ف ٟلض١ح جصٚض٘ا ِٓ جطّ٠ح  ..أذّٕ ٝأْ ذصٍه وٍّاذ٘ ٟصٖ .

ص٥

بعلم أمريكي مسبق
جمازر صبـرا وشـاتيـال ِ

ُ
دوامت احللقت املفرغت

حسني عباس الالمي

جريدة صدى الوطن

وشفد صح١فح «ٔٛ٠ٛ١زن ذاّ٠ص» األِ١سو١ح ػٓ ٚشائك ظس٠ح جد٠دج ذسجح ذٛزغ جٙاخ أِي١يسوي١يح جيِ ٟي يصزج
صثسا ٚشاذ١ال ج ٟاٌؼاَ ُٔ ٚ .2891شسخ اٌٛشائك جِ ٟماي ذحد ػٕٛاْ «اٌّ صزج اٌر ٟواْ ٠يّيىيٓ ذيفيا ٠يٙيا»،
ورثٙا ظ١س ئٔص٠عىا  ٛ٘ٚ ،تاحس أِ١سو ٟج« ٟجاِؼح وٌِٛٛث١ا » ،ذّىيٓ ِيٓ اٌيؼيصيٛز ػيٍيِ ٝعيريٕيداخ
ذاز٠خ١ح ئظسائ١ٍ١ح ذٛشك حٛازاخ جسخ تِ ٓ١عإ ٓ١ٌٚأِ١سو ٓ١١خالي ٘رٖ اٌفرسج ٚ ..ذٕمً ٚش١مح صيا زج تيرياز٠ي
 21أٍٛ٠ي اٌؼاَ ٚ ، 2891لائغ جٍعح ػمدخ تٚ ٓ١ش٠س اٌدجاع اإلظسائ ٍٟ١آٔران أز ً١٠شازِٚ ْٚثؼيٛز اٌيسئي١يط
األِ١سو ٟئٌ ٝاٌشسق األٚظػ ِٛز٠ط زاتس ٚ ..تحعة اٌٛش١مح  ،جمد غّأْ شاز ْٚزاتس ئٌي ٝأْ ئظيسائي١يً
ٌٓ ذٛزّغ اٌٛال٠اخ اٌّرحدج ج ٟاٌ سّ٠ح لائال ً « :ئذا وٕد ِرخٛجاً ِٓ أْ ذرٛزغ ِؼٕا  ،جيال ِشيىيٍيح ٠ ،يّيىيٓ
ألِ١سوا تىً تعاغح أْ ذٕىس األِس أ ٚػٍّٙا تٗ ٔٚ ،حٓ تدٚزٔا ظٕٕىس ذٌه أ٠عاً ٚ» ..ذش١س اٌصيحي١يفيح ئٌي ٝأْ
٘را اٌحٛاز ٠إود أْ اإلظسائ ٓ١١ٍ١وأٛا ػٍ ٝػٍُ تأْ حٍفاءُ٘ اٌٍثٕأ ٓ١١لد خٍٛا اٌّيخي١يُ ٚ ،أْ ػيّيٍي١ياخ
ذصف١ح ػشٛائ١ح لد تدأخ .
ٚذرحدز ٚش١مح أخس ٜػٓ ٌماء جس ٜت ٓ١اٌّٛجد األِ١سوٚ ٟشاز ْٚتحعٛز اٌعف١س األِي١يسوي ٟظياَ ٌي٠ٛيط ،
ٚزئ١ط األزواْ اإلظسائ ٍٟ١زاجائ ً١ئ٠راْ ٚ ،زئ١ط االظرخثازاخ اٌؼعىس٠ح أ ٛٙ٠ا ظاغ ، ٟذوّيس خيالٌيٗ زاتيس
تّٛلف تال ٖ اٌّطاٌة تأعحاب لٛاخ اٌ ١ش اإلظسائ ِٓ ٍٟ١ت١سٚخ  ،جس شاز ْٚلائال ً « :ئْ اإلز٘ياتي١ي١يٓ ال
٠صاٌ ْٛج ٟاٌؼاصّحٌٚ ،دٕ٠ا أظّاؤُ٘ ٚ ،ػد ُ٘ ٠رساٚح ِا تِ ،» 0222ٚ 1222 ٓ١رعائال ِ« :يٓ ظي١يريٌٛيٝ
أِٓ اٌّخّ١اخ ؟ »  ،جأجاب ازتس تأْ اٌ ١ش ٚل ٜٛاألِٓ اٌٍثٕأ ٟظرم َٛترٌه ٚ ..تيؼيد ِيفياٚظياخ ذيٛصيً
اٌطسجاْ ئٌ ٝاذفاق ٠مع ٟتأعحاب ئظسائٌ ِٓ ً١ثٕاْ خالي جرسج  89ظاػح ،تؼد «ذط١ٙس »اٌّخّ١اخ .
٠ ٌُٚرسن شاز ْٚغاٌٚح االجرّاع ئال تؼدِا ذأود ِٓ أْ االذفاق ال ٠حًّ أ ٞاٌرثاض  ،ئذ حد اٌّخ١يّياخ اٌيريٟ
ظ١دخٍٙا ٌرصف١ح «اإلز٘ات ٟ٘ٚ ،» ٓ١١صثسا ٚشاذ١ال  ،تسض اٌثساجٕح  ،اٌفاوٙأٚ .. ٟػيٕيد٘يا لياي زاتيس «
ٌىٓ اٌثؼط ظ١صػُ تأْ اٌ ١ش اإلظسائ ٍٟ١تاق ج ٟت١سٚخ ٌى٠ ٟعّح ٌٍثٕأ ٓ١١تمرً اٌفٍعط» . ٓ١١ٕ١
جّا واْ ِٓ شاز ْٚئال أْ ز «ظٕمرٍٔ ُٙحٓ ئذاً ٔ ٌٓ ..ثم ٟأحداً ِٕٔ ٌٓ ، ُٙعّح ٌىُ ٠ٚ -مصد ٌيٍيٛال٠ياخ
اٌّرحدج  -تأماذ ٘إالء اإلز٘اتٚ» .. ٓ١١تعسػح ز ازتس «ٌعٕا ِٙرّ ٓ١تيأيمياذ أحيد ِيٓ ٘يإالء ٚ» ..ويسز
شاز« ْٚئْ وٕرُ ال ذس٠د ْٚأْ ٠مرٍ ُٙاٌٍثٕأ ْٛ١جعٕمرٍ ُٙتأٔفعٕا »ٚ ،أػا اٌعفي١يس زاتيس ِيٛليف اإل ازج
األِ١سو١ح تاٌمٛي ِٕ ٛٔ« :ىُ اٌسح .. ً١ػٛا اٌٍثٕأ٠ ٓ١١رصسج» . ْٛ
تؼد ٘رٖ اٌّحا شح تصالشح أ٠اَ تدأ االٔعحاب اإلظسائ ٍٟ١ج ٟاٌعاتغ ػشس ِٓ أٍٛ٠ي ٚ ..لد شٙد ٘يرا اٌيٕيٙياز
أظٛأ ٌحظاخ اٌّرتحح  :لٛاخ ِٕظّح اٌرحس٠س اٌفٍعط١ٕ١ح وأد تاٌفؼً لد أخٍد ت١سٚخ ٚ ،تؼد ٌٍ١ح شأي١يح ِيٓ
اٌسػة  ،أعحة ِعٍح ٛحصب «اٌىرائة اٌٍثٕأ١ح »ِٓ اٌّخّ١اخ ج ٟصثاح اٌعثد .
ٚتؼدِا ػٍُ تفظاػح اٌّرتحح ج ٟاٌّخّ١اخ ٚ ،جٗ زاتس تسل١ح ئٌ ٝشاز ْٚورة جٙ١يا «٘يرا ز٘ي١ية ٌ ،يدٞ
ِّصً ج ٟاٌّخّ١اخ ٠ ٛ٘ٚ ،ؼد اٌ صس  ٠ ..ة ػٍ١ىُ أْ ذخ ٍٛا » ..ورٌه ٚت اٌيسئي١يط األِي١يسوي ٟزٔٚياٌيد
ز٠غاْ زئ١ط اٌٛشزاء اإلظسائِٕ ٍٟ١اح ُ١ت١غٓ تؼثازاخ لاظ١ح غ١س ِؼرا ج  ،حعثّا ذوسخ اٌصح١فح .

ذدٚز اٌحٍمح اٌّفيسغيح ٠ٚيؼي ٛاٌيحيد٠يس اٌيّيعيريٙيٍيه ػيٓ
( اإلصالح ٚاالجرّاع اٌٛغيٕيٚ ٟاٌيّيإذيّيس اٌيٛغيٕيٚ ٟاٌيٍيمياء
اٌٛغٕ ) ٟأ ٚزتّا ػسض اٌع١سن اٌالٚغٕ ٟجّٕيٙيُ ِيٓ ٠ي يد
اٌحً اٌعحس ٞج ٟذحم١ك ِا ٠عيّئٛيٙيا ( اذيفيالياخ أزتي١يً
ٚإٌ ف ) ػٍ ٝحد ذصس٠حاخ اٌىص١س ِٓ ( إٌٛاب ) ٌٚىٓ اٌؼيساب
ػصج اٌشاٖ تٕدز اٌّؼرّد اٌّسِٛق ٌيٍيؼيّي١يً اٌيّياٌيىي ٟتيأْ
حد٠ص ُٙػٓ اذفال١ح أزت ٛ٘ ً١حد٠س خساجح تً اَ ػّس .. ٚجميد
أصثح ِٓ اٌّاظٚ ٟاذفال١ح أزت ٟ٘ ً١اٌر ٟأذد تاٌثالء ٘ٚيىيرا
لاي ٌ ُٙػصج اٌشاٖ تٕدز تأْ ُ٘ ٠ؼاٌ  ْٛاٌّداٚاج تاٌر ٟوأيد
٘ ٟاٌداء .
ذحًّ اٌ ّاي ) وّا ٠مٛي اٌّيصيً اٌيؼيساليٟ
( ٘ ِٓٚرا اٌّاي ُ
اٌؼاِ ٟاٌّؼسٚف ٘ٚىرا ٠دٚز أغيساف اٌيؼيّيٍي١يح اٌعي١ياظي١يح
اٌّخاتساذ١ح جٚ ٟاِح حٍمر ُٙاٌّفسغح ػٍ ٝحعاب اظرّيساز
ِؼأاج أتٕاء شؼثٕا اٌصاتس اٌر٠ ٌٓ ٞعىد غ٠ٛال ً ػٍ ٝاظرٙراز
شِس اٌؼّالء ٚاٌٍصٛص تّمدزاخ اٌشؼة اٌر٠ ٞس٠د اٌح١اج ٚالتد
أْ ٠عر ١ة اٌمدز  ..لدز اٌرحسز ٚاالٔؼراق ٚاٌمصاص اٌؼا ي ِٓ
اٌمرٍح ٚاٌٍصٛص ٚاٌفاظد. ٓ٠

عرس أبن آوى
أزاد دلشاد
٘سع اٌّاٌىٚ ٟإٌ ١فٚ ٟئتسا٘١يُ اٌي يؼيفيسٚ ٞاٌشيٙيسظيريأيٟ
٘ٚا  ٞاٌؼاِس ٞظفاح تغدا ٚػيّياز اٌيحيىي١يُ ٚغي١يس٘يُ اٌيٝ
اٌعٍّ١أ١ح إلذّاَ احرفاالذٙيُ جي ٟػيسض أتيٓ أ ٜٚأ ٞػيسض
اٌٛا٠ٚح اٌر٠ ٞؼسجٗ اٌؼسال ٛ٘ٚ ْٛ١ػسض ظس٠غ ألغيساف اٌيؼيّيٍي١يح
اٌع١اظ١ح اٌر ٟغاٌد أػساظيٙيُ جعيّي١يد تيأػيساض اٌيٛا٠ٚيح
ٌىصسذٙا ٚوٍ٠ ُٙثيحيصي ْٛػيٓ اٌيحيً اٌيّيٕيشيٚ ٛويً أشِيريٙيُ
اٌّعرؼص١ح  ِٓ ُِٕٙٚلاي تأْ ِٓ لصد ٖٚال ٠حًّ ػصا ظحيس٠يح
ُ اٌّع١ف ح١سذ ُٙتاٌ ٛاب اٌحاظُ تأٔٗ ال ّ٠رٍه ( ٚصيفيح
ع َ
َ ٚح َ
غث١ح ) ٚاٌر ٞحك ج ٗ١اٌمٛي غث١ة ٠دا ٞٚإٌاض ٘ٚي ٛػيٍي١يً ..
ٚػا ٚا اٌ ٝذس ٠د أظطٛأاذ ُٙاٌّشسٚخح ػٓ اٌّصاٌحح اٌّصػِٛيح
ت ( ٓ١اٌّسوص )  ( ٚاإللٍٚ ) ُ١ت ( ٓ١اٌؼسال١ح ) ٌٚ ( ٚيح اٌيميأي) ْٛ
ٚت ( ٓ١اٌصدزٚ ) ٓ١٠حٍفائ ُٙجّ١ا ٠عّ ( ٗٔٛاٌرحاٌف اٌيٛغيٕي) ٟ
ٚاٌٛغٕ١ح ِٕٗ تساء ٘ٚىرا ذدٚز ِطاحٌٕٚ ُٙىٕٙا جؼ ؼح تال غيحي١يٓ
٠ ً٘ٚسج٘ ِٓ ٝإالء غح ٓ١ج ُٙأزتاب اٌؼّاٌح ٚاٌفعا ٚاالجيساَ
ٚحسِاْ اٌشؼة ِٓ أتعػ حمٛلٗ ٌٚىٕٙا ظٛزج اٌغعة اٌيؼيساليٟ
ظرحسق ِٓ اٌؼّالء ٚاٌٍصٛص األخعس ٚاٌي١ياتيط تيأيفيساغ ػيميد
ػسظ ُٙػسض اٌٛا٠ٚح ٌ ُ سب جأ ٓ٠اٌّفس .

ص٦
أتناء شعثنا انثطم يشجثىن متادي حكىمح املانكي انعميهح

جماهذو انثعث واملقاومح حيذو ركثهم انزفيق اجملاهذ عزج

تارتكاب عصاتاتها نهتفجرياخ اإلجزاميح وانهيار انىضع

إتزاهيم يىاصهىن جهادهم املهحمي وحىت انتحزيز

األمني

واستقالل واننصز املثني

انثعث والدج أصيهح وجتذد دائم

انتخزية اإليزاني
هيثم انقحطاني

نى ذكٍ ٔالدج انثعس يٍ انٕالداخ انغٛاعٛح انطاسئح ٔانظشفٛح تم كاَد ٔالدج أصٛهح يٍ يخاض االيةح انةعةغةٛةش
ٔيعاَاذٓا ٜاليٓا ٔذٕدذْا يع دمٛمرٓا ٔذطهعاذٓا انًغرمثهٛح رنك أٌ أيح انشعاالخ نى ٔنٍ ذرٕلة نةٍ أدائةٓةا
فكاٌ انثعس صٕسج االيح انذٛح ٔظًٛشْا انٛمظ ٔ ..يٍ ُْا كاَد ْٕٚرّ جٓادٚح يُز انثذء فٕٓ ال ٚغرك ٍٛنةهةٕالةع
انفاعذ ْٕٔ انصٕسج انذائًح ظذِ ٔيُاظهِٕ ْى انًجاْذٌٔ األصالء انز ٍٚسفعٕا ساٚح انٕدذج ٔانذشٚح ٔاالشرةشاكةٛةح
ف ٙأسجاء االيح انعشتٛح كهٓا ٔعفذٕا ديائٓى ف ٙدسٔب انُعال رٔداً نٍ ْٕٚرٓا ٔٔجٕدْةا ٔٔدةذذةٓةا ٔذةذةشسْةا
ٔاعرمالنٓا ٔذمذيٓا االجرًان ٙفهى ذهٍ نٓى نضًٚح ٔيا ُْٔد نٓى أسادج لادٔا َعاالخ أتُاء االيح ٔاَرفةاظةاذةٓةى
ٔفجشٔا شٕسج انثعس ف ٙانعشاق ٔأشادٔا ف ّٛلهعح انُعال انعشت ٙانًعاصش ٔد ٍٛأعرٓذفٓةا انةذةهة االيةٛةشكةٙ
انصٓ َٕٙٛانفاسع ٙتاشش يُاظهٕ انثعس نهٗ انفٕس جٓادْى انًهذً ٙيُفز ٍٚعرشاذٛجٛح انثعس ٔانةًةمةأيةح
انر ٙسعًٓا نٓى انشفٛك انًجاْذ نضج إتشاْٛى االي ٍٛانعاو نهذضب ٔانمائذ االنهٗ نهجٓاد ٔانرةذةشٚةش ٔانةخةال
انٕغُٔ ٙتزنك نثش يجاْذٔ انثعس ٔانًمأيح نٍ دمٛمح انشعة انعشالٔ ٙااليح انعشتٛح ْٕٔٚرةٓةًةا انةجةٓةادٚةح
تٕجّ االدرالل االيٛشك ٙانثغٛط ٔخاظٕا نثش ذغع عُٕاخ يرشناخ تانرعذٛاخ انغخٛح ٔديةاء انشةٓةذاء االتةشاس
جٓاداً يهذًٛاً ال ْٕادج ف ّٛذًكُٕا نثشِ يٍ إنذاق انٓضًٚح انًُكشج تانًذره ٍٛاالٔغاد ْٔةشٔتةٓةى يةٍ انةعةشاق
ف ٙانذاد٘ ٔانصالش ٍٛيٍ كإٌَ االٔل انًاظٔ ٙذذمك َصش انعشاق انراسٚخ ٙانًث ٍٛانز٘ أساد دهفةاء االيةشٚةكةاٌ
يٍ انصٓاُٚح ٔانفشط ٔنًالئٓى يٍ اَرذانّ نثش يذأنح أدالل االدرالل االٚشأَ ٙسٚصاً نالدرالل االيٛشك. ٙ
ْٔا ْى يجاْذٔ انثعس ٔانًمأيح ٕٚاصهٌٕ جٓادْى انًهذً ٙتٕجّ ذشكاخ انًذرهةٛةٍ األيةشٚةكةاٌ ٔانةرةغةهةغةم
االٚشأَ ٙنًالء انعًهٛح انغٛاعٛح غٛش اتٓ ٍٛتانمًع انٕدش ٙانز٘ ًٚاسعّ ْةالالء نةثةش دةًةالخ االنةرةمةال
انرعغف ٙانٕاععح انُطاق ٔانًصذٕتح تانرعزٚة انٕدش ٙدذ انًٕخ ٔانر ٙذطال يُاظه ٙانثةعةس ٔيةجةاْةذ٘
انًمأيح ٔظثاغ ٔغٛاس٘ ٔظثاغ ص ٔجُٕد جٛشُا انثاعم ذذد ظثاب انفشلعاخ انكارتح يصال ً ( انذنةٕج نةعةٕدج
انعثاغ ) ٔانر ٙذشٔو اعرٓذافٓى ٔذصفٛرٓى ٔدنٕاخ ( انًصانذح ) انكارتح ٔذذد غطاء يةشاجةعةح يةا ٚغةًةَٕةّ
( لإٌَ انًغاءنح ٔانعذانح ) ٚعًى ( االجرصاز ) نهٗ أتُاء انشعة كهٓى نٛطال انًضٚذ يةٍ أعةاذةزج انةجةايةعةح
ٔانمعاج ٔانًُٓذعٔ ٍٛانفُٔ ٍٛٛغٛشْى .
ٔيا دسٖ ْالالء انعًالء أٌ انثعس ألٕٖ يٍ يذأالخ ( االجرصاز ) كهٓا ٔانر ٙذًكٍ ْةٕ انةثةعةس يةٍ اجةرةصةاشةّ
تإجٓاظّ نالجرصاز ٔكغش عٛفّ انصذئ فٓا ْٕ انثعس ٚذمك دعٕساً جًاْٛشٚاً يرصانذاً ف ٙانشةاس انةعةشالةٙ
ْٔا ْى أتُاء شعثُا انغٛاسٖ ٚهرفٌٕ دٕل دضتٓى انًجاْذ دضب انثعس انعشت ٙاالشرشاكة ٙيةٕاصةهةٛةٍ يغةٛةشج
جٓادْى انرْ ٙضيد انًذره ٍٛنٕٛاصهٌٕ إجٓاض يخطػ انرمغٛى ٔانرفرٛد انعشلةٔ ٙانةطةائةفةْٔ .. ٙةا ْةٕ
انثعس ٚشنة انعًٛم انًانك ٙانز٘ ساح ْٕٔ ٚكٛم ذخشصاذّ ظذ انثعس ٚعرشف تٕٓٚح انثعس انةٕغةُةٛةح ٔانةمةٕيةٛةح
سغًاً نُّ تمٕنّ ٔتعظًح نغاَّ أٌ انثعس نٛظ عُٛاً ٔنٛظ شٛعٛاً ٔانثعس نٛغد نةّ أٚةح ْةٕٚةح غةائةفةٛةح ..
ٔنٛعهى انعًٛم انًانك ٙتاٌ انثعس نٛظ انٕٛو تم ُٔنذ دضتاً ٔغُٛاً ٔلٕيٛاً ٔيادذّ أتُةاء انشةعةة ٔااليةح كةهةٓةى
تًخره أغٛافٓى ٔكاٌ ُي َٕدِذاً نهشعة نثش يغٛشج شٕسذّ انظافشج ٔٔاصم دٔسِ انرٕدٛذ٘ نهشةعةة ٔااليةح نةثةش
لٛادذّ نًغٛشج انجٓاد ٔانرذشٚش انظافشج ٔدرٗ انُصش انًثٔ ٍٛيٕاصهةح دٔسِ انةٕغةُةٔ ٙانةمةٕيةٔ ٙانةُةٓةعةٕ٘
ٔذذمٛك االَثعاز انعشت ٙانجذٚذ ٔأنالء انثُٛاٌ انذعاس٘ االَغاَ ٙانشايم .

وما أدراك هذا انتخزية!..؟
حتسني قاسم انياسزي
انرخشٚة اإلٚشاَ ٙنّ أٔل ٔنٛظ نّ آخش فةاأليةش نةى ٚةمةرةصةش
نهٗ انرغهغم ٔانُفٕر اإلٚشاَ ٙانٕاعع نةهةٗ فةذادةرةّ تةم
ذعذاِ انٗ يذأنح انُظاو اإلٚشاَ ٙانصفٕ٘ أٌ ٚكٌٕ انةٕسٚةس
نالدرالل األيٛشكٔ ٙترثعٛح يطهمح يٍ انعةًةٛةم انةًةانةكةٙ
إلٚشاٌ ٔششٔنّ تانرخشٚة انًةًةُةٓةخ داخةم انةعةشاق ٔفةٙ
انخهٛخ انعشتٔ ٙانٕغٍ انعشت ٙكهّ  ..ففعال ً نةٍ اإليةالءاخ
عهًٛاَ ٙنةهةًةانةكةٔ ٙيةمةرةذٖ
انًثاششج يٍ لثم لاعى ُ
انصذس نذٖ اجرًانّ تٓى ف ٙإٚشاٌ لثةم دعةٕس ( انصةذس )
الجرًاناخ أستٛم نهٗ دذ ذصشٚذّ ْٕ الغٛشِ فةمةذ شةٓةذ
شاْذ يٍ أْهٓا .
ٔذؤذ ٙاالنرشافاخ يرؤخشج يٍ ْٕشٛاس صٚثاس٘ ألَةّ ال ٚةمةذس
إال انرًاط اٚشاٌ تًطانثرٓا تًُع اعةرةخةذاو أجةٕاء انةعةشاق
نزتخ أتُاء انشعة انغٕس٘ انشمٛك كةًةا ٚةرةخةش نةهةٙ
انًٕعٕ٘ انز٘ عًٗ َفغّ يغرةشةاس انةًةانةكة ٙفةؤ٘
يغرشٛش ٔأ٘ يغرشاس !! فٛمٕل َذٍ َةرةعةشض نةهةعةغةٕغ
اإلٚشاَٛح ٔانعغٕغ االخشٖ انًماتهح تةُةفةظ انةمةذس ْٔ ..ةى
انًٕعٕ٘ ٔعٛذِ ٔسْػ انعًٛم انًانك ٙكةهةٓةى ظةانةعةٌٕ
ترُفٛز يخطػ انرخشٚة انز٘ ٚمٕدِ انُظاو اإلٚشاَ ٙانصةفةٕ٘
ف ٙانعشاق ٔانٕغٍ انعشت ٙكهّ نثش ذُفٛز عٛاعٛح انًةذةأس
انًشثْٕح ٔذغعٛش انفرُح انطائفٛح ٔانعشلٛح تةم ٔااللةرةرةال
انطائفٔ ٙانعشل ٙف ٙيذأنح نذشف شٕساخ انشعة انةعةشتةٙ
نٍ أْذافٓا األعاعٛح .
ٔرنك كهّ ٚجش٘ نثش انرٕاغآخ األيٛشكٛح انصَٕٓٛٛح اإلٚةشاَةٛةح
ف ٙذخادو عٛاع ٙيفعٕح ٔذُافظ نهٗ يةٕالةع انةُةفةٕر
َٔٓة ششٔاخ انٕغٍ انعشتٔ ٙانغع ٙانٗ ذمغٔ ًّٛذفرةٛةرةّ
انٗ كاَرَٕاخ صغٛشج خذيح نهًخطػ األيٛشك ٙانصةٓةٛةَٕةٙ
انفاسع ٙانز٘ تاذد يمأيرّ فشض نٛةٍ نةهةٗ كةم أتةُةاء
االيح انعشتٛح شعثاً ٔدكٕياخ ٔ ..انُةصةش أتةذاً دةهةٛة أيةح
انشعاالخ ايح انخٛش ٔانششاد .

ص٧

نص انبيان انذي أصدرته قيادة قطز انعزاق

حول سيارة وسيز اندفاع اإليزاني امحد وحيدي حلكومت انعميم املانكي

ٍِن
ن الل ّ ِ
ح َ
ه ال َّر ْ
تِ ْ
ي ال َّرح ِ
س ِ
و ِ
ح ع َر ِتٍ ٌ
ُأه ٌ
خالِدَج
حدَج
ح َوا ِ
ذاخ ِرسالَ ٍ
ح َ
ُ
وحدج حرٌح اشتراكٍح

االش ِت َراكً
ث ال َع َرتً
ب ال َثعْ ِ
ِ
ْ
ح ْس ُ
قٍادج قطر العراق
هكتة الثقافح واإلعالم

زٌارج وحٍدي
دلٍل داهغ جدٌد على تثعٍح حكوهح الوالكً العوٍلح إلٌراى

ٌب أثُبء شؼجُب انصبثش انصبيذ
ٌب أثُبء أيزُب انؼشثٍخ انًجٍذح
ثؼذ افزضبح رجؼٍخ انؼًٍم انًبنكً إلٌشاٌ يٍ خالل اعزخذاو انؼشاق كجغش نؼجٕس األعهذخ ٔانًٍهٍشٍبد اإلٌشاٍَخ نًًبسعخ انزخشٌت فً عٕسٌب ٔرثخ أثُبء
انشؼت انغٕسي انشمٍك رجًء صٌبسح أدًذ ٔدٍذي ٔصٌش انذفبع اإلٌشاًَ نًٍبسط إيالءاد انُظبو اإلٌشاًَ ػهى دكٕيخ انًبنكً انؼًٍهخ ثؼذ أٌ رظبْشد ثبدػبء
االعزمالنٍخ انكبرثخ ٔثبإلػالَبد انزًٌٍٕٓخ ػٍ يب عًِٕ رفزٍش انطبئشاد اإلٌشاٍَخ ٔ ..لذ أفصذذ يؼطٍبد صٌبسح ٔدٍذي انًفضٕدخ ػٍ رؤكٍذ إػالٌ انؼًٍم
ٌُظ ٔدٍذي أٌ ًٌبسط رجهٍغ
انًبنكً رجؼٍزّ انكبيهخ إلٌشاٌ ثم ٔساح جالٔصح انؼًهٍخ انغٍبعٍخ انًزٓبٌٔخ ٌزغبثمٌٕ ػهى اعزمجبل ٔدٍذي ْزا ثبألدضبٌ ٔنى
َ
إيالءارّ إلثشاٍْى انجؼفشي يؼزًذ انُظبو اإلٌشاًَ فً انؼشاق ْٔ ..كزا رشافمذ صٌبسح ٔدٍذي ثشٍ دكٕيخ انًبنكً انؼًٍهخ نذًهخ االػزمبالد انٕاعؼخ انُطبق
انزً طبنذ يجبْذي انجؼث ٔانًمبٔيخ ٔضجبط ٔطٍبسي ٔضجبط ٔجُٕد جٍشُب انجبعم فًٍب ٔاصهذ ْزِ انذكٕيخ انؼًٍهخ اطالق ٌذ انُظبو اإلٌشاًَ نغشلخ انُفظ
انؼشالً ٔرؼٌٕضّ ػٍ خغبئشِ جشاء انؼمٕثبد انذٔنٍخ ثبعزًشاس رٕسٌذ انؼًالد انصؼجخ انى اٌشاٌ ػجش انًصبسف انؼشالٍخ .
ٌب أثُبء شؼجُب انًمذاو
ٌب أدشاس انؼشة ٔانؼبنى
ْب إَكى رشٌٔ ثؤو أػٍٍُكى رًبدي انُظبو اإلٌشاًَ انصفٕي ثزُفٍز أجُذرّ انزٕعؼٍخ انؼُصشٌخ فً انؼشاق ٔانخهٍج انؼشثً انًزشافك يغ يٕاصهزّ نذٔسِ انزخشٌجً
فً عٕسٌب ٔانزي ثبد يفضٕدبً ػهى َذٕ ٔاعغ انُطبق ػجش اعزخذاو انُظبو اإلٌشاًَ نألجٕاء ٔاألساضً انؼشالٍخ نُمم األعهذخ ٔانًؼذاد ٔلزم انشؼت انغٕسي
انصبثش ٔنى رفهخ ػًهٍبد جش األرٌ األيشٌكٍخ نهؼًٍم انًبنكً فً ثٍُّ ػٍ اإلفصبح ػٍ ػًبنزّ انًطهمخ إلٌشاٌ ثؼذ أٌ عهًذ أيشٌكب انؼشاق انى اٌشاٌ ثؼذ
ْضًٌزٓب انًُكشح ػهى أٌذي يجبْذي انجؼث ٔانًمبٔيخ انزٌٍ ٌٕاصهٌٕ رصذٌٓى انذبصو نزشكبد االدزالل األيٍشكً انصفٌٕخ انفبسعٍخ ٔألضاو انؼًهٍخ انغٍبعٍخ
اٌَهخ نهغمٕط رذذ ٔطؤح انغخظ انشؼجً انًزصبػذ ٔانًزصذي ثذضو نهزٕاطآد األيٍشكٍخ انصٍٍَٕٓخ انفبسعٍخ ٔانكبشف ألالػٍت دكٕيخ انًبنكً انؼًٍهخ
انًغزٓزشح ثًمذساد انشؼت انؼشالً ٔانغبسلخ أليٕانّ ٔثشٔارّ ٔانزً يب صانذ رًبسط نؼجخ انزخذٌش انًفضٕدخ ػجش انهؼت ثؤٔساق ( اإلصالح ٔانًصبنذخ )
انًغزٓهكخ انزً ثبرذ ػبجضح ػٍ عزش ػٕساد انؼًهٍخ انغٍبعٍخ انغبئشح فً طشٌك انغمٕط انذزًً ٔ ..عٍٕاصم انًجبْذٌٔ األصالء كفبدٓى انًمذط ٔدزى
انزذشٌش انشبيم ٔاالعزمالل انزبو ٔاعزئُبف يغٍشح انجُبء انثٕسي انٕطًُ ٔانمٕيً ٔاإلَغبًَ ٔانكجٍش .
انًجذ نشٓذاء انؼشاق ٔااليخ األثشاس .
انخضي ٔانؼبس نهؼًالء االخغبء األرالء .
ٔنشعبنخ ايزُب انخهٕد .
لـٍـبدح لــطــش انـؼــشاق
يكزت انثمبفخ ٔاإلػالو
 ٥رششٌٍ األٔل  ٢١٠٢و
ثغـذاد انًُصٕسح ثبنؼـض ثإرٌ هللا

ص٨

محلة إعالنية هعادية لإلسالم فـي هـحطات هرتو نيويورك

تصف املسلوني بـ »املتوحشني« »وتطالب بدعن إسرائيل »املتحضرة«

هنقول عن جريدة صدى الوطن
تذأخ  َٛ٠االثٕ ٓ١اٌّاظ ٟحٍّح ٍِصماخ أغٍمرٙا ِٕظّح أِ١شو١ح ِؼاد٠ح ٌإلعالَ ف ٟأٔفاق ِرشِ ٚذٕ٠ح ٔٛ٠ٛ١سن  ،ذصف اٌّغٍّ ٓ١اٌز٠ ٓ٠ذػ ْٛإٌ« ٝاٌجٙاد »تـ «اٌّرٛحش» ٓ١
ٚذطاٌة تذػُ إعشائ« ً١اٌّرحعّشج  » ..فّ١ا اػرمٍد ششغح اٌّذٕ٠ح اٌىاذثح ٚإٌاشطح اٌحمٛل١ح اٌّصش٠ح األِ١شو١ح ِٕ ٝاٌطحا ٞٚتغثة سشٙا تغائً ( عثشا ) ٞإحذ٘ ٜزٖ
اٌٍّصماخ اٌر ٟأرشش فِ ٟح١طٙا ٔاشطٛ٠ ْٛصػِٕ ْٛاش١ش ٌثث اٌٛػ ٟحٛي حٍّح اٌىشا٘١ح ٘زٖ .
ٚذمٛي اٌحٍّح اٌر ٟذٌّٙٛا ِٕظّح «اٌّثادسج األِ١شو١ح ٌٍذفاع ػٓ اٌحش٠ح »اٌ١ٕ١ّ١ح اٌّرشذدج « ف ٟوً حشب ت ٓ١اإلٔغاْ اٌّرحعش ٚاٌّرٛحش  ،ادػّٛا اإلٔغاْ اٌّرحعش  ..ادػّٛا
إعشائٚ ً١أعمطٛا اٌجٙاد » .
ٚذأذ٘ ٟزٖ اٌحٍّح تاٌرضآِ ِغ ِٛجح االحرجاجاخ ٚاٌرظا٘شاخ اٌّغرّشج ف ٟاٌؼاٌُ اإلعالِ ٟظذ ف« ٍُ١تشاءج اٌّغٍّ» ٓ١اٌّغٟء ٌإلعالَ ٔٚث( ٗ١ص) ٚاٌر ٟأججٙا الحماً ٔشش
ِجٍح «شاسٌ ٟا٠ثذ» ٚاٌفشٔغ١ح اٌغاخشج سعِٛا واس٠ىاذٛس٠ح جذ٠ذج ٌٍٕثِ ٟحّذ .
ٚاػرمٍد اٌششغح اٌطحا ٞٚتغثة سشٙا ٍِصما ف ٟإحذِ ٜحطاخ ِرش ٚأٔفاق ٔٛ٠ٛ١سن ٔٚ ..ششخ صح١فح «ٔٛ٠ٛ١سن ذاّ٠ض »ف١ذ٠ ٛ٠ظٙش ػٍّ١ح اػرماي اٌطحا 54( ٞٚػاِاً)  ،إٌاشطح
فِ ٟجاي حمٛق اٌّشأج ٚاٌر ٟذىرة ِماالخ سأ ٞف ٟصحف تٕٙ١ا «ٔٛ٠ٛ١سن ذاّ٠ض »ٚ« ٚاشٕطٓ تٛعد »« ٚج١شٚصاٌ ُ١تٛعد »اإلعشائ١ٍ١ح  ٟ٘ٚ ،ذرغاءي ػٓ أعثاب اػرماٌٙا
ِشددج تصٛخ ِشذفغ « أظشٚا ف ٟأِ١شوا ٠ ..ؼرمٍ ْٛاٌّحرج ٓ١اٌغٍّ .. ٓ١١إٔٙا أِ١شوا » .2102
ٚدأتد اٌطحا ٞٚػٍ ٝسفعٙا اٌؼٍٕ ، ٟأثٕاء ِشاسورٙا فٔ ٟذٚاخ ِٚؤذّشاخ ٌٍّّ ،اسعاخ اٌؼٕ١فح اٌر ٟذم َٛتٙا تؼط اٌّجّٛػاخ ذحد سا٠ح اإلعالَ ٚاٌّغٍّٚ .. ٓ١تذٚس٘ا  ،اػرثشخ
اٌّغؤٌٚح ػٓ ٘زٖ إٌّظّح تاِ١ال غٍ١ش اٌر ٟذشأط أ٠عا ِجّٛػح ِرؼصثح أخش ٜذغّ« ٝأٚلفٛا أعٍّح أِ١شوا »أْ «اٌجٙاد »٘ ٛأِش ِرٛحش ألٔٗ ٠ؼٕ ٟحشتاً ِمذعح ذغرٙذف
األتش٠اء ٚ» ..أظافد إٌاشطح فِ ٟؼاداج اٌّغٍّ ٓ١ف ٟاٌٛال٠اخ اٌّرحذج «أػرمذ أْ وً حشب ذشٓ ظذ ِذٔ ٓ١١أتش٠اء ٘ ٟذٛحش » .
ٌىٓ تاِ١ال غٍ١ش  ،اٌر ٟأششفد اٌؼاَ اٌّاظ ٟػٍ ٝذٕظِ ُ١ؤذّش فِ ٟذٕ٠ح د٠شتٛسْ ذحد ػٕٛاْ حّا٠ح اٌّشأج اٌّغٍّح ِٓ اٌشش٠ؼح  ،اػرثشخ أْ حٍّح اٌٍّصماخ ٘زٖ ال ذٕط ٞٛػٍٝ
أ ٞغاتغ د ٟٕ٠الٔٙا ال ذغرخذَ ال وٍّح «إعالَ »ٚال وٍّح «ِغٍّٚ .. » ٓ١ذؼرثش غٍ١ش «اٌٛجٗ األتشص »ٌـ «اٌحشوح اٌّؼاد٠ح ٌٍّغٍّ» ٓ١ف ٟأِ١شوا  ،وّا لاٌد ِٕظّح «عاثشْ
تٛفشذ ٌٛ ٟعٕرش »اٌّرخصصح فِ ٟشالثح اٌّجّٛػاخ اٌّرطشفح .
ٚلذ حصٍد ِٕظّح اٌّثادسج األِ١شو١ح ٌٍذفاع ػٓ اٌحش٠ح ػٍ ٝحىُ لعائ٠ ٟشغُ عٍطح ِرشٛ٠ٛ١ٔ ٚسن تاٌّٛافمح ػٍ ٝحٍّح اٌٍّصماخ ٘زٖ تاعُ «حش٠ح اٌرؼث١ش ٚ» ..شذدخ غٍ١ش
ػٍ ٝاٌمٛي «ٌٓ أذخٍ ٝػٓ حش٠ر ٟف ٟاٌرؼث١ش فمػ حر ٝال أِ٘ ٓ١رٛحشٚ ،» ٓ١وأد اٌٍّصماخ اٌر ٟذشفغ اٌ َٛ١ػٍ ٝجذساْ حٛاٌِ 01 ٟحطاخ ِرش ٚلذ اللد ف ٟاٌثذا٠ح اػرشاض
إداسج عٍطح اٌّرش ٚاٌر ٟاػرثشذٙا «ِٕ١ٙح » ٌٚىٓ اٌمعاء اسذأ ٜػىظ رٌه ِغرٕذا إٌ ٝاٌّادج األ ِٓ ٌٝٚاٌذعرٛس األِ١شو ٟاٌر ٟذىفً حش٠ح اٌرؼث١ش ٚاٌّؼرمذ .
عرغرغشق اٌحٍّح ٔح ٛاٌشٙش تىٍفح ذصً إٌ 0111 ٝدٚالس ٌٍٍّصك اٌٛاحذ ٚ .وأد عاْ فشأغ١غى ٛػشفد حٍّح ِشاتٙح شٍّد حافالخ إٌمً ٌٚىٕٙا أثاسخ ِٛجح عٍث١ح ٌذ ٜاٌشأٞ
اٌؼاَ ح١ث ورة اٌثؼط ػٍ ٝاٌٍّصماخ «ٌّىافحح اٌجٙاد وافحٛا اٌؼٕصش٠ح ٠ٚ » ..زوش أْ ِصطٍح «ِرٛحش» ٓ١غاٌثاً ِا ٠غرخذَ ف ٟاألفالَ اٌٚٛ١ٌٛٙد٠ح ٌٛصف اٌغىاْ األصٍ ٓ١١فٟ
أِ١شوا اٌز ٓ٠ذؼشظٛا ٌحّالخ اظطٙاد ػٍ٠ ٝذ اٌّغرٛغٕ ٓ١األٚسٚت ٓ١١اٌز ٓ٠وأٛا ٛ٠صف ْٛتـ «اٌّرحعش» . ٓ٠

ص٩

يال  ..حصاد  .اخلائنني  .ووجع الصامتني
أبو عائد
اثزٍذ األِخ ثّٓ عمٛا ٌٛفبئٙب  ِٓ ..عٍمّٚ ٟسغبٌٚ .. ٟلابراش ٞاٌإا.اش ٚ ..اراجاب ساري
رالء  ِٓٚ ..غشرِ ُٙفبر ٓ١اٌذ١بح ٚ ..دت اٌزاد ٚاٌشاٙاٛاد  ..عاٍا١اٍا ٟاٌاىا١اذ ٚاٌا اً
ٚاٌىشا٘١خ ِٚ ..ب اعزصّٛا ثذجً هللا ٠ ٌُٚ ..مذعٛا سثبغ االِاخ ٚ ...اغازابظاٛا ٔٚافاشٚا ِآ
سِٛص٘ب ٚفشعبٔٙب األثبح  ..األٔبح .
فزذٛا األثٛاة األسض ٌٍ ضاح  ..عٍٚ ٝغٓ اٌ ١بسٙ١ٌ .. ٜزه اٌغزش ٙ٠ٚذَ اٌغبرش اعازاٙاذفاٛا
ٌ١ذِشٚا وً غبي ٚعبِش  ..ششدٚا األً٘ ٙٔٚجٛا وً صّٚ ٓ١فبخش ٚلزٍٛا ٚعجٛا ٔٚىٍٛا ثىً اِآ
ِٚذزغت ٚربثش  ..عٍِ ٝبرا وً ٘زا !! ٘ ٛالٔ ً٘ ُٙثٍذ عشة لذبح  ..داّاٍاخ سعابٌاخ
ٚدّبح اِخ  ..عشالٔ ْٛ١جت  ٚثٕبء االِخ اٌ ١بس ٜإٌجت  ..رٙذِ ْٛاٌغذ إٌّ١ع ؟؟ فازاٍاماٛا
اٌغ ً١اٌمبدَ !! ف١ب ٌعبسوُ ٚشٕبسوُ ٚ ..شٕ١ع ِب رٕعزُ  ..فعٍٔ ٝفغىُ جٕ١زاُ ٚغاٍاٝ
ث ١ىُ عزذٚس ٔ ..عُ عزذٚس اٌذٚائش ٚ ..عزٛاج ِٓ ْٛٙدزسٔبوُ ِٓ غ ١ابٔاٙاُ ٚغاّاعاٙاُ
د١ضّب ٚغئٛا ِب عٍّزُ  ..أٗ اٌعشاق  ..اثٓ اٌعشاق  ..اٌذعٓ اٌذصٚ .. ٓ١اٌّشالت األِ١آ ..
اٌُ ٠ذزسٚوُ ؟ ٘ب ٘ ٛاٌّذزً ٚعّالؤٖ ٚاٌطبِع ِٓ ٓ١جٛاس ٚارجب دبوّ ٓ١خصاُ ٠ ..إازس
ثبٌٛع١ذ ٌمذ ٚظعىُ اٌّذزً  ٚرٔبثٗ عٍ ٝوف عفش٠ذ  ..واشاِاخ رإازاٙاه ِ ٚاٛاي رغاٍات
ٚرٙذس ٚ ..رأس٠خ ٠ذٔظ .
ُ٘ ّٙ٠ذ١ٌ ْٚجعٍٛا ِٓ ٚغٓ اٌذّب ٚاٌصّٛد لبعذح ِٕٚطٍمب ألجٕذرٗ ٌ١مذَ ِشٙذا ِشعاجاب
ِٓ اٌذِبس ٌّشش ٚاٌفشلخ ٚاٌفزٕخ ٚاٌغٍت ٚاالعزالة  ..رمٛي  ( ..رٕجٛٙا ٚاعزف١ماٛا ٠اٙاب
اٌعشة  ..فمذ شىبوُ اٌّٙذ ٚاشزبلزىُ اٌزشة ) اٌُ رذسوٛا أٗ اٌاعاشاق اٌاز ٞداطاّازاُ ..
دبِ ٟاٌذ٠بس ٚغبعً اٌعبس  ..لب٘ش األششاس ِّ ..شغ األٔٛف ِ ..ذجػ اٌ ضاح ِ ..اذاشس األٔغابْ
ٚاٌضشٚاد ِ ..ذت ً٘ اِزٗ  ..لبثط عٍ ٝاٌجّش اٌّغه ثاأرابٌازاٗ ٚ ..وابْ دابٌاٗ ٠اماٛي
ألٍ٘ٗ  ..لبي اٌ١ٙضُ ثٓ عذ ( : ٞفاْ وٍٛا ٌذّٚ ٟفشد ٌذِٙٛااُ ٚ ..ئْ ٘اذِاٛا ِاجاذٞ
ثٕ١ذ ٌِ ُٙجذا ) ال ِٓ رذٛح ثعذ وً اٌز ٞدصً  ..ئال ٔذِزُ  ..ئَ رىبثش ٚ ْٚرخشا.. ْٛ
ٌمذ رجٍٔ ٝىُ سإ٘زُ عٍ ٝظ١ب ِزىُ  ..رأس٠خب ِٚمذعبد ثعذ ْ غافاأراُ جازٚراٗ ..
ٚرخجزٛا عٕب  ( ..عشاق األثبح ) ٚالْ عٍِٙ ٝات اٌاش٠اخ  ..راخافا ْٛسؤٚعاىاُ  ..راٍاٛرْٚ
ثبٌمبرً ٚ ..رشج ْٛاٌٛالدح ِٓ عمٚ .. ُ١رصذ ْٚعٓ اعذ هللا  ..اٌز ٌُ ٞرش٘اجاٗ األعابغا١اً
ٚاألثبغٚ .. ً١ال االرجب ٚعمػ اٌّزب ٚ ..ال ج١شاْ اٌغٛء ٚغضاح اٌّىش ٚاٌى١ذ ٚ .اٌخٔٛخ دازاٝ
إٌخب .
ٌمذ جشة ٔضاٌٚ .. ُٙجٕذي غ برِٚ .. ُٙشغ ٔٛف ُٙججبثشر ٚ ُٙغبدُ٘ فال صاي اٌغا١اف فاٟ
لجعخ اٌغبعذ ٚ ..اٌخِ ً١غشجخ ٚ ..اٌٍجبَ ث١اذ اٌافابسط فابٌازافازاٛا ٌ ٚ ..اٚٛا سؤٚعاىاُ
ٚاٌشلبة ٚ ..ال رخشٛا  ..لجً ْ ال ٠شد اٌصذٚ ٜال ٕ٠فع إٌذَ فال رىٛٔٛا وبٌز٠آ ( ٔغاٛا هللا
فأٔغبُ٘ أفغٚ ) ُٙال رغزعّٛ.ا ٔفغىُ ٚاعّعٛا إٌصخ ِٓ إٌابراخ ٚ ..ال راأخازواُ
اٌخ١الء فزصجذ ْٛوّٓ لبي هللا عٕ ( ُٙافّٓ ص ٌٗ ٓ٠عٛء عٍّٗ فشاٖ دغٕبً ) ٚأزُ رجبسواْٛ
ٌٍمبرً ٚاٌّزشثص ٚاٌ بص ٞدٚ ٓ١غأرُ رشاة ث ذاد ف ٟاٌ ّخ ٚاٌمّخ ِ ..ب عٍّزُ ْ ثا اذاد
ف ٟعجٓ وج١ش  َٛ٠اٌمذ َٚاٌّشإ َٚعُ اٌ الء ٚاٌشمبء ٚاٌجالء  ..فف ٟوً ث١ذ ِعزاماً ..
ف ًٙجئزُ ألجٌٍ َ ُٙزجبسوٛا رالٌٚ .. ُٙأزُ شٛٙد صٚس عٓ وً ِب دصً  ..عٍِ ٝبرا واً
٘زا اٌزٙبفذ ٚاألرالي  ..عٍِ ٝبرا اٌٛٙاْ ٚاإلرعبْ  ..اٌُ رمفٛا ٚلفخ عض ٌّ ٌٛٚشح  ..اٌُ راٙاض
شعٛسوُ رشخخ دشح ٚش١خ ٚعبجض ٔفز رجشٖ ٚ ..ث ذاد  ..اٌجش٠ذخ  ..ثجٛاِعٙب ٚرٛاِعاٙاب ..
ثشٙذائٙب ٚشٛا٘ذ٘ب  ..ثذِبس٘ب  ..خشاثٙب  ..اٌُ رٕضعٛا عمبٌىُ ِٓ ٘بِبرىُ ٚرمجٍٛا رشاثاٙاُ
ٚرعززسٚا ِٕٙب ٚ ..رشاجعٛا ٔبدِ .. ٓ١ربئج ٓ١هللا اوجش عٍ١ىُ ٚوً فبن صٚ .. ُ١اٌاذاّاذ هللا ..
اٌز ٞصس فٕ١ب اٌصجش ٚاد١ب فٕ١ب اٌجطٌٛخ ِ ٚذٔب ثّذدٖ ِٚاٛعاذ٘اُ اٌصاجاخ اٌا١اظ اٌصاجاخ
ثمش٠ت .
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وتي خيرا ك ِثريا وما يذكر ِإال أولو اْلل ِ
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أبو سعد اخلالدي
ِٓ خالي اغالعِٚ ٟزبثعزٌ ٟخطت ٚادبد٠ش اٌشف١ك اٌاّاجاب٘اذ
عضح ئثشا٘ ُ١األِ ٓ١اٌعبَ ٌٍذضة ْ ٛ٠وذ ثبعزاّاشاس عاٍا ٝسثاػ
فىش دضة اٌجعش ثبٌٛالع ٚعٓ ِعبِٔٚ ٟاجابد ٞعاما١اذح اٌاجاعاش
اٌشعبٌخ اٌخبٌذح ٚعٓ ِٕٙبجٗ اٌشعبٌٚ ٟعٓ ٘اذافاٗ اٌاىاجاشٜ
ٛ٠ٚوذ ثبعزّشاس عٍ ٝدساعخ اٌزبس٠خ اٌعشث ٟاإلعالِٚ ٟاعازاجابس
ران إٌّجع األرٌ ً١فىش اٌجعش ٚعم١ذرٗ .
اٌزأو١ذ عٍ ٝاإلّ٠بْ ٚاعزمشاس رٌه ف ٟاٌعمٛي ٚوٍّب صاد اإلّ٠ابْ
صاد اٌصجش ٚاٌضمخ ثبٌٕفظ ٚاٌشجبعخ ٚاٌمٕبعخ اٌزبِخ ثّب ٠ذاّاٍاٗ
ِٓ فىش ٚعم١ذح ٚرجغ١ذ رٌه فىشا ٚعٍٛوب فابٌازابس٠اخ اٌاعاشثاٟ
اإلعالِ ٟف ٗ١شٛا٘ذ عٍ ْ ٝإٌصش دائّب ِع اإلّ٠بْ ٚثاّاب ْ
هللا ٔبرش اٌّإِٕٚ ٓ١ثّب ْ سعبٌزٕب خبٌذح سعبٌاخ ئ٠اّابْ ٚدات
ٚئٔمبر اٌّششو ِٓ ٓ١اٌٍّ.بد اٌا ٝاٌإاٛس ٚراذاما١اك عاعابدح
اإلٔغبْ ٚسفع اٌٚ ٍُ.االعزجذاد ٚاالعز الي ٚرٛد١ذ االِخ فىٍّاب
رعّك اإلّ٠بْ عٕ١زج عٕٗ افعً اٌغجً ف ٟاٌزعج١ش عآ اٌافاىاش
ٚاٌزٛارً ِعٗ ٚاٌذفب عٕٗ ٚألّ٠ىٓ رذم١ك رٌاه ئال ثاّاب واذٖ
اٌشف١ك اٌّجب٘ذ عضح ئثشا٘١اُ ئر ٠اماٛي " عاٛدٚا ثاماٛح ٠اٙاب
إٌّبظٍ ْٛاٌضٛاس اٌ ٝإٌّبثع األرٍ١خ ٌفاىاش اٌاجاعاش ٚعاما١اذراٗ
فزضٚدٚا ثضاد اٌعم١ذح اٌصذ١ذخ ٚرضٚدا لجٍٙب ثضاد اٌزم ٜٛفبٔٗ خا١اش
صاد ثعذ اإلّ٠بْ ٚعالِخ اٌعم١ذح ٘ ٛصاد اٌزم. ٜٛ
ً ٌَاٗ
جا َعا ْ
اك اٌاٍقا َٗ َ٠ا ْ
ٚاوذ عٍ ٝلٛي هللا ٚاٌزّعٓ فْ َِ َٚ ۩ ٗ١
ٓ َ٠ا قز ا
ذ َزغات ۩ ِ ..ع اعزاضاص ٞثاىاً ِاب
َِ ْ
آ َ
د ْ١ش ال ْ َ٠
خ َشجبً* َْ َ٠ٚشصلْٗ ِ ْ
رذذس ثٗ اٌشفبق اٌم١بد ٓ٠اٌغبثم ٓ١األد١بء ِٕٚ ُٙاألِٛاد داٛي
عاللخ اٌجعش ثبٌذِٚ ٓ٠عبٔ ٟاٌشعبٌخ اٌاخابٌاذح ٚاخاص ِإاٙاُ
ثبٌزاد اٌشف١ك اٌّجب٘ذ اٌّشد َٛرذاَ دغ١آ ( سداّاخ هللا )
ٚرشو١ضٖ عٍ ٝدساعخ اٌزبس٠خ اٌعشث ٟاإلعالِ ٚ ٟجشاء االخزجبساد
اٌضمبف١خ ٚفذص اٌزٕ ُ١.فذصب رّٕ١.ب ٚفىش٠ب ٚسرات عاٍا ٝرٌاه
اٌضٛاة ٚاٌعمبة ٚاوذ ْ اٌضمبفخ دك ٚٚاجت .
ِٚب دٛجٕب ا ْ٢اٌ ٝاٌزعّك ف ٟف ُٙربس٠خٕب ٚعما١اذرإاب اٌازاٟ
صجزذ اٌزجبسة عجش اٌغٕ ٓ١اٌّبظ١خ عٓ عّمٙب ٚرجبٚثٙب ِع واً
ِع وً اٌ.شٚف ٚاٌّغزجذاد ٚأٙب لبثاٍاخ ٌاٍازاطاٛس ٚاٌازاجاذ٠اذ
ٌٚإلظبفبد ٚوً ٘زا ٠زطٍت ِٕب ئظبفخ اٌ ٝاإل٠اّابْ اٌصاجاش الْ
اٌٙجّخ وج١شح رغزٙذف االِخ ٚربس٠خب اٌّجا١اذ ٚاخازاُ ثاماٌٛاٟ
ربثاشْ ٚا ََ ٚساثااطاْ ٛا َٚارقاماْ ٛا
ر اجشْ ٚا ََ ٚ
ثم ٌٗٛرعبٌَ٠ ۩ ٝب ََٙ ُّ٠ب اٌقز َ
ا ٓ٠آ َِْٕ ٛا ا ْ
ُ ر ْفٍاذ. ۩ َْٛ
اٌٍ ّ َٗ ٌَ َعٍقى ْ

ص٠١

من سيء اىل أسىأ

اىل مىت يستمر مسلسل نهب ثروتنا النفطية ؟
حممد الكاظمي
ٕٚيبً ثؼذ آخش رزكشف زمٛمخ أْذاف انزآيش ػهٗ انؼشاق ٔاعزٓذافّ ثشكم عبفش يٍ لجم انسهف األيٛشك ٙانصٓ َٕٙٛاإلٚشاَ ٙػبو ٔ 2003يغ أٌ ْزا نى ٚؼذ
ٚسزبج انٗ دنٛم أٔ يضٚذ يٍ انجسث ثؼذ يع ٙكم رهك انغُٕاد ػهٗ اززالل انؼشاق ٔثمبء صُبئؼّ ٚزسكًٌٕ ثًصٛش ثشٔارّ ٔاػزشافٓى ثسدى انغشلبد نثشٔارّ ،
فبٌ انسبخخ رجمٗ يبعخ نهززكٛش ثجؼط خٕاَت انًًبسعبد اإلخشايٛخ ثسك انؼشاق ٔشؼجّ خبصخ يب ٚزؼهك ثبنُفػ انز٘ دفغ انؼشال ٌٕٛرعسٛبد خغبو ػهٗ
غشٚك رؤي ًّٛػبو  1972ثخطٕح خشٚئخ ٔشدبػخ ساٍْ انكثٛش ثًب فٓٛب اغشاف شمٛمخ ٔصذٚمخ ػهٗ اعزسبنخ َدبزّ .
فْ ٙزا انًٕظٕع عُغهػ ثؼط انعٕء ػهٗ يب نسك ثٓزِ انثشٔح يٍ أظشاس ْٔذس ثذأد ثًغهغم إنغبء ششكخ انُفػ انٕغُٛخ ٔلزم انكفبءاد ٔانخجشاد انؼشالٛخ
انُفطٛخ انز ٙأعًٓذ ثئَدبذ اعزثًبس ْزِ انثشٔح ٔغُٛبً ٔزممذ َدبزبد كبَذ فبرسخ نؼذٚذ يٍ اإلخشاءاد ف ٙألطبس انٕغٍ انؼشث ٙنًفبٔظخ ششكبد انُفػ
األخُجٛخ ٔاعزؼبدح خضء يٍ زمٕلٓب  ..فجشغى يب خبء ثبنذعزٕس انز٘ أػذرّ شخصٛبد صَٕٓٛٛخ يؼشٔفخ ٔٔلغ ػه ّٛصُبئغ االززالل يٍ أٌ " انُفػ ٔانغبص ْٕ يهك
نكم انشؼت انؼشال ٙيٍ كم األلبنٛى ٔانًسبفظبد " فبٌ خٕالد انزشاخٛص انُفطٛخ انز ٙعٕغٕا نٓب ثسدح ال ٚغُذْب انٕالغ  ،أػبدد عٛطشح انششكبد انُفطٛخ
انؼبنًٛخ ٔيُٓب اكغٌٕ يٕثٛم ٔشم ٔغٛشًْب ػهٗ ْزِ انثشٔح ٔ ،نى ٚكزفٕا ثزنك فمبيٕا ثًسبٔنخ رًشٚش يب ٚغًٗ ثًششٔع لبٌَٕ انجُٗ انزسزٛخ ٔ ..نك ٙركٌٕ
انصٕسح اكثش ٔظٕزبً نهًمبسَخ ُٚجغ ٙانًشٔس عشٚؼبً ػهٗ خضء يًب رسمك فْ ٙزا انًدبل ثؼذ ػبو  1968ػُذيب رًذ انًجبششح ثؤػذاد رشكٛالد ششكخ انُفػ
انٕغُٛخ انز ٙرؤعغذ ػبو  1964نكُٓب ثبششد ثؼًهٛبد انزطٕٚش فؼهٛبً ثؼذ ػبو 1968ف ٙزمم شًبل انشيٛهخ " ٔانز٘ ثٕشش ثئَزبخّ فَٛ 7 ٙغبٌ  /أثشٚم 1972
ٔرنك ثؤعهٕة انزُفٛز انًجبشش ٔانز٘ رى اػزًبدِ ف ٙيؼظى فؼبنٛبد انششكخ .
ٔثؼذ رؤيٛى ػًهٛبد ششكخ َفػ انؼشاق فٔ 1/6/1972 ٙانزٕصم إنٗ ارفبلٛخ انزغٕٚخ يغ ششكبد انُفػ ف ،1/3/1973 ٙرٕعؼذ ػًهٛبد ششكخ انُفػ انٕغُٛخ
انؼشالٛخ ٔخبصخ ثؼذ انطفشح انغؼشٚخ األٔنٗ ٔصٚبدح إٚشاداد انؼشاق انُفطٛخ ٔانز ٙسافمٓب اعزكًبل ػًهٛبد رؤيٛى ششكخ َفػ انجصشح ف ٙػبو .. " 1975
ٔثشٓبدح انًزخصصٔ ٍٛانخجشاء انُفط ٍٛٛفبٌ انغجؼُٛبد كبَذ ثسك انؼصش انزْج ٙنهصُبػخ انُفطٛخ زٛث رى اكزشبف ثسذٔد  21زمم كجٛش نهفزشح يب ث ٍٛانـ
 1985ٔ 1970يب أدٖ انٗ اسرفبع االززٛبغ ٙانُفط ٙانؼشال ٙنٛصم انٗ112يهٛبس ثشيٛم ػبو  1993ثشغى يب ٔاخّٓ انؼشاق يٍ ظشٔف صؼجخ خالل رهك انًشزهخ
رًثهذ ثبظطشاسِ انٗ انزصذ٘ نهٓدًخ انخًُٛٛخ انز ٙأسادد اثزالع ألطبس انخهٛح ٔانزصذ٘ نهزآيش األيٛشك ٙانصٓٔ َٕٙٛػذٔاَّ ػهٗ نؼشاق ػبو ٔ 1991يب اػمت
رنك يٍ زصبس اعزًش ثالثخ ػشش ػبيبً .
نى ٚكزف انؼشاق ثزنك ثم عؼٗ صٚبدح غبلبرّ اإلَزبخٛخ خبصخ ثؼذ اكزشبف زمٕل يًٓخ يثم يدٌُٕ انز٘ صبس َٓجبً نهطغًخ اإلٚشاَٛخ رسذ رسٚؼخ يب ٚغًٗ
انسمٕل انًشزشكخ ٔزهفبٚب ٔغشة انمشَخ  ،كًب عؼٗ انٗ أٌ ٚكٌٕ ْٕ انًغٕق نهُفػ يٍ خالل ششكخ انُفػ انٕغُٛخ انؼشالٛخ ثؼذ افززبذ لغى نهزغٕٚك فٓٛب
رطٕس ف ٙيب ثؼذ نٛكٌٕ انًؤعغخ انؼبيخ نهزغٕٚك انُفط " ٙعٕيٕ " إظبفخ انٗ رُفٛز يشبسٚغ كجٛشح ف ٙيدبل شجكخ أَبثٛت رصذٚش انُفػ ٔ ..ثؼذ ػبو 1991
ٔيب لبو ثّ انؼذٔاٌ األيٛشك ٙاألغهغ ٙيٍ رذيٛش شجّ كبيم نًُشؤرّ انُفطٛخ  ،لبيذ انًالكبد انؼشالٛخ ثئػبدح أػًبس ْزِ انًُشآد سغى انسصبس اندبئش
انًفشٔض ػه. ّٛ
ْزِ ْ ٙشزساد يششلخ ثغٛطخ يٍ صٕسح انفؼم انؼشال ٙانٕغُ ٙانز٘ رؼشض ألكجش ػًهٛخ َٓت ٔعشلخ يُظًخ ثؼذ االززالل ػبو  ، 2003إظبفخ ألظشاس
خغًٛخ ٚمٕل انًزخصصٌٕ أَٓب فبلذ ف ٙزدًٓب ٔيذاْب يب رؼشظذ نّ خالل انسشة انؼشالٛخ -اإلٚشاَٛخ ٔزشة انخهٛح انثبَٛخ ٔ ،يب صانذ انؼذٚذ يٍ يُشآد انُفػ
ٔخطٕغ األَبثٛت غٛش ػبيهخ ،كًب ٔأٌ ػًهٛبد انزٓشٚت ٔخبصخ نهًشزمبد انُفطٛخ يب صانذ يغزًشح ٔثبػزشاف صشٚر يٍ انؼًالء اَفغٓى انمبثؼ ٍٛف ٙانًُطمخ
انغٕداء " .زٛث ثهغ انزٓشٚت نهًشزمبد انُفطٛخ رسٔرّ ػبو  2004زٛث كبٌ ػذد انغٛبساد انسٕظٛخ انز ٙرٓشة انجُضٔ ٍٚانكبصٔٚم ٚزشأذ ث300-200 ٍٛعٛبسح
ثبنٕٛو انٕازذ رزدّ يؼظًٓب انٗ اٚشاٌ زغت إزصبئٛبد ٔصاسح انُفػ انشعًٛخ " ٔف ٙػبو 2005اصجر انؼشاق ٚصذس زٕانٗ  1,4يه ٌٕٛثشيٛم ٕٚيٛبً يٍ انُفػ
ثبنًمبسَخ يغ زٕانٗ  2,5يه ٌٕٛثشيٛم ٕٚيٛبَ لجم زشة ػبو ٔ 2003لجم انسشة كبٌ نهؼشاق االكزفبء انزار ٙيٍ انًشزمبد انُفطٛخ  ،ثًُٛب َدذِ انٕٛو ٚغزٕسد
انًشزمبد انُفطٛخ ثكهفخ زٕان 3 ٙيهٛبساد دٔالس عُٕٚبً ْٔزِ األيٕال ركف ٙإلَشبء يصفٗ كجٛش ف ٙكم عُخ ٚعبْ ٙيصفٗ انذٔسح  . .كًب نى ٚغدم ٔخال ل
فزشح االززالل ٔخشٔج انمٕاد األيٛشكٛخ ثفؼم ظشثبد انًمبٔيخ انؼشالٛخ " أ٘ رمذو يهًٕط نهصُبػخ انٕغُٛخ ف ٙيدبل انُفػ ٔانغبص ثم ػهٗ انؼكظ ثذأد يؼذالد
اإلَزبج ثبنٓجٕغ انًغزًش " .
أيب ػٍ رذاػٛبد يٕظٕع يب ٚغًٗ ثزشاخٛص انُفػ فٛكف ٙاالغالع ػهٗ يب أٔسدرّ صسٛفخ انغبسدٚبٌ انجشٚطبَٛخ ػهٗ يٕلؼٓب اإلنكزشََٔ ٙمال ً ػٍ ٔثٛمخ عشٚخ
زٛث خبء ف ٙانصسٛفخ اٌ ششكخ ثزشٚش ثزشٔنٕٛو عٛطشد ػهٗ االلزصبد انؼشال ٙػمت يٕافمخ انسكٕيخ انؼًٛهخ ػهٗ دفغ رؼٕٚعبد نهششكخ ززٗ ف ٙزبل
رٕلف إَزبج انُفػ ف ٙزمم انشيٛهخ انؼشال " ٔ ٙإٌ االرفبق األصه ٙنزشغٛم أكجش زمم ف ٙانؼشاق رى إػبدح صٛبغزّ  ،ثسٛث عزسصم ششكخ انُفػ فٕسا ػهٗ
رؼٕٚط خشاء أ٘ رؼطم يسه ٙأٔ ارخبر انسكٕيخ لشاساد نخفط اإلَزبج" َٔ ..فظ انسبل ُٚطجك ػهٗ ثمٛخ انؼمٕد انُفطٛخ ٔيغ رنك فبٌ زغ ٍٛانشٓشعزبَٙ
يصشا ػهٗ ػذو انزشاخغ ػٍ خٕالد انزشاخٛص انُفطٛخ يؤكذا أٌ انغٛبعخ انُفطٛخ ف ٙغشٚمٓب انصسٛر !! .

ص١١
ٝسثٔب اُسؤاٍ اُز٣ ١طشح ٗلسٓ ٚب  ٞٛاُثٖٔ أُوجٛ ٖٓ ٞز ٙاُعشًبد اُ٘لط٤خ ُِؼٔالء ٌُ ٢رسِْ ثشٝح اُؼشام ُٜ٤ب ٝثٜز ٙاُطش٣وخ ؟!
ُْ رٌزق دٌٓٞخ اُذٗبءح ٝاُؼٔبُخ ثٜزا ٝثٌَ ٓظبٛش اُلسبد أُسزعش٣خ كٓ ًَ ٢لبصَ أُؤسسبد اُذٌ٤ٓٞخ اُز ٢اػزشكذ ثٜب ٓ٘ظٔبد د٤ُٝخ ٝص٘لذ اُهؼهشام
ػِٝ ٠كوٜب ضٖٔ اًثش اُذ ٍٝكسبداي  ،كوبٓذ ثأػذاد ٓعشٝع هبٗ ٕٞاسٔز " ٚهبٗ ٕٞاُج٘ ٠اُزذز٤خ " أ ٝثصش٣خ اُؼجبسح االرلبم ٓغ ششًبد ػهِه ٠ره٘هله٤هز ٓعهبس٣هغ
ثطش٣وخ اُذكغ ثبألجَ  ،د ٕٝإٔ ٣سأٍ ادذ ٖٓ دٓٓ ٠ب رسٔ ٠ثبُؼِٔ٤خ اُس٤بس٤خ ػٖ ٓجبُؾ اُ٘لظ ٝأُٞاصٗبد اُز ٢ثِـذ ِٓ٤هبساد اُهذٝالساد  ..إٔ االخهزهالكهبد
ٝاُصشاػبد ث ٖ٤اُذشآ٤خ أربدذ كضخ اٌُث٤ش ٖٓ أٛذاف ٓعشٝع اُج٘ ٠اُزذز٤خ د٤ث هبٍ ادذ " ْٛأٜٗب رؼ٘ ٢س ٖٛاُ٘لظ اُؼشاهُ ٢هِهعهشًهبد " ًهٔهب إٔ آخهش٣هٖ
أشبسٝا ثعٌَ ٝاضخ آُ ٠ال ٖ٤٣اُذٝالساد اُزٜٗ ٢جذ ٖٓ  2003دز ٠ا ٕ٥د ٕٝإٔ ٘٣لز ثبُؼشام أٓ ١عشٝع .
اُذذ٣ث طٝ َ٣ٞشبئي ػٖ ٛزا أُِق اُز٣ ١زطِت دِٔخ ٝط٘٤خ رلضخ سِ٤ًٞبد اُؼٔالء كٓ ٢جبٍ سشهخ اُ٘لظ ٝروبسٔٓ ٚغ اُعشًبد ثطشم ادز٤بٍ ٓخزِلهخ
ٜٔٓ ٢ٛٝخ اُو ٟٞاُٞط٘٤خ ٝاُو٤ٓٞخ ثٔخزِق كصبئِٜب .

حساب الشعة
سلمان الشعبي



ٓذدذ أُذٔٞد ٛز ٙأُشح سئ٤س ٓب ٣سٔٓ ( ٠جِس اُوضبء االػِٝ ) ٠اُؼج٤جخ اُـش٣جخ ٖٓ ػجبئت ٛزا اُضٓبٕ ثٔبضٝ ٚ٤شٌِٝ ٚطٔأٗ٘٤ز ٚثٞجٜه ٚاُجبئهس
٣ص َذم أدٌبّ االؿز٤بٍ ٣ٝز ٠ُٞر٘ل٤ز أُِلبد اُز٣ ١ضٝد ٙثٜب اُؼٔ َ٤أُبٌُ ٢ك٘بئت سئ٤س اُجٜٔٞس٣خ ٣صجخ ثطشكهخ ػ٤هٖ ٓجشٓهبي ٣ٝذٌهْ ثبإػهذاّ ؿ٤بث٤هبي ٝ
( ٓذٌٔز ٚاُذسزٞس٣خ ) روض ٢ثؼذّ هبٗ٤ٗٞخ ( االسزجٞاة ) ُضثبٗ٤خ أُهبٌُ ( ٢ػِه٣ ٢هضد ١االد٣هت ) ٝؿه٤شٝ ٙثؼهذ ٕ كهب اٌُ٤هَ ُٔهضاد اُلهسبد أُبُه٢
ٝاالداسٝ ١اُز ١أػزشف ك ٚ٤ضٔ٘بي ٝطشد ٚاُؼٔ ٖ٤ِ٤أُهبٌُٝ ٢اُجؼلهشٝ ١ؿه٤ش ْٛكهإٔ ٓهذدذ أُذٔهٞد ػج٤جهخ ٛهزا اُضٓهبٕ  ( ٝجٜجهز ) اُوهبٗٝ ٕٞسئ٤هس
( ٓجِس اُوضبء االػِ٣ ) ٠و ّٞثزِٔ٤غ ٝاجٜخ اُلسبد ٝرجشئخ سبدخ أُلسذ ٖ٣ثو ُٚٞػِ ٠أُأل ٝثال خجهَ أٝ ٝجهَ ثهَ ثهصلبهخ ٝجٜه ٚأُـهس ٍٞثهصذ٣ذ
اُ٘لبم ٝاُش٣بء ٝاُزضُق ( ثإٔ اُلسبد أُبُُٓ ٢جبُؾ ك ) ٚ٤جبء رُي ضٖٔ ث٤بٕ ( ٓجِس اُوضبء االػِ ) ٠خالٍ ُوبء أُلزش اُؼبّ االٓشٗ ( ٢ٌ٣هسزٞسٕ ثهٞسٕ )
إٔ ( ثؼض أٓٞاٍ أػبدح أػٔبس اُؼشام صشكذ ػِٓ ٠جِس اُوضبء االػِٝ ) ٠كٛ ٢زا اُوٓ ٍٞص٤جخ ُٖ رخل ٠كأٓب اٗه٣ ٚؼهزشف ثٞهٞػه ٚكه ٢دائهشح اُلهسبد أٝ
٘٣س ٓذدذ أُذٔٞد اُزأً٤ذ ( ثإٔ ٓهب ٣هعبع ػهٖ اُلهسبد كه٢
٣ذب ٍٝإٔ ٣ذٔ ٢س٤ذ ٙأُبٌُ٣ ٝ ٢جبد اُـطبء ُٜ٘ت االٓٞاٍ اُز ١رٔبسس ٚدٌٓٞزُْٝ .. ٚ
َ
اُؼشام كٞٗ ٚ٤ػبي ٖٓ اُزضخٝ ْ٤أُجبُـخ ) ٓزالك٤بي ثبُو ( ٍٞضشٝسح ٝضغ االٓٞاٍ اُز ٢رخصص ٖٓ اُجبٗت االٓ٤شًُ ٢هذػْ اُؼهشام كه ٢أٌُهبٕ اُهصذ٤خ ) ٝال
ٗذس ١أ ٞٛ ٖ٣أٌُبٕ اُصذ٤خ  ٞٛ َٛك ٢جٞ٤ة أُبٌُٝ ٢ثطبٗز ٚاُلبسذح ٝاُخجش اُ٤و ٖ٤ػ٘ذ ٓذدذ أُذٔٞد دٛوبٕ اُلسبد ٝاُزسِظ ٝاُزلشد ثشههبة أث٘هبء
شؼج٘ب اُز٣ ُٖ ١ط ٍٞصجش ٙػِ ٠سبسه ٢أٓٞاُ ٚاُز ٖ٣س٤طجن ػِ ْٜ٤أُثَ اُؼشاه ٢اُع٤ٜش ( اُز ١رأًِ ٚاُؼ٘ض ٣طِ َؼ ٚاُذثبؽ ) ٝأ ١دثبؽ. !! ..



كض٤ذخ ٓذ٣ٝخ جذ٣ذح أثطبُٜب أ٣ضبي ثالثه ٢ثطبٗهخ اُؼٔ٤هَ أُهبٌُ ٢صهٜش ( ٙاثه ٢سدهبة ) ٓهذ٣ش ٌٓزجهٝ ٚاث٘ه ٚأدٔهذ ٝهش٣جه ٚكهبئض ٓٝهب أدساى ٓهب كهبئض كؼ٘هذ
( اُس٤بس ٢أُخضشّ أُؼزن ٝاُؼز٤ذ ٝدػ ٢اُزوذٓ٤خ سبثوبي ساكغ ُٞاء اُعٞك٤٘٤خ اُؼشه٤خ دبُ٤بي كخشً ١ش ْ٣صٌٗ٘خ ) اُخجش اُ٤و ٖ٤ك ٜٞػالّ اُـ٤هٞة ثٔبك٤هبد
اُلسبد ٝأُلسذٗٝ ٖ٣سأٍ دٓٝبي ( كخشً ١شٛ ) ْ٣زا ػٖ هطت اُلسبد ( كبئض ) ٝؿ٤ش .. ٙكوهذ أكهبد ٓهصذس ػِ٤هْ ثهبٕ اُثالثه ٢اُلبسهذ أ٣هبٛ ٙه ٞأُهسؤٍٝ
أُجبشش ػٖ أخ٤ش روِ٤ؼخ ٖٓ روِ٤ؼبد اُلسبد ٤ُٝس آخشٛب  ٢ٛٝشلظ ( أُوب ٖ٤ُٝاُٜٞائُ ) ٖ٤٤ه ( ٤ِٓ 6هبساد دٝالس ٓهٖ ٓٞاصٗهبد ٓهعبس٣غ خذٓ٤هخ ) ٝثؼهذ
رُي اخزلٞا !! ٛزا ٓب ًعلٓ ٚب أسٔ ٙٞثٔصذس ٓ ْٜكُ ( ٢ج٘خ اُ٘ضاٛخ اُجشُٔبٗ٤خ ) ثؼذ إٔ ٝصِذ اُشٝائخ اٌُشٜ٣خ اُز ٢رضًْ االٗٞف ُٔجِس اُهٞصساء ٝػِه٠
دذ رؼج٤ش ٛزا أُصذس ا٣ضبي رعٌِذ اُِج٘خ اُؼز٤ذح ُِزذو٤ن ك ٢أُٞضٞع ٝرج ٖ٤إٔ ٘ٛبى ٓ 314عشٝػبي ٖٓ أُٞاصٗبد ٓ٘ز ػبّ  2002اُ ٠ػبّ  2012رهسَِ
ُٜ٤ب ( كضبئ ٕٞ٤جبءٝا ٖٓ اُلضبء ) أ ١إٔ ٘ٛبى اشخبص ال ٝجٞد ُ ْٜك ٢اُٞاههغ ٣أخهز ٕٝدصهصبي ٝسٝارهت ٣زوبسهٜٔٗٞب ٓهغ ًجهبس اُهضجبط ثزـط٤هخ ( اُلش٣هن
كبسٝم األػشجٓ ) ٢ذ٣ش ٌٓزت ( اُوبئذ اُؼبّ ُِوٞاد أُسِذخ ) ٓس٘ٞداي اُ ٠ظٜش اُثالثه ٢أدٔهذ أثهٖ أُهبٌُٝ ٢أثه ٢سدهبة ٝكهبئض هش٣جهٝ ٚخِهص أُهصذس
اُزذش٣ش آُ ٕ ٠جَٔ اُؼوٞد ثِؾ ٤ِٓ 60بس دٝالس أٓ٤شً ٢ثبُزٔبّ ٝأٌُبٍ ٝدصخ أُوب ٖ٤ُٝاُٜٞائٜ٘ٓ ٖ٤٤ب ٤ِٓ 6بساد كوظ ٝاُجو٤خ كه ٢ػٜهذح ثالثه ٢اُلهسبد
ٝاألجشاّ ٝهذٔ٣بي ه َ٤را ُػشف اُسجت ُثطَ اُؼجت .



ٝشَ ٜذ شبٌ ٛذ ٖٓ أِٜٛب هبض ٢رذو٤ن ًشثالء ٣و ( ٍٞإٔ اُؼشام ٣سزِٜي دبُ٤بي االكٝ ٕٞ٤اُ٤ٜشٝ ٖ٣ٝاُذجٞة أُخذسح ) ٝاألك ( ٞٛ ٕٞ٤اُزش٣بم اإ٣شاٗه ) ٢اُهز١
٣و ٍٞػ٘ ٚهبض ٢اُزذو٤ن كً ٢شثالء " أٗ٣ُ ٚسزخذّ ثعٌَ ٝاسغ ك٣ ٢شإ ٝرْ جِجٜب ٓغ اُضٝاس اإ٣شاٗٓٝ ٖ٤٤غ اُزً ٖ٣هبٗٞا ٣ؼ٤هع ٕٞكه٣ ٢هشإ ٝههذ جِجهٞا
ٓؼٜب اٌُشسزبٍ ا ٝاُع٤عخ " ٣ٝ ..و ٍٞاُوبض ٢اُٜالُ " ٢أٜٗب رذخَ ث٤ٜئخ ًشاد ثالسز٤ي ٖٓ ٣شإ " ٤ُٝس ٘ٛهبى أ ١ػ٘هبء ُٔؼشكهخ ٓهٖ ػ٘هب ْٛاُوبضه٢
اٌُشثالئ ٢ثبُزً ١بٗٞا ٣ؼ٤ع ٕٞك٣ ٢شإ ك ْٜجٜبثزح أُجِس األػِٝ ٠ػصبثبد ثذس  ( ٝدضة اُهذػٞح ) ٛٝهْ آكهخ اُلهسبد ٝأسه٤بدٓ ٙهٖ أُزهٞجٝ ٖ٤ؿ٤هش
أُزٞج ٖٔٓ ٖ٤رشصذ ْٛػ ٕٞ٤اُعؼت اُثبهجخ ٝسزذشم ججبٝ ْٜٛثطٝ ْٜٗٞج٘ٞث ْٜجضا يء ػبدال ي ُٔب ثِؼذ ٖٓ هٞد اُعؼت ٓٝب ٛهضٔذ ٓهٖ كهسبد  ٝجهشاّ
ك ٢ثطٜٗٞب ٗٝلٞسٜب اُعش٣شح ٝإٔ ؿذاي ُ٘بظش ٙهش٣ت .

ص٢١

مصطلحات ومفاهيم فكرية وسياسية
رٞاصَ اُضٞسح روذٛ ْ٣ز ٙاُضا٣ٝخ اُز ٢رؼشض رؼش٣لبد ثجؼط أُصطِحبد ٝأُلب ْ٤ٛاُلٌش٣خ ٝاُس٤بس٤خ أُسزوبح ٖٓ ٓؼ ٖ٤اُلٌش اُٞغ٘ٝ ٢اُوٝ ٢ٓٞاالٗسبٗ٢
ٝاُز ٢ال رٔضَ ثبُعشٝسح رؼش٣لبً ثؼض٤بً ٗص٤بً ٝاٗٔب  ٢ٛهش٣جخ ٖٓ كٌش اُحضة ٝػو٤ذح اُجؼش ٝاسزشار٤غ٤ز ٚاُس٤بس٤خ ٞٓٝاهلٝ ٚرطج٤وبرٜب  ،ثَ إ ثؼعٜب ٣ؼجش رؼج٤شاً
ده٤وبً ٝشبٓال ً ػٖ ٓٞهق اُحضة ٝسؤ٣ز ٚاُلٌش٣خ ٝاالسزشار٤غ٤خ ٝ ..رٜذف ٛز ٙاُضا٣ٝخ اُ ٠اؿ٘بء صوبكخ أُ٘بظِ ٖ٤اُجؼضٝ ٖ٤أُغبٛذٝ ٖ٣ػٔ ّٞاُٞغ٘ ٖ٤اُؼشاهٖ٤٤
ٝأُ٘بظِ ٖ٤اُؼشة أُ٘بٛعُ ٖ٤الحزالٍ ثَ ٝػٔ ّٞاث٘بء شؼج٘ب أُغبٛذ اُصبثش ُٝزٌٖ ُ ْٜخ٤ش ٓؼ ٖ٤ك ٢ظَ اُزش ٚ٣ٞاُلٌشٝ ١اُس٤بسٝ ٢اُضوبكٝ ٢االػالٓ٢
اُزٔ٣ ١بسس ٚأُحزِٝ ٕٞػٔالئ ْٜك ٢اثشغ صٞس اُزض٤٣ق ٝاُزعِ َ٤ثٔب ٣سبػذ ٛإالء ػِ ٠ر٘ل٤ز ٓخططبر ْٜاُزذٓ٤ش٣خ ظذ اُؼشام ٝاالٓخ  ..رُي إ كٌشٗب
ٝػو٤ذر٘ب اُزٔٛ ٢ب ٗجشاسبً ُٔٔبسسبر٘ب اُس٤بس٤خ ٝثٔب ٤٘٣ش غش٣ؤٜب ِٜٜٔٔ٣ٝب اُؼضّ ػِ ٠إ رٌ ٕٞك ٢أُسبساد اُصبئجخ ٝاُخ٤شح ُجِٞؽ أٛذاكٜب اُٞغ٘٤خ
ٝاُو٤ٓٞخ اُخ٤شح ٝكٛ ٢ز ٙأُشحِخ اُغٜبد٣خ ٖٓ ٓس٤شح شؼج٘ب اُظبكشح اُز٣ ٢زؼشض كٜ٤ب ٓل ّٜٞاُحضة ٝأُٔبسسبد اُحضث٤خ اُ ٠اثشغ ص٤ؾ اُزش ٚ٣ٞك ٢ظَ
االحزالٍ ٔٓٝبسسبد ػٔالئ ٚػِ ٠صؼ٤ذ اُؼِٔ٤خ اُس٤بس٤خ أُٜزشئخ ٝس٘ز٘ب ٍٝكٛ ٢زا اُؼذد ٓل " ّٜٞاُحش٣خ " .

احلرية
اُحش٣خ ٓل ّٜٞكِسلٝ ٢س٤بسٝ ٢اهزصبدٝ ١اعزٔبػٝ ٢اخالهٝ ٢اُزؼش٣ق اُِـ ١ٞأ ٝاُزوِ٤ذ ١أُزؼبسف ػِ ٞٛ ٚ٤اٗؼذاّ اُوٞ٤د اُؤؼ٤خ ا ٝاُضعش٣خ اُز ٢رحٍٞ
دٔٓ ٕٝبسسخ االٗسبٕ إلسادر ٚاُ ٝألكؼبٍ اُز٣ ٢شؿت اُو٤بّ ثٜب ػٖ سبثن ٝػٝ ٢رصٔ٣ٝ ْ٤ؼزشض اٌُض٤ش ٕٝػِٛ ٠زا اُزؼش٣ق أر أٗ٣ ٚؼشف اُحش٣خ ث٘و٤عٜب ا١
اٗؼذاّ أُ٘غ ُزُي ٣طشػ اُزؼش٣ق االخش ُِحش٣خ  ٞٛٝاُوذسح ػِ ٠االخز٤بس ث ٖ٤ػذح ثذائَ أ ٝحِ ٍٞأ ٝكشٝض أ ٝاحزٔبالد ػِ ٠إٔ ٛز ٙاُوذسح ك ٢االخز٤بس ُ٤سذ
ٓزٞكشح أ ٝعبٛضح أٗٔب  ٢ٛرزطِت عٜذاً ٗٝعبال ً ك ٢شز ٠أُغبالد ُغؼِٜب أٌٓبٗ٤خ ٓزبحخ  ..كبألٗسبٕ أُو٤ذ ثوٞ٤د شز ٠رح ٍٞدٔٓ ٕٝبسسخ خ٤بسار ٚك٢
ٓوذٓزٜب اُزٌ ٖ٣ٞاُل٤ضُٞٞ٣عٝ ٢اُجبُٞٞ٣ع ٢اُز٣ ١لشض ػِ ٚ٤هٞ٤داً ٓؼ٘٤خ إٔ ًبٕ ٣سزط٤غ إٔ ٣زغبٝص ثؼعٜب ثبًزسبة اُخجشح ا ٝثبُزشث٤خ اُجذٗ٤خ ٝاُشٝح٤خ ٝاُؼوِ٤خ
ًزُي كإٔ اُطج٤ؼخ ٖٓ ح ٍٞاالٗسبٕ رلشض ػِ ٚ٤هٞ٤داً صؼجخ اُخشم ُٝوذ هع ٠االٗسبٕ صٓ٘بً غ٣ٞال ً ٖٓ ربس٣خ ٚكٓ ٢حبُٝخ اُزـِت ػِ ٠اُغبرث٤خ ٔٓٝبسسخ
حش٣ز ٚثبُط٤شإ .
إٔ االٗسبٕ ٘ٛب هذ أًزشق هبٗ ٕٞاُغبرث٤خ ِ٣ ُْٝـ ٚثَ أٛزذ ٟاُ ٠اُوٞاٗ ٖ٤االخشٝ ٟاُٞسبئَ اُزو٘٤خ السزضٔبسٛب ثؼذ ٗعبٍ دؤٝة ثح٤ش رحون اُزـِت ػِ٠
ٛزا اُوبٗ ٕٞك ٢حذٝد ٓؼ٘٤خ ٝاالًضش أ٤ٔٛخ كٓ ٢ل ّٜٞاُحش٣خ  ٞٛسؼ ٢االٗسبٕ ُزحو٤ن اخز٤بسار ٚاُس٤بس٤خ ٝاالهزصبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ  ..كبإلٗسبٕ ٌُ ٚٗٞكشداً
كٓ ٢غزٔغ كٓ ٜٞو٤ذ ث٘ظبّ ٝسِسِخ ٖٓ اُعٞاثػ اُوبٗ٤ٗٞخ أ ٝاُؼشك٤خ ٝاُؼبداد ٝاُزوبُ٤ذ ٝاُوٝ ْ٤رخزِق غج٤ؼخ اُ٘ظْ ٝاُعٞاثػ ٖٓ ٓغزٔغ ألخش  ٢ٛٝرخزِق
ك ٢دسعزٜب اُزحٌٔ٤خ ك ٢حش٣خ اُلشد ٣ ٢ٌُٝحون االٗسبٕ حش٣ز ٚأً ٝب ٣زحون حو ٚك ٢اُخ٤بس ك٣ ٜٞسؼ ٠دٓٝبً ُزط٣ٞغ اُ٘ظْ ٝاُعٞاثػ ثٔب ٣غؼِٜب أًضش
اسزغبثخ ُ٘ضٝػٗ ٚح ٞاُحش٣خ ًٔب ٣سؼُ ٠خِن أُإسسبد اُز ٖٓ ٢شأٜٗب حٔب٣خ حو ٚك ٢اُخ٤بس أ ١حٔب٣خ حش٣زُ .. ٚزُي كبُحش٣خ ٣شرجػ ٝعٞدٛب ٖٓ ٝعٜخ
ٗظش حضة اُجؼش اُؼشث ٢االشزشاً ٢ثغِٔخ ٖٓ االشزشاغبد االخش ٟكبُلوش ٝاالسزـالٍ ٔٛب ثبُزأً٤ذ ه٤ذإ ػِ ٠اُحش٣خ ألٜٗٔب ٣غؼالٕ االٗسبٕ ػجذاً ُحبعبد ؿ٤ش
ِٓجبح ٝألٕ االسزـالٍ ٖٓ ح٤ش  ٞٛص٤ـخ رحٌٔ٤خ س٤بس٤خ ٝاعزٔبػ٤خ رِـ ٢ػِٔ٤بً حن االٗسبٕ ك ٢االخز٤بس اُس٤بس ٢حز ُٞ ٠أهش ٗظش٣بً ًٔب  ٞٛحبصَ ك٢
ثؼط اُجِذإ اُشأسٔبُ٤خ  ..كبألٓ٤خ أ٣عبً ٖٓ ح٤ش  ٢ٛاٗؼضاٍ ػٖ اُضوبكخ رؼ٘ ٢اسزالثبً ُٞػ ٢اإلٗسبٕ  ٢ٛٝثبُزبُ ٢ص٤ـخ رحٌٔ٤خ ك ٢هذسار ٚاُؼوِ٤خ ٝص٤ـٚ
ٓحذدح اُذٝس االعزٔبػُٝ .. ٢زا كإٔ االشزشاً٤خ ثٔب ر٘ط ١ٞػِ ٖٓ ٚ٤رٞك٤ش كشص اُؼَٔ ٝرِج٤خ اُحبعبد ٝرحو٤ن اُعٔبٗبد ٝاُـبء االسزـالٍ اُ٘برظ ػٖ رؼسق
أٌُِ٤خ اُلشد٣خ كأٜٗب ششغ الصّ ُِحش٣خ ٝالثذ ٖٓ ٝعٞد ٓإسسبد رغؼَ أٌٓبٗ٤خ رحو٤ن االٗسبٕ ُحش٣ز ٚأٓشاً ٌٓٔ٘بً ٝال سٔ٤ب إٔ اُحش٣خ أٓش ٓزؼذد اُغٞاٗت كالثذ
ٖٓ حش٣خ االٗزخبة اُجشُٔبٗٝ ٢حش٣خ اُزؼِٝ ْ٤حش٣خ اسزخذاّ ٝسبئَ االػالّ ٝ ..هذ عسذ ٓغبٛذ ٝاُجؼش ٝأُوبٓٝخ أُل ّٜٞاالصُِ َ٤حش٣خ ٓٝحزٞاٛب اُغٛٞش١
ػجش عٜبد ْٛاالصٝ َ٤رصذُ ْٜ٣الحزالٍ ٝأُحزِٝ ٖ٤حِلبئٝ ْٜػٔالئٝ ْٜثزُي عسذٝا عٜبد اُحش٣خ ٝصٜٔ٘ب اُجبٛط ٖٓ دٓبء أث٘بء شؼج٘ب االثٝ ٢حز ٠رحو٤ن
اُزحش٣ش اُشبَٓ ٝاالسزوالٍ اُزبّ ٝاُ٘صش اُحبسْ .

املصاحلة مع املثقفني !!..

أميمة الربهان
ص َذ َػ ػضف ( أُصبُحخ ) اُ٘شبص ٝاٌُبرة ك ٢هبػخ أُسشػ اُٞغ٘ ٢ثبُزخشصبد اٌُبرثخ ُِؼٔ َ٤أُبٌُ ٢ثزش٣ٝغُِٔ ( ٚصبُحخ ) أُضػٓٞخ  ٞٛٝاُذز ١عذبء
هجَ أ٣بّ َ
ٖٓ خبسط اُحذٝد ػٔ٤ال ً ربثؼبً رُ٤ال ً ألٓ٤شًب ٝئ٣شإ ٝهبد كشم أُٞد اُطبئل٤خ ٝأس ْٜػِٗ ٠حٓ ٞجبشش ك ٢االهززبٍ اُطبئلٝ ٢اُ٣ ّٞ٤سزخذّ أحذ أصالٓ ٖٓ ٚاُذوذزذِذخ
أٌُ٘ ٠ثؼبٓش اُخضاػ ( ٝ ٢خضاػخ ) اُوجِ٤خ اُؼشث٤خ األصِ٤خ ٓ٘ ٚثشاء ُ٤زغبٝص ػُِ ٠ـخ اُعبد ثأُلبظ أػغٔ٤خ ٛغ٘٤خ ٝثٔلشداد ( سذٞهذ٤ذخ ) ُذ٤ذ٘ذبشذذ ثذؼذط ٓذٖ
اُل٘بٗٝ ٖ٤أُضول ٖ٤أُشؿٔ ٖ٤ػِ ٠حعٞس ٛزا االعزٔبع ٝاُز ١أسادُ ْٛألسق اُؼٔ َ٤أُبٌُٝ ٢سٛط ٚإٔ ٌٞٗٞ٣ا دٌٞ٣ساً ُالكزخ ( أُصذبُذحذخ ) اُذٔذضػذٓٞذخ ٛٝذْ
٣ؼِٔ ٕٞهجَ ؿ٤شٓ ْٛبرا حَ ثبُضوبكخ اُؼشاه٤خ ػِ٣ ٠ذ أُبٌُٝ ٢عالٝصرٓٝ .. ٚب رؼشظذ ُٓ ٚإسسبد اُصحبكخ ٝاُضوبكخ ٝاُل٘ٝ ٕٞأرحبد األدثبء ٝاٌُزبة ٖٓ اٗذزذٜذبى
كع ػِ ٠أ٣ذ ١أصالّ أُبٌُ ٢كوذ ٝئِ َذد اُصحبكخ اُٞغ٘٤خ ٝحِذ ٓحِٜب اُصحبكخ اُصلشاء صحبكخ اُسخق ٝاالسرضام ٝاُؼٔبُخ ُألع٘ج ٢األٓ٤شًٝ ٢اإل٣شاٗٝ ٢ؿذ٤ذشٛذْ
ك ٢راد اُٞهذ اُز ١س٤ن ك ٚ٤اُصحلٝ ٕٞ٤االدثبء ٝاٌُزبة اُحو٤و ٕٞ٤آُ ٠وبصَ االؿز٤بٍ ٝأهج٤خ أُذؼذزذوذالد ٝاُسذغذٝ ٕٞصذٞدسد حذوذٞهذٜذْ رذحذذ غذبئذِذخ
( االعزضبس ) اُصذئ ثَ اؿزِ٤ذ أصٞار ْٜاُحشح ًُٝسشد أهالٓ ْٜاُشش٣لخ ٣ ُْ ٌُْٜ٘ٝجبُٞا ثٜزا اُزض٤٣ق ُِحوبئن اُٞغ٘٤خ ٝاُذٔذلذبٛذ٤ذْ اُذلذٌذش٣ذخ ٝاُسذ٤ذبسذ٤ذخ
ٝاُضوبك٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝساحٞا ٞ٣اصِ ٕٞدٝس ْٛأُؼٜٞد ثبُغٜبد ثسالػ أٌُِخ اُحشح اُشش٣لخ ٝاُوص٤ذح أُوبرِخ ك ٢سٞػ اُغٜبد ٝخذ٘ذبدم اُذؼذض ٝاُشذشف ًذزذلذبً
ثٌزق ٓغ أُغبٛذ ٖ٣ثبُسالػ ًٝبٗٞا ٓئزضساً ٓز٘٤بً ُِٔغبٛذٝ ٖ٣س٤جوٗ ٕٞبصؼ ٢اُششف ٣حشه ٕٞشٔٞع أُزبعشح ٝاُزض٤٣ق ثس٘ ٠أهالٜٓذْ اُسذبغذؼذخ اُعذ٤ذبء ..
رحغت ثـشثبٍ اُؼٔبُخ ٝاُخ٤بٗخ ٝاُسٞء .
ٝشٔس اُحن ٝاُحو٤وخ ال ُ

ص٣١

الوالء واالنتماء قبل وبعد االحتاللني
أبو علي الياسري
انز٘ جؼهُ ٙأٌ اكرة ْزا انًٕظٕع ْٕ انًؼاَاج انرٚ ٙؼآَٛا كم ٔغُ ٙحش ششٚف يؤيُا إًٚاَا كايال تاهلل ٔكراتّ ٔسعٕنّ ٔٔغنُنّ ٔأينرنّ اننرنٙ
أكشيًٓا هللا ( جال ٔػال ) تمشاٌ ػشت ٙيث .. ٍٛيؼاَاج كثٛشج ػاَٗ يُٓا يٍ ػاَٗ فْ ٙزا انضيٍ األغثش  ..انضيٍ انز٘ اخرهػ تّ انحاتنم تناننُناتنم
ٔاحرشق تّ األخعش تانٛاتظ تحٛث أصثح انرًحٛص ف ّٛالخرٛاس انرشخٛص انذلٛك ف ( ٙانٕالء ٔاالَرًاء ) صؼثا جذا ٔال ُٚؼشف انغثة فن ٙرنن ..
ْم ْٕ تغثة اعرفحال َشاغ ( انفٛشٔعاخ ) انًؼشٔفح تفٛشٔط ( انعًٛش انغائة ) انز٘ َرج ػُّ انكثٛش يٍ انٕالداخ انًشْٕح اننثنؼنٛنذج كنم
انثؼذ ػٍ انفٓى انحمٛم ٙنهٕالء ٔاالَرًاء َرٛجح اإليشاض انٕساثٛح انًرٕاسثح ػٍ اٜتاء ٔاألجذاد ٔأجذاد األجذاد ٔانرن ٙهنٓنشخ ينٍ جنذٚنذ ػنهنٗ
انغاحح انؼشالٛح تصٕسج خاصح ٔانغاحح انؼشتٛح تصٕسج ػايح .
أو اَّ َاذج ػٍ األخطاء انفادحح ف ٙانًٕالف انحٛادٚح انؼاغفٛح نهثؼط يٍ انٕغُ ٍٛٛيغ كم يٍ حًم ٔٚحًم ْزِ ( انفٛشٔط ) انماذم لثم ٔتؼنذ
االحرالل  ،إيا نصهح انمشتٗ ٔانُغة تّ  ،أٔ نًٕلف يؼ ٍٛأٔ يصهحح خاصح لذيد يٍ لثم ْزا ( انفٛشٔط انماذم ) ٔانرٚ ٙشاد يُٓا خطا نهشجؼنح
 ،أٔ نٕجٕد ذجاسج يثطُح ذذس انُفغ انًرثادل ٔانر ٙجؼهد ٔذجؼم يٍ ْزا ( انٕغُ ٙانغٕٛس ) اٌ ُٚغٗ كم يا خهفّ ْزا ( انفٛشٔط انًرهٌٕ ) ينٍ
أخطاء كثٛشج ف ٙاالَرًاء لثم انٕالء نٓزا انٕغٍ ٔاأليح ٔانهزاٌ تًٓا أٔصال ْٕ ٔغٛشِ يٍ انعًائش انغائثح انؼشاق انٗ ْزا انٕظغ انًأعأ٘ ؟ .
يمذيرْ ٙزِ ْ ٙنٛغد إَشاء ػاتش ٔ ،إًَا َْ ٙاذجح ػٍ ذجاسب ػًهٛح هٓش يفؼٕنٓا انُرٍ ػهٗ انشاسع انؼشالٔ ٙف ٙجًٛنغ اننًنغنرنٕٚناخ
( االجرًاػٛح ٔانغٛاعٛح ٔانثمافٛح ٔانذُٛٚح ٔانؼهًٛح ٔانؼغكشٚح ٔٔ ..انخ )  ..ذجاسب يؤنًح نًا ي ُّش ًٔٚش تّ انؼشاق تنؼنذ احنرنالننّ تناالحنرنالننٛنٍ
األيشٚكٔ ٙانصفٕ٘ ٔ ،انر ٙكرثد ػُا انكثٛش يٍ انًماالخ انر ٙال ذخهٕ يٍ انكثٛش يٍ االَرماداخ ٔانرزكٛش تن ( األْاصٚج ٔانٕٓعاخ ) اننرن ٙكناَند
ذًجذ ٔذؼظى تانُظاو انغاتك ٔ ،يا أػمة رن يٍ اَمالب يفاجئ تؼذ االحرالنٔ ٍٛإرا تانشاسع انؼشالٚ ٙغًغ ( أْاصٚنج ْٔنٕعناخ ) جنذٚنذج
ذرالءو يغ انُٕذح انجذٚذج نهؼٓذ انذًٚمشاغ ٙانؼاْش انز٘ تُ ٙػهٗ انطائفٛح انًمٛرح ٔانمرم ػهٗ انٕٓٚح ٔانرٓجٛش ٔانرًٓنٛنأ أننمنغنش٘ اننز٘
جهة نهؼشاق انٕٚم ٔانذياس .
نٓزا انغثة ألٕل نًٍ ٚمشأ ْزا انًٕظٕع ٔانًٕجّ انٗ كم يٍ أصاتّ انًشض انًؼشٔف تن ( انعًٛش انغائة ) أ٘ يشض ( االَرٓاصٔ ) ٍٛٚانٗ كم ينٍ
ٚرؼاغف يؼٓى تؼذ االحرالن ٍٛػغٗ اٌ ٚشخصٕا ْؤالء انششارو ذشخٛصا دلٛما تؼٛذا ػٍ انؼٕاغف ٔانًٕاالج انًكثهح تانرجاساخ انُفؼٛح انثائغنح
ذمذٚشا ألسض انؼشاق انر ٙسٔٚد تذياء انشٓذاء انز ٍٚظحٕا تانغانٔ ٙانُفٛظ يٍ اجم كشايح انؼشاق ٔأيرّ انًجٛذج .
ْزا ذؼثٛش ػٍ ٔجٓح َظش٘ يغ احرشاي ٙنٕجٓاخ انُظش األخشٖ يؼهال رن تًا لهرّ أػالِ ٔأحشاس انؼشاق انغٛاسٖ ٚشالثٌٕ تذلح نًا جنشٖ ٔٚنجنش٘
تؼذ االحرالن ٍٛاأليشٚكٔ ٙانصفٕ٘ انكثٛش يٍ ْؤالء انًشظٗ تًشض انعًٛش انماذم ( االَرٓاص ) ٍٛٚانز ٍٚكاٌ نٓى ٔالء ٔدٔس كنثنٛنش أتناٌ اننُنظناو
انٕغُ ٙانغاتك ٔانًٕجٕد ٍٚنغاٚح ٕٚيُا ْزا ْٔى ًٛٚضٌٔ أَفغٓى تًًٛضاخ ٔغُٛح ػانٛح أثُاء حعٕسْى أ انرمائٓى أ يجاساذنٓنى أ ينٍ خنالل
يجانغاذٓى يغ انكثٛش يٍ انٕغُ ٍٛٛاألحشاس انزٚ ٍٚحرى ػهٓٛى ٔيؼشفرٓى تصٕسج دلٛمح تأٌ ْؤالء ( انششارو ) ْى يٍ رٔ٘ انٕجِٕ األستؼح ٔانزٚنٍ
ٚرالءيٌٕ ٔتًا ذمرع ٙيصانحٓى انشخصٛح ٔانُفؼٛح ٔانٕهٛفٛح ٔانٕجٓائٛح يغ أ٘ جٓح يٍ انجٓاخ انغٛاعٛح انر ٙجاء تٓا االحرالن ٍٛاأليشٚكنٙ
ٔانصفٕ٘ ٔتانرحذٚذ انجٓاخ انر ٙنٓا َفٕر عٛاع ٙف ٙانثهذ ٔنٓذف يؼ ٍٛيؼشٔف ػثش عهٕكٛاذٓى األخاللٛح انفاعذج اننرن ٙشنخنصنٓنا ذناسٚنخ
حٛاذٓى انغٛاع ، ٙإيا نذٔافغ يصهح ّٛذذس ػهٓٛى إٚشاداخ يانٛح  ،أ نًصانح ٔهٛفٛح ألجم انحصٕل ػهٗ يُناصنة أ ينمناػنذ فن ٙينجناننظ
انًحافظح انشفطٛح  ،أ يٍ اجم انحصٕل ػهٗ كشع ٙيٍ كشاع ٙانحشايٛح ف ٙيا ٚغًٗ تانثشنًاٌ انُائى اننثنؼنٛنذ كنم اننثنؼنذ ػنٍ ينال
ٔغًٕحاخ انؼشاق ٔشؼثّ ٔأيرّ ٔ ،انًُشغه ٍٛأػعاءِ دٔيا ف ٙذجاسج انؼماساخ ٔانًضاسع ٔانًصاَغ ٔانًغرشفٛاخ ٔٔانخ ف ٙانكثٛش ينٍ اننذٔل
انؼشتٛح ٔاإللهًٛٛح ٔانغشتٛح .

ص٤١

انشًء انعجٍة فً ْإالء ( انششارو ) عُذيا ٌشاْى انٕغًُ انغٍٕس ْٔى ٌتحذثٌٕ ٌٔتكهًٌٕ تانٕغٍُح سافعٍٍ تًا ٌجشي فً انعرشا يرٍ لرترم
ٔتٓجٍش ٔدياس ٔعشلح َٔٓة تأيٕال انشعة نٍثعذٔا انشك عٍ كم يا َٓثِٕ ٔعشلِٕ  ،ظاْشٌٍ أَفغٓى ٔكأَٓى األتُاء انثشسج نٓزا انٕغٍ انًزترٕ
تغكاكٍُٓى انًهٕثح تفٍشٔعاخ ( االَتٓاصٌح ) ٔاألغشب يٍ كم رنك يا ٌتًٍضٌٔ تٓا يٍ نثالح انكالو االَتٓاصي ٔتذاْح انفكش انتجاسي انُفعً انرزي
ٌقُع كم يٍ ٌغًعٓى ألجم اٌ ٌكغثٕا انثقح انعًٍاء انتً حغثٕا ٌٔتحغثٕا نٓا تأنف حغاب يٍ اجم شطة كم يا لايٕا ٌٔقٕيٌٕ ترّ ْرإالء
( انششارو ) يٍ خذيح عاتقح نهًحتم األيشٌكً ٔخذيح حانٍح نحكٕياتّ انعًٍهح انصفٌٕح ٔ ،نٓزا انغثة ٌشاْى انًٕاغٍ انحش انشرشٌرف ٔيرٍ
خالل دجهٓى ْزا ٔتعذ نٍهح ٔظحاْا فً أياكٍ يًٓح ٔصهٕا ئنٍٓا تأعهٕب انُفا ْ ..زِ ًْ حقٍقح ْإالء ( انششارو ) انكارتح انزٌٍ ٔال صانرٕا
ٌعثشٌٔ ٔيٍ خالل دجهٓى ٔكزتٓى تر ( انٕالء أٔ االَتًاء ) يع ْزِ انجٓح انغٍاعٍح انٕغٍُح أٔ تهك انجٓح انعًٍهح أٔ يع ْزِ انجٓح اإللهًٍٍرح أٔ
تهك انجٓح انذٔنٍح .
ألعطً يثاال عهى يثم ْزِ ( انششارو ) يٍ االَتٓاصٌٍٍ :
عُذيا ٌأتً أي يغإٔل جذٌذ ٔفً أي ظشف  ..تشاْى ٌتشتصٌٕ الغتُاو انفشص يٍ اجم انٕصٕل انى انهٌٕ انزي ٔصرم ئنرٍرّ األٔل انرى دفرح
انحكى ٔكًا ٌقٕنٓا أتٕ انًثم ( شٌّٕ شٌّٕ ) انى اٌ ٌصهٕا انى يٍ ًٌّٓ األيش انغٍاعً أ انٕظٍفً أ انرعرغركرشي أ األيرُرً أ  ..انر
ٔتانطش انًعشفح نذٌٓى ْٔى يحًهٍٍ تانُفا انًضسي راخ انطعى االَتٓاصي انًغهفٍ تاسج تانٕغٍُح ٔتاسج تانعًانح .
فأٔل يا ٌقٕيٕا تّ ْإالء ( االَتٓاصٌٍٍ ) ًْ انشعٕرج انًهَٕح تانُفا االَتٓاصي ٔعهى ( انُاعى ) كًشحهح أٔنى ٔيٍ تعذ كغة ثقح انرًرغرإٔل
انجذٌذ ٌثذؤٔا فً انًشحهح انثاٍَح تحشلٓى كافح أٔسا انُظاو انزي كإَا ٌعًهٌٕ تّ فً انصفٕف األيايٍح أ انٕعطٍح ٔ ..خٍش دنٍم عهى رنك يرا
( صذاو حغٍٍ ) سحًّ هللا ٔانشفٍق انًجاْذ ( عضج ئتشاٍْى ) انقرائرذ األعرهرى نرهرجرٓراد
فعهِٕ يع انُظاو انٕغًُ ٔلائذِ انشٍٓذ انًجاْذ
ٔانتحشٌش أيٍٍ عش انقطش ٔانحضب ٔلٕاعذِ انًُاظهح  ،ثى عهى جًٍع انًغتٌٕاخ انٕصاسٌح ٔاالجتًاعٍح ٔانثقافٍح ٔانعهًرٍرح ٔانصرُراعرٍرح ٔٔانر ،
ٔانغثة فً رنك اٌ ٔالء ْإالء االَتٓاصٌٍٍ فً األيظ ٔانٍٕو ْٕ نغشض يصانحٓى انشخصٍح فقػ فٕٓ ٔالء كارب ٔيضٌف .
ئرٌ كم يا ٌٓى ْإالء ( انششارو االَتٓاصٌح ) ْٕ ئثثاتٓى تر ( انٕالء ) فقػ نهٕجّ انجذٌذ أ انحضب انزي ٌتشأعّ ْزا انٕجّ انجذٌذ ٔترغرط انرُرظرش
عٍ تاسٌ ٔعهٕكٍح ْزا انٕجّ عٕاء كاٌ يٍ انُاحٍح أألخاللٍح أ االجتًاعٍح أ تثعٍتّ تجاِ ْزِ انذٔنح اإللهًٍٍح أ تهك انذٔنح األجُثرٍرح يرثرشسا
انغثة فً رنك ْٕ دٌذَٓى ٔعشلٓى ( انُتٍ ) فً ( انٕالء ) انًضٌف االَتٓاصي انُفعً انًصهحً .
ٔفً ْزا انًجال ألٕل  :اٌ انٕالء ألشخاص أ جٓح يعٍُح ٔانًثًُ عهى انًُفعح انشخصٍح ْٕ ٔالء يضٌف ٔكارب  ..أيا االَتًاء  :فٕٓ االَرحرٍراص
انتاو نأليح ٔانٕغٍ ٔانشعة تاحغاط صاد ٔئًٌاٌ يطهق  ..أي اَّ انتاسٌ تأكًهّ ألَّ انشًء انزي ٌٕحى نكم ئَغاٌ تأَّ األتذي  ..أي اَرّ
انٕالء انذائى ٔانحقٍقً ٔ ..نٓزا فاٌ عش االَتًاء انى حضب انثعث انعشتً االشتشاكً ْٕ اَحٍاصِ أنكايم نهعشا ٔشعثّ ٔأيتّ أي اَرترًرائرّ انرى
تاسٌ االيح ٔسعانتٓا انخانذج ٔ ..يٍ ُْا ألٕل اٌ انٕالء نقادج ( انثعث ) ئًَا ْٕ َتٍجح الَتًائٓى انحقٍقً نٓزِ االيح ٔانى تراسٌرخرٓرا انرًرجرٍرذ
.
تاًٌاٌ ٔصذ
ٔاختى يقانً ْزا تانًثم انزي ٌقٕل :
( أعطًُ كم يا ٌشعشًَ تاالَتًاء نك ٔنألشٍاء انتً حٕنً أعطٍك انٕالء ) .
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نص البيان الذي أصذرته قيادة قطز العزاق

حىل مىاجهت التخزيب اإليزاني يف العزاق وأقطار األمت
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أتٌاء شعثٌا األصالء يىاصلىى جهادهن الظافر
تىجه التخرية اإليراًي في العراق وأقطار األهح

يا أتٌاء شعثٌا األتي
يا أتٌاء أهتٌا العرتيح الوجيذج
ُٕٚاصم انُظبو اإلٚشاَ ٙانصفٕ٘ حًبد ّٚف ٙانخذخم انغبفش ٔانخغهغم انكبٛش ف ٙانؼشاق ٔف ٙانخهٛج انؼشبٔ ٙف ٙألطبس األيت انؼشبٛت كهٓب
ٔنؼم حخشٚبّ ٔصم انٗ أػهٗ دسجبحّ ف ٙانمطش انغٕس٘ انشمٛك بإسعبنّ انًٛهٛشٛبث اإلسْببٛت ٔانغالح نمخم أبُبء انشؼب انغٕس٘ ػبش
خضٕع حكٕيت انًبنك ٙانؼًٛهت نهُظبو اإلٚشأَ ٙحًك ُّٛيٍ اعخخذاو األساضٔ ٙاألجٕاء انؼشالٛت نُمم انمخهت ٔانغالح انٗ داخم انمطش
انغٕس٘ ٔببػخشاف جالٔصة انُظبو اإلٚشاَ ٙجهٛهٔ ٙصبنحٔ ٙالسٚجبَٔ ٙبش ٔجشد٘ ٔيحًذ ػه ٙجؼفش٘ سئٛظ يب ٚغًٗ لٕاث انحشط
انثٕس٘ انز٘ أػخشف بٕجٕد أفشادِ ف ٙعٕسٚب ٔنبُبٌ ٔعًبْى ببنًغخشبس. ٍٚ
ف ٙراث انٕلج انز٘ ٕٚاصم ف ّٛانُظبو اإلٚشاَ ٙبغظ ًُْٛخّ ػهٗ حكٕيت انًبنك ٙانؼًٛهت ٔانخغهغم داخم انؼشاق ػهٗ انًغخٕٚبث
انغٛبعٛت ٔااللخصبدٚت ٔانؼغكشٚت ٔانًخببشاحٛت كبفت ببنخشافك يغ لصف انمشٖ ٔانًذٌ انحذٔدٚت انؼشالٛت َبْٛك ػٍ َٓب انُفظ انؼشال ٙيٍ
حمٕنّ انُفطٛت ػبش ػًهٛبث انحفش انًبئم ٔدػبٖٔ جالٔصة انُظبو اإلٚشأَ ٙػًالئٓى ف ٙانؼشاق بًب ٚغًَٕٓب انحمٕل انًشخشكت نشفظ انُفظ
انؼشالٔ ٙنؼم احخالل بئش انفكّ انُفط ٙانؼشال ٙيٍ أبشص انًًبسعبث انؼذٔاَٛت انشبئُت نالعخحٕار ػهٗ ثشٔة انؼشاق انُفطٛت ٔال ٚخٕاَٗ
جالٔصة انُظبو اإلٚشاَ ٙانؼذٔاَ ٙانخٕعؼ ٙػٍ لطغ انًٛبِ ػٍ األَٓبس انؼشالٛت ٔضخ يٛبِ انبضٔل انًهٕثت إنٗ ْزِ األَٓبس .
ٔٚجش٘ رنك كهّ بباللخشاٌ يغ صٛشٔسة حكٕيت انًبنك ٙانؼًٛهت أداة طٛؼت بٛذ انُظبو اإلٚشاَ ٙنالنخفبف ػهٗ انؼمٕببث انذٔنٛت ٔاعخخذاو
انًصبسف انؼشالٛت نخذيت أغشاض انُظبو اإلٚشاَ ٙانًشبِٕ.

ص٦١

ٚا أتُاء شعثُا انًجاْذ انصاتش
ٚا أدشاس انعشب ٔانعانى
ف ٙانٕلد انز٘ ذعثشٌٔ تّ ٕٚيٛاً عٍ شجثكى انًرٕاصم نهُفٕر ٔانرغهغم اإلٚشاَ ٙف ٙانعشاق ٔألطاس انخهٛج انعشتٔ ٙذعثشٌٔ عٍ سفعكى ندذٔس
انُظاو اإلٚشاَ ٙانصفٕ٘ ف ٙرتخ أتُاء شعثُا انعشت ٙانغٕس٘ فؤَكى يذعٌٕٔ نرصعٛذ جٓادكى ٔٔعٛكى انٕغُٔ ٙانمٕي ٙإلجٓاض يخطدطداخ
انُظاو اإلٚشاَ ٙانصفٕ٘ انر ٙذُفث تصذٚذ دمذْا انًغًٕو ظذ انعشاق ٔااليح انعشتٛح ٔآخشْا ٔنٛظ أخٛشْا ذخشصاخ يا ٚغًٗ انًغرشاس
األعهٗ نهمٕاخ انًغهذح اإلٚشاَٛح ( انهٕاء ٚذ ٗٛسدٛى صفٕ٘ ) انز٘ ٔصف انعذٔاٌ اإلٚشاَ ٙانغاشى عهٗ انعشاق نثًاٌ عُدٕاخ يدردٕاصدهدح
تؤَّ ( كاٌ جٓاداً ف ٙعثٛم هللا ) ٔنمذ خغئ ْزا انًاسق انصفٕ٘ .
فهمذ جاْذ انعشال ٌٕٛاألتاج جٛشاً ٔشعثاً ٔلٛاد ًج تٕجّ ْزا انعذٔاٌ انغاشى انز٘ اترذأ ف ٙانشاتع يٍ أٚهٕل عاو  0891عدثدش سدْدى اندكدثدٛدش
ٔانٕاعع عه ّٛف ٙانثأَ ٙانعشش ٍٚيٍ أٚهٕل يٍ انعاو راذّ ٔانر ٙيشخ ركشاِ انثاَٛح ٔانثالثٌٕ ٕٚو أيظ ٔ ..ذٕاصم جٓاد انعدشالدٛدٛدٍ األتداج
ف ٙيعاسن انرذشٚش انكثشٖ ترذشٚش انفأ ٔانشاليجح ٔصتٛذاخ ٔيجٌُٕ ٔيعاسن انرٕكالخ ٔذجشٚع انُظاو اإلٚشاَ ٙعدى اندٓدضٚدًدح كدًدا أعدًداِ
خً ُٙٛفَ ٙصش انثايٍ يٍ آب عاو  0899انٕغُٔ ٙانمٕي ٙانكثٛش .
انجٓادٚح انعانٛدح ندردمدٕٚدط اندعدًدهدٛدح
ٔأتُاء شعثُا انًمذاو أر ٚغرهًٌٕٓ يعأَ ٙدسٔط ْزا انُصش انكثٛش فؤَٓى ٚغرُفشٌٔ غالاذٓى
انغٛاعٛح انًرٓأٚح ٔانر ٙذذأل عثثاً ذخذٚش انشعة انعشال ٙتؤغشٔداخ ( اإلصالح ) انكارتح ٔيضاعى ( انًصانذح ) انًعدهدهدح كدًدا أَدٓدى
ٚغرُفشٌٔ لذساذٓى كهٓا إلجٓاض يخططاخ انرخشٚة اإلٚشاَ ٙف ٙانعشاق ٔانخهٛج انعشتٔ ٙعٕسٚا ٔألطاس األيح انعشتٛح كهٓدا ٔعدٛدجدٓدعدٌٕ
انرٕاغآخ األيٛشكٛح انصَٕٓٛٛح انفاسعٛح انذاعًح نذكٕيح انًانك ٙانعًٛهح ًٔٚعٌٕ لذياً عهٗ غشٚك انرذشٚش انشايم ٔذذدمدٛدك االعدردمدالل
انراو ٔانُٕٓض انٕغُٔ ٙانمٕي ٙاإلَغاَ ٙانكثٛش .

انًجذ نشٓذاء انعشاق ٔااليح األتشاس .
ٔانخض٘ ٔانهعُح نعًالء انذهف األيٛشك ٙانصٓ َٕٙٛانفاسع. ٙ
ٔنشعانح أيرُا انخهٕد .
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