الزفبق هسؤول وأعضبء هكخب
الثمبفت واألعالم يهنئىى الزفيك
اجملبهد عزة إبزاهين
بعيد الفطز املببرن

المىي الىطنيت والمىهيت
واإلسالهيت واملنبهضت
لالحخالل حسخنكز عوليبث
االغخيبل املسخوزة يف السجىى
حتج يبفطت حنفيذ هب
يسوىنهب ( أحكبم اإلعدام )

جمبهدو البعث واملمبوهت
يىاصلىى جهبدهن امللحوي
وحىت النصز املبني

االفخخبحيت
هعبنبة الشعب حخفبلن وحخفىلذ أرادحه اجلهبديت
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ملًممعفوفحًمبُقُالًمححجمطفئاتملإلبفدةمليجمفاللتمليممىٍجتمَلييمعمليُحنؾلم
َليخجُيعمَلإلميفسمَليحشمفنممهمأبغطمخذمفثمليمفعمَلي ٍشبفعمَليُقُدمملمٌنزلم
ليصلفملييفئضموفٌلكمالهمالمالفثمليخنيلل مالانحمحلنفةمأبىفئنًمبفإل منفسممنهم
ليغلطشلثمَخا ملالصدحفمفثمليخلمحيل مالالٍامليخىفقمَالمالنفثمليخاخلنؼم
ليعبملتمليخلمحمفسعٍفمملالؾلفثمليمفي لميبلُثمليىفطممنلممحفَينتمبفئنغتم
ألضعففمليشَحمليمعىُيتمياؾعبمليعشلقنلمَليىلن ممنهمأسلدحنًمليجٍفدينتمليخنلم
حاُيزثمملمآحُنمميفَمنتمليمحخالنهملألَبنفػمَلونضلهمليٍضيمنتمليمى نشةمبٍنام
ٌَشَبمآخشمجىذ مأملش نلممحخن ممنلمليحنفد مَليملثلنهممنهم نفوُنملألَهم
ليمفضلممَححيل مليىصشمليعشلقلمليخنفسيخلمَاللنذيمليخفينذموومٌَنفمٌنلم سلدةم
ليؾعبمليجٍفديتمحخجاحمململعنخمشلسمميفَمنتمحش نفثمليمحخالنهملالملش نفنم
لألسلرهمَحاانفئٍاملألؽنشلسمليننصٍفيىتمَليانشطمَالملئٍنناملالخنغفعمَيمننيلم
مجفٌذَمليبعثمَليميفَمتمَجلؾىفمليبفع مَأبىفعمؽعبىفملألبلمملممنغفسٌام
ليجٍننفد مليننحمأمننفآمهننلشمآبٍلننهممبفيطشَحننفثمَليممفسعننفثمملالعننخٍل لتم
ليشخلصتميطغمنتمليمنفي لمليعملانتمَلينخلمحنشَآمحخنذيشٌامالنبشملألطشَحنفثم
لي فربتمحُهممفميغمُوًم(ملإلصلحم)مململيُقجمليز ميُهاُنمملًممنلمحذملنشم
ليعنشلقمَدَيخنًمَيحنفَيُنمخنغضُلمضننشبممىاُمخنًملألخلقلنتمَليخشبُينتمالبننشم
محفَيننتمحعملنناملبننؾعممصننل ملياننغفدممليمننفيلمَلإلدلس مَؽننشلعمليننزمامب ن م
َلإلمغفدملألخلقلمليمخعمذموومبلذملنممغلشةممليجٍفدمَليخحشيشميٍامبفيمشصنفدم
ٌَلمحُلص م افحٍفمليميذطمحخحم ىظمالملعمليمحخالهمَحاافئٍاممهم م
صىفمَيُنمَليميلمليحمأمنفآمصنُبمليخحشينشمَليىنصشمَلالعنخيلهمَليىٍنُ م
ليُطىلمَلييُملمَليحيفس مَلإلوغفولمليؾفم موومَلنمهذلًميىفظشيمقشيب

الثىرة

ص٢

نض برقية التهنئة اىل الرفيق اجملبهد عزة إبراهين األهني العبم للحزة
والقبئد األعلً للجهبد والتحرير واخلالص الىطني
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طدق اهلل العظين

الرفيق الوجاهذ عزج إتراهين األهيي العام للحزب والقائذ األعلى للجهاد والتحرير والخالص الىطني الوحترم

تحيح الرفقح والوحث َ
ح والجهاد والرتاط
خهص يسؤٔل ٔأعضبء يكزت انثمبفخ ٔاإلعالو ف ٙلٛبدح لطش انعشاق نهحضة ثبحش انزٓبَٔ ٙأطٛت انزجشٚكبد ثًُبسجخ لشة حهٕل
ٚزمذو سفبلكى ان ُ
عٛذ انفطش انًجبسن أعبدِ هللا عهٛكى ٔعهُٛب ٔعهٗ جًٛع يجبْذ٘ انجعث ٔانًمبٔيخ ٔأثُبء شعجُب ٔ ُأيزُب ثبنخٛش ٔانٔ ًٍٛانجشكخ ُيززسع ٍٛانٗ
انًجُ .. ٍٛيسززكش ٍٚفْ ٙزِ انًُبسجخ انعضٚضح
هللا انعضٚض انمذٚش جهذ لذسرّ أٌ ٚكهم جٓبدَب رحذ ساٚخ لٛبدركى انًجبْذح ثبنُصش انًؤصس ُ
جٓبدكى انًهحً ٙعهٗ يذٖ يب ٚمشة يٍ انسجعخ ٔخًس ٍٛعبيبً ف ٙيمبسعخ انحكى انًهكٔ ٙانحكى انذكزبرٕس٘ انمبسًٔ ٙدٔسكى انجبسص
أثبٌ يسٛشح ثٕسح انثبيٍ يٍ شجبط عبو ٔ 3691يمبٔيزكى انجبسهخ نهشدح انزششُٛٚخ انسٕداء ٔصًٕدكى ف ٙسجٌٕ انًٕلف انعبو ٔخهف انسذح
ٔانفضٛهٛخ ٔغٛشْب ٔ ..يٕاصهزكى انُضبل حزٗ رفجٛش ثٕسح انسبثع عشش -انثالث ٍٛيٍ رًٕص انعظًٛخ ٔدٔسكى انمٛبد٘ انًشٕٓد فٓٛب ٔف ٙطهٛعخ
ثٕاسْب رٔ٘ اإلسادح االلزحبيٛخ انصهجخ ٔانفعم االلزحبي ٙانًشٕٓد  ..كًب كبٌ نكى دٔسكى انًزًٛض ف ٙيسٛشح انجُبء انثٕس٘ انشبيم انز٘
أسسذ أسسّ ثٕسح انجعث ف ٙانعشاق ثًُجضارٓب انعًاللخ ٔكُذ أٔل انًزصذ ٍٚنالحزالل انغبشى ٔانجغٛض ٔلذرى ثإًٚبٌ عًٛك ٔفبعهٛخ كجٛشح
انًزشعخ ثبنزضحٛبد ٔانجٓبد ٔانز ٙركههذ ثُصش انعشاق انزبسٚخ ٙانكجٛش ٔعٛذِ انخبنذ
يسٛشح انجٓبد ٔانزحشٚش عجش سُٕارٓب انزسع انًُصشيخ ُ
ثٓضًٚخ انًحزه ٍٛااليٛشكبٌ ْٔشٔة آخش جُذ٘ أيٛشك ٙيحزم ف ٙانحبد٘ ٔانثالث ٍٛيٍ كبٌَٕ األٔل انًبضْٔ .. ٙب ْ ٙيسٛشح انجٓبد
ٔانزحشٚش رًض ٙف ٙعبيٓب انعبشش ٔأَزى رجٕثٌٕ انعشاق كهّ يٍ ألصبِ انٗ ألصبِ رعجئٌٕ انًُبضهٔ ٍٛانًجبْذ ٍٚانجشسح يٕاصه ٍٛيسٛشح
انًج. ٍٛ
انجٓبد ٔانشثبط ٔانزحشٚش ٔحزٗ انُصش انًؤصس ُ
وأى ينصركن هللا فال غالة لكن

رفاقكن األوفياء
هسؤول وأعضاء هكتة الثقافح واإلعالم
في قيادج قطر العراق للحزب
أواخر شهر رهضاى الوثارك ٣٣١١هجريح

ص٣

ُ
ملحنا وأهلنا  ...املسيحيون العـرب  ...ملاذا يظلمون ؟
علـي الصـراف

اٌمٛي أْ اٌّغ١ذ ٓ١١اٌؼشب " أقليخ " ٕ٠ط ٞٛػٍ ٝخطأ ِٓ شالز ٔٛاح ػٍ ٝاأللً  ،األٚي  ٛ٘ ،أٔٗ ٠رجاً٘ و ُٙٔٛػشب ٚ ،اٌؼشب أغٍبثب١بح بٟ
أٚهأ " ٚ ،ُٙأقلـٌَخ " اٌّغ١ذ ، ٓ١١إّٔا " رؤقلـ ِي " ػشٚترٚ ُٙذغؼ ٝإٌ ٝذقغ١ش٘ا ( وهذٍ ثبألحزي خطيئخ  ،ال هجزد خطأ ) ٚ ،اٌصأ، ٟ
٘ ٛأٔٗ ٠نؼ ُٙػٍ٘ ٝاِؼ اٌراس٠خ  ٟإٌّطمح  ُ٘ٚ ،اٌز ٓ٠ظٍٛا  ٟلٍثٗ ٌٚ ،ؼثٛا دٚسا ىش٠ا س٠اد٠ا  ٟفٕغ ِؾشٚػٕا اٌذناس ٞاٌذذ٠س ١بٗ
ٚ ،اٌصاٌس  ٛ٘ ،أٔٗ ٠ؼضٌ ُٙػٓ اٌذٚس اٌغ١اع ٟاٌٛهٕ ٟاٌزٌ ٞؼث ٟ ٖٛوً ِؾشٚع ٌٍرذشس ٚاالعرمالي ٚاٌٛدبذج ػبش بربٗ اٌبّبٕبطبمبح ٘ٚ ،بُ
ِغ١ذٌٚ ، ْٛ١ىٓ ً٘ غٍثد " هسيحيزهن " ػٍ ٝػشٚترٚٚ ُٙهٕ١ر ٟ ُٙأٚ ٞلد ِٓ األٚلاخ ؟ ٌُ ٠ذقً ٘زا أتذ .
اٌّ٠ َٛ١ىٓ أْ ذجذ ِغٍّ٠ ٓ١نؼ ْٛهائف١رٛ ُٙق ٚهٕ١رٚ ُٙل١ِٛر ، ُٙتً ٛ ٚق إعالِٔ ُٙفغٗ ١ٌ ،ىرؾفٛا أٔ " ُٙشيعخ " أ " ٚسٌـخ "
ٚ ،ال ٔش٠ذ أْ ٠ثشص عٍٛن وٕغ٠ ٟنغ اٌّغ١ذ١ح ػٍ٘ ٝزٖ األسك ٛق ٚهٕ١رٙا ٚأرّائٙا اٌم ، ِٟٛتً أْ شما ح " العيش الوشززك " ٘بٟ
اٌفٍغفح اٌجاِؼح ٌىً جبَٙذ ِغ١ذ ٟ ٟاٌؼاٌُ اٌؼشت. ٟ
واْ ّ٠ىٓ ٌألِش أْ ٠ثٍغ تثؼل اٌّغ١ذ ٓ١١اٌؼشب  ،إٌ ٝدذ اٌمٛي أٔٗ ٌ " ٛكبى اإلسالم شـزطب للعـزوثخ لصزًب هسلويي " ٚ ،واْ ٠بّبىبٓ
ٌؾخق١ح ٚهٕ١ح وثشِ ٟ ٜقش ِصً ِىشَ ػث١بذ تاؽا أْ ٠مٛي ػٓ ٔفغٗ " أًب هصزي الجٌسيخ  ،وهسلن الثقبفخ "  ،إال أٔٗ ِبا وباْ ألٞ
ِغ١ذ ٟأْ ٠نغ د٠أرٗ تاٌرؼاسك ِغ ل١ِٛرٗ ٚ ،ال ٛ٠جذ أٔ ٞـ ٚال ذقش٠خ ٚال خطثح ٚال ِٛػظح ذنغ اٌّغ١ذ١ح خاسض إهاس اٌؾشاوح ٚاٌربؼبا٠بؼ
ٚاالٔرّاء ٌٍٛهٓ اٌٛادذ ٚ ..تاعرصٕاء ٌثٕاْ  ٛ٘ٚ ،اعرصٕاء ٠غرذك ِا ٠غرصٕ ، ٗ١ألعثاب ذرؼٍك تٕؾأذٗ أفال  ،أْ اٌّغ١ذ ٓ١١اٌؼبشب ب ٟوبً
ِىاْ  ،تّٓ  ُٙ١اٌٍثٕأ٠ ٌُ ، ْٛ١ىٛٔٛا ٔ ٟظش أٔفغ ، ُٙإال جضءا ِٓ أٚهأِٚ ُٙذا ؼ ٓ١ػٓ لنا٠ا٘ا ٚدمٛلٙا  ،أعشع ِٓ غ١شُ٘  ،أد١بأبا ،
تٚ ، ٓ١ِٛ١أوصش ذمذِا تفشعخ. ٓ١
ٚع ٜٛادرشاَ اٌخقٛف١اخ ٚ ،اٌذش٠اخ اٌفشد٠ح ٚ ،اٌّؼاٍِح تاٌّصً وّٛاهِٕ ٓ١رغا٠ ٌُ ، ٓ٠ٚطاٌة اٌّغ١ذ ْٛ١اٌؼشب ال تبىب١باْ ٚال تبذبمبٛق
خافح ٚال تذقـ ٚال اِر١اصاخ ٚ ،ال عؼٛا إٌ ٝإلاِح إِاسج ٚ ،ال هاٌثٛا تٛصاسج ٌّ ،ارا ؟ ألٔ ُٙػشب ٚ ،ألٔ ُٙوأٛا ِٚا ٠ضإٌ٠ ْٛظش ْٚإٌ ٝأٔفغُٙ
١ٌ ،ظ وجضء ِٓ ٘زٖ اٌم١ِٛح ذغة  ،تً ألٔ ٟ ُٙلٍثٙا أ٠نا  ٟ ٚ ،اٌٛالغ ٚ ،تّمذاس ِا ٠رؼٍك األِش تاٌبّبؾبشٚع اٌبربذبشس ٞاٌبمبِٛبِ ٟبٓ
االعرؼّاس ٓ٠اٌؼصّأٚ ٟاٌغشت ، ٟمذ واْ ِؾشٚػا ٌؼة  ٗ١اٌّغ١ذ ْٛ١اٌؼشب دٚسا ِرمذِا  ،ىشا ٚذٕظّ١ا  ،ال ٠غرط١غ أْ ٕ٠ىشٖ ادذ .
ِٛ ٟ ٚاجٙح ٘جّح اٌررش٠ه اٌؼصّأ١ح  ،دفظد أد٠شذ ُٙورة اٌرشاز اٌؼشت ، ٟوّا ٌ ٛأٔٙا وأد ذذا ع تٙا ػٍ ٝدبمبٙبا ب ٟاٌبٛجبٛد ٚ ،تبٕبٝ
اٌّغ١ذ ْٛ١اٌّذاسط ٚاٌّؼا٘ذ ٌرذس٠ظ اٌٍغح اٌؼشت١ح  ٟ ،غ١ش ِىاْ ٚادذ  ،ألٔٙا وأد فٛخ شما ر "ٚ ُٙرويشهن " اٌم ِٟٛاٌخاؿ .
ٚدّٕ١ا ٚمغ األذشان ل١ِٛرٛ ُٙق د٠أر ، ُٙواْ اٌّغ١ذ ْٛ١اٌؼبشب لذ س ؼٛا ٌٛاء اٌؼشٚتح ٚعاّ٘ٛا  ٟذزو١ش اٌّغٍّ ٓ١تّىأر ُٙوب " خـيـز
أهخ أخزجذ للٌبص " ٚ ،وؼشب  ،مذ واْ اٌّغ١ذ ْٛ١جضءا ِٓ ٘زٖ األِح ٚ ،جضءا ِٓ خ١ش٘ا ٘ٚ ..ىزا  ،ؼٕذِا عبىبٓ جبٛسض أبطبٔٛب١بٛط
اٌمذط اخراس ِٕضال  ٟجٛاس ِٕضي اٌذاض أِ ٓ١اٌذغ ٟ ٟٕ١د " ٟالشيخ جزاح "  ،ػٍ ٝهش٠ك جثً اٌض٠برب ْٛاٌبّبؾبش ػبٍب ٝاٌبّبذ٠بٕبح
اٌّمذعح ١ٌ ،ى ْٛلش٠ثا ِٓ اٌّؼٕ ٝاٌزٛ٠ ٞدذ اٌذ٠أرٕ٘ٚ ، ٓ١ان ورة وراتٗ اٌؾ١ٙش " يقظخ العـزة " .
ٚورة جٛسض ػال " ًهضخ العزة " ٚ ،اٌ١غٛػ٠ٌٛ ٟظ ؽ١خ " ٛربريخ اآلداة العزثيخ " ٚ ،واْ ػثذ هللا ِشاػ ِٓ ت ٓ١أٚائبً اٌبز٠بٓ دبشسٚا
جشائذ اٌّٙجش اٌؼشت١ح وب " هزآح األحىال" لزسق هللا حسىى و " هصز القبهزح " ألد٠ة إعذاق  " ٚالحقىق " ٌبّب١بخبائب١بً ػبٛسا ٚ ،وباْ
اإلخٛاْ تؾاسج ٚعٍ ُ١ذمال ّ٘ا ِٓ أٔؾأ عبم  6781جش٠ذج " األهزام " شُ " صدي األهزام " و" كبثدا ثسجت الجزيدريي عدح هشـقـبد
لوب ًشزاٍ هي الوقبالد الحزح واًزقبد أعوبل الحكبم والدفبع عي حقىق الوصزييي " .

ص٤
ٗماُ ّق٘ال تل تٍ٘ا ( ٗىذ عبً  ٍِ )3581أٗائو اىَسٞح ِٞٞاىذ ِٝاىتق٘ا تأصحاب ٍشزٗع اىْٖضح اىذ ٛتصذرٓ جَاه اىذ ِٝاألفغااّاٗ ٜاىشاٞا
ٍحَذ عثذٓ ٗ ،ماُ جَٞو تل ّخئ اىَذٗر ٍ٘ىعا تاىتْقٞة عِ آداب اىعزب ٗتار ٝاألٌٍ اىشزقٞح اىقذَٝح  ،فصْف ف ٜحذاثتٔ تار ٝتاتو ٗآش٘ر ،
ٗعزّب متاب اىتار ٝاىقذٗ ، ٌٝمتة متاتٔ اىشٖٞز " حضبسح اإلسالً ف ٜداس اىسالً " رٗ ٙفٍ ٔٞا ٗرد ف ٜتأىٞف اىَؤرخٗ ِٞاألدتاء عِ أحا٘اه
اىََينح ف ٜأٝاً ٕارُٗ اىزشٞذ ٗ ..ماُ أٗه ٍِ أشار إى " ٚأُ اىْصبس ٙشبسم٘ا اىَسيَ ِٞف ٜغضٗارٌٖ " .
ٗماُ سعٞذ اىثستاّ ( ٜر٘ف ٜعبً  )3093قذ تقية تٍ ِٞصز ٗتالد اىشاً ىٞعنف عيّ ٚشز اٟداب اىعزتٞح ٗ ،ماُ خيٞو غاٌّ ٗاحذا ٍاِ أتازس
اىسٞاس ِٞٞاألحزار ( ٗىذ ٗ )3581اّتخة ّائثا عِ س٘رٝح ىا " ٍجيس اىَجع٘ثبُ " عبً ٗ 3588ساعذ ٍذحت تاشا فٗ ٜضع قاّاُ٘ اىاذٗىاح
اىسٞاس ٜفناُ أحذ أرماُ اىْٖضح اىذست٘رٝح ٗ ،ماُ رشٞذ اىشزتّ٘ ( ٜر٘ف ٜعبً  )3091احذ أتزس ّخثح األدتاء ف ٜعصازٓ ٍٗ ،اِ آثاارٓ "
ٍجبدئ اىعشثٞخ ف ٜاىصشف ٗاىْح٘ " ٍع تَار ْٔٝىيطالب ف ٜاىتصزٝف ٗاألعزاب ٗمتاتٔ " ّٖج اىَشاسيخ ٍٗفزبح اىقشاءح " ٗ ،مااُ ّاباٞاة
حثٞقح اىذ ٛاّصزف إى ٚتعي ٌٞاىعزتٞح ٍْٖٗ ،ا ف ٜاىَذرسح اىعثَاّٞح ىيش ٞأحَذ عثاس األسٕز ، ٛقثو أُ ٝتفزغ إى ٚاىنتاتح " سبعٞاب لىاٚ
رعضٝض اٟداة اىعشثٞخ ٗرأىٞف قي٘ة اىْبشئخ ف ٜخذٍخ اى٘طِ " ٗ ،ماُ خيٞو اىخ٘رٗ ( ٛىذ عبً  ٕ٘ )3511أٗه ٍِ فنز فّ ٜشز جزٝاذج
عزتٞح ف ٜتالد اىشاً فأتزسٕا إى ٚاىْ٘ر سْح  8181تحت اسٌ " حذٝقخ األخجبس " ٗساعذ تذىل ( حست ٗصف ى٘ٝس شٞخا٘ ) " عاياٚ
ّٖضخ اىجالد اىعشثٞخ " .
ٗماُ سي ٌٞشحادج ( ر٘ف ٜعبً  )3098قض ٚجو حٞاتٔ اىقصٞزج ( 85عبٍب) ف ٜخذٍح اٟداب ٗأشتزك سْخ ٍ 3588اع ساياٞاٌ أفاْاذٛ
اىخ٘ر ٛىْشز ٍعبٌ تارٝخٗ ٜجغزاف ٜدع٘آ تا " آثبس األدٕبس " ٗ ،ماُ ّخيح قيفاط اىثٞزٗتٗ ( ٜىذ سْخ  ٕ٘ )3583اىاذّ ٛشاز دٝا٘اُ أتاٜ
فزاس اىحَذاّ. ٜ
ٗٝق٘ه شٞخ٘ عِ اىش ٞإتزإ ٌٞاىٞاسج " ، ٜلّٔ ثشٖشح اسٌ ٗاىذٓ اىشٞخ ّبصٞف ٗشٖشرٔ اىشخصٞخ ٗراأىاٞافأ مابُ ٍاِ أعا اٌ
اىَسبعذ ِٝعيّٖ ٚضخ اٟداة اىعشثٞخ ف ٜاىقطش اىَصش." ٛ
ٕٗزا اىٞبصج ٜاىع  ٌٞمبُ ٕ٘ اىز ٛقبه :
ة
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ص٥

١ٌٚط اٌ١بشج ٟئال ٚاددا ِّٓ ظمٛا األزض ثٍّخ اٌؼسٚثخ دز ٝصبزد ٍِذٕب ٍِٚذٌٕٚ .. ُٙب ف ُٙ١وث١س ، ْٚثبٌّئبد ثً ثب٢الف ِ ،نٓ جنجنساْ
خٍ ً١ججساْ ئٌ ٝئ١ٍ٠ب أثِ ٛبظ ، ٟئٌ ٝأِ ٓ١اٌس٠ذبٔٚ ٟاألخطً اٌصغ١س ( بشارة الخىري ) ٚاٌشبػس اٌمس ( ٞٚرشيد سليليلل اللخلىري )
ٚخٍِ ً١طساْ ٚادّد فبزض اٌشد٠بق ٔٚج١ت ػبشٚز ِٟٚ ٞش٠بدح ٚ ،صٛال ئٌ ٝئدٚازد ظؼ١د ٚ ..ػدا اٌفنىنس ٚاٌنثنمنبفنخ ٚاألدة  ،فنمند ٌنؼنت
اٌّع١ذ ْٛ١اٌؼسة دٚزا ِشٛٙدا ِٚ ،زّ١صا  ،ف ٟوً ِجبي أثداػِ ِٓ ٟجبالد اٌفٓ أ٠عب .
جنسِ ْٚنٓ
٠ٚظٍُ أثٕبؤُ٘ فٚ ٟغٕ ُٙ؟  ً٘ٚثٙرا اٌظٍُ ال َ٠ظٍُ ثؼط اٌّعٍّ ، ْٛث ، ُٙئال أٔفع ُٙ؟ ٌٚ ..ىٕ ُٙاٌّ ٙ٠ُ َٛ١
أ٠جٛش أْ ُ٠ظٍّٛا ُ
٠ٚؼصٌٚ ، ْٛرٛظغ ػٍ ٝدمٛلٚ ُٙدس٠بر ُٙلٛ١د ٚشسٚغٕ٘ٚ ،بن ( بعض منن ليس لديهل ضنير وال ذمت ) ِنٓ
د٠بزُ٘ ٠ٚ ،ؼبٍِ ْٛثزّ١١ص ُ ،
ٕ٠ظس ئٌٔ ُٙ١ظسح لبصسح ٌ١ؼبٍِ ُٙخالف ٔظسح االظالَ ٔٚؼبٍِٗ ِؼ ُٙف ٟػٙد إٌجِ ٟذّد صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١ظنٍنُ ٚاٌنانٍنفنبش اٌنساشند٠نٓ
ٚاٌزبثؼ ٓ١؟
ئذا وبْ اٌّع١ذ ْٛ١اٌؼسة " أقييت "  ،فألٍ١خ ُ٘ غسفخ ثٓ اٌؼجند ٚاِسؤ اٌم١ط ٚإٌبثغخ اٌرث١بٔ٘ٚ ، ٟإالش ِع١ذٚ ، ْٛ١وبْ دٚ ُ٘ٚادد فنٟ
اٌثمبف ُخ اٌؼسثُ ١خ ً٘ٚ ..أْ ٕ٘بن ثٕٕ١ب ِٓ ٠سد ألثٕبئ٘ ُٙرا " الدَين "  ،ظٍّب ٚرٙج١سا  ،ثً دسلب ٌٍىٕبئط ٚلزال ٌسجبي د ، ٓ٠وّب ٘ ٛدبصً فنٟ
اٌؼساق ٚ ،دسِبٔب ٚرّ١١صا  ،وّب ٘ ٛدبصً ف ٟغ١س ثٍد ػسثٚ ٟادد .
ٌٚئٓ دبزة اٌّع١ذ ْٛ١اٌؼسة االظزؼّبز اٌؼثّبٔ ، ٟثبظُ اٌم١ِٛخ اٌؼسث١خ  ،فمد فؼٍٛا اٌشٟش ٔفعٗ فٚ ٟجٗ االظزؼّنبز اٌنغنسثن ٟأ٠عنب ،
اٌمع١خ وبٔذ  ،ثبٌٕعجخ ٌسٚاد ِشسٚع إٌٙعخ  ٟ٘ ،لع١خ اٌزذسز ِٓ االظزؼّبز ٚإٌّ١ٙخ األجٕج١خ .
ِٓ ٘را إٌّطٍك فمػ وبْ لعطٕط ٓ١شز٠ك ٚجٛزج دجش ِٓ أٚائً اٌر ٓ٠أظعٛا دسوخ اٌم ٓ١١ِٛاٌؼسة ٘ ِٓٚ ،را إٌّطٍك ٔفعٗ أٔنجنجنذ
دسوخ إٌعبي ِٓ أجً اٌٛددح اٌم١ِٛخ ٚرذس٠س فٍعطِٕ ٓ١بظٍ ، ٓ١ثب٢الف  ِٓ ،لج١ِ ً١ش ً١ػفٍك ٚٚد٠غ دداد ٔٚب٠ف دٛارّخ ٔٚجبح ٚاون١نُ
ٚجٛزج دبٚ ٞٚصٛال ئٌ ٝاٌجطس٠سن ِ١ش ً١اٌصجبح ٚأِ ً١دج١جٚ ٟدٕبْ ػشساٚ ٞٚئذا وبْ اٌّالِٕ ٓ١٠ب ٠ذزف ْٛثجطٌٛخ االظزشٙنبد٠ن١نٓ فنٟ
ِمبِٚخ اٌغصاح  ،فمد وبْ جٛي جّبي أٚي اظزشٙبد ٞػسفٗ ربز٠خ اٌصساع ف ٟإٌّطمخ ٚ ،جٛي جّبي ِع١ذ. ٟ
ٚوبْ ٘را اٌعبثػ اٌعٛز ٛ٘ ٞاٌر ٞدِس اٌجبزجخ اٌفسٔع١خ اٌعاّخ " جبْ دازن " ف ٟدسة اٌع٠ٛط عام  6591ثبظزاداَ اٌطنٛزثن١ند اٌنرٞ
٠مٛدٖ ٌى٠ ٟصدَ ثٗ رٍه اٌجبزجخ ٚ ،رمٛي اٌٛثبئك اٌزبز٠ا١خ دٛي ٘را اٌجطً  ،أٔٗ ظٛزِٛ ِٓ ٞاٌ١د اٌالذل١خ ٚوبْ ظبثطب ِ١ىبٔ١ىنب ٚ ،ػنٕندِنب
أدٌؼذ دسة اٌع٠ٛط ثبٌٙج َٛاٌثالث ( ٟالبريطاني  -الفرنسي  -اإلسرائييي ) ػٍِ ٝصس ػبَ ٠ ٌُ 6591عزطغ ٠ ٛ٘ٚ ،عزّغ ئٌِ ٝنب
رزؼسض ٌٗ ِصس ِٓ ػدٚاْ  ،أال ٠فؼً ش١ئب  ،فمسز االٌزذبق وّزطٛع ف ٟظالح اٌجذس٠خ اٌّصس٠خ ٚ ،أعُ ئٌ ٝاٌمزبي فٛزا .
ٚذاد ٚ َٛ٠اٌذسة ِبشاٌذ ِعزؼسح ػسف جٛي جّبي أْ اٌّدِسح اٌفسٔع١خ اٌش١ٙسح رمزسة ِٓ ثٛز ظؼ١د ٚ ،وبٔذ ئدد ٜأوجس اٌّندِنساد فنٟ
ذٌه اٌصِٓ ٚ ٌٛٚصٍذ ئٌ ٝاٌشبغئ اٌّصسٌ ٞىبْ ثٛظؼٙب أْ رٍذك دِبزا ثبٌّدٕ٠خ  ،فر٘ت ئٌ ٝلبئدٖ جالي اٌدظٛل ٟفِٕ ٟزنصنف اٌنٍن١نً
ٚرسجبٖ أْ ٠عّخ ٌٗ ثأخر لبزة ٍِٟش ثبٌّزفجساد ٌ١صدَ ثٗ رٍه اٌجبزجخ ئذا ددس ٚالزسثذ ثبٌفؼً ِٓ شٛاغئ ثٛز ظؼ١د ٚ ،شٚدٖ اٌدظنٛلنٟ
ثبٌمبزة ٠ٚ ،مبي أٔٗ زافمٗ ف ٟرٍه اٌٍّذّخ  ،اٌز ٟأظفسد ػٓ شطس اٌجبزجخ اٌؼّاللخ ئٌٔ ٝصفٌ ٓ١زغسق ثىً ِٓ فٙ١ب ٚ ،وبٔذ ٘رٖ اٌؼٍّ١نخ
ِٓ ث ٓ١أثسش اٌؼٍّ١بد اٌز ٟصٕؼذ إٌصس ف ٟاٌّؼسوخ .
ٚئٌ ٝجبٔت جٛي جّبي ٕ٘بن ا٢الف ِّٓ ال ُ٠ذص ْٛلد ظطسٚا ثطٛالد ف ٟأػّبي اٌّمبِٚخ ٚاٌدفبع ػٓ األٚغبْ فن ٟجنّن١نغ دنسٚثنٕنب ظند
اٌّؼزدٚ ٓ٠اٌغصاح ِ ..ع١ذٔ ، ْٛ١ؼُ ٌٚىٕٔ ُٙصسٚا اٌؼسة اٌّعٍّ ٓ١ظد اٌّعزؼّس ٓ٠دز ٝػٕدِب وبْ أٌٚئه اٌّعزؼّسِ ْٚع١ذ. ! ٓ١١
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ٗرق٘ه أدىخ اىزبسٝخ أُ اىغضاح اىصيٞج ِٞٞػْذٍب اجزبد٘ا اىقذط عام  ،9911فأٌّٖ ىٌ ٝقصشٗا ٍزاثذٌٖ ػي ٚاىَغيَ ، ِٞثلو رثلذل٘ا ٍلؼلٖلٌ
اىَغٞذ ِٞٞأٝضب ٕٗ ..نزا مبُ اىغشث ُ٘ٞرجبْٕب دائَب ،أػطْٞبٌٕ اىؼيً٘ األٗى ٚفؼبدٗا إىْٞب ثزنْ٘ى٘جٞب اىقزو ٗاىذٍبس اىشبٍو  ،أػطْٞبٕلٌ أٗه
ق ٌٞاىؼذاىخ ٗاىقبُّ٘  ،فؼبدٗا إىْٞب ثذَٝقشاطٞخ اىذثبثبد ٗ ،أػطْٞبٌٕ اىَغٞذٞخ  ،فجبؤا إىْٞب ثبىذشٗة اىصليلٞلجلٞلخ  ٗ ..ليلذ " الكنكٌكا ك
الشرليح "  ،غشٝجخ ٍْٗج٘رح فّ ٜظش مْبئظ اىغشث ِٞٞال ىشٜء إال ألُ ٍغٞذٖٞٞب ػشة ٗ ،إال ألُ سٗح اىَغٞذٞخ األصٞيخ رنَِ ف. ٌٖٞ
ٗاىغٞذ اىَغٞخ ( عليه السالم ) إَّب ٕ٘ ٍغٞذْب ّذِ أٗال  ،ػي ٚأ ٛدبه ٗ ،إُ جبء ىنو اىؼبىَ ٕ٘ ، ِٞاثِ عَبئْب  ٕ٘ٗ ،أثلِ اىغلٞلذح
م وًىحاً وآلك إتراهيكن وآلكك عكوكراى
ٍش ٌٝآه ػَشاُ ( عليها وعليهن السالم )  ،اىز ِٝقبه ف ٌٖٞاىقشآُ اىنش " : ٌٝإى هللا اصطفى آد َ
هرن واصطفان على ًساء العكالكوكيكي
على العالويي "  ( ..آل عوراى  ، ) 23و " وإذ لالد الوال ن ُ
ح يا هري َ
ن إى هللا اصطفان وط ّ
" ( آل عوراى  ، ) 23و " لل آهٌّا تاهلل وها ُأًزل عليٌا وها أًزل على إتراهين واسحك ويعمىب واألسثكاط وهكا أوذكو هكىسكى
وعيسى والٌثيىى هي رتهن ال ًفرق تيي أحد هٌهن وًحي له هسلوىى" ( آل عوراى . ) 42
ٗىنِ اىجؼض ٝفشق ثٝٗ ٌْٖٞجبص .. ٌٖٝث٘صفٌٖ " ألليح " ٕٗ ..ب أُ مْبئغٌٖ ٗأدٝشرٌٖ ىٌ رؼلذ فٍ ٜأٍِ ٍِ اىلَلضلبٝلقلبد ٗاالػلزلذاءاد ..
ٗٝق٘ه اىَطشاُ اّذساٗط أثّ٘ب  " ،إى أعوال العٌف الرو ذضرب العكراق كل يىم هي كل ًاحكيكح وصكىب أدخ إلكى هكصكرج ً كف
هسيحيو العراق" .
ٗرشٞش اىذالئو إى ٚأُ ٕجشح اىَغٞذ ِٞٞاىؼشة اٟخش ِٝرذ٘ىذ إىٍ ٚب ٝشجٔ بٕشح ّضٗح جَبػ ٜف ٜاىؼذٝذ ٍِ اىجيذاُ اىؼشثٞلخ  ،رليفلٞلب
ىيَضبٝقبد ٗأػَبه اىزَٞٞض اىزٝ ٜزؼشضُ٘ ىٖب ٗ ..ثطجٞؼخ اىذبه  ،فقذ أعَٖذ األص٘ىٞبد اإلعيٍٞخ ( وهو فو الكاكالكة أصكىلكيكاخ
جهل تالديي والراريخ هعا )  ،ف ٜرذ٘ٝو أج٘اء اىؼٞش اىَشزشك ث ِٞاىَغيَٗ ِٞاىَغٞذ ، ِٞٞاىز ٜاعزَشد ػيٍ ٚذ 41 ٙقشّلب  ،إىلٚ
أج٘اء ٝغيت ػيٖٞب اىز٘رش  ،فَٞب رزشاٗح اىغٞبعبد اىشعَٞخ ىينثٞش ٍِ اىذٗه اىؼشثٞخ ثٍ ِٞزجبٕو ىيَخبطش ٍ ،غزٖ ِٞثؼ٘اقجٖب االجزَبػلٞلخ ،
ٗثٍ ِٞز٘اطئ ٍغ ثقبفخ اىزَٞٞض ٍٗ ،زغبٕو ٍغ خطبة اىجٖو األص٘ى ٜدٞبه ٕزٓ " األلليح " .
ٗىنِ فقظ أٗىئل اىز " ٌٕ ِٝألليى " ػقو ٗضَٞش  ٌٕ ،اىزٝ ِٝغزطٞؼُ٘ أُ ٝؼبٍي٘ا اىَغٞذ ِٞٞاىؼشة مل " ألليح " ثشغٌ أٌّٖ ٍ ،لثليلْلب ،
ػشة قجو أُ ٝنّ٘٘ا ٍغٞذ.ِٞٞ
ٗىنِ ٍبرا ٝؼٍْ ٜجزَغ ٍغيٌ ؟  ..ثزغٞٞت اىَغٞذ ِٞٞػِ ػشٗثزٌٖ  ،ىِ ٝجق ٚىذ ٙاىؼشة إال اىذٕٗ ، ِٝزا ٍِ دُٗ ٍغٞذ ِٞٞىِ ٝلؼل٘د ،
ثَقبٞٝظ اى ، ً٘ٞدْٝب جبٍؼب أثذا  ،فجذال ً ٍِ أُ رشرفغ اىزَبٝضاد إىٍ ٚصبف اى٘طِ ٗاى٘طْٞخ  ،فلأُ اإلعليً ٍ ،لِ دُٗ اىلَلغلٞلذلٞلٞلِ ،
عْٞخفض ثَصبف رَبٝضارٔ ىٞنُ٘ صشاػب ث " ِٞسٌح " و " شيعح " فقظ ال غٞش .
ٗج٘د اىَغٞذ ِٞٞث ِٞاىَغيَ ، ِٞمَب غٞشٌٕ ٍِ اىط٘ائف اىذْٞٝخ األخش ، ٙف ٜثٞئخ رؼبٝش ٍٗغبٗاح  ٕ٘ ،اىؼْصش االجلزلَلبػل ٜاىل٘دلٞلذ
اىزَٝ ٛنْٔ أُ ٝضغ اىزَبٝضاد اىطبئفٞخ ػيٍ ٚؼٞبس ٗطْ ٜجبٍغ ٗٗ ..ج٘د اىَغٞذ ِٞٞث ِٞاىؼشة ٕ٘ ٗدذٓ اىزٝ ٛقذٌٍٖ مأٍخ راد طلجلٞلؼلخ
قٍ٘ٞخ ال مَجشد ٍجَ٘ػخ دْٞٝخ  ،فبألٌٍ اىذذٝثخ  ،دزٗ ٚاُ مبُ اىذ ِٝػْصشا دٝ٘ٞب فٗ ٜج٘دٕب  ،إال أّٖب ال رقً٘ ػي ٚأعلبط دٝلْلٍ ٜلِ
دُٗ أُ رجذ ّفغٖب ف ٜدشة ٍغ مو دٕٗ ، ِٝزا ىٞظ ٍِ اإلعيً ف ٜشٜء .
ادَ٘ا ٍغٞذٞٞنٌ  ،رذَ٘ا ػشٗثزنٌ  ،ثو ادَ٘ا ٍغٞذٞٞنٌ  ،ىزذَ٘ا دْٝنٌ ّفغٔ ٍِ اىزَضق اىطبئف .. ٜإٌّٖ ٍيذْب ٍْ ٌٕٗ ،ب ّٗذِ ٍْٖلٌ
 ،فيَبرا ُٝظيَُ٘ ؟  ..اىنثٞشُٗ ٝؼزجشُٗ اىَغٞذ ِٞٞاىؼشة  ،ثبىذٗس اىزبسٝخ ٜاىز ٛىؼج٘ٓ فٍ ٜششٗع اىْٖلضلخ ٗاىلزلذلشس  " ،جسكرا " ٍلغ
اىذضبساد اإلّغبّٞخ األخشٗ ، ٙىنِ ٕزا اى٘صف ال ٝغزقٍ ٌٞغ ٍِ مبّ٘ا جضءا أصٞي ٍِ األعبط اىقٍ٘ ٜىٖزا اىَششٗع .
اى ، ً٘ٞاىَغٞذ ُ٘ٞاىؼشة  ٌٕ ،اإلعَْذ اىزَٝ ٛنْٔ أُ ٝذبفظ ػيٕ ٚزا األعبط ٍِ اىزفزذ .

ص٧

البعث عطاء دائم  ..وجهاد متىاصل
هيثم القحطاني

ٌُٚد اٌثؼس فىساً ٚذٕظّ١اً ظٙاد٠اً ِّٚازظاخ ٔعاٌ١ح ٚظٙاد٠ح ِؼثسج ػٓ ؼم١مح ٘را اٌفىس االٔثؼااش ٟاٌسظااٌ ٟفىاس ٌٍٛؼادج ٚاٌؽس٠اح ٚاال ارساو١ح ٚاٌسظااٌح اٌااٌادج
زظاٌح اٌؼسب ٚاإلظالَ اٌااٌدج اٌّرعددج ٌإلٔعأ١ح ظّؼاء ٘ ..را اٌفىس اٌؽ ٟاٌّرعدد ٌُ ٠ىٓ ذّ٠ٛٙح ِسؼٍ١ح أِ ٚمدِح ٌثٕاء ؼصب ظ١اظ ٟذِ ٚرطٍثااخ ٚأ٘ادا
آٔ١ح ٚذىر١ى١ح ٚإّٔا واْ ِ١الد اٌثؼس ظٛاتاً اف١اً ػٍ ٝذٕالعاخ اٌٛالغ اٌؼستٚ ٟؼال ً شٛز٠اً ٔاظؼاً ٌٙرٖ اٌرٕالعاخ تّا ٠ؼ١د اٌؽاٌح اٌاع٠ٛح ٌالِاح اٌؼست١اح ٠ٚاعؼٙا فاٟ
غس٠ك اٌٛؼدج ٚاٌرؽسز ٚإٌٛٙض ٚاٌرمدَ ٚلد لدَ اٌثؼس ػثس ِا ٠مسب ِٓ اٌعثؼح ػمٛد ذعؽ١اخ ظا١ح ػٍ ٝغس٠ك ذؽم١ك ِثادئٗ ٚأ٘دافٗ اٌعاِ١ح  ..فىأاد أداذاٗ
إٌعاٌ١ح ِسذم١ح دِٚاً اٌِ ٝصا فىسٖ إٌ١س اٌّؼطاء فععدخ ٘٠ٛح اٌثؼس اٌعٙاد٠ح ذٌه أْ اٌعٙاد ػٕد اٌثؼس ٘٠ٛح ٚشمافح وّا أود اٌسف١اك اٌّعا٘اد ػاصج إتسا٘١اُ
األِ ٓ١اٌؼاَ ٌٍؽصب ٚاٌمائد األػٌٍٍ ٝعٙاد ٚاٌرؽس٠س ٚاٌاالص اٌٛغٕٚ ٟػثس ذعع١دٖ ٌٙرٖ اٌ٠ٛٙح ف ٟظٛغ اٌّّازظاح ٚإٌاعاي أٔاصي تااٌّؽرٍ ٓ١االِ١سوااْ األٚاااد
افدغ اٌاعائس تاٌّؼداخ ٚاٌثشس ٚاألِٛاي ٌٚمٕ ُٙدزٚظاً ٌٓ ٕ٠ع٘ٛا ف ٟلدزج اٌشؼٛب اٌؽ١ح ػٍ ٝاٌّماِٚح اٌعاز٠ح ٌالؼرالي ٚإظٙاض أ٘دافٗ اٌؼدٚأ١ح ظاد ؼس٠اح
اٌشؼٛب ِٚصائس٘ا ٚزاغ اٌّؽرٍ ْٛاالِ١سواْ إٌّٙصِ ِٓ ْٛاٌؼساق ٍ٠ؼم ْٛظساغ ٘صّ٠ر ُٙإٌاشفح ٠ٚعس ْٚأذ٠اي اٌا١ثح ٚاٌارالْ .
فٍمد دؼس ِعا٘د ٚاٌثؼس ٚاٌّماِٚح اٌّاطػ اٌثغ١ط ٌٍّٕ١ٙاح األِ١سو١اح ػٍا ٝاٌؼااٌُ ٚزاؼاد أِ١سواا ٚؼٍفائٙاا اٌغست١ا٠ ْٛارسٔؽ ْٛذؽاد غائٍاح اإلفاالض اٌّاٌاٟ
ٚااللرصاد ٞاٌّس٠غ ٚػثس ذٌه وٍٗ زفط اٌثؼس ِٚعا٘د ٖٚاٌؼٍّ١ح اٌع١اظ١ح اٌّااتساذ١ح صٕ١ؼح اٌّؽرٍٚ ٓ١أداذ ُٙاٌط١ؼح ظٍّح ٚذفص١ال ِٚا شاٌٛا ٛ٠اصاٍ ْٛظٙاد٘اُ
اٌٍّؽّ ٟتٛظٙٙا ِٕصٌ ٓ١تٙا اٌعستاخ اٌماصّح اٌر ٟزاؼد ذرسٔػ ِٓ ٌ٘ٙٛا ٚتاذد ذشٙد اٌّص٠د ِٓ اٌرشسذَ ٚاالٔمعاَ تاً ٚاالؼارساب فا ٟصافٛفٙا ٘ٚا ٟذٙاٜٛ
ف ٟلاع اٌعمٛغ إٌٙائٚ ٟاالٔدؼاز اٌراَ ٚ ..لد ؼمك اٌثؼس ػثس ِّازظاذٗ اٌعٙاد٠ح اٌااللح ؼعٛزاً ظّا٘١س٠اً ِرؼاظّااً فا ٟاٌؼاساق ِآ ألاصاٖ اٌا ٝألاصاٖ تفؼاً
ظٙاد٠ح ِٕاظٍٚ ٗ١وٛادزٖ ٚل١ادٚ ٗ٠ف ٟاٌّمدِح ِٕ ُٙاٌسف١ك اٌّعا٘د ػصج إتسا٘ ُ١اٌر ٞزاغ ٠عٛب اٌؼساق وٍٗ ف ٟذ ٞلااز ٚٚاظاػ ٚاٌدٛ٠أ١اح ٚتغاداد ٚا١س٘اا ِآ
ِؽافظاخ اٌؼساق ِٚدٔٗ ٚلساٖ اٌّعا٘دج ٠ؼثئ صفٛف٠ٚ ُٙسظُ ٌٙاُ ِاعازاخ ظٙاادُ٘ اٌاصائثح تٛظاٗ ذسوااخ اٌّؽرٍ١آ االِ١سوااْ ٚؼٍفاائ ُٙاٌفاسض ٚاٌاصٙإ٠ح
ٚػّالء اٌؼٍّ١ح اٌع١اظ١ح ٚتاٌعد ِٓ ِؽاٚالخ ذعؼ١س اٌفرٕح اٌطائف١ح ٚاٌؼسل١ح ٚااللرراي اٌطاائفٚ ٟاٌؼسلاٚ ٟفاعػ ػٍأ ٝؽا ٛتاائٓ اٌّؽااٚالخ اٌاث١صاح ٚاٌّااوسج
ٌٍؼّ ً١اٌّاٌى ٟاٌر ٟزوٕد أؼ١أاً اٌ ٝاٌرؽاٌفاخ اٌؼسل١ح ٚاٌطائف١ح ٚف ٟأؼ١أاً أُخس اٌ ٝذأظ١ط إٌؼساخ اٌطائف١ح ا ٚاٌؼسل١ح ػٍٔ ٝؽِ ٛرراتغ تاٌرظاافس ِاغ اٌّؽااٚالخ
اٌراد٠س٠ح ف ٟاٌؽد٠س اٌىاذب ػٓ ( ػٛدج اٌعثاغ ) ٚػٓ ( إٌغاء االظرصاز )  ( ٚاٌّصاٌؽح اٌٛغٕ١ح ) اٌّصػِٛح ٚا١س٘ا ِٓ األغسٚؼاخ اٌىاذتح ٚاٌّاعٍٍح ٌٚعاأٚا أخا١ساً
اٌ ٝاظراداَ ػّالئ ِٓ ُٙاٌّرعالطِ ِٓ ٓ١ع١سج اٌثؼس ٚاٌّرٍفؼ ٓ١ترعّ١اخ ( اٌّؤذّس االظرصٕائ ( ٚ ) ٟاٌّساظؼاح ٚاٌرٛؼ١اد ) ٚاا١س ذٌاه ٚاٌارٚ ٓ٠فاسٚا ٌٙاُ
( اٌّالذاخ إِ٢ح ) فِ ٟا ذعّ ( ٝإٌّطمح اٌاعساء ) ِٚاد ُ٘ٚتااألِٛاي ٚاإلِىأااخ ٌٍرؽاسن اٌّؼاادٌٍ ٞؽاصب ٚاٌّاشٌ ٖٛؽم١مراٗ إٌاعاٌ١ح اٌعٙاد٠اح  ..ت١اد أْ
ِعا٘د ٚاٌثؼس ٚاٌّماِ ِْٛٚاظ ْٛف ٟغس٠م ُٙاٌعٙاد ٞاٌسؼة ٚتاٌّسصاد ٌٚراسصاخ اٌأٛح ٚاٌّرااذٌ ٓ١ال ذاعا ٞٚػٕاد ِعا٘اد ٞاٌثؼاس األصاالء اسٔ ٞٚم١اس
ف ُٙظائس ْٚف ٟغس٠ك اٌعٙاد ٚاٌثري ٚاٌرعؽ١ح ٚاٌفداء ٚؼرٔ ٝصس اٌثؼس ٚاٌؼساق ٚاالِح اٌّثٚ ٓ١هللا ٔاصس اٌّعا٘د ٓ٠اٌفاد. ٓ٠

دهاقنة املالكي اجلدد
صباح كاظم العزاوي
٠ؽاز اٌؼسال٠ ُ٘ٚ ْٛ١سالث ْٛػٍِ ٝعط اٌالػث ٓ١ػٍ ٝظ١سن اٌّاٌى ٟاٌر ٞزاغ ٠رثاز ٜػٍِ ٝعسؼٗ اٌالػث ْٛاٌاعادد  ..فاثاؼاد زدغ ؼإااْ
اٌفرالٚ ٞٚػث١ط اٌث١اذ ٟوّا ٠عّ ٗ١اٌظسفاء ِٓ اٌؼسالٚ ٓ١١ؼع ٓ١االظد٠ ٞثسش اٌّدػ١٘ ٛصُ اٌعثٛزٙ١ٌ ٞس تّا ٠ؼس ٚال ٠اؼاس ٚلاد أصااتاٗ
اٌمسغ ٚذتً ٚظٚ ٗٙأصفس ٌِ ِٓ ٗٔٛغاالذٗ ف ٟاٌدفاع ػٓ اٌّاٌى ٟف ( ٛٙاٌّاٌى ) ٟأوصس ِٓ اٌّاٌىٔ ٟفعٗ ٚذفرك ذٕ٘ٗ ترؽسِٕ ُ٠الشاح لاسازاخ
خ اٌّاٌى ٟأ ٚاالػرساض ػٍ ٗ١وّا ؼسَ اٌرؼسض ٌمسازاخ ِا ٠عّٙٔٛا اٌّؽىّح اٌدظرٛز٠ح ٚ ..ؼدز فال ؼسض ػٓ ( ػّاز اٌشثٍ ) ٟاٌر ٞال ٠شاك
ٌٗ اثاز ٚاٌر٠ ٞؼرمد ظاشِاً تأٔٗ ٠ثرغ ٟأْ ال ٠سد ٌٗ والَ ِٓ ػٍ ٝا اخ اٌفعائ١اخ ٚؼر ٌٛ ٝواْ ِٓ دػاٖ  ( ٚوسِٗ تاٌؽد٠س ) ٘ٚارٖ اٌاّاسج
ٕ٠صي اٌ ٝاٌعاؼح ظثاز اٌىٕأِٚ ٟا ادزان ِا ظثاز اٌىٕأ ٟاٌر٠ ٞشدد ػٍ ٝاٌرؼات١س اٌر٠ ٟغٍفٙا تاٌٛالؼ١ح ٚتأٔٗ ال ٠أذٙ١ا اٌثاغً ِٓ أِاِٙا أِ ٚآ
خٍفٙا ٘ٚؤالء لد اظراشٚا تّعافاخ ( صسصساخ ) اٌصٔات١س ؼ١دز اٌؼثادٚ ٞظاِ ٟاٌؼعىسٚ ٞؼعٓ اٌعٕ١د ١ٌٚٚد اٌؽٍٚ ٟوّاي اٌعاػد ٞأِاا ػآ
ظّ١سج اٌّٛظ ٞٛخاذّح اٌس٠ػ اٌاث١صح فؽدز ٚال ؼسض .

ص٨

ولك واهلل عيب !
ٔمٛي ٌٙزا اٌّاٌىٚ ٟصِشحٗ اٌمزسة  ..ػ١ب ٌٚه ػ١ب ػٍ٘ ٝزا اٌٍ ٟس٠ٛخٛا  ٗ٠ٚحّثاي اٌط١اس اٌؼشال ٟاٌبطً ػبذ هللا ٌؼ١ب. ٟ
وً اٌؼشالٕ٘ ٓ١١ا ف ٟاٌّٙجش ٚف ٟوً أٔذاء اٌؼاٌُ اٌز٠ ٓ٠ؼشفِ ْٛؼاٌُ بغذاد ج١ذاً دخّاً س١خزوشِٛ ْٚلغ ل١ادة اٌمٛة اٌج٠ٛةت بةاٌمشم ِةٓ سةادت اٌفخةخ سةادت
اٌّسشح اٌٛطٕ٠ٚ ) ٟخزوش ْٚرٌه اٌخّثاي اٌز ٞواْ لذ صٕغ ٌط١اس ػشال ٟشةام اسةّٗ ػبةذ هللا ٌؼ١ةب ٟد١ة ٔة ب ٘ةزا اٌخّثةاي ابةاْ سةٕٛاث اٌذةشم اٌؼشال١ةت
اإل٠شأ١ت ٚ ..دػ ٟٔٛادىٌ ٟىُ ل ت ٘زا اٌخّثاي ِٚ ٛ٘ ٌّٓٚا ٘ ٟل ت صادبٗ ٚو١ف اصاٌٗ ِٓ حٍه اٌسادت اٌّاٌىٚ ٟأػٛأٗ خذاَ ا٠شاْ .
اٌخّثاي واْ ٌٍط١اس ػبذ هللا ٌؼ١ب ٟأسطٛسة اٌط١اس ٓ٠اٌؼشالِٚ ٓ١١اض ُٙ١اٌّششف .
ف ٟادذ ٜاأل٠اَ ِٓ بذا٠ت اٌذشم اٌؼشال١ت اإل٠شأ١ت ٔادث اٌم١ادة ف ٟلاػذة وشوٛن اٌج٠ٛت اٌّالصَ اٌط١اس ػبذ هللا ٌؼ١بٚ ٟابٍغ أْ ٕ٘ان طةارشاث ا٠شأ١ةت حخجةٗ ٌة شم
بغذاد  ..فساسع اٌبطً ػبذ هللا ٌؼ١بّ١ٌ ٟخط ٟص ٖٛٙخٍٛدٖ ٚسافمٗ صِ ٍٗ١خاٌذ  ٛ٘ٚأ ٠اً ِالصَ ط١اس فشوب اٌّ١غ ٚ ) 12احجٗ بٙا ٔذ ٛاٌّماحالث اإل٠شأ١ةت ِةٓ ٔةٛع
فأخ .. ) 5 َٛفبذأث اٌٍّذّت فٛق جباي صاوشٚس ) اسخطاع ٘زا اٌبطً أْ ٠سمط  ) 3طةارشاث ِؼاد٠ةت ٚصٍِ١ةٗ اٌةز ٞوةاْ ِؼةٗ اسةخطاع أسةماط طةارشة ٚادةذة
ٚسمطج أخشٚ ٜال ادذ ٠ؼشف اٌسبب .
ٌٚىٓ ظٍج ادذ ٜاٌطارشاث اإل٠شأ١ت حخجٗ ٔذ٘ ٛذفٙا اٌ ٝادذ ٜاٌّذْ اٌؼشال١ت فماَ اٌش١ٙذ ػبذ هللا ٌؼ١ب ٟبّالدمخٙا ٚاطٍك ػٍٙ١ةا جّ١ةغ ِةا حبمةِ ٝةٓ ػخةادٖ
ٌٚىٓ اٌظشٚف شاءث أْ ال حسمط  ..فماَ اٌبطً بخٛد٠غ صِ ٍٗ١اٌطارش ٚلاي ِبخسّاً ٔذٓ ٌٙا ٠ا خاٌذ ) ٚأطفأ جٙاص اإلسساي ٚلاَ باالٔم اض ػٍة ٝاٌطةارشة اٌّؼاد٠ةت
ِٓ فٛق ٌ ٟٕٙ١دٍمت ِٓ دٍماث اٌؼشال ٓ١١األبطاي .
ش١ذ ٘زا إٌ ب اٌخزواس ٌٗ ٞف ٟادذ ٜساداث بغذاد لشم ل١ادة اٌمٛة اٌج٠ٛت اٌسابمت ٚأِاَ ٔاد ٞاٌمٛة اٌج٠ٛت .
إٌ ب ٠خى ِٓ ْٛحّثاي ٌٍبطً ػبذ هللا ٠مف شاِخاً ٚحذخٗ بما٠ا اٌطارشة اٌّذطّت اٌخ ٟضشبٙا بأسٚع ػٍّ١ت اسخشٙاد٠ت .
أخباس بغذاد أوذث ٌٍم١ثاسة أٗ حُ سفغ اٌخّثاي ِؤخشاً ِٓ ِىأٗ بؼذ أْ حبٌٍّ ٓ١سؤِ ٓ١ٌٚا ٘ ٛاٌؼًّ اٌز ٞأداٖ ٘زا اٌش١ٙذ اٌبطً ٌ ..زٌه حةُ حىشّ٠ةٗ ِجةذداً بمٍةغ
حّثاٌٗ ِٓ ِٛلؼٗ !!
أبادوُ هللا وّا حب١ذ ْٚخٍٛد أبطاي اٌؼشاق .
منقىل عه مجلة القيثارة عروس صحافة المهجر التي تصدر في مشيغان

ص٩

نض البيان الذي أطذرته قيادة قطز العزاق

حىل تعاظم السخط الشعبي وتظاعذ جهاد البعث واملقاومت
ضذ طنائع العمليت السياسيت املخابزاتيت
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وحذج حريح اشتراكيح

قيادج قطر العراق
هكتة الثقافح واإلعالم

يتعاظن السخط الشعثي
وثين
ويتصاعذ جهاد الثعث والوقاوهح وحتى النصر ال ُ

يا أتناء شعثنا الوجاهذ
ٌرساكى ٌٔرصاعد انسخط انشعثً يُر االحرالل عثس انرسع سُٕاخ ٔانُصف انًرسعح تانرضحٍاخ انسسخٍح ٔيسر س انآساا ٔانءسدا فف ٔ سً
أٌايُا ْرِ ٌثهغ ْرا انسخط ذزٔذّ تٕجّ صسُاعع انًحرهٍسٍ يسٍ أفسساع انعًهٍسح انسٍاسسٍح انًخاتساذٍسح انسرٌٍ زاحسٕا ٌءرعهسٌٕ ا شيساخ
ٌٔصعدٌٔ انصساع ًٍا تٍُٓى ٔانري زاح انعًٍم انًانكً ٔتطاَرّ ٌسرثًسِٔ نصانح اسرًساز ذسهطٓى تسقاب أتُا شعثُا َٔٓثٓسى يٕانسّ
ٔ سٔاذّ فف ٔإشاعرٓى تشع صٍغ انءساا انًانً ٔاإلاازي غٍس انًسثٕق عهى ا فالق فف ٔشُٓى نحًالخ االعرقساالخ انرعسسءٍح انرسً
ذطال يااْدي انثعث ٔانًقأيح ٔضثاف ٔفٍازي ٔيساذة جٍشُا انثاسم يقرسَح ترخسصاخ انًسانكً ٔصسدٌد حقسدِ ضسد انثعسث ٔانعسساق
ٔااليح تعد أٌ ا رضحد نعثرّ انخسٍسح تانعًانح انًصأجح يٍسكا ٔاٌساٌ ٔإسسءازِ عسٍ عًانرسّ انًطهقسح نهُاساو اإلٌساَسً انءازسسً
ا زكساٌ
انصءٕي فف يًا ا ع انًحرهٌٕ االيٍسكاٌ انرٌٍ ْستٕا يٍ انعساق تءعسم جٓساا انثعسث ٔانًقأيسح انسى إزسسال اًٌثسسً زعٍس
ا يٍسكً إلظٓاز ايرعاضٓى يٍ خضٕع حكٕيح انًانكً انعًٍهح عهى َحٕ يطهق إلٌساٌ ٔيحأنرٓا االنرءاع عهى انعقٕتساخ اندٔنٍسح ضسد
اٌساٌ ف

كًا قسعد ٍْالزي كهٍُرٌٕ ٔشٌسج انخازجٍح ْاذءٍاً ْٕشٍاز شٌثازي يا ٌسًى ٔشٌس انخازجٍح ٔأتهغرسّ تقسسب شٌسازج ٔ سد أيٍسكسً تسعاسسح
ا يٍسكً ٔانرهٌٕح تاحرًال عٕاج انقٕاخ ا يٍسكٍح انًحرهح نهعساق ف
تاٌدٌ َاعة انسعٍ

ٔقد ذسا ق ذنك تصٌازاخ جالٔشج انُااو اإلٌساًَ انًرٕاذسج انى انعسساق ٔ سً ذسصسٌحاذٓى انسرً ذاساْس ترثعٍسح حكٕيسح انًسانكً انعًٍهسح
اناازي ضًٍ انرٕافرخ ا يٍسكٍح اإلٌساٍَح ٔانرً ذقٕو عهى انرخااو ٔانرُا س
نهُااو اإلٌساًَ انعُصسي ٌٔرى ذنك كهّ ً افاز انرُا
ً آٌ يعاً ف

ص٠١

يا أتناء شعثنا انصاتر انًقذاو
يا أحرار انعرب وانعانى أجًع
أُ رىل مئ ٝجشٗ ٛسػ اسرَشاس ٍؼاّاج أتْاء شؼثْا فٍ ٜناتذج ظشٗف اىؼٞش اىصؼثح ٗاىر ٜذجيد ف ٜصٝادج ٍؼذالخ اىفقش ٗاىثطاىح
ػيّ ٚذ٘ ٍشٗع ٍصذ٘تح تذشٍاُ أتْاء اىشؼة ٍِ اتسػ خذٍاخ اىَاء ٗاىنٖشتاء ٗاى٘ق٘د فٕ ٜزا اىصٞف اىقائع ٗقذ ذ٘اصيد ٕزٓ اىَؼاّاج
خاله شٖش سٍعاُ اىفعٞو ٗأٝاً ػٞذ اىفطش اىَثاسك ٍٗا ذالٕا درٍْ٘ٝ ٚا ٕزا .
ٗقذ ػثش أتْاء شؼثْا اىصاٍذ ػِ سخطٌٖ اىَرصاػذ ٗاىَرشامٌ ت٘جٔ دنٍ٘ح اىَاىن ٜاىؼَٞيح ٗاىز ٛساح ٝرؼاظٌ درٝ ٚثيغ ىذظح
االخرَاس اىث٘سّٗ ٛعج اىظشٗف اىَ٘ظ٘ػٞح ٗاىؼ٘اٍو اىزاذٞح اىر ٜذؤرُ تاّذالع اىث٘سج اىشؼثٞح اىؼاسٍح اىذاظْح ىنفاح ٍجإذ ٛاىثؼث
ٗاىَقاٍٗح اىَر٘اصو ٗاىَرصاػذ ٕ٘ األخش ت٘جٔ ذشماخ اىَذري ِٞاالٍٞشماُ ٗديفائٌٖ اىصٖاْٝح ٗاىفشط ٗػَالء اىؼَيٞح اىسٞاسٞح ٍَِ
٘ٝاصيُ٘ اترضاصٌٕ ألتْاء شؼثْا ٗاسرثَاس ٍؼاّاذٔ اىقاسٞح ػثش األغشٗداخ اىَسرٖينح ػِ ( اإلصالح ) اىَضػً٘ ٍٗا ٝسَ ( ٚانًؤتًر
انىطني ) ٗاىرفاف تؼط اىَرساقطٗ ِٞاىْفؼ ِٞٞف ٜذذاىفاخ ٕضٝيح ٍغ دنٍ٘ح اىَاىن ٜاىؼَٞيح ٗ ..غشح تؼط اىشؼاساخ اىرخذٝشٝح
اىَعييح ػِ ٍا ٝسَّ٘ٔ ( عىدج ضثاط انجيش انعراقي ) ٗ ( تعذيم قانىٌ انًساءنح وانعذانح ) ٗ ( انًصانحح انىطنيح ) ٍٗا
اى ٚرىل ٍِ ذخشصاخ مارتح .
ف ٜاى٘قد اىز٘ٝ ٛاصو فٍ ٔٞجإذٗ اىثؼث ٗاىَقاٍٗح ّعاىٌٖ ػي ٚاىَسر٘ٝاخ ٗاىصؼذ مافح ىفعخ األغشٗداخ اىَرٖافرح ىؼَالء اىؼَيٞح
اىسٞاسٞح اىَرٖاٗٝح ٗ٘ٝاصو ٍجإذٗ اىثؼث ٗاىَقاٍٗح جٖادٌٕ اىَقذط ٍسريَٖ ِٞاىزمش ٙاىثاىثح ىقشب دي٘ه  ً٘ٝاىفرخ األٗه ً٘ٝ
اىذادٗ ٛاىثالث ٍِ ِٞآب ٕ ً٘ٝشٗب اىَذري ِٞاالٍٞشماُ اى ٚق٘اػذٌٕ اىرٕ ٜذٍٖا ٍجإذٗ اىثؼث ٗاىَقاٍٗح ػي ٚسؤٗسٌٖ اىخاٗٝح
ٗدر ٚدي٘ه  ً٘ٝاىفرخ اىثاّ ٜف ٜاىثاّٗ ٜاىؼشش ٍِ ِٝذشش ِٝاىثاّ ٍِ ٜػاً  ً٘ٝٗ 3122اىفرخ اىثاىث اىَث ً٘ٝ ِٞاىذادٗ ٛاىثالثِٞ
ٍِ ماُّ٘ أٗه اىَاظّ ً٘ٝ ٜصشّا اىنثٞش ٗػٞذّا اىراسٝخ ٜتاىٖضَٝح اىنثش ٙىيَذري ِٞاالٍٞشماُ ٕٗشٗب آخش جْذ ٛأٍٞشمٍ ٜذرو ٍِ
اسض اىؼشاق اىطإشج .
ٗ٘ٝاصو ٍجإذٗ اىثؼث ٗاىَقاٍٗح ذسذٝذ اىعشتاخ اىقاصَح ىيؼَيٞح اىسٞاسٞح ٗػَالئٖا ٗاىر ٜسرفع ٜاى ٚذق٘ٝعٖا اىْٖائٗ ٜإقاٍح
دنٌ اىشؼة اىرؼذد ٛاىذَٝقشاغ ٜاىذش اىَسرقو .

انًجذ نشهذاء انثعث وانًقاويح وانعراق وااليح األترار .
ونيخسأ انخىنح وانعًالء األرارل .
ونرسانح ايتنا انخهىد .

قـيـادج قــطــر انـعــراق
يكتة انثقافح واإلعالو
في  ٨٢آب  ٨١٠٨و
تغـذاد انًنصىرج تانعـز تإرٌ هللا

ص١١

يف الذكرى الثانية والثالثني

للعدوان اإليراني الغاشم على العراق

عباس الالمي

رّش ػٍٕ١ب ٘زٖ األ٠بَ اٌزوش ٜاٌثبٔ١خ ٚاٌثالثٌٍ ْٛؼذٚاْ اإل٠شأ ٟاٌغبشُ ػٍ ٝاٌؼشاق ٚاٌز ٞأثزذأ ثبٌمصف اإل٠شأيٌ ٟضسثبي١يخ ِٕٚيذٌٚ ٟخيبٔمٚ ٓ١إٌفي خبٔيخ ٚر١ش٘يب
ٚوبْ اٌششاسح الٔذالع لبدع١خ اٌؼشة اٌثبٔ١خ ٌّٛاجٙخ اٌؼذٚاْ اإل٠شأ ٟػجش اٌشد اٌؼشال ٟاٌٛاعيغ ٚاٌىجي١ش ػٍي ٝاٌؼيذٚاْ لي ٟاٌثيبٔٚ ٟاٌؼيششِ ٓ٠يٓ أٍ٠يٛي ػيبَ 0891
ٚرٛاصً ِؼبسن رحش٠ش اٌفبٚ ٚصث١ذاد ٚاٌشالِجخ ِٚؼبسن اٌزٛوالد اٌز ٟلغّذ ظٙش اٌؼذ ٚاإل٠شأٚ ٟأججشد خّ ٟٕ١ػٍ ٝرجشع وأط اٌٙضّ٠يخ ويأط اٌيغُ وّيب أعيّبٖ
ثؼظّخ ٌغبٔٗ ٚوبْ ٔصش اٌؼشاق اٌّج ٓ١ل ٟاٌثبِٓ ِٓ آة ػبَ ٔ 0899صشاً ٚيٕ١بً ٚل١ِٛبً ٌٍؼشاق ٚاالِخ ٕ٘ ِٓٚب رىشف اٌحٍف األِ١شوي ٟاٌيص ٟٔٛ١ٙاٌفبسعي ٟليٟ
اٌؼذٚاْ اٌثالث ٟٕ١اٌغبشُ ػبَ ٚ 0880اٌحصبس اٌجبئش اٌز ٞعجمٗ ٚسالمٗ ٚأػمجٗ ٚاٌؼذٚاْ األِ١شو ٟاأليٍغ ٟاٌص ٟٔٛ١ٙاٌفبسعٚ ٟاحزالي اٌؼشاق ػبَ  3112ح١ث ثيشص
االٔزمبَ اإل٠شأ ٟلِ ٟؤاصسح االحزالي األِ١شوٚ ٟاٌز ٞاػزشف ثٗ ٔبئت اٌشئ١ظ اإل٠شأ ٟاٌغبثك ػٍ ٝأوجش أثطحِّٚ ٟبسعبد االٔزمبَ اإل٠شأ ِٓ ٟاٌؼيشاق ػيجش اٌزغٍغيً
ٚإٌفٛر داخً اٌؼشاق ٚجشائُ ِب ٠غّ ٝلٍ١ك اٌمذط اإل٠شأ ٟثمزً اٌضجبي ٚاٌط١بسٚ ٓ٠أثٕبء ج١شٕب اٌجبعً ٚشؼجٕب اٌيصبِذ ٚلطيغ اٌّ١يبٖ ػيٓ اٌؼيشاق ٚعيشلخ ٔفطيٗ
ٚلصف ِذٔٗ ٚلشاٖ اٌحذٚد٠خ ِٓ جذ٠ذ ث١ذ أْ شؼجٕب اٌّغٛاس ػمذ اٌؼضَ ػٍ ٝدحش إٌفٛر اإل٠شأِ ٟثٍّب دحش االحزالي األِ١شوٚ ٟإٌصش أثذاً ٌٍؼشاق ٚاالِخ

حساب الشعة

سلمان الشعبي



رٛاصً ثطبٔخ اٌؼّ ً١اٌّبٌى ٟاٌثالث١خ أثٕٗ أحّذ ٚصٙشٖ أث ٟسحبة ٚلشث ٗ١لبئض ٚثبٌزٕغ١ك ِغ ػٍ ٟاٌذثبؽ ٚاعزثّبسارٗ ل ٟاألِبساد ٚثبِش اٌغضجبْ اٌطي٠ٛيشجيبٞٚ
ٌؼمذ اٌصفمبد اٌّش٠جخ ٚثّئبد اٌّال ِٓ ٓ١٠اٌذٚالساد ِغ اٌششوبد األجٕج١خ ٚاٌّمب ٓ١ٌٚاٌّحٍ٠ ِٓٚ ٓ١١مف لٚ ٟجٗ ٘ؤالء ٠ىِ ْٛص١شٖ اإللصبء ثً ٚرشر١ت ريٙيُ
اٌفغبد اٌجب٘ضح ٌٗ



ٛ٠اصً اٌؼشال ْٛ١األثبح احبد٠ثٚ ُٙػٍٔ ٝطبق ٚاعغ ػٓ صفمبد لذٚسِٛ ٞحبْ ٚص٠ش اٌذلبع اٌغبثك اٌٙبسة اٌ ٝأِ١شوب ٚشش٠ىٗ ِحّذ اٌؼغىيش ٞاٌيزِ ٞيب صاي
٠غ١ش ل ٟوٕف ِب ٠غّٚ ٝص٠ش اٌذلبع اٌجذ٠ذ ٚصٕ١ؼخ اٌّبٌى ( ٟعؼذ ْٚاٌذٌ ) ّٟ١لبٌذثبثبد اٌىشٚار١خ ٚاألٚوشأ١خ اٌخشدح ٚاٌطبئشاد لذّ٠خ ِٚغ رٌه ليزيجيش٠يشاد
ٚرمبس٠ش لبسٚق االػشج ٟاٌّغزشبس اٌؼغىشٌٍّ ٞبٌى ٟاٌّشلٛػخ ٌألخ١ش إ٠بٖ رمذَ ِشالؼبد دلبػ١خ ػٓ عشلبد لذٚسِٛ ٞحبْ ٌى ٟرزٛاصً اٌصيفيميبد ثيٛويالء
جذد



حذ٠ث اٌصفمبد ٚرحذ األششاف اٌّجبشش ٌٍّبٌى٠ ٟزٛاصً أحذ ِغزشبس ٛ٘ ٗ٠ػشاة صفمخ اٌطبئشاد اٌىٕذ٠خ ٚاٌحبصً ػٍ ٝاٌجٕغ١خ اٌيىيٕيذ٠يخ ِٚغيزيشيبسٖ
اإلػالِ ٟاٌجٙجز ل ٟاألػالَ اٌؼبثش ٌٍمبساد ٚاٌفش٠ذ اٌطشاص اٌّىٕ ٝػٍ ٟاٌّٛع ٞٛثبئغ اٌخضبس اٌغبثك ل ٟعٛق اٌصذس٠خ ٠زؼٙذ ثزٛس٠ذ اٌيٛجيجيخ األٌٚي ٝليٟ
صفمخ يبئشاد اٌي ) ) F16ل ٟآراس اٌمبدَ ل ٟح٠ ٓ١صش االِ١شوبْ ثزصش٠حبر ُٙاٌؼٍٕ١خ ثأْ ٘زٖ اٌٛججخ عزصً ثبٌزّبَ ٚاٌىّبي أٚاخش اٌؼبَ ٚ 3102اٌجم١خ رأرٟ



أِب حذ٠ث ِغبو ٓ١ثغّب٠خ لخجش٘ب اٌ١م ٓ١ػٕذ ػشاة ( االعزثّبس اٌؼشال ) ٟاٌحذ٠ث عبِ ٟاألػشجٚ ٟاٌز ٟر٘جذ ضح١يزيٙيب ِيٍي١يبساد اٌيذٚالساد ِيٓ ِيبي
اٌّجزٍ ٌُٚ ٝرمف اٌحىب٠خ ػٕذ ٘زا اٌحذ ثً ثبشش ػض١ذ اٌّبٌى ٟاألخش اٌّذػ ٛأ٠بد اٌضاٍِ ٟاٌزش٠ٚج ٌجٕبء خّغخ ػشش ِذٕ٠خ اٌؼبة ثيّيئيبد
اٌشؼت اٌؼشالُ ٟ
اٌّال ِٓ ٓ١٠اٌذٚالساد إضبلخ ٌٍٍّ١بساد اٌز ٟا٘ذس٘ب عبسق ثغذاد اٌّغّ ( ٝإِٔٙ١ب صبثش اٌؼ١غب ) ٞٚاٌز ٞأجبة ثبٌمٛي أٔٙب ِٛجٛدح رحذ األس لي ٟأثيٕي١يخ
رحز١خ ػٍ ٝحذ رؼج١شٖ ٘ٚىزا ٘ ٟاالثٕ١خ اٌزحز١خ ٚإال لال !! ؟



اٌّغزشبسح إٌحش٠شح لٚ ٟصاسح اٌّٛاصالد اٌّزؼٙذح ثزٕف١ز اٌصفمبد ٌصبٌح اٌّبٌىٚ ٟثطبٔزٗ رؼٙذد ثبإلجٙبص ػٍ ٝاٌّغّٚ ٝص٠يش االرصيبالد ِيحيّيذ ػيالٞٚ
اٌز ٞرؼٙذ ثبٌىشف ػٓ ٘زٖ اٌصفمبد ٚأ٠خ صفمبد



اٌؼشال٠ ْٛ١زغبءٌ ْٛأ ٓ٠ر٘جذ اٌي ١ٍِ 32بس اٌز ٟصشلذ ػٍ ٝاٌىٙشثبء ٘ٚب ٔحٓ ٔفزمذ٘ب ل ٟػض اٌص١ف ٠مٕ١بً أٔٙب ر٘جذ ل ٟجي١يٛة اٌيٍيصيٛس ٚاٌغيشاق ِيٓ
د٘بلٕخ اٌؼٍّ١خ اٌغ١بع١خ ل ُٙال ٠شجؼ ِٓ ْٛاٌغشلخ إال ثّب رؼبدي ِ١ضأ١بد ػذح دٚي ٚهللا اٌغبرش

ص٢١
نص البيان الذي أصدرته قيادة قطز العزاق

حىل عمليات ( اإلعدام ) و ( االجتثاث ) و ( القمع ) وسينال العمالء قصاصهن العادل

االش ِت َراكي
ج ال َع َربي
ب ال َبعْ ِ
ِ
ْ
ح ْز ُ
قيلد قطر العراق
هكتب الثقلفٌ َاإلرالم

ين
ن ال َّر ِ
ن الل ّ ِ
ح َ
ه ال َّر ْ
بِ ْ
ح ِ
س ِ
و ِ

َللِ ََ
ح ََ
ُأهٌ ر َربِيٌ ََا ِ
ااُ ِِاللٌَ َ
ُ
َحَ حريٌ اشتراكيٌ

شعبنل األبي يستنكر روليلُ ( اإلرَام ) َ ( االجتثلث ) َ ( القوع )
َاينلل العوالء قصلصهن العلدل
يل أبنلء شعبنل الصلبر الصلهَ
رزًبدٖ طغًخ انًبنك ٙانعًٛهخ ٔحهفبئٓب يٍ أطشاف انعًهٛخ انسٛبسٛخ ف ٙرُفٛز يخططبد انًحزه ٍٛااليٛشكبٌ ٔحهفبئٓى انصٓبُٚخ ٔانفشط ثعذ ْضًٚخ انًحزهٍٛ
ْٔشٔثٓى يٍ انعشاق رحذ ٔطأح ضشثبد انًمبٔيخ انجبسهخ ثبالسزًشاس ف ٙيُٓج رذيٛش انعشاق ٔإثبدح أثُبء شعجّ ٔلًعّ ٔرجٕٚعّ ٔإفمبسِ ٔحشيبَّ يٍ اثسظ خذيبد
انًبء ٔانكٓشثبء ٔانٕلٕد  ،فٓب ْى ٕٚاصهٌٕ رُفٛز يسهسم يب ٚسًَّٕ ( اإلعذايبد ) ْٔ ٙف ٙحمٛمزٓب اغزٛبالد يُظًخ ألثُبء شعجُب عجش صٛشٔسح يب ٚسًَّٕ
( انمضبء ) أداح طٛعخ ثٛذ حكٕيخ انًبنك ٙانعًٛهخ رُفز أٔايشْب عهٗ َحٕ فبضح ثعٛذاً عٍ يعبٛٚش انحك ٔانعذل ٔاألَصبف ٔرًبدد طغًخ انًبنك ٙانعًٛهخ فٙ
يٕاصهخ إلصبء أثُبء شعجُب انطٛج ٍٛرحذ الفزخ ( االجزضبس ) سٛئخ األْذاف ٔانًمبصذ .
ٔكًب أكذَب ف ٙثٛبَبرُب انسبثمخ فأٌ يب أسًِٕ ( اجزضبس انجعش ) ٚعُ ( ٙاجزضبس انشعت ) ف ٙأْذافٓى ٔيشايٓٛى انششٚشح ٔلذ اجٓض جٓبد انجعش ٔانًمبٔيخ
األْذاف انششٚشح نـ ( االجزضبس ) انجغٛض ٔ ،نزنك فأٌ االجزضبس نى ٚمزصش عهٗ يُبضه ٙانجعش ٔأثُبء جٛشُب انجبسم ٔإًَب أيزذ نٛشًم اٜالف يٍ انًٕاطُ ٍٛغٛش
انجعض ٍٛٛيٍ أسبرزح انجبيعبد ٔانعبيه ٍٛفٔ ٙصاسح انزعهٛى انعبنٔ ٙجبيعبد انعشاق ٔانعبيه ٍٛف ٙيؤسسبد انذٔنخ ٔيُٓى يؤخشاً انعبيه ٍٛف ٙيصفٗ ثٛجٙ
ٔاصُٔ ٍٛصالص ٍٛلبضٛبً يٍ يحبفظخ َ ، ُٖٕٛف ٙراد انٕلذ انز٘ رشٛع طغًخ انًبنك ٙانعًٛهخ األخجبس انكبرثخ عٍ يب ٚسًَّٕ إنغبء ( لبٌَٕ انًسبءنخ ٔانعذانخ ) ،
ٔرفزمذ أرْبَٓى ْزِ انًشح عٍ رشٔٚج األخجبس انكبرثخ أٚضبً عٍ ( ششاء األسهحخ ) يٍ يُبطك انفشاد األٔسظ ٔانجُٕة ف ٙيحبٔنخ ثبئسخ نزسعٛش انفزُخ انطبئفٛخ
ٔااللززبل انطبئف ٙيٍ جذٚذ ٔ ،لذ رشافك رنك ثشٍ حًالد دْى ٔلزم ألثُبء شعجُب جُٕة انًٕصم ٔغٛشْب يٍ يُبطك شًبل ٔغشة ثغذاد عجش يب أسًِٕ
( عًهٛبد انجضٚشح ) ٔرخشصٕا ثأَٓب ( عًهٛبد اسزجبلٛخ ) نًجبثٓخ يب ٚسًِٕ ( اإلسْبة ) .
يل أبنلء شعبنل الوقَام
أيهل الشرفلء العرب يل أحراِ العللن
ٚجش٘ رنك كهّ ثبنزشافك يع صٛشٔسح انعًٛم انًبنك ٙأداح طٛعخ نزُفٛز يخططبد انُظبو اإلٚشاَ ٙانصفٕ٘ انشايٛخ انٗ رفزٛذ انعشاق ٔرمسٛى ألطبس االيخ انعشثٛخ
كهٓب عجش خهك انًحبٔس انسٛبسٛخ انعُصشٚخ انطبئفٛخ انًزمبرهخ ناليعبٌ ف ٙيخطظ انزفزٛذ ٔانزمسٛى انعشلٔ ٙانطبئف ٙانًمٛذ ٔ ،إصاء رنك كهّ فأٌ يجبْذٔ
انجعش ٔانًمبٔيخ ٔأثُبء شعجُب األث ٙارا ٚسزُكشٌٔ يسهسم ( اإلعذايبد ) انًزٕاصهخ ثحك أثُبء شعجُب ٔانًزشافك يع عًهٛبد ( االجزضبس ) ٔاإللصبء ٔرسعٛش انفزُخ
انطبئفٛخ ٔااللززبل انطبئف ٙفأَٓى ٚحزسٌٔ حكٕيخ انًبنك ٙانعًٛهخ يٍ يغجخ اإليعبٌ فْ ٙزِ انًًبسسبد اإلجشايٛخ انًصحٕثخ ثعًهٛبد َٓت يٕاسد ٔأيٕال أثُبء
شعجُب ٔانز ٙفضٕحٓب ثأَفسٓى ْٔى دْبلُزٓب ثًب ٚضعٓى رحذ طبئهخ حسبة انشعت انعسٛش انز٘ ثبد سخطّ ٚغهٚٔ ٙزعبظى َٔمًزّ رزصبعذ حزٗ رجهغ يذاْب
األلصٗ ف ٙانضٕسح انشعجٛخ انعبسيخ انز ٙسزُضل ثٓؤالء انهصٕص ٔانخَٕخ ٔانعًالء لصبص انشعت انعبدل .
َٔصش انشعت انًج ٍٛآد ال سٚت ف. ّٛ
ٔأٌ غذاً نُبظشِ لشٚت .
انًجذ نشٓذاء انعشاق ٔااليخ األثشاس .
ٔانخض٘ ٔانعبس نخَٕخ شعجٓى ٔسبسل ٙأيٕانّ .
ٔنشسبنخ ايزُب انخهٕد .
لـٛـبدح لــطــش انـعــشاق
يكزت انضمبفخ ٔاإلعالو
 ٢أٚهٕل  ٢١٠٢و
ثغـذاد انًُصٕسح ثبنعـض ثئرٌ هللا

ص٣١
ً
مه وحي رمضان واستلهاما لروح معركة البدر الكربي
جتديد العهد ملىاصلة طريق التضحيات وثقة باحلزب الوتزاع الىصر
حممد الكاظمي
اٚ ْ٢لذ سؽً ػٕب شٙش سِعبْ ثىً ِب فِ ِٓ ٗ١ؼب ٍْ عبِ١خ ٚثؼذ أْ ػشٕب ٔفؾبرٗ اإلّ٠بٔ١خ ٚدسٚعٗ ٚرّضً اٌّؼبٔ ٟاٌىج١شح ٌٕضٚي اٌٛؽ ٟػٍٔ ٝجٕ١ب اٌىشِ ُ٠ؾّذ
صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ف٘ ٟزا اٌشٙش اٌفعٚ ً١أزصبس اٌّغٍّ ٓ١فِ ٟؼشوخ ثذس اٌز ٟشبء اٌؼٍ ٟاٌمذ٠ش أْ رى ْٛف ٟاٌغبثغ ػشش ِٓ ٘زا اٌشٙش اٌّجبسن  ٚ ،فٟ
أزصبس عغذ ِؼٕٚ ٝلٛح اإلّ٠بْ اٌز ٞأربػ ٌمٍخ ِؤِٕخ أْ رٕزصش ػٍ ٝعّغ ِٓ أػذاء هللا اٌز ٓ٠رّٛ٘ٛا أْ ِب ّ٠زٍى ِٓ ٗٔٛػذح ٚػذد ّ٠ىٓ أْ ٠ؾمك ٌ ُٙأؽالُِٙ
اٌّش٠عخ ثٕصش ِ .. َٛ٘ٛاٌٚ َٛ١ثؼذ أْ ػشٕب وً رٌه اٌغغً اٌخبٌذ الثذ ٌٕب أْ ٔغزٍ ُٙاٌذسٚط ٚاٌؼجش ٚاعزٍٙبَ اٌّبظِ ِٓ ٟؼبِٔ ٟؼشوخ ثذس اٌىجش، ٜ
ٌالٔطالق ٔؾ ٛغ ٍذ عذ٠ذ ثضمخ رٕضع اٌ١ؤط ِٓ إٌفٛط اٌز ٟرٕظش ٌّب عش ٜف ٟاٌؼشاق ثؼذ  ،3002ثّٕظبس ظ١ك ٚعطؾ ٟفال رعغ ثبػزجبس٘ب اٌّؼٕ ٝاٌؾم١مٌّ ٟب
ّ٠ضٍٗ ؽضة اٌجؼش اٌؼشث ٟاالشزشاوٚ ٟسعبٌزٗ ػٍ ٝصؼ١ذ االِخ اٌؼشث١خ ٙٔٚعزٙبِٚ ،ب ٠شىٍٗ ِٓ خطش ِؾذق ثّؼغىش االعزغالي ٙٔٚت صشٚاد اٌشؼٛة ِّضال ً
ثبٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِ١شو١خ ٚؽٍفبئٙب ٌ ،زا فبْ ِب رؼشض ٌٗ ِٓ ِؤاِشاد وبْ ثّغزِ ٜٛب ٠ؾٍّٗ ِٓ سعبٌخ  ..لذ ٠ىِٕ ْٛبعجبً ف٘ ٟزٖ األ٠بَ اٌّجبسوخ ٚف ٟظٛء
اٌظشٚف اٌصؼجخ اٌزٔ ٟؼ١شٙب أْ ٔغززوش ِغ إٌفظ ثذا٠بد اٌشعبٌخ اٌّؾّذ٠خ ٔٚزؤًِ ِؼٙب ثزش ٞٚاألعجبة اٌؾم١مخ ٚساء اؽزالي اٌؼشاق ٚرغ١١ش وً ٘زٖ اٌؾشٛد
ظذٖ ٚػذَ االوزفبء ثبؽزالٌٗ ثً اإلِؼبْ ثٛؽش١خ ثزذِ١ش ثٕبٖ اٌزؾز١خ ٚؽً ع١شٗ اٌٛغٕ ٟصبٔغ اٌجطٛالد ِٚ ،ؾبٌٚخ اٌمعبء ػٍ ٝإٌخجخ اٌخ١شح ِّضٍخ ٚاٌزٟ
اعزطبػذ ثفزشح صِٕ١خ لص١شح رخٍ١صٗ ِٓ أػجبء ِشاؽً اٌظالَ ٚلغٛرٙب رّ١ٙذاً ٌالٔزمبي ثٗ اٌِ ٝصبف اٌؼبٌُ اٌّزؾعش ٚاعزؼبدح دٚسٖ اٌؾعبس. ٞ
اثزذا ًء الثذ ِٓ اٌمٛي أٔٙب ٌ١غذ اٌّشح األ ٌٝٚاٌز٠ ٟزؼشض فٙ١ب ؽضثٕب اٌّغب٘ذ ٚاٌصبِذ ٌّخططبد اٌزشٚ ٗ٠ٛاٌزآِش ِٚؾبٚالد اٌزصف١خ  ،غ١ش أٔٙب رخزٍف ػٓ
عبثمبرٙب ثششاعزٙب ٚرغّ١ؼٙب وً ػٕبصش اٌشش فِ ٟؾبٌٚخ ٌإلعٙبص ػٍٙٔ ٗ١بئ١بً  ،خغئٛا  ،ثؼذ اْ فشٍٛا غٍ١خ اٌغٕٛاد اٌّبظ١خ ثضٕ ٗ١ػٓ سعبٌزٗ اٌزبس٠خ١خ إصاء
االِخ ثً اإلٔغبٔ١خ عّؼبء ْ  ٌُٚرٕغؼ ِؾبٚالد اٌزش٠ٚط ١ٌ ..ظ فِ ٟب ٔمٛي ِجبٌغخ ٚال ادػبء ارا ِب ػشفٕب سٚػ ٚع٘ٛش اٌشعبٌخ اٌز ٟوبْ ٠ؾٍّٙب اٌجؼش ف ٟربس٠خٗ
اٌطٚ ، ً٠ٛارا ِب اعززوشٔب ِب أغضٖ ف ٟاٌؼشاق ِٓ ِٙبَ سثػ فٙ١ب اٌٛغٕ ٟثبٌم ِٟٛأطاللبً ٔؾ ٛأفك أٔغبٔ ٟسؽت  ..فمشاس اٌزؤِ ُ١اٌخبٌذ ٔٚزبئغٗ ِضال ً ثمذس ِب وبْ
فشصخ العزؼبدح اٌؼشاق صشٚرٗ فبٔٗ ؽفض األٔظّخ األخش ٜػشث١خ أ ِٓ ٚاٌؼبٌُ اٌضبٌش ٌؼمذ ارفبلبد عذ٠ذح ِغ اٌششوبد إٌفط١خ االؽزىبس٠خ العزؾصبي ثؼط اٌؾمٛق
اٌز ٟوبٔذ ِؾشِٚخ ِٕٙب ٌغٕٛاد ٚ ..رضآِ ِغ لشاس اٌزؤِ ُ١اٌخبٌذ ِٛالف ٚاظؾخ ٚشغبػخ إصاء اٌمع١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚاٌزصذٌّ ٞؾبٚالد اٌزغ٠ٛخ إٌّ١ٙخ ِٛٚالف
أخشِّ ٜب ٠زؼشض ٌٗ اٌخٍ١ظ ٚاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ِٓ ِؾبٚالد االثزالع اإل٠شأ١خ خبصخ ثؼذ أطالق ِب عّ ٟؽٕٙ١ب " ثبٌضٛسح اإل٠شأ١خ " ٚشؼبساد رصذ٠ش٘ب ..
ٌغٕب ٕ٘ب فِ ٟؼشض عشد ِب ؽممٗ ِٕز صٛسح ف١ىفِ ٟشاعؼخ اٌغغً اٌخبٌذ ٌإلٔغبصاد ٌٕؼشف أعجبة اٌٍمبء ٚاٌضٚاط غ١ش اٌّؼٍٓ ث ٓ١صبٌٛس اٌؾمذ ػٍ ٝاٌؼشاق أِ١شوب
ٚاٌى١بْ اٌصٚ ٟٔٛ١ٙا٠شاْ  ،خبصخ ثؼذ أزصبسٖ اٌىج١ش ٚاٌزبس٠خ ٟف ٟاٌضبِٓ ِٓ آة . 8811
ٌمذ وبْ ِغشد ثمبء اٌؼشاق ثبٌص١غخ اٌز ٛ٘ ٟػٍٙ١ب ٠مط ِعبعغ ٘زا اٌضبٌٛس اٌّغشَ فمبِٛا ثذٚسُ٘ ٌشعُ اٌّخططبد ٚأػذاد اٌجؾٛس ِٓ اعً اٌزٛصً اٌ ٝغش٠مخ
رؾمك ٌ ُٙغشظ ُٙثئثمبء اٌؼشاق ظؼ١فبً غ١ش ِؼبف١ٌ ٝزمبعّٛا ٚثّؼبٔٚخ ػّالئ ُٙاأللضاَ صشٚارٗ  ،فىبٔذ اٌغشّ٠خ اٌىجشِ ٜب ؽصً ثؼذ  ِٓ 3002إعشاءاد ٚلشاساد
رغزٙذف اٌجؼش فّبرا وبٔذ إٌز١غخ ؟  ..اٌىً ٠ؼشف أٗ ٚسغُ اٌٙضح اٌم٠ٛخ ٚاٌّؤٌّخ اٌز ٟؽذصذ فبْ سعبي صذلٛا ِب ػب٘ذٚا هللا ػٍ٠ ٌُ ٗ١فمذٚا االًِ ٚػٍّٛا ِٕٚز
اٌغبػبد اال ٌٝٚثبرغب٘ ٓ١االٚي اػبدح اٌ١ٙىً اٌزٕظٌٍ ّٟ١ؾضة ٚا٢خش االٔذفبع ثفؼً عٙبدٌّٛ ٞاعٙخ اٌّؾزً ٚافشبي ِخططبرٗ ٚاعجبسٖ ػٍ ٝرشن اٌؼشاق ٌ١ممش
ِص١شٖ ثٕفغٗ ٘ٚ .زا ِب ؽصً فؼال ً فشغُ اْ اِ١شوب ثىً ِب رّزٍىٗ ِٓ اِىبٔبد ػغىش٠خ ِٚبد٠خ ٚاػالِ١خ ػٍّذ ِٕٚز اال٠بَ اال ٌٝٚػٍ ٝاٙ٠بَ ػّالئٙب االلضاَ
اٌصغبس ثبٔٙب لبدسح فؼال ً ػٍٚ ٝظغ ٔٙب٠خ ٌؾضة اٌجؼش  ،فبْ إٌّبظٍ ٓ١اٌخ١ش ِّٓ ٓ٠اوذٚا صذق االّ٠بْ ٚثّجبدساد رار١خ اعزٙذٚا ػٍ ٝاػبدح رٕظ ّٗ١ف ٟثغذاد
ٚاٌّؾبفظبد ٚثّب ٠زٕبعت ٚاٌظشٚف اٌغذ٠ذح فٔ ٟفظ اٌٛلذ اٌز ٞرصذد ِغبِ١غ عٙبد٠خ ٌفٍٛي االؽزالي  ٌُٚرغذ وً ػٍّ١بد اٌزّٚ ٗ٠ٛاٌزؼز ُ١االػالِ ٟثطّظ
صٛسح اٌّمبِٚخ اٌز ٟثذأد رؼ١ذ االًِ ثبٌٕفٛط ثبْ ِب ٠ؾصً غبسٞء ٚغش٠ت ٕٔ ٌٓ ..ىش ثبْ اٌصٛسح رخزٍف ِٓ ِٕطمخ اٌ ٝاخشٌٚ ٜىٓ ثشىً ػبَ فبْ اٌؾضة اػبد
رشى١الرٗ اٌزٕظ١ّ١خ ف ٟوً اٌؼشاق ٚثذأد اٌزٕظّ١بد رزطٛس رذس٠غ١بً ِٚب صاٌذ ٌزى ْٛثّغز ٜٛاٌشعبٌخ اٌزبس٠خ١خ ٌٙب .
اْ اشزذاد اٌٙغّخ ػٍ ٝاٌؾضة ِزضإِخ ِغ اصبسح إٌؼشاد اٌطبئف١خ ٚاٌؼشل١خ ِٚؾبٌٚخ رفز١ذ ٔغ١ظ اٌّغزّغ اٌؼشال ٟاٌّٛؽذ ٚاٌٙغ َٛإٌّظُ ػٍ ٝاٌؼشٚثخ ٚوً ِب
ّ٠ذ اٌٙ١ب ِٓ صٍخ  ،ف ٟاٌٛلذ اٌز٠ ٞذًٌ ػٍِ ٝمذاس ؽمذ اٌؼّالء ٚاٌّؤعٛس ، ٓ٠فبٔٗ ٠ؤوذ ِغز ٜٛاٌخٛف ٚاٌمٍك اٌذائّ ٓ١ثؼذ اْ اؽغٛا ٚشؼشٚا ثفشً وً
ِخططبر ُٙاٌمزسح الٔٙبئٗ ٚرصف١خ ِٕبظٍٚ ٗ١عّب٘١شٖ ٔ ..ؼُ ف ٟاؽ١بْ ٌ١غذ ثبٌمٍٍ١خ ٠ؾبٚي ٘ؤالء ػٓ غش٠ك اػالِ ُٙاٌزمٍ ِٓ ً١صمً دٚس اٌؾضة ٌٚىٓ اٌغّ١غ
٠ذسن ثبْ االٔغؾبة االِ١شو ِٓ ٟاٌؼشاق ِب وبْ اْ ٠زؾمك ٌٛال فؼً اٌّمِٛخ اٌغٙبدٌٛٚ ٞال اٌؾعٛس اٌّؤصش ٌٍجؼش ف ٟاٌغبؽخ ٚ ،لذ ٔغذاؽ١بٔبً ِٓ ٠عؼف ػٕذٖ
االّ٠بْ ثبٌّىبٔ١خ اٌزصش إٌبعض أشبء هللا ٌ ،زا فبْ ػٍٕ١ب اْ ٔغزؾعش دائّبً صٛس اٌجطٌٛخ ف ٟربس٠خ اِزٕب ٚؽضثٕب دائّبً ٌى ٟرزشعخ فٔ ٟفٛط اٌجؼط خبصخ ٌالع١بي
اٌغذ٠ذح  ،ثً ٚؽزٌ ٝالع١بي اٌز ٟػشفذ اٌؾضة ِٓ خالي صٛسح اٌغبثغ ػشش اٌضالص ِٓ ٓ١رّٛص ٠ ٌُٚزغٌٕٙ ٝب فشصخ اٌزؼشف ػٍ ٝربس٠خٗ إٌعبٌ ٟاٌطٔ ، ً٠ٛمٛي
ػٍٕ١ب اْ ٔغزؾعش رٍه اٌصٛس ثشىً ِجغػ ٠زٕبعت ٚٚػٚ ٟصمبفخ وً شش٠ؾخ ِٓ ششائؼ اٌّغزّغ اٌزٔ ٞؼًّ فٚ ٟعطٗ .
اٌِٚ َٛ١غ وً صٛس اٌظٍُ ٚاٌّؼبٔبح اٌز٠ ٟؼ١شٙب ٌؼشالٚ ْٛ١افزعبػ االعجبة اٌؾم١م١خ ٌالؽزالي ِ ،ب اؽٛعٕب اٌ ٝاْ ٔغؼً ِٓ ِٕبعجخ ِؼشوخ ثذس اٌىجش ٜفشصخ
ٌٍززو١ش ثّب ّ٠ىٓ اْ ٠صٕؼٗ االّ٠بْ اٌز ٞاربػ ٌضالصّبئخ ٚصالصخ ػشش ِؤِٕبً ثم١بدح سعٛي هللا ِؾّذ صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ االٔزصبس ػٍ ٝاالالف اٌّؤٌفخ اٌز ٟؽبءد
ٌمزبٌ ُٙفِ ٟؼشوخ ثذس ف ٟاٌغٕخ اٌضبٔ١خ ٌٍٙغشح  ..لذ ٠ى ْٛلشاثخ ػشش عٕٛاد ِٓ االؽزالي غٍ٠ٛخ ِٚؤِٕخ غ١ش اْ ِب ػٍٕ١ب اْ ٔؼ ٗ١ع١ذاً ٘ ٟرٍه اٌّؼبدٌخ اٌزٟ
اوذرٙب رغبسة اٌشؼٛة ِٕٙٚب شؼجٕب اٌؼشث ٟاٌز ٟرمٛي أٗ ثّمذاس لٛح اّ٠بٕٔب ٚرغزسٖ ف ٟإٌفٛط ٔعغ ٔٙب٠خ ٌٍٛظغ اٌشبر ٌٍؼشاق ٔٚمزشة ف ِٓ ٗ١أزضاع االٔزصبس
إٌٙبئ ٟاٌز ٞالثذ اْ ٠ؤر ٟالِؾبٌخ .

ص٤١

مصطلحات ومفاهيم فكرية وسياسية
ذٞاصَ اُصٞسج ذوذٛ ْ٣ز ٙاُضا٣ٝح اُر ٢ذؼشض ذؼش٣لاخ تثؼط أُصطِؽاخ ٝأُلا ْ٤ٛاُلٌش٣ح ٝاُغ٤اع٤ح أُغرواج ٖٓ ٓؼ ٖ٤اُلٌش اُٞغ٘ٝ ٢اُوٝ ٢ٓٞاإلٗغاٗ٢
ٝاُر ٢ال ذٔصَ تاُعشٝسج ذؼش٣لاً تؼص٤اً ٗص٤اً ٝئٗٔا  ٢ٛهش٣ثح ٖٓ كٌش اُؽضب ٝػو٤ذج اُثؼس ٝاعرشاذ٤ع٤ر ٚاُغ٤اع٤ح ٞٓٝاهلٝ ٚذطث٤واذٜا  ،تَ إٔ تؼعٜا ٣ؼثش ذؼث٤شاً
ده٤واً ٝشآال ً ػٖ ٓٞهق اُؽضب ٝسؤ٣ر ٚاُلٌش٣ح ٝاالعرشاذ٤ع٤ح ٝ ..ذٜذف ٛز ٙاُضا٣ٝح اُ ٠ئؿ٘اء شواكح أُ٘اظِ ٖ٤اُثؼصٝ ٖ٤أُعاٛذٝ ٖ٣ػٔ ّٞاُٞغ٘ ٖ٤اُؼشاهٖ٤٤
ٝأُ٘اظِ ٖ٤اُؼشب أُ٘اٛعُ ٖ٤الؼرالٍ تَ ٝػٔ ّٞأت٘اء شؼث٘ا أُعاٛذ اُصاتش ُٝرٌٖ ُ ْٜخ٤ش ٓؼ ٖ٤ك ٢ظَ اُرش ٚ٣ٞاُلٌشٝ ١اُغ٤اعٝ ٢اُصواكٝ ٢اإلػالٓ٢
اُزٔ٣ ١اسع ٚأُؽرِٝ ٕٞػٔالئ ْٜك ٢اتشغ صٞس اُرض٤٣ق ٝاُرعِ َ٤تٔا ٣غاػذ ٛإالء ػِ ٠ذ٘ل٤ز ٓخططاذ ْٜاُرذٓ٤ش٣ح ظذ اُؼشام ٝاالٓح  ..رُي إٔ كٌشٗا ٝػو٤ذذ٘ا
اُرٔٛ ٢ا ٗثشاعاً ُٔٔاسعاذ٘ا اُغ٤اع٤ح ٝتٔا ٤٘٣ش غش٣ؤٜا ِٜٜٔٔ٣ٝا اُؼضّ ػِ ٠إٔ ذٌ ٕٞك ٢أُغاساخ اُصائثح ٝاُخ٤شج ُثِٞؽ أٛذاكٜا اُٞغ٘٤ح ٝاُو٤ٓٞح اُخ٤شج
ٝكٛ ٢ز ٙأُشؼِح اُعٜاد٣ح ٖٓ ٓغ٤شج شؼث٘ا اُظاكشج اُر٣ ٢رؼشض كٜ٤ا ٓل ّٜٞاُؽضب ٝأُٔاسعاخ اُؽضت٤ح اُ ٠اتشغ ص٤ؾ اُرش ٚ٣ٞك ٢ظَ االؼرالٍ
ٔٓٝاسعاخ ػٔالئ ٚػِ ٠صؼ٤ذ اُؼِٔ٤ح اُغ٤اع٤ح أُٜرشئح ٝع٘ر٘ا ٍٝكٛ ٢زا اُؼذد ٓل " ّٜٞاُرؼشض ٝاالهرؽاّ " .
التعرض واالقتحام
اُرؼشض ٓصطِػ ػغٌش ١تاألعاط ٣ٝؼ٘ ٢اُٜع ٞٛٝ ّٞتٜزا أُؼ٘ ٠سكط ؼاُح االٌٗلاء أ ٝؼاُح اُذكاع أُغرٌٖ ٝاذخار أعِٞب اُٜعٝ ّٞاُروذّ ظذ اُؼذٝ ٝذؽذد
أعاُ٤ث ٚتعٞء ٓرـ٤شاخ اُؽاالخ ٝاُعثٜاخ ٝاألصٓ٘ح ٝاُٞعائَ أُواتِح ٝكٓ ٢ؼظْ األؼ٤إ ٣رْ اُرؼشض ٖٓ ظاٗة اُو ٟٞأُثاؿرح اُر ٢ذخراس اُغاؼح اُر٣ ٢رْ
ػِٜ٤ا اُرؼشض ٝذرؽٌْ كٓ ٢غاساذٝ ٚذلشض ظٞاً ٓ٘اعثاً ُخطرٜا تؽ٤س ذٞهغ اُخغائش ك ٢أُواتَ ٝ ..االهرؽاّ  ٢ٛاُؽاُح اُر ٢ذرٞض اُرؼشض تاخرشام دكاػاخ
اُؼذٝ ٝذؽط ْ٤أعٞاس ٙاُذكاػ٤ح ٝاُٞص ٍٞآُ ٠شاًض اُو٤ادج أ ٝاُرٔ َ٣ٞأ ٝاالذصاٍ  ٖٓٝشْ خِخِح اُٞظغ اُؼغٌشٝ ١اُ٘لغُِ ٢ؼذ ٝتؽ٤س ٣صثػ ك ٢ؼاُح ال ذإِٚٛ
اُو٤اّ تاُذكاع ا ٝاُرؼشض أُواتَ ٣ٝ ..ظَ اُرؼث٤ش اُؼغٌش ١اُوائَ ( اُٜع ّٞاكعَ ٝعِ٤ح ُِذكاع ) ؼٌٔاً ك ٢اُؼِْ اُؼغٌش ١ألٕ أٝظاع اُطشف أُٜاظْ ذٌٕٞ
أكعَ ك ٢اًصش اُؽاالخ ٣ٝظَ هادساً ػِ ٠اُؽشًح ٝأُ٘اٝسج ٝ ..ػِ ٠صؼ٤ذ اُؼَٔ اُغ٤اعٝ ٢اُصٞس ١كإٔ اُرؼشض ٝاالهرؽاّ  ٖٓ ٞٛاألعاُ٤ة اُصٞس٣ح اُ٘اظؼح ك٢
ؼاُح ٗعط اُظشٝف أُٞظٞػ٤ح ٝاُؼٞآَ اُزاذ٤ح ُِصٞسج ٝهذ ٓاسط اُثؼس أعِٞب اُرؼشض ٝاالهرؽاّ كٗ ٢عاُ ٚاُط َ٣ٞك ٢اُغاؼح اُؼشت٤ح ًٔا ٓاسع ٚك ٢شٞسج 8
شثاغ ػاّ ٝ 3691اإلغاؼح تاُؽٌْ اُؼغٌش ١اُذٌ٣راذٞس ١اُواعٔ ٢اُلشدٓٝ ١اسع ٚكٓ ٢غ٤شج اُعٜاد ٝاُرؽش٣ش ػثش ػِٔ٤اذ ٚاُعٜاد٣ح اُعثاسج ٝعٞ٤اصَ
ٓٔاسعرٝ ٚؼر ٠اُظلش ٝاُ٘صش أُث. ٖ٤

أسطىانة ( اإلصالح ) املشروخة

النزاهة وأعمدجها!!......

وكسب الىقث

سامل الغامني
أهضاّ اُؼِٔ٤ح اُغ٤اع٤ح ٖٓ عوػ أُراع ٣شهص ٕٞآٗساء اُِ٤سَ ٝأغسشاف اُٜ٘ساس
ػِ ٠ئ٣واع اُلعائ٤اخ أُأظٞسج ُ٤غٞهٞا ًالٓ ْٜاُراكس ٚاُسز ١ذؼاكس ٚاُوِسٞب
ٝاُ٘لٞط اُطاٛشج  ..ك ًِٚٗٞٞ٣ ْٜتـ٤ش َِٓ ؿ٤ش آت ٖ٤ٜتٔؼاٗاج شسؼث٘ا أُش٣سشج
ٝاٗ٤ٜساس اُٞظسغ األٓس٘ٝ ٢ذٞاصسَ اُرلعس٤شاخ اإلظشآ٤سح كثؼسذ إٔ خسق ظسسع٤ط
أعطٞاٗاخ( عؽة اُصوح )  ( ٝاالعرعٞاب )  (ٝاالعرعٞاب أُرثسادٍ ) ػسادٝا
اُ ٠ذذ٣ٝش األعطٞاٗح أُششٝخح ػٖ ( اإلصالغ ) أُضػ ٖٓ ّٞظذ٣ذ ٓسٖ ؿ٤سش
إٔ ٣لوٜٞا  ْٛأٝال ً هثَ ؿ٤شٓ ْٛا ٛس ٞاإلصسالغ اُسزٌ٣ ١سصش ٕٝاُؽسذ٣س ػسٖ
ٝسهر ٚاُرٗ ٢لاٛا ( ٓغإ ٍٝتاسص ) ك ٢ػِٔ٤رٜسْ اُغ٤اعس٤ح توُٞس ٚال ذٞظسذ
ٝسهح ٌٓرٞتح ٝأٜٗا ٓؽسط أكٌساس ٣عسش ١ذسذاُٜٝا ٌٛٝسزا ٣ؽسا ُٕٞٝذخسذ٣ش أت٘ساء
شؼث٘ا أُعاٛذ ترخشصساذٝ ْٜأهسٞاُ ْٜأُسغرٌِٜح  ..ت٤سذ إٔ شسؼث٘ا االتس٢
ٝػُ ٠ؼث ْٜأُاًشج ٝساغ عخط ٚاُعٔسا٤ٛش٣ ١رسصاػذ ٣ٝسرشاًْ ؼسر٣ ٠ط٤سػ
تشؤٝط اُؼٔاُح ٝاُخ٤اٗح ٣ٝرؽون ظلش اُؼشام اُؽاعْ ٗٝصش ٙأُإصس .

عبد الغفىر الراوي
أًصشٝا اُعع٤ط ػٖ ٓا ٣سغٜٔٗٞا ٤ٛةسح اُ٘ضاٛسح ٝأًسصش سئ٤سغٜا اُسغاتن ( سؼ٤سْ
اُؼٌِ٤سسٓ ) ٢سسٖ اُظٜسسٞس اُرِلسساصٝ ١اُؽسسذ٣س أُسسذتط ػسسٖ اُلسسغاد ٝاُلاعسسذٖ٣
ٓٝالؼوح اُ٤ٜةح ُ ْٜأٔ٘٣ا ُٞٞ٣ا ٝظٝ ْٜٛٞذذٝس اُسذٝائش ٝارا تسشئ٤ظ اُ٤ٜةسح ٣ؽساٍ
ٗ ٞٛلغ ٚاُ٤ٛ ( ٠ةح اُ٘ضاٛح) تؼذ أهصائ ٚػٖ سئاعرٜا ٝذ٘ص٤ة ست٤سة أُاٌُس٢
( ػالء اُغاػذ )١كس ٢سئاعسرٜا ٓٝسا ادساى ٓسا ػسالء اُسغاػذ ١كؼ٘سذ أُؽاًسْ
ٝهعاذٜا خثش ٙاُ٤وٓٝ ٖ٤غِغَ ٤ٛةح اُ٘ضاٛح ٓؼشٝف ٖٓ ساظس ٢اُشاظس ٢اُسز١
 ٠ُٝتعِذٛ ٙاستاً اُ ٠أٓ٤شًسا كاظسؽاً ُٔٔاسعساخ أُساٌُٝ ٢كسغاد تطاٗرس ٚاُس٠
ٓٞع ٠كشض اُزٗ ١ؼن ٓغ اُ٘اػوٝ ٖ٤شٜش تاُصائؽ ٖٓ ٖ٤داخَ اُؼشام ٝخاسظسٚ
أٓا ػٖ ُع٘ح اُ٘ضاٛح كؽذز كال ؼشض ٖٓ صشػاخ تٜاء األػشظ ( ٢اُ٘ضا٤ٛح ) تث٤سغ
اُوصٞس تؼششاخ أُال ٖٓ ٖ٤٣اُذٝالساخ اُ ٠ص٤ؽاخ صسثاغ اُسغاػذٝ ١هلسشاخ
ػاُ٤ح ٗص٤ق ٝإ ً٘د ال ذذس ١ش٤ةا ػٖ هلشاذٜا كغأٍ دٝائش اُؼوساساخ ٝػ٘ذٛسا
ذعذ ستٔا األظٞتح اُشاك٤ح ػ٘ذ ٓسٖ ٓسا صاُسد ظسٔائش ْٛذ٘ثسط تاُؽ٤ساج أٓسا ارا
عأُد ٖٓ ٓاذد ظٔائش ْٛكال ؼ٤اج ُٖٔ ذ٘ادُٝ ١وذ ظاػد اُ٘ضاٛح كس ٢دٛاُ٤سض
٤ٛةرٜا ُٝع٘رٜا أُٞهشذٝ ٖ٤أٝ ١هاس !! .

ص٥١

نص البٍان الذي أصدرته قٍادة قطز العزاق
بالذكزى الثانٍت والثالثني للعدوان اإلٌزانً الغاشم على العزاق
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قيادج قطس العساق

وحدج حسيح اشتساكيح

هكتة الثقافح واإلعالم

تياى في الركسى الثاًيح والثالثيي للعدواى اإليساًي الغاشن على العساق
استلهام دزوض دحس العدواى سثيلٌا الى الٌصس الوؤشز

يا أتٌاء شعثٌا الوجاهد
يا أتٌاء أهتٌا العستيح الوجيدج
ذّش ػٍٕ١ا اٌ َٛ١اٌزوش ٜاٌثأ١ح ٚاٌثالثٌٍ ْٛؼذٚاْ اإل٠شأ ٟاٌغاشُ ػٍ ٝاٌؼشاق ف ٟاٌشاتغ ِٓ أٍٛ٠ي ػاَ ٚ 0891اٌز ٞاترذأ تمصف إٌظاَ
اإل٠شإٌّٔ ٟذٌٚ ٟخأمٚ ٓ١صستاط١ح ٚإٌفظ اٌخأح ذطث١ماً ٌّا أسّ ٖٛف ٟدٕٙ١ا ِف ( َٛٙذصذ٠ش اٌثٛسج )  ٛ٘ٚف ٟدم١مرٗ اٌسؼ ٟاٌ ٝذفش٠س
دٚي إٌّطمح ٚاسرٙذاف اٌؼشاق ٚاالِح اٌؼشت١ح ٚ ،واْ اٌشد اٌؼشال ٟاٌٛاسغ ٚاٌىث١ش ػٍ ٝاٌؼذٚاْ اإل٠شأ ٟف ٟاٌثأٚ ٟاٌؼشش ِٓ ٓ٠أٍٛ٠ي ػاَ
ٚ 0891اٌز ٞذٛاصً ػثش ثّأ ٟسٕٛاخ دسِ َٛرشػح تٕج١غ اٌذَ اٌطٛٙس ِٚآثش اٌرضذ١ح ٚاٌجٙاد ٚاٌفذاء  ،واْ ِسه خراِٙا ِؼاسن اٌرذش٠ش
اٌّث ٓ١ف ٟاٌثآِ ِٓ آب ػاَ ، 0899
اٌىثشٌٍ ٜفاٚ ٚاٌشالِجح ٚصت١ذاخ ِٚجِٕٚ ْٛؼاسن اٌرٛوالخ ٚصٛال ً اٌ ٝذذم١ك إٌصش اٌٛطٕٚ ٟاٌمُ ِٟٛ
ٚاٌز ٞواْ ِذػاج ٌٍؼذٚاْ اٌثالث ٟٕ١اٌغاشُ ػاَ ٚ 0880اٌذصاس اٌجائش اٌز ٞسثمٗ ٚسافمٗ ٚأػمثٗ ٚاٌؼذٚاْ األِ١شو ٟاألطٍس ٟاٌصٟٔٛ١ٙ
اٌفاسسٚ ٟادرالي اٌؼشاق ف ٟاٌؼاَ ٚ 3112اٌزٚ ٞاجِ ٗٙجا٘ذ ٚاٌثؼث ٚاٌّماِٚح تاٌؼٍّ١اخ اٌجٙاد٠ح اٌجثاسج اٌر ٟذىٍٍد تٕصش اٌؼشاق اٌىث١ش
ف٘ ٟضّ٠ح اٌّذرٍ ٓ١االِ١شواْ ٘ٚشٚب آخش جٕذ ٞأِ١شوِ ٟذرً ف ٟاٌذادٚ ٞاٌثالث ِٓ ٓ١وأ ْٛاألٚي اٌّاضٚ ٟاٌز ٞواْ إ٠زأاً تّٛاصٍح
اٌجٙاد اٌٍّذّ ٟتٛجٗ اٌرٛاطآخ األِ١شو١ح اإل٠شأ١ح ٚاٌؼٍّ١ح اٌس١اس١ح إٌّفزج ٌٙزٖ اٌرٛاطآخ اٌر ٟذرشٚاح ت ٓ١اٌرخادَ ٚاٌرٕافس ٚاٌصشاع
ػٍ ٝاٌّصاٌخ ِٕٚاطك إٌفٛر ٚاٌز ٞتاْ ِؤخشاً ف ٟذساتك اٌّسؤ ٓ١ٌٚاالِ١شواْ ٚاإل٠شأ ٓ١١ػٍ ٝص٠اسج اٌؼشاق ٚإِالء وً ِٕ ُٙأجٕذذٗ
ِٚخططاذٗ ػٍ ٝاٌؼّ ً١اٌّاٌى ٟاٌر ٟافرضذد ٌؼثرٗ ف ٟاٌٍؼة ػٍ ٝدثاي أِ١شوا ٚإ٠شاْ ف ٟآْ ِؼاً تً ٚذّى ٓ١إٌظاَ اإل٠شأِ ِٓ ٟذاٌٚح
االٔرماَ ِٓ أتٕاء شؼثٕا األتٔٚ ٟصشُ٘ اٌىث١ش ف ٟاٌثآِ ِٓ آب ػاَ  0891ػثش ذسؼ١ش اٌؼذاء اإل٠شأٌٍ ٟؼشاق ِٚذاٌٚح اجر١ادٗ ِٓ جذ٠ذ
ٚلطغ اٌّ١اٖ ػٕٗ ٚلصف لشاٖ ِٚذٔٗ اٌذذٚد٠ح ٙٔٚة ثشٚاذٗ إٌفط١ح .

ص٦١
أبناء شعبنا يىاصلىن استنكارهم

أبناء شعبنا يىاصلىن مطالبتهم

( للتفجريات اإلجرامية )

بأطالق سراح األسري واملعتقلني

سًً صٔساً ٔتٓراَاً تًؤذًشػذو االَحٍاص فً إٌشاٌ فً يحأنح
ٔال ذخفى ػهى أتُاء شؼثُا األْذاف ٔانًشايً انخثٍثح الَؼماد يا ُ
تائسح نششػُح يًاسساخ انُظاو اإلٌشاًَ انصفٕي انؼُصشٌح انرٕسؼٍح ػهى حساب انؼشاق ٔدٔل انخهٍج انعؼعشتعً ٔشعشػعُعح
ايرالكّ نهسالح انُٕٔي ٔذًكٍُّ يٍ لٍادج انًحأس انطائفٍح انسٍاسٍح انًشثْٕح ٔدػى األَظًح انعًعسعرعثعذج تعٕاعّ عٕساخ
شؼٕتٓا انًششٔػح يٍ خالل إتشاص دٔس انؼًٍم انًانكً فً ْزا انًؤذًش انًشثِٕ ٔذُفٍزِ ألاعُعذج انعُعظعاو اإلٌعشاَعً ػعثعش
أسانٍة انًشأغح ٔادػاء انحٍادٌح انكارتح ٔطشح انًشاسٌغ انًضههح انرً ذخذو األَظًح انًسرثذج ػهى حساب دياء شؼعٕتعٓعا
إضافح انى ذؼأٌ انُظاو اإلٌشاًَ انراو يغ حكٕيح انًانكً انؼًٍهح ٔدػًًٓا سٌٕح نألَظًح انًسرثذج تانؼصاتاخ ٔيٍهٍشعٍعاخ
فٍهك انمذط اإلٌشاًَ ٔػًالئٓى فً انؼشاق تًا ٌخذو يخططاخ انحهف األيٍشكعً انصعٓعٍعَٕعً انعفعاسسعً فعً يعحعأالذعّ
انًحًٕيح نرفرٍد ألطاس االيح انؼشتٍح ٔذمسًٍٓا َٔٓثٓا نثشٔذٓا انُفطٍح ٔ شٔاذٓا كهٓا .

يا أتناء شعثنا األتي
أيها الشرفاء العرب واألحرار في العالن أجوع
أٌ يجاْذي انثؼث ٔانًمأيح ار ٌشصذٌٔ ػهى َحٕ ٔاع ٔيذسٔط انرجارتاخ ٔانرٕاطآخ األيٍشكٍح اإلٌعشاَعٍعح ٔفعً راخ انعٕلعد
انزي ٌذسكٌٕ فٍّ أالػٍة حكٕيح انًانكً انؼًٍهح فً يحأنح ذضهٍم ٔإٌٓاو أتُاء شؼثُا ػثش أطشٔحاذٓا انعًعسعرعٓعهعكعح ػعٍ
( اإلصالح ) انًضػٕو انكارب  ..فؤَٓى ٌسرهًٌٕٓ دسٔط ٔيؼاًَ دحش أتُاء شؼثُا ٔاٍشُا انثاسم نهؼذٔاٌ اإلٌعشاَعً انعمعاشعى
فً ركشاِ انثاٍَح ٔانثال ٍٍ نًٕاصهح يسٍشج انجٓاد ٔانرحشٌش تٕاّ انرخادياخ ٔانرجارتاخ األيٍشكٍح اإلٌشاٍَح ٔأالػعٍعة حعكعٕيعح
انًانكً انؼًٍهح ٔصشاػاخ أطشاف انؼًهٍح انسٍاسٍح تمٍح ذمٌٕضٓا ٔإسماطٓا ػهى َحٕ َٓائً ٔكعايعم ٔذعحعمعٍعك انعرعحعشٌعش
انشايم ٔاالسرمالل انُااض ٔإلايح حكى انشؼة انرؼذدي انذًٌمشاطً انحش انًسرمم ٔذحمٍك انسعٍعادج ٔانعشفعؼعح ٔانعرعمعذو
انٕطًُ ٔانمٕيً ٔانُٕٓض انحضاسي ٔاإلَساًَ نخذيح انؼشاق ٔااليح ٔاإلَساٍَح اًؼاء .

انًجذ نشٓذاء لادسٍح انؼشب انثاٍَح ٔشٓذاء انؼشاق ٔااليح األتشاس .
ٔنٍخسؤ انحهف األيٍشكً انصًٍَٕٓ انفاسسً ٔػًالئّ األرالء .
ٔنشسانح ايرُا انخهٕد .

قـيـادج قــطــر الـعــراق
هكتة الثقافح واإلعالم
 ٤أيلىل  ٢١٦٢م
تغـداد الونصىرج تالعـز تإذى هللا

