
 

يُز اَزصبس شعجُب انزبسٌخً ثٓضًٌخ انًذزهٍٍ ْٔشٔثٓى يٍ انعععشاف  عً 

ٔانعًهٍخ انسعٍعبةعٍعخ  3122انذبدي ٔانثالثٍٍ يٍ شٓش كبٌَٕ األٔل عبو 

انزً أسادْب انًذزهٌٕ انجذٌم انزي ٌكًم رُفٍز يخططبرعٓعى انعزعذيعٍعشٌعخ 

نهعشاف رزٓبٔي ٌٕيبً إثش آخش ثعذ صٍشٔسح انعًٍم انًبنكً أداح طعٍعععخ ثعٍعذ 

انفشط انصفٌٍٍٕ ٔرفشدِ ثبنزسهظ ثشقبة انًذزهٍٍ  شاح ٌخعزعهعأل األصيعبد 

ٌٔفجشك انًهفبد ضذ ششكبئّ  ً انعًهٍخ انسعٍعبةعٍعخ كعًعب  عععم يع  

انٓبشًً انزي اصذسٔا عهٍّ خًسخ قشاساد أدكبو جبئشح ٔثبطهخ ثبإلعذاو 

ٔأعبدٔا انكشح نزُفٍز راد انسٍُبسٌٕ ي  سا   انعععٍعسعبٔي ٔثعطعٍعخ اطعشا  

انعًهٍخ انسٍبةٍخ  ً يسعى خجٍث ٔيطصٕد نزأجٍج انفزُخ انعطعبئعفعٍعخ 

ثعذ أٌ أجج  انفزُخ انعشقٍخ َٔصَعَذ انًٕقف ثبرجبِ االقززعبل انعععشقعً ثعٍعٍ 

 انعشة ٔانكشد  ً كشكٕك ٔغٍشْب .

 

 ً راد انٕقذ انزي ٌشٍ  ٍّ دًالد االعزطبالد  انعزعععسعفعٍعخ ثعذعأل 

يجبْذي انجعث ٔانًطبٔيخ ٔيطبرهً جٍشُب انجبةم ٔأثُبء شعجُب انًجبْذ 

انزٌٍ ٌزعشضٌٕ نإل طبس ٔانزجٌٕ  ٔانذشيبٌ يٍ اثسظ انخذيبد  ضعالً ععٍ 

َٓت طغًخ انعًٍم انًبنكً نثشٔاد ٔأيٕال انشعت انعشاقً  ً صفعطعبد 

انزسهٍخ انفبةذح ٔانزً ثبرذ سٔائذٓب رضكى األَٕ  ٔغذد دعذٌعث انعشائعخ 

ٔانغبدي ثم ساح  انجالٔصح يٍ انسشاف ٌفضذٌٕ ثعضٓى انجعض األخش ععجعش 

شبشبد انزهفبص غٍش يكزشثٍٍ ثًعبَبح انشعت انزي ساح ٌعجش عٍ ةعخعطعّ 

انًزصبعذ  ً رظبْشاد دبشذح عًذ اغهت يذب ظعبد انعععشاف ٔضعععذ 

دكٕيخ انًبنكً انعًٍهخ  ً يأصف قبرم ال  كبك يُّ ٔدعزعى انعزعطعٌٕعض 

انُٓبئً نهعًهٍخ انسٍبةٍخ ٔإَجبص انزذشٌش انشبيم ٔانعًٍأل ٔاالةعزعطعالل 

انُبجض ٔرذطٍأل انُصش انًجٍٍ ٔانظفش انذبةى ثبةزئعُعب  انعجعُعبء انعثعٕسي 

 انٕطًُ ٔانطٕيً ٔانذًٌطشاطً ٔاالشزشاكً ٔاإلَسبًَ انشبيم .

 

 

 



ٍِ انشَِّحُىِ  ًَ  تِْسِى انهِّه انشَّْح
 

ٌْ ُكُْ  ٌش نَُكْى إِ ُْ َُْفِسُكْى فٍِ َسثُِِم انهَِّه َرنُِكْى َخ
َِْفُشوا ِخَفاًفا َوحَِقاال َوَجاِهُذوا تِأَْيَىانُِكْى َوأَ ٌَ ۞تُ ۞ ا ى ًُ  ْى تَْعهَ

 
 صذق هللا انعظُى

 

 َا جًاهُش شعثُا انعشاقٍ انعظُى

 َا أتُاء ايتُا انًجُذج

 َا أحشاس انعانى أًَُا كُتى فٍ اسض هللا انىاسعح

 أَها انًُاضهىٌ انًجاهذوٌ فٍ حضب انشسانح وعهً ايتذاد وطٍ انعشوتح انكثُش 

 أَها انًجاهذوٌ فٍ قىاتُا انًسهحح انثاسهح وجُشُا انىطٍُ انقىيٍ انعقائذٌ انًجُذ 

 أَها انًقاتهىٌ األتطال فٍ فصائم يقاويتُا انىطُُح وانقىيُح واإلساليُح

 أحُُكى جًُعا تتحُح انعشوتح وسسانتها انخانذج اإلسالو انحُُف 

 

أحُُكى تتحُح انُضال وانكفاح وانجهاد ، وأتحذث إنُكى يٍ اسض انعرشاق انحثُرة اسض انجهراد وانشتراط يرٍ تاترم انتراسَا وانحرضاسج 

 واإلتذاع .

 

أتحذث إنُكى يٍ تاتم انىفاء واألداء وانعطاء عهً ايتذاد تاسَا انعشاق انطىَرم ، يُرز سرشجىٌ األكرذي إنرً صرذاو حرسٍُ وانثعرج 

 انشسانٍ .

 

هكزا قشسخ انقُادج استجاتح نذعىج يُاضهٍ انفشاخ األوسظ انكشًَح وشعثه األتٍ انىفٍ تضَاسج أيُرٍ انرسش قائرذ انجهراد وانتحشَرش 

وانخالص انىطٍُ انقائذ انعاو نهقىاخ انًسهحح نهى وأٌ أتحذث إنُكى يٍ أسض تاتم انطُثرح ويرٍ حرضٍ شرعثها انرذافص انحرصٍُ 

وانقىٌ األيٍُ ، وفٍ اعض يُاسثح وطُُح وقىيُح عُذَا فٍ انعشاق ، هٍ يُاسثح تأسرُ  جُرشُا األ رش األترٍ ، جُرج األيجراد 

وانثطىالخ ، جُج رٌ قاس وانقادسُتٍُ انًجُذتٍُ ، جُج جهىالء وَهاوَذ ، جُج أو انًعراس  ، جُرج انجهراد وانتحشَرش ، جُرج 

 تًىص األونً وسيضاٌ وتًىص انخاَُح .



يرٍ ، ٔإنٗ قاصحّ ٔأيغائّ ٔضباط هفّ ٔجُٕصِ ٔيقاحهّٛ أنف حذٛت يُٙ ٔيٍ انقٛاصحٍٛ انقٕيٛت ٔقٛاصة قطرغ انررغال نذرؼل انبررع انرغالرٙ اككرخغا ٙ 

جٛضة عهٗ ايخرضاص انًانقٛاصة انرهٛا نهجٓاص ٔانخذغٚغ ٔانشالم انٕطُٙ ، يع اكعخؼاػ انبانغ ، ٔانخقضٚغ انرانٙ نجٓاصْى ٔحضذٛاحٓى ٔاَخواعاحٓى انخاعٚشٛت 

 ) اثٍُٛ ٔحـرٍٛ عايا ( .

 

 يا أبناء شعبنا العظيم 

 يا رجال قىاتنا المسلحت الباسلت 

عى إٌ هللا ؿبذاَّ ٔحرانٗ قض اسخاع ايخُا يُظ األػل , نكٙ حكٌٕ سٛغ أيت أسغجج نهُراؽ ، حذًرم عؿراكث انرـًاى إنرٗ ايَرـاَٛت ررٙ يرلاعل األ

صى األيرت ٌ عٔيغاعالٓا ، ْضٚا ٔعضك ٔحذغعا ٔحقضيا ٔحذظغا ، ثى أيُا ٔأياَا ٔؿاليا ٔعٛلا عغٛضا ، ٔقض اسخراع جرم كراَّ انررغال يرٍ أقطراع األيرت نٛكرٕ

ا عقٓٔصععٓا انذوٍٛ ، ٔنٛكٌٕ كربّ عيخ هللا رٙ األعى ، ٔنٛكٌٕ أْهّ جًجًت انرغل ، ٔنًٛض ْظا انلرب انرظٛى أيواع انرغٔالرت عهرٗ ايخرضاص يرلا

ٍٚ عهرٗ األعى خرضٔٔيغاعالٓا ، الكم أؿبال انقٕة ٔانًُرت ٔانُوغة ، ٔنقض أصٖ عغاقُا ٔجٛلّ انرظٛى ْظا انضٔع انغائض الايخٛاػ عاٍل ، يُرظ الرضى انخراعٚز ٔان

 دخٗ ٕٚيُا ْظا ، ٔقضو يٍ اجم طنك أٔؿع انخضذٛاث ٔاعؼْا ٔأغالْا .

 

 يا أبناء شعبنا العظيم  

 يا رجال جيش القادسيتيه األشاوس

وضل نهر ْكظا  اٌ عغال انرغٔالت ٔكربّ األالٙ ٔجٛلّ انبطم رٙ يـٛغة األيت ٔنرى ٚرؼل ، عُٕاَرا نر صاى انررانٙ ٔانرطراى ٔانفرضاى ٔاألالرضان ، عُٕاَرا

غف األٔل ، انذرٔايسالم ٔانٕراى ، يٍ أعضّ انطٛبت انًرطاى ، ٔالـٕاعض ٔعقٕل أالُائّ األرظاط األٔرٛاى اَطهقج انشطٕاث األٔنرٗ نهذرضاعاث ايَرـاَٛت ) 

نًجٛرض ، ّ أانرجهت األٔنٗ ، ٔانقإٌَ األٔل ، ٔعهٕو انفهك ٔانطب الكم رغٔعّ ٔحشوواحّ ، ٔرٙ  م يٛاصٍٚ انذٛاة ( .. رٙ أعضّ انًرطاى ، ٔعهٗ كرب

ٛراى َبَؼنج انغؿاكث انـًأٚت يُظ َٕح أالٙ انبلغ انثاَٙ ، إنرٗ إالرغاْٛى انشهٛرم أالرٙ األَبٛراى ) عهٛٓرى انرـالو ( ، ررٙ حغالخرّ انطراْغة يثرٕٖ األ

 ٔانوضٚقٍٛ ٔانلٓضاى . 

 

ٔإسٕحرّ ٍٛ رٙ حغالخّ انطاْغة يثٕٖ األئًت األطٓاع ٔطعٚاحٓى األالغاع ، انٓاصٍٚ انًٓخضٍٚ انًجاْضٍٚ ) عهٙ ٔانذـٍٛ ) عهٛٓرى انرـالو ( ٔأالُراى انذرـ

 ٔطعٚاحٓى يٍ أئًت آل انبٛج األالغاع، انكاظى ٔانجٕاص ٔانٓاص٘ ٔانرـكغ٘ ( ) عهٛٓى انـالو ( .

 

ص قرضأرٙ حغالخّ انطاْغة ٚغقض أهذال انذبٛب انًوطفٗ ) ههٗ هللا عهّٛ ٔؿهى ( ٔأدبائّ ) طهذت ٔانؼالٛغ ٔؿهًاٌ ٔدظٚفت ٔجراالغ ٔاَرؾ ٔعخبرت ٔانً

ٔعكاكت ، ٔأ ثغ يٍ علغة آكف هذاالٙ ) عضٙ هللا حرانٗ عُٓى أجًرٍٛ ( ، ٔرٛرّ قطبرا انذقٛقرت ) عبرض انقراصع انذرـُٙ ٔانغرراعٙ انذرـُٛٙ ( 

 ) قضؽ هللا ؿغًْا ( .

 

 أيها المجاهدون 

 يا رجال جيش القادسيتيه المجيدتيه

انرلغ  درلضْظا ْٕ يقاو عغاقكى رٙ األيت ، ْٔظا ْٕ صٔعِ رٙ يـٛغحٓا انجٓاصٚت ، ٔنٓظا انـفغ انشانض ٔانًجض انباطر ، ٔنٓظا انًقاو انررانٙ ، قرض 

 .ضة  م قٕاِ يُظ ؿٕيغ إنٗ أ ض ، يُظ الاالم ، ثى أكٕع ، ثى انغؿانت انشانضة ٔانٗ ٕٚيُا ْظا ، ٚخوضٖ ٔٚخغالن الرغال انرغٔالت ٔعؿانخٓا انشان

 

انقائرض  إنرٗحذٛت حقضٚغ ٔاعخؼاػ يٍ يُاضهٙ ٔيجاْض٘ دؼالُا انًجٛض ، ٔقٕاحُا انًـهذت انباؿهت ، ٔعجال جٛلُا انبطم ، َبرثٓا إنٗ أعًال انخراعٚز ، 

انرغاقٙ انبطم ؿغجٌٕ األ ضٖ ٔجٛلّ ، ثى إنٗ َبٕسظ َوغ ٔجٛلّ ، ٔانٗ دًٕعاالٙ انذضاعة ٔجٛلّ ، ثى إنرٗ أكرٕع الاَٛبرال ٔجٛرلّ ، ثرى إنرٗ 

قاصة جٕٛف انغؿانت ) سانض ٔؿرض ٔانقرقان ٔانًثُٗ ٔأالٙ عبٛضة انثقفٙ ٔانُرًاٌ الٍ يقرغٌ ٔؿراعٚت ، ثرى قخٛبرت الرٍ يرـهى ٔيذًرض الرٍ انقاؿرى 

 .ٔهالح انضٍٚ ٔجٕٛكٓى انًجٛضة ، ٔدخٗ هضاو دـٍٛ ٔجٛق انرغال انذاضغ األغغ ( ، حذٛت حقضٚغ إنٗ عجال حهك انجٕٛف ٔالطٕكحٓى ٔحضذٛاحٓى 

 .اٌ حذٛت اعخؼاػ ٔحقضٚغ ، إنٗ هُّان انذضاعاث ، يٍ أالُاى انرغال ٔاأليت ، رٙ َُٕٖٛ ٔرٙ الغضاص ٔرٙ الاالم ٔرٙ ٔاص٘ انُٛم ٔرٙ ؿبأ ٔرٙ  ُر

 

 يا أبناء شعبنا العظيم 

 يا أبناء امتنا المجيدة

ا ٚخٓررٙ ْظا انٕٛو األغغ انًجٛض ، ٕٚو الؼٔغ رجغ اَطالقت جٛق انرغٔالت ٔايؿالو ، الرض غٛال طٕٚم قض رقرضث األيرت  رم يقٕيراث عؼْرا ٔيجرضْا ٔدغ

 و ، نٛغرع عاٚت هللا ا بغ ٚا عغل ، عاٚت 1291 إٌَ عاو  6ٔٔدضحٓا َٕٔٓضٓا ٔحقضيٓا الغٛاالّ ، نقض اَطهق رٙ 



َ ، ٚلاذَ 1441اٌثٛسح اٌىجشٜ ظذ االعزعّبس ٚاالعزعجبد ٚاٌزدضئخ ٚاٌزخٍؿ ، ـثبس ٚثٛس ؽعت اٌعشاق ٚوً أزشاس األِخ ، ظذ االعزعّبس اٌجش٠طبٟٔ عابَ 

ٛسراٗ ظاذ ً ثاعض ٚأؼٍٝ وٛوجخ ِٓ ظجبغٗ ٚلبدرٗ ٌسش٠خ اٌعشاق ٚاألِخ ، ٚلشثبٔب ٌزسشسّ٘ب ) صالذ اٌذ٠ٓ اٌصجبغ ٚسـبلٗ ـٟ ل١بدح اٌد١ؼ ( ، ثُ اعزىّ

َ ، ثُ ثٕب٘ب ثثٛسرٗ اٌّد١ذح ـٟ اٌشاثع عؾش ِٓ سِعبْ عشٚط اٌثٛساد ، ثُ ثٍّاثاٙاب ثابٌاثاٛسح 1451االعزعّبس اٌجش٠طبٟٔ ـٟ اٌشاثع عؾش ِٓ رّٛص عبَ 

َ ، اٌثٛسح اٌج١عبء اٌزٟ ٌُ ٠شق ـ١ٙب لطشح دَ ، ٘زٖ اٌثٛسح اٌّد١ذح اٌزٟ أثبسد وً لٜٛ اٌؾش ٚاٌاخاغاخ 1461اٌىجشٜ ـٟ اٌغبثع عؾش ِٓ رّٛص عبَ 

َ ظٕب ِٕاٙاُ 2003/  4/  4ٚاٌشر٠ٍخ ـٟ اٌعبٌُ ، ـد١ؾٛا ٌٙب اٌد١ٛػ ، ـمبرٍٛ٘ب ثعشاٚح ٚعٍٝ اِزذاد خّظ ٚثالث١ٓ عبِب ، ٚززٝ أغفئٛا ؽعٍزٙب ـٟ 

،  أْ ٠ؽ١شٚا عٕخ هللا ـٟ خٍمٗ ، خغئٛا ٚثبؤٚا ثؽعت ِٓ هللا ٚخغشاْ ، ز١ث ٔٙط سخبي اٌعشاق ٚـٟ غ١ٍعزُٙ سخبي خ١ؼ اٌمبدع١ز١ٓ اٌّد١ذرا١آ

 زازاٝخ١ؼ رّٛص ٚسِعبْ ، خ١ؼ اٌعشٚثخ ٚسعبٌزٙب اٌخبٌذح ، ـزصذٚا ٌٍؽضٚ رؤاصسُ٘ وً لٜٛ األِخ اٌس١خ ـٟ اٌعشاق ٚعٍٝ ِغزٜٛ اٌٛغٓ اٌىج١اش ، 

 زطّٛا لٜٛ اٌجؽٟ ٚاٌعذٚاْ ـٟ األسض .

 

٘زا ٘ٛ زك اٌعشاق ٚ٘زا ٘ٛ لذسٖ ِٚمذاسٖ ، ٚ٘زا ٘ٛ زك خ١ؾٗ اٌٛغٕٟ اٌمِٟٛ اٌعمبئذٞ خ١ؼ اٌعشاق ٚوً اٌعشال١١ٓ ، ٚخ١ؼ اٌعشٚثاخ ـاٟ واً 

ِازاذ ٞ األطبس٘ب ، ٚ٘ٛ ١ٌظ ٌفئخ أٚ زضة أٚ خٙخ ِع١ٕخ ٚع١جمٝ إٌٝ األثذ ٘ٛ خ١ؼ اٌعشاق وً اٌعشاق ٚاألِخ وً األِخ ، ٚ٘زا اٌد١ؼ اٌعظ١ُ ، اٌز

اٌاذـاب، ، ي ٚرساعٗ اٌط٠ًٛ اٌمٛٞ ٚعبعذٖ اٌّز١ٓ األ١ِٓ ِٓ ِٛس٠زب١ٔب ؼشثب إٌٝ خ١ٍح اٌعشٚثخ ؽشلب ، ٚاٌٝ اؼٍت ألطبس األِخ ٠ّذ٘ب ثىً ٚعبئً اٌمزب

ٞ أٚ ٠مبرً ِعٙب ِجبؽشح وّب ـٟ ـٍغط١ٓ ٚعٛس٠ب ٌٚجٕبْ ٚاألسدْ ِٚصش ِٚٛس٠زب١ٔب ٚأس٠زش٠ب ، ززٝ رىًٍ خٙبدٖ اٌاّاجابسن ـاٟ صاذ اٌاٙاداَٛ اٌصافاٛ

َ ـٟ اٌمبدع١خ اٌثب١ٔخ ، ـٍمٓ اٌفشط دسعب ٌٓ ٠ٕغٖٛ اثذ اٌذ٘ش ، ٚ٘ٛ ا١ٌَٛ ٠مؿ ٌُٙ ثبٌاّاشصابد ، 1411اٌفبسعٟ اٌعبرٟ عٍٝ األِخ ٚرسط١ّٗ عبَ 

 ٚع١ٍمُٕٙ ٔفظ اٌذسط ، ثً اثٍػ ِٕٗ ـٟ اٌعشاق إْ ٌُ ٠شعٛا ، أٚ إْ ٌُ ٠ٙشثٛا لجً رٌه ٠ٚغسجٛا عّالءُ٘ ٚخٛاع١غُٙ ٚأرٔبثُٙ .

 

 أيها المقاتلىن

 أيها المناضلىن 

 يا أبناء العروبت واإلسالم يا أبناء الفراث األوسط

 يا أهل النخىة والحميت

 ٌزمذَ .ٚا ٘زا ٘ٛ دٚس اٌعشاق ٚخ١ؾٗ اٌّد١ذ ، ٚع١ُصعذ ِٓ دٚسٖ اٌشائذ ثئرْ هللا ززٝ ٠زسشس اٌعشاق ٚززٝ رزسمك أ٘ذاؾ األِخ ، ـٟ اٌزسشس ٚاٌزٛزذ

 

 يا أبناء شعبنا العراقي العظين  

 أ٠ٙب إٌّبظٍْٛ اٌّدب٘ذْٚ ـٟ خ١ؾٕب اٌدغٛس ٚـٟ ِمبِٚزٕب اٌجبعٍخ

ٝ ) صاٍاٝ صاطافااصجشٚا ٚصبثشٚا ٚساثطٛا ٚارمٛا هللا ٌعٍىُ رفٍسْٛ ، أٞ : ٌعٍىُ رفٛصْٚ ـٟ إٌصش اٌزٞ ٚعذٖ هللا ٌعجبدٖ اٌّؤ١ِٕٓ ، ٠مٛي اٌسج١ت اٌّ

ٍّٛا أْ ِاسإازإاب ـبعهللا ع١ٍٗ ٚعٍُ ( : ) اؽذ إٌبط اثزالًء األٔج١بء ثُ األِثً ـبألِثً ( ، ـىزٌه اٌؾعٛة ٚاألُِ أؽذ٘ب اثزالء األِثً ، ثُ األِثً .. 

 ٟ٘ رؾش٠ؿ ٚرىش٠ُ ٌٕب ، ٌىٟ ٕٔبي اٌخ١ش٠خ عٕذ هللا ٚعٕذ عجبدٖ اٌّؤ١ِٕٓ : ) ـال رٕٙٛا ٚال رسضٔٛا ٚأزُ األعٍْٛ إْ وٕزُ ِؤ١ِٕٓ ( .

 

ِْٕٛ ثٕصاش هللا ٌّؤٚاعٍّٛا أْ ا١ٌغش ِع اٌعغش ، ٚاْ اٌفشج ِع اٌىشة ، ٚاْ إٌصش صجش عبعخ ، ِٚب إٌصش إال ِٓ عٕذ هللا اٌعض٠ض اٌسى١ُ ، ٠ِٚٛئز ٠فشذ ا

ـ١عٛد ؽعت اٌعشاق ٠ٚعٛد خ١ؼ اٌعشاق ١ٌم١ُ زىُ اٌؾعت عٍٝ أعبط ِجبدا ٚلٛاعذ اٌذ٠ّمشاغ١خ اٌؾعج١خ ٚاٌزعذد٠خ ـٟ رذاٚي اٌغٍطاخ ٚزاش٠اخ 

س ٚإٔاّاب ئاثاباإلٔغبْ ٚزمٛلٗ اٌّؾشٚعخ ٚاٌعبدٌخ ، ٚال ِىبْ ثعذ ا١ٌَٛ ـٟ عشاق اٌدٙبد ٚاٌىفبذ ٌٍسىُ اٌؾٌّٟٛ ، ٚال ِىبٔخ ٌٍزفشد ٚاإللصبء ٚاالعازا

 رٌه لذ أصجر ِٓ اٌّبظٟ اٌجع١ذ اٌزٞ ال ٠شظبٖ اٌجعث ٚع١مبرٍٗ وّب لبرً اٌؽضاح إْ ظٙشد ٔٛاصعٗ عٕذ أٞ خٙخ ؽبسوذ ـٟ ِغ١شح اٌزسش٠ش .

 

صالذ اٌاذ٠آ ٜ ٚأ٠زٙب اٌدّب١٘ش اٌعض٠ضح اٌثبئشح اٌّؤِٕخ اٌّشاثطخ ـٟ عشاق اٌعشٚثخ ٚسعبٌزٙب اٌخبٌذح اٌّعزصّخ ـٟ ١ِبد٠ٓ اٌدٙبد ، ـٟ اٌفٍٛخخ ١ٕٔٚٛ

 ٚعبِشاء ٚـٟ وً ِذْ ٚلصجبد اٌعشاق .

 

ٛٞ إْ ؽعت اٌعشاق ٚوً لٛاٖ اٌٛغ١ٕخ ٚاٌم١ِٛخ ٚاإلعال١ِخ ِعىُ رؾذ عٍٝ أ٠ذ٠ىُ ٚرؤاصسوُ ززٝ رسم١ك ِطبٌجىُ اٌعبدٌخ ـٟ إعمبغ اٌسٍؿ اٌصافا

ئاذح ، ٌاشااٌفبسعٟ .. ٚاعٍّٛا أ٠ٙب اٌّدب٘ذْٚ أْ اٌسٍؿ اٌثالثٟ اٌؾش٠ش ، اٌزٞ زؾذ عٍٝ ثٛسرىُ اٌّد١ذح ، ٚردشثزىُ اٌٛغ١ٕخ اٌم١ِٛخ اٌزاماذِا١اخ ا

زؾذٚا وً لٜٛ اٌظالَ ٚاٌعذٚاْ ِٓ ألصٝ ِؾشق األسض إٌٝ ألصٝ ِؽشثٙب ، لذ ٚخذٚ٘ب اٌفشصخ اٌٛز١ذح ٚاألخ١شح إل٠امابؾ ٔاٙاٛض اٌاعاشاق ٔاساٛ 

ُ ١اؾاىااٌسش٠خ ٚاالعزمالي ٚثٕبء اٌمبعذح اٌصٍجخ ، الٔطالق ِغ١شح األِخ ٔسٛ ٚزذرٙب ٚزش٠زٙب ٚرمذِٙب اٌسعبسٞ ، ـمبرٍُٙ خ١ؼ اٌعشاق اٌاعاظا١اُ خا

ِٛ ٚوبْ ٘ٛ إٌّزصش ـٟ وً صفسبد اٌصشا، ، ثُ زبصشٖٚ ِٕٚعٛا عٕٗ اٌاؽازاء ٚ ٚاء ، اٌاذاٌجبعً عٍٝ اِزذاد خّغخ ٚثالث١ٓ عبِب ، ـٍُ ٠زضزضذ ٌُٚ ٠ٍز

ٍاؿ ٌاٍاساٌٚٛ اعزطبعٛا ٌّٕعٛا عٕٗ اٌّبء ٚاٌٙٛاء ، ثالثخ عؾش عبِب ِٓ اٌسصبس اٌدبئش اؽزشن ـ١ٗ اٌمبصٟ ٚاٌذأٟ ، ثُ اٌؽضٚ اٌص١ٍاجاٟ اٌؾاٛـا١إاٟ 

ٌاٗ اإلِجش٠بٌٟ اٌص١ٟٙٛٔ اٌصفٛٞ ، اؽزشوذ ـ١ٗ أوثش ِٓ خّغ١ٓ دٌٚخ ، ـصّذ ؽعت اٌعشاق ٚخ١ؾٗ اٌعظ١ُ ، ٚاززغجٙب ِٕسخ أساد٘ب هللا عجسبٔٗ 

 ٌٚد١ؾٗ ، ١ّ١ٌض اٌخج١ث ِٓ اٌط١ت ، ١ٌّٚسص اٌز٠ٓ إِٓٛا ٠ّٚسك اٌىبـش٠ٓ ، ٠ّسك اٌخٛٔخ ٚاٌعّالء ٚاألرٔبة .



ال٠ٕاخ اٌّفبٔزفض اٌّؤِْٕٛ ِٓ أثٕبء اٌؼزاق ٚرجبي اٌج١غ ، ٚاٌمٛاد اٌّظٍذخ فٟ ط١ٍؼزُٙ ، ٚلابرٍٛا ٚاطزجاظٍٛا داال اشطزاؼٙبف ، فٛلفاذ أَ لا ز رٍاه 

ِاال١١ٔٙب أِابَ ب ٚاٌؼزال١خ اٌجبطٍخ اٌ غ١زح فٟ دجّٙب ٚاٌم١ًٍ طىبٔٙب ، اٌىج١زح ثئ٠ّبٔٙاب ٚثدفاهٙاب ٚػئبهٙاب ، ٚلفاذ ثزجبٌٙاب ٚٔاظبهٙب ٚػاجبثٙب ، ػاظىز١٠ٙ

ً اٌغاشاح ػجاز ذبفاجذبفً اٌغشاح ، فٟ أرٚع ِٕبسٌخ ث١ٓ اٌذك ٚاٌجبطً ، ٚث١ٓ اٌؼز ٚاٌخ١ز فبٔز ز اٌذك ػٍٝ اٌجبطً ، ٚأثٝ أٌٚئه اٌزجابي ٚإٌاظبء أْ رّاز ج

اق وٍٙاب ، ِاب ٌؼازِال٠ٕزُٙ ، فٍمٕٛا اٌغشاح فرطب ث١ٍغب فٟ صّٛف اٌؼؼٛة ٚلزبٌُٙ ٚاطزجظبٌُٙ ثٛجٗ اٌغشاح اشِجز٠ب١١ٌٓ اشطزؼّبر١٠ٓ ، ٚ٘ىذا وبٔاذ ِاالْ ا

اصاً ثادوضز ِآ ِزِٛز ررً ِٓ أرربٌُٙ فٟ ِال٠ٕخ إش أذالٖٛ ِزارح اٌخٛف ٚاٌزػت ٚاٌّٛد ، دزٝ ٚصٍٛا ثغالاف اٌؼش ٚاٌزبر٠خ ٚاٌذضبرح ثؼال أْ أٔٙىذ فٟ لا   

ٚاألدالس ٚاشفزه ِٓ ذٌه ، ٚآشف اٌ ٛار٠خ اٌّٛجٙخ ، فٍمٕزُٙ ثغاالاف لٍؼاخ األطاٛف اٌاالرص األوا١ز ٚاٌج١ٍا  فاٟ  15ٚاي ثٟ  15أٌفٟ طبهزح ثّب ف١ٙب أي ثٟ 

 ِئبر٘ب اٌالٌٟٚ ، ِّب اضئزُ٘ شطزخالاَ اٌمٕبثً ا٠ٌٕٚٛخ اٌزىز١ى١خ ، ٚوً األطٍذخ اٌّذزِخ ف١ٌٚب .

 

٘ذا ٘ٛ ػؼت اٌؼزاق ، ٚ٘ذا ٘ٛ ج١غ اٌؼزاق ، ٚلال اٌزذُ اٌج١غ ٚاٌؼؼت فٟ ٔفاض ا١ٌاَٛ اٌاذٞ رٛلفاذ ف١اٗ اٌّؼابرن اٌزطا١ّخ ، فاٟ أٚطاغ ٚأطازع 

فاٟ ْٛ ٚأػزص ِمبِٚخ ػؼج١خ ِظٍذخ ػزفٙب ربر٠خ اٌجؼز٠خ ، فجالأد ِالدمخ اٌغشاح ٚضزثُٙ ثمٛح ٚفٟ وً ِٕؼئا  رّاز ِٕاٗ أررابٌُٙ ، ٌماال ٔفاذ اٌّمابرٍ

ٌز٠اب  ٟ ااٌزٕظ١ُ اٌذشثٟ ٚرفبلُٙ فٟ اٌؼظىز فٟ وزوٛن ٚفٟ صالح اٌال٠ٓ ػالفا ِٓ اٌضزثبد اٌّٛجؼخ ٌفٍٛي اٌغشاح ٚػّالهُٙ ، فاٟ لاضبء اٌذ٠ٛجاخ ، ٚفا

ٍٛػ١خ ، اٌاضٚفٟ ٔبد١خ اٌزػبف ، ٚفٟ ِالوً رىز٠ذ اٌؼزلٟ ، ٚفٟ اإلطذبلٟ فٟ ا١ٌَٛ اٌضبٟٔ شدزالي ثغالاف ، ٚلال رٛاصٍذ ِؼبرن األػظ١ّاخ ٚاٌئبر١ِاخ ٚ

اٌئا   ا٠بفٟ ا١ٌَٛ األٚي ٚاٌضبٟٔ ٌالدزالي ، ٚ٘ىذا رٛاصٍذ اٌّمبِٚخ اٌجبطٍخ ، ٚأٚي رٕظ١ُ ِظٍخ ظٙاز رطا١ّب فاٟ ١ِابف٠ٓ اٌىفابح اٌّاظٍخ ٘اٛ     طاز

، ْٚ اٌذظ١ٕ١خ ِٓ لٜٛ األِٓ اٌٛطٕٟ ( ، صُ   وظ ْ ِٓ اٌج١غ ( ، صُ ج١غ ِذّال   صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚطٍُ ( صُ ج١غ رذز٠ز اٌؼزاق ، صُ راؼى١ً طاؼال

ألفاء ٚا صُ رٛاٌذ اٌزؼى١الد اٌزط١ّخ اٌٛط١ٕخ ٚاٌم١ِٛخ ٚاإلطال١ِخ ثؼال ذٌه ٚػٍاٝ رأطاٙب ج١اغ رجابي اٌئز٠ماخ إٌماؼجٕال٠خ اٌّجب٘اال ، ٚرا بػال اٌجٙابف

٠اخ ، ٚػٍاٝ ف١زٚاٌؼئبء دزٝ أٔٙىذ لٛاد اٌغشٚ ٚاطز١دطذ ، ٚدزٝ لزر ثٛع اشٔظذبة فٛرا ٌٛش اإلػىبشد اٌزٟ وٍمزٙب اٌف بهً اإلطال١ِخ اٌّزئزفاخ اٌزى

 ف٠ٛخ ٚاٌارأطٙب اٌمبػالح أٚ ِٓ رظزز ثبطُ اٌمبػالح ِآ جٙابد ِؼبف٠اخ ٚدبلاالح ػٍاٝ اٌؼازاق ٚػاؼجٗ ٚوبصاخ اإلفارح األِز٠ى١اخ ، ٚاٌا ١ٔٛ١ٙخ اٌؼب١ٌّاخ ، 

 اٌّجٛط١خ .

رٞ فبضئزد اٌؼؼبهز إٌٝ رؼى١ً لٛاد ِظٍذخ ٌذّب٠خ ٔفظٙب ط١ّذ ثمٛاد اٌ ذٛح ، فبطزضّز اٌغشاح ٘ذٖ اٌذبٌاخ ٚج١زٚ٘اب ٌا بٌخ ِاؼزٚػُٙ اشطازؼّب

ع غا١ز ِماالص صازااٌجغ١ض ، فالِزٚا اٌمبػالح ٚأضؼفٛا ٚدجّٛا فٚر اٌّمبِٚخ اٌٛط١ٕخ ، ٚٔمٍٛا جشءا ِٓ اٌ زاع اٌّمالص ث١ٓ اٌؼؼت ٚث١ٓ لٛارُٙ اٌغبس٠خ إٌاٝ 

ع اٌّماالص  زاث١ٓ اٌّمبِٚخ ٚاٌؼؼبهز اٌزٟ ادزضٕذ اٌّمبِٚخ لجً ذٌه ، ٚأِالرٙب ثىً ِمِٛبد اشٔئالق ٚاألفاء ، ِٚغ ٘ذا اشٔؼئابف اٌخئا١ز فاٟ ِاظبر اٌا

فىبٔاذ رٍاه األ٠ابَ  خ ،ِغ اٌغشاح طٛرد اٌّمبِٚخ اطززار١ج١زٙب ٚرىز١ىبرٙب ، ٚر بػال أفاؤ٘ب ٚػئبؤ٘ب ِزح أوزٜ دزٝ اطز١دص اٌؼالٚ ٚأٙبر أِبَ ضزثبرٙب اٌزثب١ٔ

صاُ ٠اَٛ األ٠ابَ  ال ،اٌخٛاٌال ٠َٛ لزر أٚثبِب اشٔظذبة ِٓ اٌؼزاق ٠َٚٛ ٘زثذ لٛارُٙ اٌغبس٠خ إٌٝ اٌمٛاػال اٌجؼ١الح اٌّذ ٕخ ، ٠َٚٛ أٚلا  اٌمزابي ِآ جبٔات ٚادا

 ٚػ١ال األػ١بف ، ٠َٛ اشٔظذبة اٌؼبًِ ِٓ اٌؼزاق .

 

اٌٛط١ٕاخ ، ِاغ  ٍذخٕٚ٘ب ٌٕب ٚلفخ ربر٠خ١خ إٔظب١ٔخ ِظؤٌٚخ ، ٔذٓ ػؼت اٌؼزاق اٌؼظ١ُ ٚأِزٗ اٌّج١الح ِٚمبِٚزٗ اٌٛط١ٕخ ٚاٌم١ِٛخ ٚاإلطال١ِخ ، ٚلٛارٗ اٌّظ

اشداززاَ ٚاٌزمال٠از  واً أِز٠ىب ٚػؼجٙب اٌؼظ١ُ ، صبٔغ اٌذضبراد ٚاٌزمالَ ٚاٌزئٛر ، ٚاٌذٞ ٔىٓ ٌٗ وً اشدززاَ ٚاٌزمال٠ز ٌّب لالَ ٠ٚمالَ ٌإلٔظب١ٔخ ، وّب ٔىٓ ٌٗ

 ٌّٛلفٗ اإلٔظبٟٔ ِٓ ػالٚاْ إفاررٗ ػٍٝ اٌؼزاق ، ِٕذ اٌذ بر ٚاٌضزثبد اٌج٠ٛخ ٚاٌ برٚو١خ اٌّزالدمخ ، إٌٝ اٌغشٚ ٚاشدزالي .

 

اٌزاٟ راٗ ٌٕب ِغ ٘ذا اٌؼؼت اٌؼظ١ُ ، ٚلفخ رمال٠ز ٚاِزٕبْ ، ِغ ِئبٌجزٕب اٌٍّذاخ ٌٙاذا اٌاؼؼت اٌذاضبرٞ اإلٔاظبٟٔ ، أْ ٠اضغظ ٚثىاً اٌٛطابهً ػٍاٝ إفار

 أجزِذ ثذك ػؼت اٌؼزاق ٌزفغ ٠ال٘ب ػٓ اٌّؼزٚع اٌفبرطٟ اٌ فٛٞ فٟ اٌؼزاق ٚفٟ اشِخ .

لاال أاضّذ إٌاٝ  ُ ،إْ ٘ذٖ اإلفارح إفارح أٚثبِب اٌزٟ اطزجؼز ثٙب اٌؼزة و١زا إلٔ بفُٙ ِٓ اٌ ١ٔٛ١ٙخ اٌجبغ١خ ػ١ٍُٙ ، ِٚٓ اٌ ف٠ٛخ اٌفبرط١خ اٌّززثا خ ثٙا

دزاالي اش ِٕٙج اإلفارح اٌزٟ طجمزٙب فٛلفذ ثمٛح إٌٝ جبٔت اٌؼالٚاْ اإلطزاه١ٍٟ ػٍٝ األِخ ، ٚاررىجاذ وئاب فبفداب ، ثاً اررىجاذ جز٠ّاخ اواجز ِآ جز٠ّاخ

 ٌإلفارح اٌزٟ طجمزٙب ، ٚذٌه فٟ رظ١ٍُ اٌؼزاق إٌٝ اٌفزص اٌ ف١٠ٛٓ ػٍٝ طجك ِٓ ذ٘ت .

 

ٚفٜ ٚأطابح ثىاً ٞ أ٘ىذا أ٠ٙب اٌزفبق ٚاإلوٛح اٌّجب٘الْٚ فؼٍذ اإلفارح اٌجال٠الح اٌزٟ جبءد ٌىٟ ر ذخ اٌخئد اٌفبفح ، اٌذٞ اررىجزٗ اإلفارح اٌاظبثمخ ، ٚاٌاذ

ٌازٟ رؼٙاالد ح اطّٛدبد اٌؼؼٛة األِز٠ى١خ ٚرئٍؼبرُٙ ، ٚوبف أْ ٠ذئُ ِظزمجً أج١بٌُٙ ، فؼٍٝ اٌؼزة دىبِب أٚش ، أْ ٠مفٛا ثماٛح ٚجازأح أِابَ ٘اذٖ اإلفار

 لجً فٛس٘ب ثئرجبع اٌؼزاق إٌٝ أٍ٘ٗ ٌّئبٌجزٙب ثئرجبع اٌؼزاق إٌٝ أٍ٘ٗ ٚاٌزخٍٟ ػٓ ِظبٔالح اٌّؼزٚع اٌ فٛٞ فٟ اٌؼزاق .

 

راظزئغ ٌاُ ٌٕب ِٛل  ربر٠خٟ ِغ إفارح أٚثبِب ، أْ ر ذخ ٚرزفغ ٠ال٘ب ػٓ دّب٠خ اٌّؼزٚع اٌ فٛٞ اٌزال١ِزٞ ، ٚرززن ػؼت اٌؼزاق ٠مازر ِا ١زٖ ثٕفاظٗ إْ 

اْ ٟ٘ طزف اٌفزص اٌ ف١٠ٛٓ ٚإرجبع اٌجٍال إٌٝ أٍ٘ٗ ، ٚفٟ ٘ذٖ إٌّبطجخ اٌؼش٠شح ٔؤوال ٌٍؼؼت األِز٠ىاٟ ٚثاؼىً وابؽ ٌىاً ِآ طابػالٔب ٚرفاض اٌؼاالٚ

ٟ ط١ٍاخ طإٟ ِاالٔػ١ٍٕب ُِٕٙ ٌٍٚؼبٌُ اجّغ إٔٔب فٟ اٌجؼش ٚفٟ اٌم١بفح اٌؼ١ٍب ٌٍجٙبف ٚاٌزذز٠ز ٚفٟ اٌمٛاد اٌّظٍذخ إٌٝ دال ا١ٌَٛ ٌُ ٔمزر ٌُٚ ٔمزاً أٞ 

اٌا ف١٠ٛٓ  فازصاٌجٙبف ، ٚدزٝ ِٓ رػب٠ب ٚػؼٛة فٚي اٌؼالٚاْ ، ٚػٍٝ رأطُٙ األِز٠ىبْ ، أِب ا١ٌَٛ ٚثؼال اشٔظذبة األِز٠ىٟ ٚرذٛي اٌ زاع اٌّجبػز ِاغ اٌ

أٚ ١ٓ ، فبْ اٌم١بفح رالرص ا١ٌَٛ ِٛضٛع اٌجالء ثبشلز بؽ اٌؼبفي ٚاٌذابسَ ِآ واً ِآ ٠ما  ِاغ اٌّاؼزٚع اٌا فٛٞ فاٟ اٌؼازاق ٠ٚاظبٔالٖ ، ػازال١١ٓ ِاال١ٔ

فاٟ فػاُ  بفٞػظىز١٠ٓ ، ػزثب ٚأجبٔت ، طٛاء ِٓ فٚي اٌؼالٚاْ اٌّجبػز أٚ ِٓ وبرجٙب فٍزذذر وً اٌمٜٛ ٚاٌى١بٔبد ٚاٌؼخ ١بد ، ٚوبصخ اٌؼزال١خ ِٓ اٌزّا

 ٚرد١٠ال اٌّؼزٚع اٌ فٛٞ ، ف١ٕالَ اٌج١ّغ ٠َٛ ش ٠ٕفغ إٌالَ ، ٠َٚٛ ش ٠ٕفغ اٌظب١ٌّٓ ِؼذررُٙ ، ٌُٚٙ اٌٍؼٕخ ٚطٛء اٌالار .



 يا جماىير شعبنا العراقي المقاتلت والرافضت لالحتالل وعمالئو وأذنابو 

 يا جماىير امتنا الثائرة 

 يا أبطال المقاومت المنتصرة 

أُ ٝفْفزفٖفٜ ٍفب ئُ ٍب َٝؽ ثٔ اىعؽاق اىًٞ٘ ٍِ اٍزسبُ عكٞؽ ، فٖ٘ ئٍب أُ ٝجقٚ اىعؽاق عؽاق اىعؽٗثخ ٗؼقبىزٖب اىطبىعح ، ٝزصعؼ ٍكٞؽرٖب اىنفافبزفٞفخ ، ٗئ

ئال هللا عفمً  عآٗرجزيعٔ ئٝؽاُ اىصا٘ٝخ ئىٚ األثع ، فاّٖب ٗهللا ٕٜ ٍعؽمخ اىَصٞؽ اى٘ازع ، ىئِ غٕت اىعؽاق فكزػٕت األٍخ ئىٚ اىَدٖ٘ه اىػٛ ال ٝعؽف ٍ

 اىغٞ٘ة .

 

اف٘ٛ ففافب اىصففٖيٌ ٝب خَبٕٞؽ اىعؽاق ٗاألٍخ أٗال ثٌ زنبٍٖب ؼؤقبء ٍٗي٘مب ٗأٍؽاء ئىٚ رسقٞق ٗثْبء ٗزعح اىَصٞؽ اىدٖبظٝخ اىقزبىٞخ ىيزصعٛ ىفيفَفهفؽٗ  

 ٗازعا ، ٗاىػٛ اضػ ٍعآ اىططٞؽ فٜ ثيعّب ٗفٜ اىنثٞؽ ٍِ أقطبؼ األٍخ ٗضبفخ فٜ ق٘ؼٝب ٗىجْبُ ٗاىطيٞح اىعؽثٜ .

 

ٞفٞفِ قفٍ٘فٗاعيَ٘ا ٝب أثْبء اىعؽاق اىغٞبؼٙ ، عكنؽِٝٞ رسذ ئٍؽح اىقٞبظح اىعبٍخ ىيق٘اد اىَكيسخ ، ٍٗعِّٞٞ فٜ فصبئو اىفدفٖفبظ ٗاىفقفزفبه ، ٗوفْفٞفٞفِ ٗ

ارفٞفخ بثفؽٗئقمٍِٞٞ ، ثٌ ٍعبؼضِٞ ٍْٗبضيِٞ ضع االززمه ، ٗضع اىَهؽٗ  اىصا٘ٛ اىابؼقٜ , أُ ٍب ٝدؽٛ اىًٞ٘ فٜ اىعؽاق ، ٗضبفخ فٜ عَيٞزٖب اىَفطف

٘ح ٗفٜ زنٍ٘خ اىعَمء ٗرهنٞمرٖب ٍٗإقكبرٖب ، فٖ٘ اىَهؽٗ  اىصا٘ٛ اىزاؽٝكٜ ثنو عَقٔ ٗنَ٘ىٔ ، ْٝاػٓ االئزمف اىصا٘ٛ ٗثفقفٞفبظح زفؿة اىفععف

رفؽُٗ اىفٞفً٘  مَبٗؾعَٞٔ اىَبىنٜ ، ٍْػ أمثؽ ٍِ قجعخ قْ٘اد ، ٗفو رأثٞؽٓ ٗفعئ ئىٚ اىعظٌ ، ٗٝناٜ أٖٝب اىَ٘اوُْ٘ اىهؽفبء رضيٞم ٗرعخٞم ٗرؿٗٝؽا ، 

٘ا أُ زفؿة عيفَففٜ ٍٞبظِٝ اىصؽا  اىَصطْع ثِٞ ؼٍ٘ؾ اىعَيٞخ اىكٞبقٞخ اىصا٘ٝخ اىابؼقٞخ ، أّ ٍططط ٗاضر ىزعٍٞؽ اىعؽاق ٗاىسبقخ ثاٝؽاُ اىصا٘ٝخ ، ٗا

٘ٛ اىعع٘ح ، ٗأزؿاة ٗأوؽاف اىزسبىف اىصا٘ٛ ٗعيٚ ؼأقٌٖ اىَبىنٜ ، فٌٖ خَٞعب ىٞك٘ا عَمء ألزع ، ٗئَّب ٌٕ خؿء ال ٝفزفدفؿأ ٍفِ اىفَفهفؽٗ  اىصفاف

ب وف٘عفاىابؼقٜ فٜ اىعؽاق ، ٌٕٗ نؽمبء فٜ اىسيف اإلٍجؽٝبىٜ اىصّٖٜٞ٘ ، أقبقِٞٞ ٗٗفق رقبقٌ اىَصبىر ٗاىَ٘اقف فٌٖ ٝقعٍُ٘ ألٍؽٝنب ٗئقؽائفٞفو 

 مو ٍب رؽٝع أٍؽٝنب ٗرؽٝع ئقؽائٞو ٍقبثو زَبٝخ أٍؽٝنب ٗئقؽائٞو ىَهؽٗعٌٖ اىطبئاٜ اىجغٞض .

 

قف٘اء ٞفف فاّْب اىًٞ٘ ٗثبقَنٌ خَٞعب ، ثبقٌ اىعؽاق ٗنعجٔ ٗزؽٍبرٔ ٍٗقعقبرٔ ، ثبقٌ األٍخ ٗنعجٖب اىعظٌٞ ، ّسػؼ أٗال اىطّ٘خ ٗاىفعفَفمء ٗاىفدف٘اقف

ففخ ٗضفبظاضو اىعَيٞخ اىكٞبقٞخ ٍِٗ ؼٍ٘ؾٕب اىعاْخ ، أٗ ضبؼج اىعيَٞخ اىكٞبقٞخ اىػِٝ ٝكبّعُٗ اىَهؽٗ  اىططٞؽ فٜ اىق٘ه أٗ اىفافعفو أٗ اىفعفَفو ، 

 يفافٔاىَهبؼمِٞ ٗاىَهزؽمِٞ ٍع ٕػا اىسيف ، فٜ خؽَٝخ رعٍٞؽ اىعؽاق ٗراؽٝكٔ ٗضَأّزٔ ، ثبُ اىَقبٍٗخ اى٘وْٞخ قززصعٙ ىٖإالء قفجفو اىفَفبىفنفٜ ٗزف

 اىهؽٝؽ ، ئُ ىٌ ٝزؽاخع٘ا ٗٝيزسق٘ا ثهعت اىعؽاق ٗق٘آ اىَدبٕعح ٗاىَقبٍٗخ ىيَهؽٗ  اىصا٘ٛ .

 

٘ٛ ىصفافٗإٔٞت ثبألض٘ح ، نٞ٘ش اىعهبئؽ األٍبخع ، فٜ اىدْ٘ة ٗاىاؽاد األٗقط ٗفٜ اى٘قط ٗاىهَبه ، ٗضبفخ فٜ مؽم٘ك ، اىزٜ ارطػ ٍْٖب اىَفهفؽٗ  ا

، زدخ ٍٗزنأ ىيزضيٞو ٗاىزؿٗٝؽ ٗاىزه٘ٝم ، ىنٜ ٝدٞم اىدٞ٘ل ىٞف ىسَبٝخ مؽم٘ك ، ٗئَّب ىسَبٝخ اىَهؽٗ  اىصا٘ٛ ، ٗرفسفقفٞفق إٔفعاففٔ اىهفؽٝفؽح 

خ ئٝفؽاُ ظٗىفثكيص اىعؽاق ثنؽم٘مٔ ٗنَبىٔ اىعؿٝؿ ، ٗئىسبقٔ ثاٝؽاُ اىصا٘ٝخ اىجبغٞخ ، نعجب ٗأؼضب ، ىنٜ ٝنُ٘ اىعؽاق ئقيَٞب ٍفِ أقفبىفٞفٌ ففبؼـ ، ففٜ 

ؼـ ٗمفػىفل ففب اىصا٘ٝخ اىطَْٞٞخ ، ٕنػا ٝؽٙ اىاؽـ ٗٝإٍُْ٘ أُ ال ٗخ٘ظ ىيعؽاق معٗىخ ٗقطؽ أقبقٜ ٍِ أقطبؼ األٍخ ، ٗئَّب ٝعزجؽّٗٔ ئقيَٞب ٍِ أقبىفٞفٌ

 ٝعزجؽُٗ اىطيٞح اىعؽثٜ ئقيَٞب ٍِ أقبىٌٞ فبؼـ ، ضكئ٘ا ٗضكئذ أزمٌٍٖ اإلثيٞكٞخ اىهؽٝؽح .

 

بؼك ٍفعف ىٌ ٝزعظ٘ا ٍِ ظؼٗـ اىَبضٜ اىجيٞغخ ، ىٌ ٝزعظ٘ا ٍِ ظؼٗـ غٛ قبؼ اىعؽة ، ٗىٌ ٝزعظ٘ا ٍِ ظؼٗـ اىقبظقٞخ األٗىٚ اىَدٞعح ، ٍٗب رفجفعفٖفب ٍفِ

ـ ربؼٝطٞخ فبفيخ ثِٞ زقْب اىؽثبّٜ اىَهؽٗ  فٜ رجيٞغ ؼقبىخ اىكَبء ، ٗثِٞ ثبويٌٖ ٍٗنؽٌٕ ٗضعاعٌٖ ٗأوَبعٌٖ ٍٗد٘قٞزفٖفٌ ، ىفٌ ٝفزفعفظف٘ا ثفعؼٗ

ػا ٝفؽٝفع ٕفنف خي٘الء ّٖٗبّٗع ، ٗمو ٍعبؼك اىازر اىَدٞع ، ىٌ ٝزعظ٘ا ثعؼٗـ اىقبظقٞخ اىثبّٞخ ، اىزٜ خؽعٌٖ فٖٞب نعت اىعؽاق اىعظٌٞ اىكٌ اىفؿعفبف ..

 اىسيف اىصا٘ٛ ، ٕٗنػا رؽٝع قٞعرٌٖ ئٝؽاُ ، ٗث٘ؼرٌٖ اىطَْٞٞخ اىَد٘قٞخ ، ٗاىَجؽقعخ ثبإلقمً ؾٗؼا ٗثٖزبّب .

 

 يا جماىير شعبنا العراقي العظيم ، وعشائره العربيت األصيلت وعشائره الكرديت النبيلت الصادقت 

 يا أبناء األقلياث األخرى

اىصفاف٘ٛ ،  ؼقفٜر٘زعٗا خَٞعب رسذ ؼاٝخ هللا امجؽ ، ٗفععٗا ٍِ أظائنٌ اىدٖبظٛ ٗاىْضبىٜ ، ٗفععٗا ٍِ عطبئنٌ ، فبُ ٗوْنٌ اىعؿٝؿ ٍٖعظ ثبالخزٞبذ اىاب

ْٖب ، قٞفَفكفص ٗٗواىػٛ ثعا ٝزَعظ ٖٗٝعظ ثبثزم  اىعؽاق ٗضٞبعٔ ، ثٌ اخزٞبذ األٍخ ، فم ٝجقٚ ىيعؽٗثخ ٝب عؽة ٗؼقبىزٖب اىطبىعح اثؽ عيٚ عِٞ فٜ أؼضٖب 

 ٍجبظئْب ٗعقٞعرْب ٗقَْٞب ٍٗثيْب ٗرقبىٞعّب ، ٗقٞجعه ظْْٝب ، ٗقٞقزو ؼخبىْب ، ٗٝكزجٞر زؽٍبرْب ٍٗقعقبرْب .

 

و اىف٘وفْفٜ ، طفمٗاعيَ٘ا أّْب فٜ اىجعث ، ٗفٜ اىقٞبظح اىعبٍخ ىيق٘اد اىَكيسخ ، ٗفٜ اىقٞبظح اىعيٞب ىيدٖبظ ٗاىزسؽٝؽ ، ٗفٜ خجٖخ اىدٖبظ ٗاىزسفؽٝفؽ ٗاىف

يفف ٍٗعْب نعت اىعؽاق األثٜ ، ٗمو ق٘آ اىَْبٕضخ ىيَهؽٗ  اىصا٘ٛ اىطبئاٜ ، قْزصعٙ ثق٘ح ألٛ ععٗاُ غبنٌ عيٚ نعجْب اىنؽظٛ ، ٝقً٘ ثفٔ اىفسف

 اىهؽٝؽ .



، ٚاٌنزنٍن٠ٛنخ دٞ ٚاػٍّٛا أ٠ٙب اٌؼشال١ْٛ األِبجذ ، ٠ٚب أثٕبء اٌؼشٚثخ فٟ وشوٛن خبصخ ، إْ اٌزٙذ٠ذ ٚاٌزصؼ١ذ اٌّزٛاصً ، ٚرذؾ١ذ اٌج١ٛػ ضذ ؽؼجنٕنب اٌنىنش

بػنٙنُ إخضنثبعزخذاَ اٌمٛح ثذجخ اٌذفبع ػٓ وشوٛن ، إٔٙب فش٠خ ٚأٗ دك أس٠ذ ثٗ ثبطً ، إْ اٌٙذف األعبط ِٕٗ ٘ٛ ٌزش٠ٚض لٜٛ اٌزذبٌف اٌىشدعزنبٔنٟ ٚ

ٌنُ ٌٍّخطظ اٌصفٛٞ فٟ اٌؼشاق ، وّب فؼً ِٓ لجً ٠ٚفؼً ا١ٌَٛ ِغ وً اٌى١بٔبد اٌغ١بع١خ ، ٚسِٛص٘ب اٌزٟ ؽبسوزٗ فنٟ اٌنجنش٠نّنخ ٚاٌنؼنّنبٌنخ ، فنبْ 

خن١نبس ٕنٝ ٠غزط١غ رش٠ٚض ٚرط٠ٛغ اٌزذبٌف اٌىشدعزبٟٔ ف١شٔٛ إٌٝ رذم١ك اٌٙذف األوجش ، ٚ٘ٛ دفغ ٘زا اٌزذبٌف ٚدفغ وً ؽؼجٕب اٌىشدٞ اٌّج١ذ ٌىٟ ٠زنجن

ْ عنزنباالٔفصبي ٚاالعزمالي ػٓ اٌٛطٓ ، ٚ٘زا ٘ٛ ٘ذف اٌمٜٛ االعزؼّبس٠خ ٚاٌص١ٔٛ١ٙخ ، ٚ٘ٛ ٘ذف إ٠شاْ اٌصف٠ٛخ ، إْ ٌُ رغزطغ إخضبع ِنٕنطنمنخ ونشد

إٌٝ ِؾشٚػٙب اإلجشاِٟ ، ٌٚىٟ ٠غًٙ آٔزان اثزالع اٌؼشاق دْٚ رىب١ٌف ثب٘ظخ ، خغئٛا ٚخغئ ػّناله٘نُ ٚؽنشونبفنٙنُ فنٟ اٌنجنش٠نّنخ ٚاإلجنشاَ    

 عٕمبرٍُٙ وّب لبرٍٕبُ٘ فٟ اٌمبدع١ز١ٓ اٌّج١ذر١ٓ ، ٚعٕجشػُٙ اٌغُ اٌضػبف ِشح أخشٜ ثئرْ هللا  

 

اٌؾنش٠نش ، ٍف ثُ اٌٙذف ا٢خش ٌُٙ ٘ٛ أْ ٠زخزٚا ِٓ لض١خ وشوٛن ِزىأً ٌُٙ ٌىٟ ٠ؾىٍٛا ِض٠ذا ِٓ اٌمٛاد اٌّغٍذخ ، اٌخبضؼخ إٌٝ إسادح ٚل١بدح ٘زا اٌذ

 ٌىٟ ٠زّىٕٛا ِٓ إدىبَ ع١طشرُٙ ػٍٝ وً ِذبفظبد اٌؼشاق ، فٕذٓ ضذ أٞ رؾى١ً رمَٛ ثٗ دىِٛخ اٌؼّبٌخ اٌصف٠ٛخ ٚرذذ أٞ غطبء ٚأٞ خذػخ  

 

 أيها المناضلون الغيارى

ٚلنجنً  ْ ،إْ ِب ٠جشٞ ا١ٌَٛ فٟ اٌؼشاق ، ِٓ لزً ٚرذ١ِش ٚرؾش٠ذ، ِٚٓ رفش٠ظ ٚخّأٔخ ٌٍؾؼت اٌؼشالٟ ، رزذًّ ِغؤ١ٌٚزٗ اإلداسح األِش٠ى١خ لنجنً إ٠نشا

دزنٝ اونجنش  ٟٚ٘اٌزذبٌف اٌصفٛٞ ٚسِٛصٖ ، ٚاْ اٌزٞ ٠ذذس فٟ اٌؼشاق ، ِٕٚز ٘شٚة لٛاد اٌغضٚ إٌٝ ا١ٌَٛ ٠ّثً جش٠ّخ اٌؼصش اٌىجشٜ ٌإلداسح األِش٠ى١خ ، 

ٚال صاٌنذ ،  ِٓ جش٠ّخ االدزالي ، إر أْ ٘زٖ اإلداسح لذ عٍّذ اٌؼشاق ، ػشاق اٌؼشٚثخ ٚاإلٔغب١ٔخ ٚاٌذضبسح ، ٌمّخ عبفغخ ػٍٝ طجك ِٓ ر٘ت إٌٝ إ٠شاْ

ٌنمنِٛن١نخ ٚا إٌٝ ا١ٌَٛ رشػٝ اٌّؾشٚع اٌصفٛٞ فٟ اٌؼشاق ، ٚرٛفش ٌٗ اٌذّب٠خ ، ٚرٛفش ٌٗ اٌذػُ اٌغ١بعٟ ٚاإلػالِٟ ٚاٌّبٌٟ ، ٚػٍٝ وً اٌصؼذ اٌٛط١ٕخ

 ٚاٌذ١ٌٚخ  

 

َ ، أٔبؽذ إخٛرٟ ٚأثٕبفٟ ، لبدح ٚآِشٞ ٚضجبط ٚجٕٛد ِب ٠غّٝ ثنمن١نبدح 1291وبْٔٛ  6ٚفٟ ٘زٖ إٌّبعجخ ، ِٕبعجخ أطالق ج١ؼ اٌؼشاق اٌّج١ذ ، ٠َٛ 

ٔب أَ ألنٍن١نبد وّبػ١ٍّبد دجٍخ    ٚج١ّغ فشق اٌج١ؼ ٚأ٠ٌٛزٗ ٚٚدذارٗ ، االِزٕبع ِطٍمب ػٓ إطالق أٞ سصبصخ ػٍٝ أثٕبء ؽؼجُٙ ، ػشثب وبٔٛا أَ أوشاد أَ رش

ء جنّن١نؼنب ٘نؤالأخشٜ ، ؽ١ؼخ وبٔٛا أَ عٕخ ، ِغ١ذ١١ٓ وبٔٛا أَ ِغ١ٍّٓ ، أٚ أد٠بٔب أخشٜ    الْ ٘ؤالء ج١ّؼب ُ٘ أثٕبء ؽؼجىُ ٚإخٛأىُ ٚأثٕبهوُ ، إْ 

ٚس دػنبح صنذ اؽزشوٛا فٟ ثٕبء اٌؼشاق ٚدضبسارٗ اٌّج١ذح ػجش اٌزبس٠خ اٌط٠ًٛ اٌّج١ذ ، ثً صٛثٛا أعٍذزىُ إٌٝ صذٚس اٌجٛاع١ظ ٚاٌؼّالء ٚاٌخٛٔخ ، إٌنٝ

 اٌطبفف١خ اٌجغ١ضخ صف٠ٛخ وبٔذ أَ ع١ٕخ رىف١ش٠خ ِم١زخ  

 

٠نُ ، ٚاٌنٕنٙنٛ  ٌىش٠ب جّب١٘ش اِزٕب اٌؼشث١خ اٌثبفشح ، إٌّزفضخ ضذ اٌظٍُ ٚاٌطغ١بْ ٚاٌؼذٚاْ ٚا١ٌّٕٙخ ٚاٌزخٍف اٌزٟ رٕؾذ دش٠زٙب ٚرذشس٘ب ٌٚمّخ ػ١ؾٙب ا

 ِغ إٌّزٙض١ٓ ٌجٕبء أٚطبُٔٙ  

 

جنٙنب ؽنؼن ٔذٓ ِؼىُ ٔؾذ ػٍٝ أ٠ذ٠ىُ دزٝ اٌزذش٠ش ٚاٌزذشس ٚاالٔؼزبق ِٓ رغٍظ األٔظّخ اٌذوزبرٛس٠خ اٌؼ١ٍّخ ، ٚاٌّزخٍفخ اٌّزغٍطخ ػٍٝ سلنبة أثنٕنبء

 اٌؼشثٟ فٟ ج١ّغ ألطبسٖ ، ثبٌذذ٠ذ ٚإٌبس ثبٌمزً ٚاالػزمبي ٚاٌزغ١١ت ٚاٌزؾش٠ذ  

 

ِن١نخ ، أْ عنالاد١ٟ ثٛسح ؽؼجٕب اٌغٛسٞ األثٟ ، ضذ اٌزغٍظ اٌفبسعٟ اٌصفٛٞ ، ٚإٍِٔب وج١ش فٟ ٘زٖ اٌثٛسح اٌّجبسوخ ، ٚل١بدارٙب اٌٛط١ٕخ ٚاٌمِٛن١نخ ٚاإل

ش٠نبٌن١نخ ِجنرزٛدذ ٚاْ رذبفع ػٍٝ ٚدذح عٛس٠ب ، أسضب ٚؽؼجب ٚدضبسح ٚربس٠خب ، ٚاْ رذبفع ػٍٝ اعزمالٌٙب اٌٛطٕٟ ٚاٌمِٟٛ ، ٚاْ رؼٟ ِخططبد اٌمٜٛ اإل

 ٚاٌص١ٔٛ١ٙخ ٚاالعزؼّبس٠خ ، ِٓ أْ رٕبي ِٓ ثٛسرىُ اٌّج١ذح ثذجخ ِؼبٚٔزىُ ِٚغبػذرىُ  

شس ٚاٌنزنمنذَ ٌنزنذنرذ١خ ٌثٛسح ِصش اٌؼشٚثخ ، ٌٚؾؼجٙب األثٟ ، ٚاٌٝ ِض٠ذ ِٓ اٌجزي ٚاٌؼطبء ِٚٛاصٍخ إٌضبي ٚاٌىفبح ، دزٝ رذمك ٘زٖ اٌثٛسح أ٘ذافٙب فٟ ا

ِنخ ، ٚرنمن١نُ األٚاٌزطٛس ، ٚدزٝ رؼٛد ِصش اٌؼشٚثخ وّب وبٔذ ، ؽؼٍخ ر١ٕش اٌطش٠ك ٌجّب١٘ش األِخ فٟ ألطبس٘ب ٌّٛاصٍخ االٔزفبضبد ٚاٌثٛساد ، دزٝ رزذشس 

 ٚدذرٙب ، ٚرأخز دٚس٘ب اٌشافذ فٟ صٕغ اٌذضبسح ٚاٌغالَ ٚاألِبْ فٟ اٌؼبٌُ  

 

األػنذاء ٙنب رذ١خ خبصخ ٌثٛسح رٛٔظ اٌخضشاء ، ٚرذ١خ إٌٝ جّب١٘ش٘ب ٚؽؼجٙب ، ٚأدػٛ إٌٝ ِض٠ذ ِٓ إٌٙٛ  ٚاٌزصؼ١ذ ، ٌٍذفبظ ػٍٝ اٌثٛسح اٌزٟ لذ أدنبطن

 ِٓ وً ِىبْ ٚوبدٚا أْ ٠ط١ذٛا ثٙب ٚثّىبعجٙب  

 رذ١خ إٌٝ ؽؼت ١ٌج١ب اٌجش٠ذخ ، ١ٌج١ب اٌؼشٚثخ ، ٚرذ١خ إٌٝ وً اٌمٜٛ اٌٛط١ٕخ ٚاٌم١ِٛخ ٚاإلعال١ِخ ف١ٙب  

 

٠نذ ِنٓ ِنض رذ١خ إٌٝ ؽؼجٕب اٌؼشثٟ فٟ وً ألطبسٖ ، ٚخبصخ فٟ اٌخ١ٍج اٌؼشثٟ اٌصبثش اٌصبِذ فٟ ٚجٗ إٌٛا٠ب اٌخج١ثخ إل٠شاْ اٌصف٠ٛخ ، ٚٔنذػنٛ٘نُ إٌنٝ

 اٌزٛدذ ٚاإلػذاد ٚاٌزذصٓ ٌذّب٠خ اٌؾؼت ٚاألس  ٚاٌؼش  ، ِّب رخطظ ٌٗ اٌصف٠ٛخ اٌفبسع١خ ٚرج١ذ  

 

ثنً ٌنٍنٛلنٛف ألِنرذ١خ خبصخ إٌٝ خبدَ اٌذش١ِٓ اٌؾش٠ف١ٓ ، اٌٍّه ػجذ هللا ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ػٍٝ ِجبدسرٗ اٌٛدذ٠ٚخ ٌذٚي اٌخ١ٍج ، ٚإٔٙب رّثً ا١ٌَٛ اٌنذنً ا

 أِبَ أطّبع اٌفشط فٟ ٘زٖ إٌّطمخ اٌّّٙخ ٚاٌذ٠ٛ١خ ِٓ ٚطٕٕب اٌىج١ش  



 ٚرذ١خ ٌٗ ٚرمذ٠ش عٍٝ وً ِٛالفٗ ِٚجبدسارٗ ٌذعُ لضب٠ب األِز١ٓ اٌعشث١خ ٚاإلعال١ِخ ٚخبصخ لض١خ اٌعشاق ٚفٍغط١ٓ .

 

هللا ) جقً ٔقٟ ٚفٟ اٌخزبَ ألٛي ٌؾعجٕب األثٟ اٌٛفٟ فٟ اٌفشاد األٚعظ ، ٚعؾبئشٖ اٌعشث١خ األص١ٍخ ، أعذوُ أْ أرذذس ئ١ٌىُ فٟ اٌّشح اٌالدمخ ئْ أثقمقب

ىقشاس ، اٌق ؽأٔٗ ( ، ِٓ وشثالء اٌذغ١ٓ ، ِٓ وشثالء اٌجطٌٛخ اٌفذاء ، أٚ ِٓ لٍت اٌعشٚثخ ٚاإلعالَ ، ِٓ إٌجف االؽشف ، ِٓ دّٝ دبِٟ اٌذّٝ ، دق١قذ

 ِٓ دّٝ ثذش اٌعٍَٛ اٌّب ٔىص ١ِّٗ .

 

جقصقشح اٌق ١ٌعٍُ اٌعّالء ٚاٌخٛٔخ ٚاٌصف٠ْٛٛ اٌّجٛط ، أْ ؽعجٕب فٟ اٌفشاد األٚعظ ، فٟ وشثالء ٚفٟ إٌجف ٚاٌمبدع١خ ٚاٌّضٕٝ ، ٘ٛ ٔفغٗ ؽعجٕب فقٟ

سح ٚادقذح ، ٚصٛٚفٟ رٞ لبس ٚفٟ ١ٕٜٔٛ ٚفٟ االٔجبس ٚفٟ اٌزأ١ُِ ٚصالح اٌذ٠ٓ ، فٙٛ ؽعت ٚادذ ، ٚاسض ٚادذح ، ٚربس٠خ ٚادذ ، ِٚص١ش ٚادذ ٚرطٍع ٚادذ ، 

 ٚئْ ِٓ أعذٜ أعذائٗ ٟ٘ اٌصف٠ٛخ اٌفبسع١خ ٚاٌص١ٔٛ١ٙخ اٌعب١ٌّخ .

 

اٌقفقذاء د ٌٚٚزعٍُ ئ٠شاْ ٚاإلداسح األِش٠ى١خ ٚعّالؤُ٘ أْ اٌجعش ٠زٛاجذ فٟ وً ِذ٠ٕخ ٚفٟ وً دٟ ٚفٟ وً ث١ذ ِٓ ث١ٛد اٌعشال١١ٓ ، ِٓ أَ لصقش اٌصقّقٛ

 ئٌٝ ئثشا١ُ٘ اٌخ١ًٍ فٟ وشدعزبْ اٌعشاق .

 

بق ٚئخقٛح سفق رذ١خ رمذ٠ش ٚاعزضاص ، ئٌٝ أثطبي اٌصّٛد ٚاٌزذذٞ فٟ عجْٛ اٌعّالء اٌصف٠ٛخ ، طبسق ٚعجذ اٌغٕٟ ، ٚأعضبء اٌم١بدح ٚاٌىبدس اٌذضثقٟ ، ٚوقً

 اٌّغ١شح ٚاٌجٙبد ، ِٓ أثٕبء اٌعشاق اٌعظ١ُ .

 

 رذ١خ اعزضاص ٚرمذ٠ش ، ئٌٝ أثطبي اٌصّٛد ٚاٌزذذٞ فٟ عجْٛ ئعشائ١ً اٌٍم١طخ .

 

 . ٚثخرذ١خ ٚرمذ٠ش ، ئٌٝ سجبي اٌمٛاد اٌّغٍذخ ، ٚئثطبي اٌّمبِٚخ اٌعشال١خ ٚاٌفٍغط١ٕ١خ ٚاألدٛاص٠خ ، ٚد١ش ِب رزٛاجذ اٌّمبِٚخ فٟ اسض اٌعش

 

 رذ١خ خبصخ ئٌٝ ؽعت غضح اٌجطً األعطٛسٞ ، اٌزٞ ثا٠ّبٔٗ ٚثصجشٖ ِٚطبٌٚزٗ لذ ٘ؾُ عٕج١ٙخ ئعشائ١ً ، ٚدطُ أسادح اٌج١ؼ اٌزٞ ال ٠مٙش .

 

 رذ١خ ئٌٝ ؽٙذاء اٌجعش ٚاٌؾعت ، ٚؽٙذاء األِخ ٚعٍٝ سأعُٙ ؽ١ٙذ اٌذج األوجش اٌمبئذ صذاَ دغ١ٓ ، ٚاٌٝ ع١١ٍٓ ج١ّعُٙ ) ِقع اٌقز٠قٓ أقعقُ هللا

 ع١ٍُٙ ِٓ إٌج١١ٓ ٚاٌصذ٠م١ٓ ٚاٌؾٙذاء ٚاٌصبٌذ١ٓ ٚدغٓ أٌٚئه سف١مب ( .

 

 ٚاٌٝ ِض٠ذ ِٓ اٌزصع١ذ ، اٌجٙبدٞ ٚاٌىفبدٟ ٠ب سجبي اٌعشاق ، ٚاٌٝ ٍِزمٝ إٌصش اٌّإصس ثارْ هللا .

 

 ٚاٌغالَ ع١ٍىُ ٚسدّخ هللا ٚثشوبرٗ

ٔقبح ِعبرخزضْ اٌزاوشح اٌؾعج١خ صٛس إٌضبي ثٛجٗ اٌغٍطبد اٌع١ٍّخ ٚاٌّغزجذح ِٕز اٌعٙذ اٌٍّىٟ ٚفقٟ اٌعٙقذ٠ٓ اٌمبعقّٟ ٚاٌعقبسفٟ ٚو١قف أْ اخزّقبس 

ٚ٘ب ٟ٘ ِغ١شح ؽعجٕب اٌظقبفشح ثٛجقٗ اٌّذز١ٍقٓ ٚدٍفبئٙقُ  ;9>4رّٛص عبَ  63  -:4ٚ  96>4ؽجبط عبَ  ;ٚ  ;8>4رّٛص عبَ  47اٌؾعت رجٍذ فٟ صٛساد 

زقٟ ٚأرٔبثُٙ رجٍذ فٟ ٘ض٠ّخ اٌّذز١ٍٓ ِٚٛاصٍخ اٌجٙبد ثٛجقٗ دٍفقبئُٙ اٌفقشط اٌقصف١٠ٛٓ ٚأدارٙقُ اٌع١ٍّقخ اٌغ١بعق١خ ٚدىِٛقخ اٌّقبٌىٟ اٌع١ٍّقخ اٌ

 عبِذ اٌؾعت عٛء اٌعزاة ٚاٌمّع ٚاٌزىز١ه ٚاٌزج٠ٛع .

ٚاٌقزٟ لّعٙقب  5344ٚساح اٌؾعت ٠ُعجش عٓ غضجٗ ٚرزِشٖ ثؾزٝ ص١غ اٌزعج١ش اٌزٟ ثٍغذ اٌزظقب٘شاد اٌعبسِقخ فقٟ اٌخقبِظ ٚاٌعقؾش٠ٓ ِقٓ ؽقجبط عقبَ 

فزٕقخ اٌ اٌّبٌىٟ ٚصِشرٗ ثمٛح اٌغالح ٚد١ٓ رٛاصً ِغٍغً أرالي اٌؾعت ٚٔٙت صشٚارٗ عجش صفمبد اٌزغ١ٍخ اٌفبعقذح ٚئٌغقبء اٌجطبلقخ اٌز١ٕ٠ّٛقخ ٚرقأج١ج

ٌفزٕقخ ج ااٌعشل١خ سد٠فخ اٌفزٕخ اٌطبئف١خ ٚرصع١ذ اٌّٛلف ثٙذف أدذاس االلززبي اٌعشلقٟ ث١قٓ اٌعقشة ٚاٌىقشد فقٟ وشوقٛن ٚغ١ش٘قب .. ِٚقٓ صقُ ِعقبٚدح رقأج١

٘شارقٗ اٌذبؽقذح رظباٌطبئف١خ ٚااللززبي اٌطبئفٟ عجش رٍف١ك اٌٍّفبد اٌىبرثخ ٚاعزّشاس دّالد اٌمّع ٚاالعزمبي ٚ ) االجزضبس ( صبسد صقبئشح أثٕقبء ؽقعجٕب فقٟ 

ٝ اٌق فٟ األٔجبس ٚاٌّٛصً ٚوشثالء ٚصالح اٌذ٠ٓ ٚرٞ لبس ٚٚاعظ ٚثغذاد ٚغ١ش٘ب ِٓ ِذْ اٌعشاق اٌزٟ ثبرذ رشاوُ عقخظ اٌقؾعت اٌّقذٚٞ اٌقزٞ عق١زذٛي

 صٛسح ؽعج١خ عبسِخ رط١خ ثعشٚػ اٌعّالء ٚرذمك ٔٙضخ اٌؾعت ٚاالِخ .



الجعش ُْ اإلفصبح الجل٘غ لالهخ عني هنًٌْبرِنب الرن٘وح ّغبهبرِنب الرالهنخ ّها٘ازِنب الن ْٗخ 

لن  هني عهنن هعبًبرِنب هحلنال    ُّ فبلجعش ُْ الزعج٘و األص٘ل عي ًجط االهخ الحنٖ فِنْ النوٕ 

لزٌبهعبد ّاهعِب ّه زرلنصب  لوْاثِنب العلونٖ ّالضنْعٕ علنٔ ُنوٍ الزٌبهنعبد عنجو  ٗوبًنَ 

ثأُ اف الْه ح ّالحوٗخ ّاالشزواك٘خ ًا٘عب  صْعٗب  لِوٍ الزٌبهعبد رش٘  الجٌنب  الضنْعٕ الو ٗن  

الوز٘ي لالهخ عجو اًجعبس خ٘و فعبئلِب ّخنصبلِب الوزون٘ ح فبلجعنش خن٘و هن ة  ًوجزنَ   خ٘نو 

 هخ ( كوب ٗاْل الوف٘ق الووبُ  ع ح إثواُ٘ن األه٘ي العبم للح ة ألًنَ كنبى ّبن٘جأ ه ثنب  

ل  ه ثب  اٗوبً٘ب  ّغٌ٘ب  ّهْه٘نب  ّيٗواواغ٘نب  ّاشنزواك٘ب  ّثولنك  ُّ ُهٍْه ا  للشعت ّاالهخ ذلك ألًَ 

روبّز الْالياد األهبيٗخ الوبًت لأله اة الْغٌ٘خ الال هْه٘خ  ّ الاْه٘خ الوز هزخ  ّ االشزواك٘خ 

الننال هْه٘ننخ  ّ ال ٌٗ٘ننخ ال ٘ببنن٘خ ّثننولك ر بعننل الجعننش ر ننبعال  خالهننب  هنن  ًجننط الو٘نن اى 

الووبُ٘وٕ َّعجََو رعج٘وا  خبلصب  عي هعبًنبح النشعت ّاالهنخ فننبى رٌ ٘ونَ الاْهنٖ رون ٘ ا  

عول٘ب  لحا٘اخ االهخ العوث٘خ الْاه ح ّكبى روك٘جَ االجزوبعٖ هي العونبل ّال اله٘ني ّالبلجنخ 

ّالن جخ ّالوزع  ٘ي ّالع نوٗ٘ي الضْعٗ٘ي ّهي  غ٘نبف النشعت كبفنخ رعجن٘وا  عني ًن ٘وَ 

 االجزوبعٖ الوعجو عي الصْعح الوصغوح لالهخ فٖ ها٘ازِب االًجعبص٘خ الو ٗ ح .

ّفنٖ هابّهزنَ  8591فلا  عجو الجعش عي اًزوبئَ األص٘ل لالهخ فٖ ّه ح هصو ّبْعٗب عنبم 

ّفٖ ر و٘وٍ لضْعرٖ الجعش فٖ العواق ّبْعٗب فنٖ الضنبهي هني شنجبغ  8598لالً صبل عبم 

ّهي صن هابّهزَ لويح الضبهي عشو هي رشوٗي الضنبًٖ الن ْيا   8591ّالضبهي هي  آذاع عبم 

ّه٘بيرَ لون ٘وح الٌنعبل الْغنٌٖ ّالاْهنٖ ثْجنَ الوورن ٗي ّهزنٔ  8591فٖ العواق عبم 

ّإشنبيرَ للالعنخ الٌبُنعخ لحوكنخ  8591الضالص٘ي هي رونْز عنبم  -ر و٘و صْعح ال بث  عشو 

الضْعح العوث٘خ الوعبصوح النزٖ ابنزِ فِب الحلنأل األه٘وكنٖ النصًِْٖ٘ ال بعبنٖ ثبلعن ّاى 

ّاالهزالل فأك  الجعش عجو هابّهزَ لالهزالل ُْٗزَ الوِبيٗخ ذلك  ى الوِبي ُْ ُْٗخ الجعنش 

ُٗعجو الوف٘ق الووبُ  ع ح اثواُ٘ن األه٘ي العبم للح ة ّالابئن  األعلنٔ  ّعا٘ رَ ّصابفزَ كوب 

للوِبي ّالزحوٗو ّالرالص الْغٌٖ ّثولك روني هي رحا٘ق اًزنصبعًب الزنبعٗرٖ فنٖ الحنبيٕ 

م ثإلحبق الِ ٗوخ الوٌنوح ثبلوحزل٘ي االه٘وكنبى األّانبي 1188ّالضالص٘ي هي كبًْى األّل عبم  

ّهْاصلزَ للوِبي ثْجَ روكبرِن ّثْجَ الصًِْ٘٘خ ّالص ْٗخ ال بعب٘خ ّ يارِن الب٘عخ العول٘خ 

 ال ٘بب٘خ الزٖ عاهذ رزِبّٓ ث عل جِبي الجعش ّالوابّهخ .

 

ُّب ُْ الجعش ٗع٘  الجٌب  الوز٘ي لح٘برَ ال اخل٘نخ ّصنلزَ الح٘نخ  هن  الوونبُ٘و علنٔ ّفنق 

عا٘ ح الجعش ّهجبيئَ ّعلٔ ّفق ً وٗزَ الزٌ ٘و٘خ ّهْاع  ً بهَ ال اخلٖ النزٖ  هٌنذ لنَ 

الووبعبخ الٌا ٗخ الووٗئخ لألخبب  الزٖ اكزٌ ذ هن ٘وح الضنْعح ّه٘بيرنَ لل ّلنخ ّالووزون  

فٖ عْيح ها٘ا٘خ ّربهخ للشعت ثإربهخ  ّب  ال وص فٖ الن ت الشعجٖ ّرْب٘  هبع رَ 

الووبُ٘وٗننخ ّصننْال  الننٔ  بننابغ العول٘ننخ ال ٘ببنن٘خ ّإهبهننخ هنننن الننشعت الزعنن يٕ 

ال ٗواواغٖ الحو الو زال الوٕ رشبعك فَ٘ كل الآْ الر٘وح الزٖ جبُ د ظن  االهزنالل 

ّالزٖ ًبُعزَ ثونب ٗحانق ابنزئٌبفب  لون ٘وح الجٌنب  الضنْعٕ الْغنٌٖ ّالاْهنٖ ّاإلًن بًٖ 

ل  ّاليح  ص٘لخ هزو يح فٖ آرنْى لِ٘نت  ُّ الشبهل ّثوب ٗ زح  ّب  األثْاة  هبم الجعش الوٕ 

الوِبي للز بعل الحو الْاعٖ ه  ًجط الْاهن  الو٘ن اًٖ .. ذلنك  ى ُنوا الز بعنل ُنْ النوٕ 

ٗو   ها٘اخ فنو الجعش الٌعبلٖ ّٗحاق لَ اإلظبفبد ّاالاٌب اد ال نوٗخ الٌن٘وح هني هع٘ني 

الووبعبخ ّالزبج٘ق ُّوٍ اإلظبفبد الح٘خ ُٖ الٌجواس الوٌن٘و لنص حبد الزبج٘نق الالهانخ 

ّثولك ْٗاصل الجعش عببئَ الر٘و الو عاع للشعت ّالْغي ّاالهخ ثل لإلً بً٘خ جوعب  ُّننوا 

ُن الجعضْ٘ى الووبُ ّى األصال  ظو٘و الشعت ّاالهخ الحٖ ُن  ّل هني ٗنعحْا ّآخنو هني 

ٗ ز ٘ ّا ُّن الضنبئوّى علنٔ الْاهن  ال ببن  الوزرلنأل ُّنن ثٌنبح الْاهن  الضنْعٕ الو ٗن  

الٌبكوّى لوارِن الجبذلْى للغبلٖ ّالٌ ٘س هي  جل ًِْض الشعت ّاالهخ ّران هِب الحنعبعٕ 

 ّاإلً بًٖ .

 

روو علٌ٘ب ُوٍ األٗبم الوكوٓ الضبً٘خ ّالز عْى لزأبن٘نس 
الو٘ش العواهٖ الجببل فٖ ال بيس هي كبًْى الضنبًنٖ 

ّالوٕ ببُن ه بُنونخ فنعنبلنخ فنٖ ًعنبل  8518عبم 
 8598الشعت العواهٖ ّصْعارَ فٖ الضبًٖ هي هبٗس عبم 

ّالضبهي هي شجبغ عنبم  8591ّالواث  عشو هي روْز عبم 

 8591الضالص٘ي هي روْز عنبم  -ّصْعح ال بث  عشو  8591
ّهشبعكزَ ال عبلخ فٖ هوّة العوة ه  الن٘بى الصًِْ٘نٖ 

ّصْالد جٌْيٍ الجْابل  8511ّ 8591ّ 8591فٖ األعْام 
فٖ رل عٌزو لحوبٗخ يهشق هي خبو ال اْغ ّغنلنعنبد 

ً ْعٍ الجْابل ّابنزنشنِنبيُنن فنٖ عهنبل بن٘نٌنب  
هزْاصل٘ي فٖ الشِبيح ه  إخْاًِن الوٗي ابنزنشنِن ّا 

 . 8591فٖ ك و هببن ّجٌ٘ي ًّبثلس عبم 

ّلا  كبى  ثٌب  ج٘شٌب الجبل عنونبي النجنٌنب  النعنانبئن ٕ 
للو٘ش ّالاْاد الو لحخ الوٕ ش٘ رَ صْعح الجعش فنٖ 

الضالص٘ي هي روْز ّالنوٕ ذاي  -العواق صْعح ال بث  عشو 
عي هؤ فل ب٘ي ّالعوّثخ فنٖ هنوة رشنوٗني عنبم 

ثألْٗزَ الو ععخ ّغبئوارَ ّهابرلن٘نَ كنونب ذاي عني  8511

هؤ العواق ثْجَ الع ّاى اإلٗواًٖ ال بعبنٖ الصن نْٕ 
عجو صوبًٖ بٌْاد هزوعبد ثبلزعحن٘نبد ّهن صنو النونِنبي 

ّال  ا  هحاا٘ي ًصو العواق ّاالهخ فٖ النضنبهني هني آة 
 . 8511عبم 

كوب ّاجَ ج٘شٌب الجببل الع ّاى الضالصٌٖ٘ الغبشن عنبم 
ّالع ّاى األه٘وكٖ األغل ٖ الصًِْٖ٘ ال بعبنٖ  8558

هابّهب  اهزالل العواق ثبلنونِنبي فنٖ صن نْف  1111عبم 

الوابّهخ الجببلخ ُّب ُْ ٗ زلِن هعبًٖ الوكوٓ الضبً٘نخ 
ّالز ع٘ي لزأب٘ َ لوْاصلخ ه ٘نوح النونِنبي ّهنزنٔ 

 الزحوٗو ّالٌصو الُوج٘ي .



 
انيؼيشب ييًيٍ ٚيكيُيٌٕ ي ياػيش ٛيٍ يغ ضؼف ادرًال أٌ ٚثهغ ْزا انخطاب يذاِ انًشغٕب ، ٔنكٍ يٍ أجم أتشاء انزيح ، ٔانُصٛذح ، ٔانرٕجّ تهغاٌ جًٓشج يٍ انغٛاعٛيٛيٍ ٔانيًي ي ي ي

 انصذاقح ٔانٕد نشٔعٛا ذأعٛغاً ػهٗ انزكشٚاخ انغٕفٛرٛح ٔانًُظٕيح االشرشاكٛح .

 

نيٕالٚياخ انيًيريذيذج اةييشٚيكيٛيح ، تيم ِ اانًٕاقف انشٔعٛح انذانٛح عٕف نٍ ذث ٙ صذٚ اً ٔيذافؼاً ٔدرٗ ير ًٓاً نهًٕاقف انشٔعٛح ، ٔعٛظٓش انشٔط ػهٗ ي شتح يٍ انخُذق انز٘ ذ ٕد

 ستًا أعٕء قهٛالً . 

 

اٚيا صيريٛيشج يياَيٕٚيح .. ٔػيذا رني  قضي فانؼ ذج انشئٛغٛح فٙ انؼالقاخ انؼشتٛح اةيشٚكٛح ْٙ ان ضٛح ان هغطُٛٛح ٔذأٚٛذْا نهكٛاٌ انصَٕٓٛٙ ت كم أػًٗ ، تانطثغ إنٗ جياَية ٔجيٕد

ٛح ، ٔي يهيٓيا فيؼيم انغيٕفيٛيٛيد ٔانيشٔط ٛاعفانٕالٚاخ انًرذذج ذضٔد انؼذٚذ يٍ انثالد انؼشتٛح تانغالح ٔتؼضٓا كًغاػذاخ ، ٔاةيش ذجاس٘ فٙ دجًّ اةكثش ، ٔنكٍ إنٗ ٔجٕد أْذاف ع

 ) ذ شٚثاً ( يغ انؼشب .

 

( تيٛياَياً سائيؼياً تيئعيُياد َضيال ان يؼيٕب  0291َؼى ، اَرصشخ يٕسج أكرٕتش االشرشاكٛح انكثشٖ ن ضاٚا انثالد انؼشتٛح ٔاإلعاليٛح ، ٔأصذس انًؤذًش اةيًٙ ) يؤذًش شؼيٕب ان يشق تياكيٕ 

 اإلعاليٛح ٔانؼشتٛح ضذ يغرؼًشٚٓى ٔيضطٓذٚٓى ، َؼى َزكش رن  َٔذ ظّ .

 

ة ٔإداَيح انيًيؤاييشاخ االعيريؼيًياسٚيح ت يجيَؼى ، أَغذة االذذاد انغٕفٛرٙ يٍ انذهف انًؼاد٘ نأليح انؼشتٛح عاٚكظ   تٛكٕ   عاصإَف ، ٔأصذس ٔصٚش خاسجٛح ان ٕسج ذشٔذغكٙ تٛاَياً 

 ػهٗ انثالد انؼشتٛح .

 

 ذٔص .أََؼى ، أصذسخ ان ٕسج االشرشاكٛح انؼظًٗ أٔايشْا تغذة ان ٕاخ انشٔعٛح يٍ انؼشاق ٔكاَد قذ ذرهرهد فٙ َ اط ػذٚذج يُٓا يذٕس دٚانٗ ، ٔس

 

تًٕاق ٓا انًيؼيادٚيح ٜييال ان يؼيٕب انيؼيشتيٛيح ٛح َؼى ، قثهد انك ٛش يٍ ان ٛاداخ انؼشتٛح ٔتًٕضٕػٛح يًراصج ، أٌ اةدضاب ان ٕٛػٛح انؼشتٛح أعاءخ نالذذاد انغٕفٛرٙ ٔانثهذاٌ االشرشاك

 ٔاإلعاليٛح ، ت اليح يٕضٕػاخ دغاعح :

 

 . تئشٓاسْا اإلنذاد فٙ يجرًؼاخ يرذُٚح ذاسٚخٛاً ، تم ْٙ يٓثظ نهذٚاَاخ انغًأٚح . 0

 

 .. ذأٚٛذْا نه شاساخ االعرؼًاسٚح تذق فهغطٍٛ ، ٔذؼايهٕا يغ ان ضٛح ان هغطُٛٛح ) فٙ انرانة ( ٔكأَٓى دٛادٍٚٛ ٔضٕٛف فٙ انٕطٍ انؼشتٙ  9

 

 جم انكٛاٌ انصَٕٓٛٙ .ة . يٕق ٓى انًؼاد٘ نهٕدذج انؼشتٛح ، يغ إدساكٓى انراو أٌ انٕدذج انؼشتٛح ْٙ دهى كم ػشتٙ ، ٔذ ف انذٔل االعرؼًاسٚح ٔاإليثشٚانٛح ضذِ 3

 

كيش االشيريشاكيٙ ػيٍ ان يٛيٕػيٛيٛيٍ ًيؼيغيَؼى ، يغ ٔجٕد ْزِ انغٛاعاخ نذٖ ان ٕٛػٍٛٛ انؼشب ، ف ذ قثهد انك ٛش يٍ ان ٛاداخ انؼشتٛح يثذأ فصم انؼالقح يغ االذذاد انغٕفٛرٙ ٔاني

، ٔصيٕالً إنيٗ االَضيًياو إنيٗ كيٙ انؼشب ، فأقايٕا ػالقاخ عٛاعٛح ٔاقرصادٚح ٔي افٛح ػشٚضح ، تم كإَا انغثاقٍٛ فٙ كغش انجًٕد دٕل االذذاد انغٕفيٛيريٙ ٔانيًيؼيغيكيش االشيريشا

 انكٕيٛكٌٕ كًشاقثٍٛ .

 

إَيًيا ذيأذيٙ فيٙ عيٛياق انغيجيال  اقيفَؼى ، قذسخ اةَظًح ٔانجًاْٛش انؼشتٛح ػانٛاً انًٕاقف انغٕفٛرٛح دٛال ي شداخ انصشاع انؼشتٙ انصَٕٓٛٙ ، ٔنى ذ ثيم َيظيشٚيح أٌ ْيزِ انيًيٕ

 االعرشاذٛجٙ تٍٛ االذذاد انغٕفٛرٙ ٔانًؼغكش االشرشاكٙ ، يغ انًؼغكش انشأعًانٙ . 

 

ح ٔفيق عيٛياقياخ انغيجيال ييغ انيٕالٚياخ ٛيُيٛئنكٍ درٗ االذذاد انغٕفٛرٙ يغ ٔجٕد ْزِ انًؼطٛاخ اإلٚجاتٛح ، كاٌ عثاقاً تاالػرشاف تئعشائٛم ، ٔذؼايم ) غانثاً ( يغ ان ضٛح ان هغيطي

 انًرذذج ، ٔنٛظ تًٕجة انٕقٕف انًثذئٙ تجاَة انذق ، ٔان إٌَ . 

 

، ٔكاَد ص  اخ انغالح ال ذرجأص ْزِ اني يذساخ ، فيٙ إتي ياء انيجيٛيٕػ انيؼيشتيٛيح انصيذٚي يح نيٓيا 0291فهى ذكٍ نرٕافق ػهٗ أك ش يٍ اعرؼادج اةساضٙ انًذرهح تؼذ دشب دضٚشاٌ   

، أٌ ذثهغ انجٕٛػ انؼشتيٛيح يغيريٕاً ذي يذس فيٛيّ اٌ ) انًصش٘ ، انغٕس٘ ، انؼشاقٙ ( يُ شدج ٔيجرًؼح أقم يٍ ان ذساخ انصَٕٓٛٛح ٔإٌ ُْاك اذ اقا يكرٕتاً أٔ ضًُٛاً تٍٛ انغٕفٛٛد ٔاةيشٚك

ح ييٍ إَيرياجيّ فيٙ االذيذياد ٕٚيهيأٌ ذذ ق اَرصاسا داعًاً ػهٗ جٕٛػ انكٛاٌ انصَٕٓٛٙ انًر ٕقح .. ٔنى ذكٍ انجٕٛػ انؼشتٛح نرذصم ػهٗ انغالح انًري يذو ، إال تيؼيذ عيُيٕاخ طي

 انغٕفٛرٙ ، ٔتؼذ أٌ ٚصثخ فٙ انصف ان اَٙ فٙ أْهٛرّ انؼًهٛح .

 

ييا ٚيذيرياجيَٕيّ ييٍ أعيشاس اةعيهيذيح  افحأيا االذذاد انغٕفٛرٙ فٙ يشادهّ اةخٛشج كاٌ ٚرؼايم تًؼطٛاخ ذجاسٚح   عٛاعٛح ، ٔفٙ ْزا االذجاِ ف ٛادج غٕستاذ ٕف يُذد اةيشٚكاٌ ك

 انؼشاقٛح ، ٔش شاخ اعرخذايٓا .



 

ْ اٌغي١ياعيح ٘يٟ ح أٚسٚع١ا االذذاد٠ح أػٍٕد أٔٙا اٌٛس٠س اٌغ١اعٟ ٌالذذاد اٌغٛف١رٟ ، ِٚغ اإلدسان اٌراَ ٌٍرغ١شاخ ػٍٝ ِغرٜٛ اٌغ١اعح اٌذ١ٌٚح ، ِٚغ ِؼشف
 ط١أح ٌٍّظاٌخ ، ٚذمذ٠ش ٘زٖ اٌّظاٌخ ، ٔمٛي :

 
اس٠ي  اٌيميش٠ية اٌيريإْ اٌذىِٛاخ اٌؼشت١ح ٚاٌشؼٛب اٌؼشت١ح ٚاإلعال١ِح ، ذجذ ٔفغٙا ِضطشج ٌفذض ِٛالف سٚع١ح ال ٠ّىٓ ٚطفٙا تأٔٙا ٚد٠ح ٌُٙ ، فّا صاي ضيّيٓ 
 ّغ١ٍّٓ .ٚاٌروش٠اخ اٌذشب األفغا١ٔح ، ِٚجاصس اٌش١شاْ ، ٚاٌرظشفاخ األخشٜ اٌرٟ ذُٕ ػٓ ذٕاغُ سٚعٟ / أِش٠ىٟ / غشتٟ دٛي اٌمضا٠ا اٌّؼاد٠ح ٌٍؼشب 

 
ٌٚح ذيش٠يذ أْ ا دستّا ِٓ اٌظذ١خ اٌمٛي ، أْ اٌغ١اعح ِظاٌخ ، ٚأْ اٌشٚط ٠جذْٚ ِظاٌذُٙ فٟ اٌٛلٛف ضذ اٌؼشب ٚاٌّغ١ٍّٓ ، فٙزا ِٓ دك أٞ دٌٚح ، ٚال ع١ّ

 ذٍؼة دٚساً ػا١ٌّاً ٚذطّخ أْ ذغرؼ١ذ ِىأرٙا اٌؼا١ٌّح .
 

ذيش٠يذ ٚفيك هيٛا٘يذ  ٚ٘ئٟؼُ ٘زا طذ١خ ذّاِاً ، ٌٚىٓ ٚترمذ٠شٔا اٌّرٛاضغ ، ٔؼرمذ أْ ِظاٌخ سٚع١ا ، ٚس٠صح دٌٚح ) ١ٌٚظ تاٌضشٚسج ػمائذ ( االذذاد اٌغٛف١رٟ ، 
اٌيخ هيؼيٛب ِظي ػذ٠ذج أْ ذغرؼ١ذ ِىأح االذذاد اٌغٛف١رٟ دْٚ ػمائذٖ ، ٚ٘زا ِّىٓ، ٌٚىٕٗ ِّىٓ فمظ تأذثاع سٚع١ا ِٛالف أخالل١ح ٚع١اع١ح ال ذرٕالي  ِيغ
ىياْ ديريٝ تيئِيغ١ش٘ا ، ٚٔذٓ ٍٔذع ٌٚغٕا ِغشٚس٠ٓ ٌزٌه ، أْ سٚع١ا ذخغش رٌه اٌٛد ٚاٌرؼاطف تً ٚدرٝ االدرشاَ فٟ ػ١ْٛ أطذلائٙا لثً غ١شُ٘ ، فٍيُ ٠يؼيذ 

 شٚع١ح اٌذا١ٌح .اٌ ِذثٟ سٚع١ا ِٚمذسٞ ِٛالفٙا اٌراس٠خ١ح ، ِٚٓ ٠رطٍغ إٌٝ اٌؼمٛد اٌّمثٍح ِٓ اٌؼًّ ٚاٌرؼاْٚ ، أْ وً رٌه ٠ظثخ طؼثاً جذاً د١اي اٌّٛالف
 

ٚاٌيمي١ياداخ  د ،اٌّٛلف اٌشٚعٟ ِٓ اٌصٛسج اٌغٛس٠ح ، ع١اْ ِٓ ٠مٛد اٌصٛسج ِٚٓ ٠شاسن تٙا ، فٟٙ شٛسج تٛجٗ ٔظاَ د٠ىراذٛسٞ ػائٍٟ فاعذ أهذ دسجاخ اٌيفيغيا
ٕائ١ح دريٝ فيٟ اٌجاٌشٚع١ح ِرأوذج ِٓ ٘زٖ اٌّؼط١اخ ذّاَ اٌرأوذ ، تً ٌؼٍٙا ذّرٍه ِؼٍِٛاخ أػّك ٚأدق ػٍٝ فغاد إٌظاَ ٚإجشاِٗ تذ١س ٠جٛص دفؼٗ ٌٍّذاوُ 

اٌخياسض ، ٚٔيٙية اٌيثيالد فٟ أهذ اٌثٍذاْ ذخٍفاً ، ٚتظشادح فاٌشٚط ٠ذافؼْٛ ا١ٌَٛ ػٓ ٔظاَ ال ِص١ً ٌٗ فٟ اٌراس٠  تفغادٖ ٚإجشاِٗ ٚلرٍٗ ألتٕاء اٌشؼة ٚاغر١االذٗ 
 ٚششٚاذٙا .

 
ر٠ٛاخ .. فٟ لٛي اٌٛص٠يش ٌّغ٘زا اٌّٛلف اٌشٚعٟ ٌُ ٠ؼذ ِمثٛالً ، ٠ٚٙذد تؼّك اٌّظاٌخ اٌشٚع١ح فٟ وافح اٌثالد اٌؼشت١ح ٚاإلعال١ِح ، ٚألِذ تؼ١ذ جذاً ٚػٍٝ وافح ا

 الفشٚف اٌىص١ش ِٓ اٌّؼأٟ : أْ اٌغشب ٠ظٍٟ ٌىٟ ٠رٛاطً اٌّٛلف اٌشٚعٟ .
 

 ٌمذ فّٙٙا إٌاط ٕ٘ا ػٍٝ أٔٙا ذٛص٠غ أدٚاس فٟ ٌؼثح لزسج ٚلٛد٘ا أالف اٌضذا٠ا ِٓ أتٕاء اٌشؼة اٌشٚعٟ .
 

 أٔىُ ذؤ٠ذْٚ تىً ٚضٛح ٚتىً اٌٛعائً طاغ١ح لاذً ٚفاعذ .. إٔٗ ِٛلف ٌُ ٠ؼذ ِمثٛالً اٌثرح .

 

 

ً ش تيٌمذ ذشافك االدرالي األ١ِشوٟ اٌظ١ٟٙٛٔ اٌفاسعٟ اٌؼغىشٞ اٌغاهُ ٌٍؼشاق تشد٠فٗ االدرالي اٌفىشٞ ٚاٌصمافٟ اٌميائُ ػٍيٝ اٌريض١ًٍ ٚاٌرض٠ٚي

ٙٛد ٌّيشٚاإلجٙاص ػٍٝ اٌّؤعغاخ اٌصماف١ح ٚاإلػال١ِح ٚاٌظذف اٌٛط١ٕح ٚاجرصاز ِٕرغث١ٙا ِٓ اٌظذف١١ٓ ٚاإلػال١١ِٓ ٚاٌىراب ٚاألدتاء ٚاٌشؼشاء ا

ٌُٙ ػثش ػمٛد ط٠ٍٛح تاٌٛط١ٕح ٚاٌىفاءج ٚإٌضا٘ح ٚاإلخالص ١ٌغ١ذٚا ِصمفيٟ تش٠ّيش ِيٓ عيمظ اٌّرياع فيٟ اٌّؤعيغاخ ٚاٌيظذف اٌّيغ  اٌريٟ 

 ط١يحأٔشأ٘ا اٌّذرٍْٛ األساري ٚطاسخ أتٛاق ٌُٙ ٌٚذٍفائُٙ اٌظٙا٠ٕح ٚاٌفشط ٚػ١ٍُّٙ اٌّاٌىٟ ٚتطأرٗ فٙيُ اٌيز٠ٓ طثٍيٛا ٌّيا ٠يغّٛٔٗ اٌذ٠ّمشا

 ٚدش٠ح اٌظذافح ٚاألػالَ .

 

ذ فيٟ ٌٕميفٙا ُ٘ ٠طاسدْٚ اٌظذف١١ٓ األدشاس ٚاٌىراب ٚاألدتاء إٌجثاء ٠الدمُٛٔٙ فٟ ٌمّح ػ١شُٙ ٚسادٛا ٠غٍمْٛ ِىاذة اٌفضائ١اخ اٌرٟ ذطاٌُٙ تا

ذغاٚق ِضطشد ِغ دّالذُٙ اٌمّؼ١ح فيٟ االغر١ياالخ ٚاالػرمياالخ اٌٛاعيؼح إٌطياق ألتٕياء اٌيشؼة ٚاٌّمشٚٔيح تذٍّيح ذيض١ٍ١ٍح ٚاعيؼح إٌطياق 

١ٍح .. ألطٚإلهاػح شمافح اٌرخٕذق اٌطائفٟ ٚاٌؼشلٟ ٚإهاػح شمافح االغرشاب ٚاالعرالب فٟ ِذاٌٚح تائغح ٌّذٛ ا٠ٌٛٙح اٌصماف١ح اٌٛط١ٕح ٚاٌم١ِٛح ا

ٙياص إلجت١ذ أْ ِصمفٟ ٚوراب ٚأدتاء ٚفٕأٟ اٌؼشاق األطالء ٠ٛاطٍْٛ جٙادُ٘ اٌٍّذّٟ تاٌىٍّح اٌذشج األط١ٍح ٌرؼض٠ض ِغ١شج اٌشؼة اٌجٙاد٠ح فٟ ا

ػٍٝ ػّالء اٌّذر١ٍٓ ٚذف١ٕذ أطشٚداذُٙ اٌّضٍٍح ٚدرٝ ٠رىٍيً جٙياد هيؼثٕا تإٌيظش اٌّيؤصس ٚذيش١غ شمافيح اٌيشؼة اٌؼشاليٟ اٌٛط١ٕيح ٚاٌم١ِٛيح 

 األط١ٍح .. ٚاْ غذاً ٌٕاظشٖ لش٠ة .



أخرشٜ اخ أْ ِا لاِد تٗ اإلداسج األِش٠ى١ح ِٓ ذس١ٍُ اٌؼشاق إل٠شاْ ، إّٔا ٘ٛ ِششٚع خط١ش ِٚشسَٛ  ضّٓ اسرشاذ١ج١ح ػذٚا١ٔح إس٘ات١ح ٌرٕف١ز صفذ

ذذٙا ٌرٗ أٚجرِشسِٛح ٌٙا ػثش اسرشاذ١ج١رٙا اٌّؼشٚفح تر ) اٌصف١ٛ أِش٠ى١ح ( ، ٚاٌزٞ س١ٕرج ػٕٗ ذذاػ١اخ خط١شج سرٍُ تاألِح اترذاء ِٓ لاػذذٗ اٌرٟ 

ٌخ١ٍرج ي ااإلداسج األِش٠ى١ح فٟ اٌؼشاق اٌّذرً صف٠ٛا  ثُ اٌرٛسغ ِٕٗ ذذس٠ج١اً ٔذٛ أ٘ذاف ِشسِٛح ٌٗ فٟ دٚي اٌخ١ٍج اٌؼشتٟ ، ثُ االٔطرقق ِرٓ دٚ

فٝ اٌؼشتٟ ٌررجٗ ٔذٛ اٌىث١ش ِٓ اٌذٚي اٌؼشت١ح ٚفك ِٕٙجٗ ٚطشلٗ اٌّؼشٚفح ٌٗ ػثش اٌرراس٠  اٌؼشترٟ ٌٍرس١طشج ٚا١ٌّٕٙرح ػٍرٝ أِرح اٌذث١رة اٌّرصط

١راخ ٚذمِذّذ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ ٚتّا ٠قءَ ٔفٛراذٗ اٌرٟ صسػٙا ٚجزسخ ػّٛد٠ا ٚأفم١ا فٟ اٌىث١ش ِٓ اٌذٚي اٌؼشت١ح فٟ اٌساتك ٚاٌذاضش ٚتذجرج 

 فاسس١ح .

 

ج خ١ٍرأٗ ِششٚع خط١ش ٠شاد ِٕٗ خٍخٍح ٚذفر١د إٌس١ج اٌؼشتٟ اٌٛادذ ٌرمس١ّٗ ذمس١ّا طائف١ا فٟ اٌىث١ش ِٓ اٌذٚي اٌؼشت١ح ترصٛسج ػاِرح ٚدٚي اٌ 

 ِرا اٌؼشتٟ تصٛسج خاصح ١ٌٕرج ػٓ رٌه خشائط جذ٠ذج ذذً ِذً خاسطح اٌٛطٓ اٌؼشتٟ اٌٛادذ ٚػٍٝ شىً ألا١ٌُ ٚو١أاخ طائف١ح ، ٚاٌّثاي ػٍٝ رٌه

 فؼٍٗ ٠ٚفؼٍٗ ا١ٌَٛ ػٍٝ أ٠ذٞ ورً ٚأدضاب ١ٍ١ِٚش١اخ صف٠ٛح ذرشتغ اٌذىُ فٟ اٌؼشاق ٚذٕفز اٌّششٚع اٌصفٛٞ .

 

أْ اٌٙذف ِٓ ٘زا اٌّششٚع اٌصفٛٞ اٌخط١ش إّٔا ٘ٛ اجرثاز ٠ٛ٘ح أِح اٌذث١ة اٌّصطفٝ ِذّذ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسرٍُ اجرثاثرا جرزس٠ا ٚػرٓ طش٠رك 

ِرح ػا جشثِٛرٗ اٌخط١شج اٌرٟ ذذًّ اٌذاء اٌطائفٟ اٌصفٛٞ اٌزٞ أصاب اٌؼشاق ، ٚاٌرٟ  تٙا س١ٕرشش ٚتاؤ٘ا ١ٌؼُ ج١ّغ أسجاء ٚطٕٕرا اٌؼشترٟ ترصٛسج

ع ٚدٚي اٌخ١ٍج اٌؼشتٟ تصٛسج خاصح  ٌرصثخ االِح ِرٓ تؼرذ٘ا ِرصاتح تاٌٛتراء ) اٌرصفٛٞ ( إٌّمرٛي ػرثش جشثِٛررٗ اٌخطر١شج اٌّؼشٚفرح ترر ) اٌّرششٚ

 اٌصفٛٞ ( .

 

ش٠ا١ٌرح ِثٌٚىٟ ال أوْٛ ظاٌّا ألدذ فٟ اذٙاِٟ اٌزٞ ألٕغ شؼٛب اٌؼاٌُ تصٛسج ػاِح ٚاألِر١ٓ اٌؼشت١ح ٚاإلسق١ِح تصٛسج خاصح ػٕذِا ألٛي تراْ ) اإل 

أألِش٠ى١ح ٚاٌص١ٔٛ١ٙح اٌؼا١ٌّح ٚاٌصفش٠ح اٌفاسس١ح ( ُ٘ اٌسثة اٌشئ١سٟ فٟ ٔمرً ٘رزا اٌٛتراء اٌرصفٛٞ اٌرٝ اٌؼرشاق ورصفذح أٌٚرٝ ِرٓ صرفذاخ 

سرائً اٌٛاسرشاذ١ج١رُٙ اٌّشرشوح ضذ االِح تؼذ أْ ضٍٍٛا اإلٔسا١ٔح جّؼاء تىزتُٙ ٚرسائؼُٙ اٌرٟ ذٕالٍرٙا آٔزان ٚسائٍُٙ اإلػق١ِرح ٚخرذاِٙا ِرٓ 

 اإلػق١ِح اٌؼشت١ح فٟ اِرقن اٌؼشاق ألسٍذح اٌرذ١ِش اٌشاًِ أٚ غ١ش٘ا ِٓ اٌزسائغ اٌىارتح .

 

ُّٟ أْ اثثد صذح اذٙاِٟ ٘زا ِٓ خقي اٌذالئً ٚاإلثثاذاخ اٌرا١ٌح :  ػٍ

 

 ثة. ِؼشفح إٌظا١ِٓ اٌشس١١ّٓ اٌذٌٟٚ ٚاٌؼشتٟ ج١رذا تراْ ) اٌٛال٠راخ اٌّرذرذج األِش٠ى١رح ٚاٌرص١ٔٛ١ٙح اٌؼا١ٌّرح ٚاٌرصف٠ٛح اٌفاسسر١ح ( ٘رُ اٌرس 1

ِرا ٛا اٌشئ١سٟ ٚاٌؼّٛد اٌفمشٞ ٌذػُ ٚإسٕاد  ج١ّغ األدضاب ٚاٌىرً ٚا١ٍ١ٌّش١اخ اٌّٛا١ٌح إل٠رشاْ لثرً غرضٚ اٌؼرشاق ٚادرقٌرٗ ، ٚ٘رُ اٌرز٠ٓ ادرر ٕ

خ ٠سّٝ تاٌّؼاسضح اٌؼشال١ح ) األسضح اٌؼشال١ح ( ساتما .. ٚاٌذ١ًٌ ػٍٝ رٌه ٘ٛ ِرا لاِرد ترٗ اإلداسج األِش٠ى١رح ِرٓ ذخرص١  جرضءا ِرٓ اٌّخصرصا

( ذسؼح ٚذسؼْٛ ١ٍِرْٛ  دٚالس ، ٚاٌررٟ ٔفمرد  99اٌّا١ٌح اٌّمطٛػح ِٓ ١ِضا١ٔح اٌشؼة األِش٠ىٟ اٌٝ ِا ٠سّٝ تمأْٛ ذذش٠ش اٌؼشاق ٚاٌثاٌغح تر ) 

ح ف٠ٛاٌٝ ِىاذة ) اٌّؼاسضح اٌؼشال١ح ( ساتماً فٟ طٙشاْ ٌغشض ذج١ٙض ف١ٍك ترذس اإل٠شأرٟ ٚاٌىثر١ش ِرٓ ا١ٍ١ٌّرش١اخ اٌخاصرح تراألدضاب ٚاٌىررً اٌرص

 ؼشاق .اٌ اٌّٛا١ٌح إل٠شاْ ، ِّا ساػذ٘ا ػٍٝ اٌرذشن تاذجاٖ اٌذذٚد اٌؼشال١ح ٚاٌذخٛي اٌٝ أساض١ٗ تاٌرضآِ ِغ دخٛي أٚي دتاتح أِش٠ى١ح ذذٔس اسض

 

٠ٚرٓ ٕا. ٌٙا أٞ ) ٌإلداسج األِش٠ى١ح ( اٌذٚس اٌىث١ش فٟ اٌسّاح ٌرٛغً األجٙضج االسررخثاساذ١ح اإل٠شا١ٔرح اٌرٝ داخرً اٌؼرشاق ٚذذرد أغط١رح شررٝ ٚػ 2

 ١ّ٘ٚح ور ) اٌجّؼ١اخ اٌخ١ش٠ح ٚاٌششواخ االسرثّاس٠ح ( اٌرٟ ذذًّ فٟ تاطٕٙا ػٕا٠ٚٓ أِش٠ى١رح ِٚاسر١ٔٛح ٚصرف٠ٛح ِٕرز ذرشى١ٍٙا ٌّجٍرس اٌؼمرُ

رخاتراخ ( الٔاٌطائفٟ ٌٚغا٠ح ٠ِٕٛا ٘زا ، ٚاألوثش ِٓ ٌه دػّٙا اٌق ِذذٚد ٚتج١ّغ اإلِىا١ٔاخ اٌس١اس١ح ٚاٌؼرسىش٠ح ٚاٌّاد٠رح ٚاإلػق١ِرح إلٔجراح ) ا

 اٌٙض٠ٍح اٌّرّثٍح تٙزٖ اٌثٍح ِٓ األدضاب ٚاٌىرً ٚا١ٍ١ٌّش١اخ اٌطائف١ح اٌصف٠ٛح .

 

ٟ اسر. ٌٙا اٌذٚس اٌىث١ش فٟ دػُ ػ١ٍّرٙا اٌس١اس١ح اٌصف٠ٛح اٌطائف١ح ٚتىً  ثمٍٙا ٚٚسائٍٙا اٌّؼشٚفح ٌٚٙذف ُِٙ إال ٘ٛ إٔجراح ِرششٚػٙا اٌس١ 3

 .اٌّخاتشاذٟ اٌصفٛٞ فٟ اٌؼشاق وّشدٍح أٌٚٝ ِٓ ِشادً اسرشاذ١ج١رٙا اٌىثشٜ فٟ إٌّطمح اٌؼشت١ح تصٛسج ػاِح ٚاٌخ١ٍج اٌؼشتٟ تصٛسج خاصح 

 

. دػّٙا ٚإسٕاد٘ا  ٌٍّجشَ اٌؼ١ًّ اٌّاٌىٟ اٌصفٛٞ اٌرٟ  جاءخ تٗ ٚذذ٠ٍٛٗ اٌٝ دوراذٛس صرفٛٞ ِرسٕٛد ِرٓ لثٍٙرا ِٚرٓ لثرً األدرضاب ٚاٌىررً  4

رٙا ١ج١ٚا١ٍ١ٌّش١اخ اٌماتؼح ذذد ػٕٛاْ اٌرذاٌف اٌٛطٕٟ اٌّٛاٌٟ إل٠شاْ ٚاٌرٟ  تٗ ذسرط١غ إٔجاص وافح ِشادً صفذاذٙا اٌّشسرِٛح ٌٙرا ػرثش اسررشاذ

 اٌّشرشوح ضذ االِح اٌؼشت١ح ٚاٌخ١ٍج اٌؼشتٟ .



ِنٓ عٍنٝ  َٛ. صّزٙب اٌّط٠ت رجبٖ ج١ّع اٌفضبئح اٌربصخ ٚاٌعبِخ ٌحىِٛبد ِشطٚع ع١ٍّزٙب اٌؽ١بؼ١خ اٌّربثطار١خ اٌع١ٍّخ ، ٚاٌزٟ ٠شب٘س٘ب اٌعبٌُ ا١ٌ 5

ٛ ا١ٌٍّنبضاد رٍن ٚؼبئً األعالَ اٌّح١ٍخ ٚاٌعطث١خ ٚاألجٕج١خ ٌّب رمَٛ ثٗ ِٓ ٔٙت عبَ ٚذبص ٚرحذ عٕٛاْ اٌفؽبز ) اٌّبٌٟ ٚاإلزاضٞ ( اٌصٞ شفظ ا١ٌٍّنبضاد

سضن  ج١نسا ْ ٠ِٓ عبئساد إٌفظ ٚرمبؼُ اٌعمٛز اٌربصخ ثبالؼزثّبضاد ٚاٌزٕم١جبد اٌّرزٍفخ ِع ج١ّع اٌشطوبد األجٕج١خ ، ِّب جعٍذ ِٓ اٌسأٟ ٚاٌمبصٟ أ

سٖ ١ٌنسض ع١ٍٙنب ٛائثبْ ٘صا اٌفؽبز ) اإلزاضٞ ٚاٌّبٌٟ ( ، إّٔب ٘ٛ ٔبرج ٌفعً ِسضٚغ ِٕٚزج ُِٙ ِٓ ِٕزجبد اٌس٠ّمطاط١خ األِط٠ى١خ فٟ اٌعطاق ٚاٌصٞ ٠عٛز ف

 اٌس١ٌٚخ . طٚةاٌزط١ٍ٠ٛٔبد ِٓ اٌسٚالضاد اٌزٟ ذؽطرٙب أِط٠ىب جطاء حطٚثٙب اإلض٘بث١خ ؼٛاء وبٔذ رٍه اٌحطٚة فٟ أفغبٔؽزبْ أٚ اٌعطاق أٚ غ١ط٘ب ِٓ اٌح

  

ب ط٠. صّزٙب اٌّط٠ت ٌّب رطالجٗ ٚرشب٘سٖ ٚرٍّؽٗ فٟ  حىِٛزٙب اٌّصٕعخ فٟ اٌعطاق اٌّحزً صف٠ٛب ٟٚ٘ رنسعُ إٌانبَ اٌنؽٛضٞ ِبز٠نب ِٚع٠ٕٛنب ٚعنؽى 6

حنطق األذنضط د رٚإعال١ِب .. اٌد .. إٌابَ اٌصٞ فبجئٕب ٠ٚفبجئٕب وً ٠َٛ ِٚع ) األؼف اٌشس٠س ( عٕسِب ٔشب٘س لٛارٗ ٚشج١حزٗ ٚطبئطارٗ ِٓ عٍنٝ اٌفنضبئ١ب

 ثب١ٌبثػ فٟ ؼٛض٠ب اٌشم١مخ .

 

اثجذ ٠ٚثجذ ٌٍعبٌُ ٚاألِخ ثبْ أِط٠ىب ٚاٌص١ٔٛ١ٙخ اٌعب١ٌّخ ّ٘ب فعنال اٌنشط٠ىبْ اٌم٠ٛنبْ  2011/ 12/  31. رؽ١ٍّٙب اٌعطاق إل٠طاْ ثعس أؽحبثٙب ِٕٗ ثزبض٠د  7

ٛؼع ٔحٛ زٚي اٌزإل٠طاْ ٚاٌٍزبْ ثٙب رؽزط١ع رٕف١ص اؼزطار١ج١زّٙب اٌّشزطوخ اٌزٟ رٙسف اٌٝ إوّبي ا١ٌّٕٙخ ٚاٌؽ١ططح ٚاحزالي زٚي اٌر١ٍج اٌعطثٟ ِٚٓ ثُ 

 اِزٕب اٌعطث١خ .  

 
ْ ٔنصً ب أإشْ اٌّشطٚع اٌصفٛٞ فٟ اٌعطاق ٘ٛ اٌجسا٠خ األٌٚٝ ٌّشطٚع صفٛٞ وج١ط ٚذط١طح فٟ زٚي اٌر١ٍج اٌعطثٟ ٚاٌٛطٓ اٌعطثٟ وٍٗ ٚاٌصٞ ثٗ ؼ١جعٍٕ

عٍنٝ ّنٗ اٌٝ اٌحم١مخ اٌّطح اٌزٟ شالٙب اٌعطاق عٕسِب اضرضٝ إٌابَ اٌعطثٟ اٌطؼّٟ عٍٝ رٕف١صٖ ٚرؽ١ًٙ ِّٙخ ٚاٌصٞ ثٗ ؼ١ٕشط اٌٛثنبء اٌنصفٛٞ ١ٌعّ

 أِخ اٌعطة ثعس أْ أٙبض اٌؽس اٌٟ وبْ ٠فصً االِخ اٌعطث١خ عٓ ا٠طاْ .

 

 ٚأذ١طا اذزُ ِمبٌٟ ٘صا ثبٌؽؤاي اٌّٛجٗ اٌٝ أثٕبء أِخ اٌحج١ت اٌّصطفٝ صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚؼٍُ أللٛي ف١ٗ : 

س زثنبأ١ٌػ اٌّشطٚع اٌصفٛٞ فٟ اٌعطاق ٘ٛ ثسا٠خ ٌّشطٚع صفٛٞ ٠ؽزٙسف االِخ اٌعطث١خ وٍٙب ثصٛضح عبِخ ٚزٚي اٌر١ٍج اٌعطثٟ ثنصٛضح ذبصنخ ٘سفنٗ اج

ٌزنؽبلي ٚا ٠ٛ٘خ أِخ اٌحج١ت اٌّصطفٝ ِحّس صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚؼنٍُ اجزثبثنبج جنصض٠بج ، أَ أنٗ ِنشطٚعب ز٠ّمطاط١نب ّٔٛشج١نب ٠رنسَ االِنخ اٌعطث١نخ     ....

 اٌّشطٚع ٠ُمطأ ِٓ عٕٛأٗ .

رّط ع١ٍٕب فٟ اٌؽبثع عشط ِٓ شٙط وبْٔٛ اٌثبٟٔ اٌجبضٞ اٌصوطٜ 
اٌثب١ٔخ ٚاٌعشطْٚ ٌّٕبظٌخ اَ اٌّعبضن اٌربٌسح ثبٔسالعٙب فٟ ِجبثٙخ 

ٚاٌزٟ ِبضغ ف١ٙب اٌّعزسْٚ عسٚاْ  1991اٌعسٚاْ اٌثالث١ٕٟ اٌغبشُ عبَ 

ّ٘ج١بج ؼبّ٘ذ ف١ٗ ثالثخ ٚثالثْٛ زٌٚخ ٚثّب١ٔخ ٚعشطْٚ ج١شبج ِٓ 
لٜٛ اٌجغٟ ٚاٌاالَ ٚاٌعسٚاْ ِّبضؼ١ٓ اٌمصف اٌٛحشٟ ٌجٕٝ اٌعطاق 

اٌزحز١خ ٚااللزصبز٠خ ٚاٌجٕٝ االضرىبظ٠خ ٚاٌططق ٚاٌجؽٛض ٚاٌّصبٔع 
ٚاٌّعبًِ ٚاٌّعاضع ٚاٌصٞ شًّ ؼٛق اٌفٍٛجخ ٚجؽط إٌبصط٠خ ٍِٚجأ 

اٌعبِط٠خ ثً ٚحزٝ ث١ٛد اٌشعط فٟ ثٛازٞ اٌعطاق ٚصحبض٠ٗ ٌٚؽرط٠خ 

اٌّؽ١ّبد أؼّٖٛ ثبٌمصف اٌز١ّٙسٞ ٚ٘ٛ اٌصٞ أؼزّط اثٕب ٚأضثعْٛ ٠ِٛبج 
ٚاٌّعطٚف فٟ اٌعٍُ اٌعؽىطٞ أْ اٌمصف اٌز١ّٙسٞ ال ٠ؽزّط إال 

 ؼبعبد ٚفٟ أؼٛأ األحٛاي أ٠بَ ِعسٚزاد .
 

وّب ٚاجٗ أثٕبء شعجٕب األثٟ اٌحصبض اٌجبئط اٌصٞ اِزس ثالثخ عشط عبِب 

ٚوبْ ِمسِخ ٌٍعسٚاْ األ١ِطوٟ األطٍؽٟ اٌص١ٟٙٛٔ اٌفبضؼٟ ٚاحزالي 
ٌززٛ٘ج ِٕبظٌخ اَ اٌّعبضن ِٓ جس٠س فٟ ِؽ١طح  2003اٌعطاق فٟ اٌعبَ 

اٌجٙبز ٚاٌزحط٠ط اٌابفطح ٚاٌؽبئطح ٔحٛ اٌصط اٌحبؼُ ٚاٌّضٟ ُلسِبج عٍٝ 
 طط٠ك اٌزحطض ٚإٌٙٛض ٚاٌزمسَ ٚاالضرمبء .

 

ال ٠حزننبم ِٕننبٚئٟ اٌع١ّننً اٌّننبٌىٟ ٚأعسائننٗ اٌننٝ ِع٠ننس ِننٓ اٌجٙننس 
اإلعالِٟ ٚاٌؽ١بؼٟ ٌفضح ِّبضؼبرٗ اٌر١ب١ٔنخ ٚاٌمّع١نخ ٌٍنشعت 

اٌعطالننٟ فٙننٛ ٠عننزطف ثعاّننخ ٌننؽبٔٗ ثٛجننٛز اٌمّننع فننٟ ِعزمالرننٗ 
ٚثبٌفؽبز فٟ صفمبد اٌزؽ١ٍح ٚفٟ جٙنبظ اٌجطبلنخ اٌز١ٕ٠ّٛنخ ٚٚظاضح 

 اٌزجبضح .

 
ٚأذ١ط٘ننب ١ٌٚننػ اذط٘ننب اعزطافبرننٗ اٌّننضحىخ حننٛي رننساعٟ ؼننٍطزٗ 

ٚرطاشمُٙ ثبالرٙبِبد ِٓ عٍٝ شبشبد اٌفضبئ١بد .. فصطخ اٌّبٌىٟ 
) صطٔب ِعلبج ٌٍٕبغ ( ٠ٚمط ٠ٚعزطف ثأٔٗ ٚظِطرٗ غ١ط لبزض٠ٓ عٍنٝ إلنطاض 

ٚاْ ُألطد عٍٝ حس رعجن١طٖ ف١ٍنػ ف١ٙنب أٞ فبئنسح  2013ِٛاظٔخ اٌعبَ 

 ٌٍشعت .
 

ٚ٘ىصا رزبٌٝ اعزطافبد اٌع١ًّ اٌّبٌىٟ اٌصٞ رس٠ٕٗ ٚظِطرنٗ ثبطنطٙبز 
ٚلّع اٌشعت ٚرج٠ٛعٗ ٚإشالٌٗ ١ٌزّزع ٘نٛ ٚأظالِنٗ ثبٌنؽحذ اٌحنطاَ 

ِٓ أِٛاٌٗ ٚثطٚارٗ ِزحسثبج عٓ أٗ حمك أضٚع ص١غ ) اٌّنصبٌحخ ( فنٟ 
اٌٛلذ اٌصٞ حبٚي جب٘ساج رٛظ٠ع اٌشعت فٟ ذٕبزق اٌعطل١خ ٚاٌطبئف١خ 

ٚثننصٌه فأٔننٗ ٠عننزطف عٍننٝ ٔفننؽٗ ٚؼنن١س األزٌننخ االعننزطاف ثبٌفمننٗ 

اٌمبٟٔٛٔ ِٚٓ فّه أز٠ٕه ٚحؽبة اٌشعت اد لط٠ت ٚؼن١عٍُ اٌص٠نٓ 
 ظٍّٛا أٞ ِٕمٍتٍ ٠ٕمٍجْٛ .



 

 تِْسِن اللِّه الشَّْحَوِن الشَِّحينِ 

 راُخ ِسسالٍَح َخالَِذج   ِحْزُب الثَْعثِ الَعَشتي االْشِتَشاكي                                                               ُأهٌح عَشتِيٌح َواِحَذج  

 قيادج قطش العشاق                                                                                     وحذج   حشيح   اشتشاكيح

 هكتة الثقافح واإلعالم                

 

 هع حلول الزكشى األولي النتصاسنا التاسيخي تظاهشاخ حاشذج تعثيشاً عن غضثح الشعة العاسهح

 

 يا أتناء شعثنا األتي

 ْا قد يس عاو عهٗ اَرصازَا انرازٚخٙ انكثٛس عهٗ انًحرهٍٛ االيٛسكاٌ ٔإنحاا  انٓصًٚاح انًُكاسج تٓاى ت اديا اعهُإا عاٍ اَاعحاتٓى انرااو  اٙ

ْٔسٔب آخس جُد٘ أيٛسكٙ يحرم ت د شالشح أٚااو ياٍ االعاالٌ  اٙ انحاال٘ ٔانصالشٛاٍ ياٍ اناشٓس  3122انصايٍ ٔان شسٍٚ يٍ كإٌَ األٔل عاو 

 ذاذّ .

 

ح نفرا كاٌ ذنك انٕٛو ٕٚو االَرصاز انرازٚخٙ انحاظى ٔعٛدَا انٕطُٙ ٔانقٕيٙ انكثٛس ٔكاٌ تحق ٕٚو انفرح انصانس انكثاٛس انار٘ ذٕا ام يام ٚإو ا

ٔذُفٛار ْارا االَاعحاب اناٗ ذهاك انقٕاعاد  اٙ  3112األٔل تإعالٌ انًحرهٍٛ االيٛسكاٌ االَعحاب انٗ انقٕاعد ٕٚو انصالشٛاٍ ياٍ يصٚاساٌ عااو 

انحال٘ ٔانصالشٍٛ يٍ آب يٍ ان او ذاذّ ٔانارٙ أيانٓاا يهاْادٔ انث اس ٔانًقأياح جحًٛاار ًُٚٓاس تحًًاّ عهاٗ زإٔض انًحرهٛاٍ انث ااج ان اصاج 

 كاٌ تحق ٕٚو انفرح انصاَٙ ٔ إالر  3122األٔغال ٔ ٕالر انٗ قساز أٔتايا تانٓصًٚح ٔاضطسازِ نإلعالٌ  ٙ انصاَٙ ٔان شسٍٚ يٍ ذشسٍٚ األٔل عاو 

ثٍٛ  ٙ انحال٘ ٔانصالشٍٛ يٍ كإٌَ األٔل عاو  ًُ  ٕٚو َصسَا انرازٚخٙ انكثٛس . 3122انٗ ٕٚو انفرح انصانس ٕٚو انُصس ان

 

 الليًا يدٖ تانًحرهٍٛ االيٛسكاٌ يدازاج ْصًٚرٓى عثس انرٕاطآخ األيٛسكٛح انصَٕٓٛٛح انفازظٛح انرٙ يأناد ذٕزٚاس االيراالل األيٛسكاٙ ناليرا

 انفازظٙ انصفٕ٘ ٔان ًهٛح انعٛاظٛح ٔانرٙ أزالْٔا ألاج طٛ ح ذُٓض تدٔز انثدٚم نهًحرهٍٛ االيٛسكاٌ .

 

ا تٛد أٌ ان ًٛم انًانكٙ ٔشيسذّ انثاغٛح ذحٕنٕا انٗ ألاج طٛ ح تٛد انفسض انصفٍٕٚٛ ٔاَقهثإا عهاٗ كاسكا ٓى  اٙ ان ًهٛاح انعٛاظاٛح نُٛفاسلٔ

تانرعهط  ٙ زقاب أتُاء ك ثُا  هٓصٔا  ٕزار ٔيم ْصًٚاح انًحرهٛاٍ انًهال انًفاثس  ضاد انٓاكاًٙ عاثس إياالءاخ انًاانكٙ ذاى إ اداز األيكااو 

رراال القانها سج عهّٛ تاالعداو نخًط يساخ ٔأزل ْٕا تاعرقال يًاٚاخ ان ٛعأ٘ ْٔكرا ٚرُأنٌٕ انثقٛح تانرراتم تٓدف ذؤجٛج انفرُاح انطا فٛاح ٔا

 انطا فٙ تانرسا ق يم ذؤجٛج انفرُح ان سقٛح  ٙ ذ ثٛس  ازخ عٍ ذٓأ٘ ٔآَٛاز ان ًهٛح انعٛاظٛح .

ٔقد ذسا ق ذنك تاظرًساز يًالخ االعرقال انظانًح تحق يهاْد٘ انث اس ٔانًقأياح ٔضاثاط ٔطٛااز٘ ٔيقااذهٙ جٛاشُا انثاظام ٔأتُااء كا ثُا 

انًهاْد يٍ انشٕٛخ ٔانُعاء ٔانًط تكسايرٍٓ ٔعًهٛاخ ) االجرصاز ( ألتُاء كا ثُا ٔا راحاص  افقاخ انراعهٛح انفاظادج ٔاالي ااٌ  اٙ إ قااز 

د تاَاانش ة ٔذهٕٚ ّ ٔإن اء تطاقرّ انرًُٕٚٛح ٔيسياَّ يٍ اتعط خدياخ انًاء ٔانكٓستاء ٔانًهاز٘ ٔانرٙ ذعثثد تانكٕازز ألتُاء ك ثُا ٔانرٙ 

 ٙ ٕٚو األيطاز ان صٚسج ٕٚو انصالشاء انًاضٙ ٔانر٘ كشل عٍ  اعال انًاانكٙ ٔجاالٔشج يكٕيراّ ان ًٛهاح انارٍٚ ظاسقٕا انًهٛاازاخ انًخصاصح 

نهخدياخ ٔذسكٕا تٕٛخ أتُاء انش ة انفقساء عسضح نه س  ٔانٓدو عهٗ زإٔض ظاكُٛٓا انرٍٚ زايٕا ضحٛح يًازظاخ انهصٕص ٔاناعسا  ان ًٛام 

 انًانكٙ ٔط ًرّ ان ًٛهح .



 ٠ا أتٕاء شؼثٕا اٌصاتش اٌّجا٘ذ

ً أْ رٌه وٍٗ َصآَػَذ ِٓ اٌغخظ اٌشؼثٟ اٌّرؼاظُ اٌزٞ ػثشخ ػٕٗ اٌرظا٘شاخ اٌشؼث١ح اٌذاشذج فٟ األٔثاس ٚاٌفٍٛجح ٚعاِشاء ٚذىش٠د ٚاٌّٛص
ٗ وٍ ٚاٌرٟ شاسن ف١ٙا أتٕاء تغذاد ِٓ اٌثٛسج ٚاٌشؼٍح ٚأتٕاء إٌجف ٚوشتالء ٚأتٕاء شؼثٕا اٌىشدٞ ٚاٌرٟ عررصاػذ ٌرّرذ اٌٝ ِذافظاخ اٌؼشاق

خ د٠اٌٝ ٚاٌثصشج ٚاٌؼّاسج ٚرٞ لاس ٚوشوٛن ٚغ١ش٘ا ِٕذدج تاٌمّغ ٚاإلتادج ٚاٌرج٠ٛغ ٚاالػرماالخ ٚاٌذشِاْ ِٓ اتغظ اٌخذِاخ تً وأد صشخا
ء اٌّظ١ٍِٛٓ آِ ضذا٠ا ف١ضأاخ األِطاس تفؼً فغاد اٌّاٌىٟ ٚطغّرٗ اٌؼ١ٍّح ٟ٘ األلشب اٌٝ تاب اٌغّاء ٚدغاب هللا اٌؼغ١ش ٌٙؤالء اٌؼّال

اٌطغاج اٌز٠ٓ عرذرشق تٗ جثاُ٘ ٚجٕٛتُٙ ٠ٕٚاي ُِٕٙ وً تٕاْ ٚعرّضٟ ذظا٘شاخ أتٕاء شؼثٕا اٌذاشذج فٟ ذصاػذ٘ا ٚذذٌٛٙا اٌٝ ثٛسج شؼث١ح 

ػاسِح ذط١خ تاٌؼّالء ٚذَش١ذ دىُ اٌشؼة اٌرؼذدٞ اٌذ٠ّمشاطٟ اٌذٟ اٌّغرمً ِغرٍّٙح دسٚط اٌزوشٜ األٌٚٝ الٔرصاسٔا اٌراس٠خٟ اٌىث١ش 
ث١ٓ . ُّ  ٚاٌزوشٜ اٌغادعح العرشٙاد اٌشف١ك اٌش١ٙذ صذاَ دغ١ٓ ٚدرٝ تضٚؽ فجش إٌصش اٌ

 
 اٌّجذ ٌشٙذاء اٌؼشاق ٚاالِح األتشاس .

 ٚاٌخضٞ ٚاٌؼاس ٌؼّالء اٌذٍف األ١ِشوٟ اٌص١ٟٙٛٔ اٌفاسعٟ األرالء .
 ٌٚشعاٌح اِرٕا اٌخٍٛد .

 

 قـيـادة قــطــر الـعــراق
 مكتب الثقافة واإلعالم

م ٢١٠٢في الثامه والعشريه مه كاوون األول   
 بغـداد المىصورة بالعـز بإذن هللا

ِا صاي ِغٍغً ع١شن صفماخ اٌرغ١ٍخ اٌفاعذج ذرشٜ فصٌٛٗ ػٍٝ ٌغاْ جالٚصج اٌؼ١ٍّح اٌغ١اع١ح ٚتطأح اٌؼ١ّلً اٌّلاٌىٟ ٔفلغٗ ِلٓ ػٍلٝ ●

 شاشاخ اٌرٍفاص فجالٚصج اٌصفمح اٌز٠ٓ افرضخ أِشُ٘ عؼذْٚ اٌذ١ٌّٟ ٚػٍٟ اٌذتاؽ ٚػلضج اٌلشاٖ تٕلذس ٚغل١شُ٘ اٌىثل١ش ٚتؤشلشاي اٌؼ١ّلً اٌّاٌىلٟ

 ِٚىرثٗ ِٚغرشاسٖ اإلػالِٟ ػٍٟ اٌّٛعٛٞ ٚاٌثم١ح ذؤذٟ .
 

ثٍغٗ ذذ١اخ ٠ُ  افصخ أدذ اٌّمشت١ٓ ِٓ اٌؼ١ًّ اٌّاٌىٟ تؤٔٗ أسعً  لش٠ثٗ فائض ِٛفذاً اٌٝ ػثذ اٌمادس اٌؼث١ذٞ ٚص٠ش اٌذفاع اٌغاتك ٚاٌٙاسب اٌٝ أ١ِشوا●

ٍّلٗ ٚأػاٌّاٌىٟ ٠ٚطٍة ِٕٗ اٌثماء ٚاٌرخفٟ ٌىٟ ال ذفرضخ وً ِغا١ٌك صفماخ اٌرغ١ٍخ اٌرٟ ػمذ٘ا ػثذ اٌمادس اٌؼث١ذٞ ِغ صشت١ا ٚوشٚاذ١ا ٚغ١ش٘ا 

تؤٔٗ أٚصٝ د٘ماْ اٌصفمح ِذّذ اٌؼغىشٞ تّّاسعلح اٌّض٠لذ ِلٓ اٌرىرلُ ػ١ٍٙلا ِٚٛاصلٍرٗ أداء اٌخلذِاخ اٌلرٟ ولاْ ٠ملذِٙا ٌؼثلذ اٌملادس اٌؼث١لذٞ 
 ١ٌمذِٙا ا٢ْ ٌغؼذْٚ اٌذ١ٌّٟ .

 
ذث١َٓ أْ أتٟ سداب صٙش اٌّاٌىٟ ٚاتٕٗ أدّذ ّ٘ا اٌّغؤٚالْ ػٓ ذصف١ح اٌذغاتاخ فٟ فلشق اٌؼٍّلح ت١لٓ اٌرخص١لصاخ اٌّشصلٛدج ٌّىرلة سئ١لظ ●

١ٍِْٛ د٠ٕاس ساذة ٌىً ِٛظف فٟ د١ٓ ٠رماضلٝ فلٟ اٌٛاللغ ثالثلح ِال١٠لٓ اٌلٝ  09اٌٛصساء ٚاٌرٟ فضذٙا تاٌٛثائك ) إٌائة صثاح اٌغاػذٞ ( ٚاٌثاٌغح 
خّغح ِال١٠ٓ ٚاٌثم١ح ِٓ فشق اٌؼٍّح ٠ز٘ة ٌج١ٛب اٌؼ١ًّ اٌّاٌىٟ ٚصٙشٖ ٌٚٚذٖ ٚ٘ىزا ٘ٛ فشق اٌؼٍّح اٌزٞ ٌلُ ذؼشفلٗ دلغاتاخ اسللٝ اٌثٕلٛن 

 ٚاٌّصاسي ٚإال فال .

 
ثلش ٠مٛي اٌؼاسفْٛ تثٛاطٓ األِٛس تؤْ شجاساً ػاصفاً ادرذَ ت١ٓ ِش٠ُ اٌش٠ظ ٚدٕاْ اٌفرالٚٞ اٌّرلغاتمراْ ػٍلٝ ذث١لف صلفذح اٌّلاٌىٟ اٌلغٛداء ػ●

اٌفضائ١اخ د١ث صشخد دٕاْ اٌفرالٚٞ ِارا فؼٍد ٌٍّاٌىٟ ٚاْ ذمثض١ٓ ِال١٠ٓ اٌذٚالساخ ٚلطغ األساضلٟ اٌشاعلؼح ػٍلٝ دجٍلح ٚألا اٌلرٟ أٚاصلً 

 ا١ًٌٍ ٚإٌٙاس ِثذٛدح اٌصٛخ فٟ ) ِجٍظ إٌٛاب ( ِٚٓ ػٍٝ شاشاخ اٌفضائ١اخ ٚآخش٘ا وغشٞ ٌمشاس ِٕغ تث لٕاج اٌثغذاد٠ح تظٙلٛسٞ ِٚلٓ ت١رلٟ

فٟ إٌّطمح اٌخضشاء ِٓ ػٍٝ شاشرٙا ٌرف١ٕذ ٚثائك صثاح اٌغاػذٞ اٌرٟ ػشضٙا ضذ اٌّاٌىٟ ِٓ أست١ً ٚذج١ثٙا ِش٠ُ اٌلش٠ظ تؤٔٙلا اٌلرٟ ذلصذخ 
٘ىلزا ش ٌٍّٚظا٘شاخ إٌّا٘ضح ٌٍّاٌىٟ ٚأشاسخ تؼذَ لا١ٔٛٔرٙا ٚدعرٛس٠رٙا ٚ٘ىزا اٌمأْٛ ٚاٌذعرٛس ػٕذ ِش٠ُ اٌش٠ظ ذى١ُّ األفٛاٖ ٚذذلش٠ُ اٌرظلا٘

 . ١ٙاٟ٘ د٠ّمشاط١ح ِش٠ُ اٌش٠ظ اٌرٟ ذؤِٓ اٌظٙٛس ٌٙا تاٌفضائ١اخ وً ٠َٛ ٚتذٍح جذ٠ذج ٚتخٛاذُ ٌؤٌؤ٠ح ٌٚىٕٙا عٛسج غضة اٌشؼة آذ١ح ال س٠ة ف

 
ٍلٝ ٚجاَء اٌّطُش ِذساساً ٘زٖ اٌّشج ١ٌفلضخ صلفماخ اٌّجلاسٞ ت١ٍّلاساخ اٌلذٚالساخ ٌرغلشق تغلذاد ٚولشتالء ٚٚاعلظ ٚد٠لاٌٝ ٚغ١ش٘لا ٌٚرٙلذَ اٌث١لٛخ ػ●

 عاو١ٕٙا تفؼً طٛفاْ اٌشٛاسع اٌّذ١طح تٙا ٚأغذاد اٌّجاسٞ ١ٌٚؼٍٓ أتٕاء اٌشؼة عخطُٙ اٌؼاسَ ػٍلٝ اٌّلاٌىٟ ٚصِشذلٗ اٌثاغ١لح ٚػٍلٝ اٌثاغلٟ

 ذذٚس اٌذٚائش .



 بسى هللا انشحًٍ انشحٛى

۩ ٌَ َّ نََعهَُّكْى ُحْفهُِحٕ َٔاحَُّمْٕا انهّ ََٔسابِطُْٕا  ََٔظابُِشْٔا  ْٕا اْظبُِشْٔا  ُُ ٍَ آَي ا انَِّزٚ َٓ  ۩ َٚا أَُّٚ

 ظذق هللا انعظٛى

االَخوعاس  كشٖيشث عهُٛا فٙ انحاد٘ ٔانزالرٍٛ يٍ كإٌَ األٔل يٍ انعاو انًاؼٙ ركشٖ عضٚضة عهٗ َفوٕط انعوشع عايوت ٔانعوشالٍٛٛ يُٓوى بوصكم مواض حخًزوم بوز

ا شوكم عاليوت ، يوانكبٛش انز٘ حممخّ انًمأيت انباسهت ٔانصشٚفت عهٗ انًحخم األيٛشكٙ عُذيا أجبشحّ عهٗ جش أرٚال انخض٘ ٔانعاس نٛسحب جٕٛشّ يوٍ انعوشاق 

ٍ انعًوال  خهٛوفاسلت ٔكبٛشة فٙ يسٛشة َؽال حضع انبعذ انعشبٙ االشخشاكٙ يٍ اجم ححمٛك انُعش انُٓائٙ ٔانكايوم ٔحُظٛوا انعوشاق يًوٍ حبموٗ يوٍ ظوُائ  انًح

ًالٚٛوٍ يوٍ أبُوا  شوعبُا ان انًضدٔجٍٛ ألعذا  انعشاق يٍ أيشٚكاٌ ٔظفٍٕٚٛ .. ٔبشغى كم يحأالث ْؤال  األلضاو انخبٛزت إلفشاغ ْزا انُعش يٍ يعاَّٛ انعظًٛوت ٔموذا 

انًخبمٛوت فوٙ يوا  يٓىبأكارٚبٓى ، فاٌ انحمٛمت انخٙ باحٕا ٚذسكَٕٓا ْٕ أٌ االَسحاع األيٛشكٙ دنٛوم آموش ٔيؤكوذ عهوٗ حخًٛوت االَخوعاس انُواجض ٔاَوّ ٚعاوم فوٙ أٚوا

عوذ انعشبوٙ انبٚسًٗ صٔساً بانعًهٛت انسٛاسٛت كَّٕ كصا حمٛمت انمٕة انضائفت انخٙ حأنٕا صس  انشعب يٍ مالنٓا فوٙ ظوفٕا انوصعب ٔؾهٛعخوّ انًُاؼوهت حوضع 

اؾٛوت انضائفوت انخوٙ ًمشاالشخشاكٙ بًًاسساث ٔحصٛت يُٓا األفشاؾ فٙ اسخخذاو انمٕة انعسكشٚت ٔيا ظاحبٓا يٍ إجشا اث حخُافٗ ٔابسؿ انمٕاٍَٛ انذٔنٛت ٔلٛى انذٚ

ٔحًوالث  ئٛتٚخصذلٌٕ بٓا ٔيُٓا عهٗ سبٛم انًزال لوإٌَ االجخزواد سوٙ  انوعٛج انوز٘ سوعٕا نخهطٛفوّ شوكالً فأسوًِٕ انًوسا نت ٔانعذانوت االعخمواالث انعوصٕا

ٔحإٚ  انصعب بخمهٛط يٕاد انبطالوت انخًُٕٚٛوت ٔاسحفوا  َوسب انبطانوت ٔسوشلت انًوال  8691انخؽهٛم ؼذ انحضع ٔرٕسحّ انبٛؽا  فٙ انساب  عصش انزالرٍٛ يٍ حًٕص 

 نعاو ٔغٛشْا .

 

ئج إٚاابٛوت نوعان  َخواأٌ يشاجعت سشٚعت نألحذاد انخٙ يشث بانعشاق مالل انعاو انًاؼٙ حعطٙ اكزش يٍ دنٛم عهٗ يا أحذرّ فعم انٓضًٚت األيٛشكٛت فٙ انعشاق يٍ 

انبعوذ ٔظواس حوك انعًم انآاد٘ عهٗ ؾشٚك انُعش ٔحمٕٚػ دعائى انعًهٛت انسٛاسٛت ظُٛعت االحخالنٍٛ األيٛشكٙ ٔانعفٕ٘ ، فمذ اَكصا كم انضٚا انز٘ يٕسط ب

ٛش يٕجوّ فوٙ ٔغو انُاط انبسطا  فٙ انكاظًٛت ٔانصعهت ٔانحشٚت ٔيذُٚت ظذاو بم فٙ يحافظاث كانذٕٚاَٛت ٔكشبال  ٔانُاا ٔغٛشْوا ٚخحوذرٌٕ عهُواً ٔبوصكم عفوٕ٘

انوذٔس انخبٛوذ فم انغانب عٍ إَااصاث انبعذ ْٔٙ يُاؾك حًْٕٕا أَٓا ًٚكٍ أٌ حعطا يعٓى بفعم انغطا  انطائفٙ انز٘ فصهٕا فٙ صسعّ فٙ ياخًعُا ، دٌٔ أٌ َغ

ا انخٛواس ؼوعاانز٘ ياسسّ بعػ انًحسٕبٍٛ عهٗ انذٍٚ ٔيٍ كم األؾشاا نخشسٛخ ْزِ انًفاْٛى انطائفٛت فٙ انًاخً  انعشالٙ ٔبخوصاٛ  ٔدعوى إٚشاَوٙ ٔاؼو  أل

  سواسلٙ ًوالانٕؾُٙ ٔانمٕيٙ ٔاإلساليٙ انُضّٚ انًُاْػ نالحخالل بكم أشكانّ ٔظٕسِ ٔعشلهت ٔحوصّٕٚ أ٘ جٓوذ أٔ يٕلوا ٚوعب باحاواِ حخهٛوط انعوشاق يوٍ انع

ذٍٚ ٔانُاظوشٚت انو رشٔاث شعبّ ْٔاحكٙ أعشاغ حشائشِ .. ٔبغػ انُظش عوٍ األسوباع أٔ انُخوائج انوخٙ سوخؤٔل إنٛٓوا انخظواْشاث انوصعبٛت فوٙ األَبواس َُٔٛوٕٖ ٔظوال 

َٔوادث بوؽشٔسة  ٍٚٛٔانذٕٚاَٛت ٔانبعشة ٔبعػ يُاؾك بغذاد كانبٛا  ٔانصعهت ، فأَٓا جًٛعاً عبشث عٍ يذٖ االسخٛا  ٔانغؽب انوصعبٙ ٔانُمًوت عهوٗ حكٕيوت انوعفٕ

 انخغٛٛش ٔحًهج مادو اٚشاٌ انًطٛ  َٕس٘ انًانكٙ بًسؤٔنٛت يا ٚاش٘ يٍ اَخٓاكاث ٔحعزٚب فٙ انًعخمالث ٔؾانبج بعؽٓا باسخمانخّ .

 

االئخالا انٕؾوُٙ بوصأٌ  بؤنكٙ َذسن حاى انًأصق انكبٛش انز٘ حًش بّ يا ٚسًَٕٓا بانعًهٛت انسٛاسٛت عهُٛا أٌ َمشأ بئيعاٌ يا حًهوّ انبٛواٌ األموٛش نًوا ٚعوشا صٔساً 

اٌ ٚٓوذا بوصكم مبٛوذ نبٛواَذال  انخظاْشاث انًُذدة بانحكٕيت ٔاعخشافّ بفمذاٌ اناًاْٛش انزمت بأؾشافٓا ٔححزٚشِ يٍ ؾٕفاٌ شعبٙ عاسو ٚؤد٘ انٗ َٓاٚخٓى .. أٌ ا

ٗ بوصخانٗ ايخعاض غؽب انصاس  ٔيحأنت حٓذئت غؽب انًالٚٛوٍ ، غوٛش اَوّ ٚفوؽ  حاوى انخوٕا عهوٗ يوعٛشْى انوز٘ بواحٕا ٚعشفوٌٕ اَوّ أث اليحانوت ٔٚوسعٌٕ 

حوخٗ يوٍ بٛوٍ  افوّانٕسائم إلؾانت أيذ بمائٓى .. أٌ انحذٚذ ٚطٕل عٍ ْصاشت انُظاو انعًٛم فٙ انعشاق ٔؼوعفّ ٔانوعشاعاث انكبوٛشة انعهُٛوت ٔانًخفٛوت بٛوٍ أؾش

انذٔنوت ماظوت  ساثانكخهت انخٙ ُٚؽى إنٛٓا انًانكٙ َفسّ ٔحخٕا اناًٛ  يٍ يا مطٕسة يا ٚبٛخّ نٓى ْزا انعًٛم يٍ مالل اسخغالل إيكاَٛواث يوا حٕفوشِ نوّ يؤسو

عوعاباث ٔيٛهٛوصٛاث ال ًٚكُٓوا انبموا  نفوخشة ؾٕٚهوت ، ارا يوا عشفُوا كٛوا 3002األيُٛت انخٙ حعشْا بٛذِ ، اكبش دنٛم عهٗ أٌ يٍ ٚسٛطش عهٗ يمذساث انعشاق يُوز 

ٛض بٛوٍ انخوٕا انوز٘ ًَٔوَٕاجٓٓا َٔٓٛئ انٕسائم انكفٛهت بٓضًٚخٓا ٔأٔنٓا انعًم بصكم اكزش فاعهٛت ٔسؿ يحٛطُا اناًاْٛش٘ ، ألَّ انؽًاَت األٔنوٗ نُوا ٔاٌ َفوشق 

نُوعش فوٙ ٖ إْ َمٛػ األًٚاٌ ٔبٍٛ انخحسب انًطهٕع ٔانًٓى انز٘ ٚحفع مطؿ عًهُا ٔنكوٍ يوٍ دٌٔ أٌ ٚاعهُوا يُكفوأٍٚ ٔيبخعوذٍٚ عوٍ ٔسوطُا .. عهُٛوا أٌ َوش

بموٗ ُٔٚخوعش نٛ ظشمت عشالٛت حشة ٔفٙ حشياٌ انًالٍٚٛ يٍ ابسؿ حمٕلٓى ٔفٙ عذد األسايم ٔاألٚخواو ٔفوٙ لٕافوم انوصٓذا  ٔحوؽحٛاحٓى َٔخٛموٍ أٌ حضبُوا يوا كواٌ

 ٔٚسام حؽٕسِ انٕٛيٙ فٙ ؼًٛش انصعب نٕال َفحاث األًٚاٌ فٙ لهٕع انًؤيٍُٛ حماً بًبادئّ ٔلًّٛ .

 

َُٚماحِْم فِٙ َسبِٛمِ  ََٔيٍ  ََْٛا بِاِٜمَشِة  ٌَ اْنَحَٛاَة انذُّ ٍَ َْٚصُشٔ ِّ انَِّزٚ ّ َُٛماحِْم فِٙ َسبِِٛم انه ِّ أَْجشاً َعِظًٛاً ۩  الال حعانٗ ۩ َفْه َا َُْؤحِٛ ْٕ ُْٛمَخْم أَٔ َْٚغهِْب َفَس ِّ َف  نهّ

 ظذق هللا انعظٛى .



ر٘اصو اىض٘سح رقذٌٝ ٕزٓ اىضاٗٝةخ اىةزٜ رضةشع رضشٝ ةبد ثجضةص اىَة ويلبد ٗاىَ ةبٌٕٞ اى نشٝةخ ٗاىغٞبعةٞخ اىَةغزقبح ٍةِ ٍضٞةِ اى نةش اى٘ظْةٜ 

اق ةٔ ٍٗ٘ٗاىقٍٜ٘ ٗاالّغبّٜ ٗاىزٜ ال رَضو ثبىطشٗسح رضشٝ بً ثضضٞبً ّ ٞبً ٗاَّب ٕٜ قشٝجخ ٍةِ كنةش اىلةضة ٗدقٞةذح اىجضةش ٗاعةزشارٞغٞزٔ اىغٞبعةٞخ 

 ٗروجٞقبرٖب ، ثو اُ ثضطٖب ٝضجش رضجٞشاً دقٞقبً ٗشبٍالً دِ ٍ٘قف اىلضة ٗسؤٝزٔ اى نشٝخ ٗاالعزشارٞغٞخ .

َةً٘ ٗد ٗرٖذف ٕزٓ اىضاٗٝخ اىٚ اغْبء صقبكخ اىَْبضيِٞ اىجضضِٞ ٗاىَغبٕذِٝ ٗدًَ٘ اى٘ظِْٞ اىضشاقِٞٞ ٗاىَْبضيِٞ اىضةشة اىَْبٕةطِٞ ىالالزةاله ثةو

اثْبء شضجْب اىَغبٕذ اى بثش ٗىزنِ ىٌٖ خٞش ٍضِٞ كٜ ظو اىزش٘ٝٔ اى نشٛ ٗاىغٞبعٜ ٗاىضقةبكٜ ٗاالدالٍةٜ اىةزٛ َٝبسعةٔ اىَلزيةُ٘ ٗدَال ٖةٌ 

 كٜ اثشع ص٘س اىزضٝٞف ٗاىزطيٞو ثَب ٝغبدذ ٕؤالء ديٚ رْ ٞز ٍخووبرٌٖ اىزذٍٞشٝخ ضذ اىضشاق ٗاالٍخ .

ٞشح اىخةرىل اُ كنشّب ٗدقٞذرْب اىزٜ َٕب ّجشاعبً ىََبسعبرْب اىغٞبعٞخ ٗثَب ْٝٞش ظشٝقَٖب ٗٝيََٖٖب اىضضً ديةٚ اُ رنةُ٘ كةٜ اىَةغبساد اىة ب جخ ٗ

ىجي٘غ إٔذاكٖب اى٘ظْٞخ ٗاىقٍ٘ٞخ اىخٞشح ٗكٜ ٕزٓ اىَشاليةخ اىغٖبدٝةخ ٍةِ ٍةغٞشح شةضجْب اى ةبكشح اىةزٜ ٝزضةشع كٖٞةب ٍ ٖةً٘ اىلةضة ٗاىََبسعةبد 

اىلضثٞخ اىٚ اثشع صٞغ اىزش٘ٝٔ كٜ ظو االالزاله ٍَٗبسعبد دَال ٔ ديٚ صضٞذ اىضَيٞخ اىغٞبعٞخ اىَٖزش خ ٗعْزْبٗه كٜ ٕةزا اىضةذد ٍ ٖةً٘   

 اىضقبكخ ٗاىضقبكخ اىض٘سٝخ   .

ضةص ٙ ثاىضقبكخ ٕٜ ٍغَ٘دخ اىقٌٞ اىَبدٝخ ٗاىشٗالٞخ اىزٜ ٝ شصٕب اىَغزَع ٗٝز بدو ٍضٖب األّغبُ كٜ الٞبرٔ اىٍٞ٘ٞخ ٗقذ أّل ش ٍ ًٖ٘ اىضقبكخ ىةذ

 اىَغزَضبد ثبى٘عب و اىَبدٝخ ٗاىخجشح كٜ ٍٞةذاُ انّزةبط كَٞةب اّلة ش ٍ ٍٖٖ٘ةب ىةذٙ ثضةطٌٖ األخةش ثبى٘عةب و اىشٗالٞةخ اىةزٜ رةغزجضذ اىَةبدح ٍةِ

 ظشٗالبرٖب ّٖب ٞبً ٗقذ ٍضيذ اىَبسمغٞخ اىزٞبس األٗه كٜ الِٞ ٍضيذ اىَذسعخ اىَضبىٞخ اىزٞبس اىضبّٜ .

 ةشص رْ ٗكٜ اىَ ًٖ٘ اىَبسمغٜ رزخز اىضقبكخ ظبثضبً ٍبدٝبً ع٘اء كَٞب ٝزضيق ثَطَّٖ٘ب األٝةذٝ٘ى٘عٜ ٗر٘عٖبرٖةب اىضقبكٞةخ ٗكةٜ اىَ ٖةً٘ اىشأعةَبىٜ

 صقبكزبُ األٗىٚ صقبكخ اىوجقخ اىَغٞوشح ٕٜٗ صقبكخ اىجشع٘اصٝخ اىزٜ رضْٚ ثبى  ٘ح اىَغٞوشح ديٚ اىَغزَع ٗاىضبّٞخ صقبكخ اىشضت .

 ٗىقذ أدسك الضة اىجضش اىضشثٜ االشزشامٜ اىخيو كٜ ٍٞضاُ اىزو٘س كٜ اىغبّجِٞ اىشٗالٜ ٗاىَبدٛ ٗقبه ثةنُ ٕةزا اىخيةو ٝةؤدٛ اىةٚ اضةوشاة خوٞةش

ٜ ه كةكٜ دَيٞخ اىزو٘س ٗٝق٘د اىٚ األصٍخ ٗديٞٔ كنُ اىضقبكخ اىزٜ رشرنض ديٚ اىغبّت اىشٗالٜ كٜ اىزو٘س كقع ٗرَٖو اىغ٘اّةت اىَبدٝةخ اىةزٜ رزلة٘

َبدٝةخ ٍةِ اى اىْٖبٝخ اىٚ دَيٞخ خٞبىٞخ الثذ أُ ر وذً ثلقب ق اى٘اقع كزْضضه دِ األغيجٞخ ٗمزىل اىلبه ثبىْغجخ ىيضقبكخ اىزٜ ال رٖزةٌ الال ثبىغ٘اّةت

 اىزو٘س ٗرَٖو اىغ٘اّت اىشٗالٞخ .

 ٘سحٍِٗ ٕزا اىَْويق كقذ رشمض االٕزَبً ديةٚ قوةبا اىضقبكةخ كةٜ اىضةشاق ثبدزجةبسٓ ٍةِ امةضش اىقوبدةبد ارة بالً ثلٞةبح اىْةبط ٗثةجشاٍظ اىلةضة ٗاىضة

ضة اىلةٗثغٞبعبرَٖب ديٚ ٍخزيف األصضذح ٗكٜ البىخ صذاً س ٞغخ ٍٗٝ٘ٞخ ٍع اىضقبكبد ٗاالرغبٕبد اى نشٝخ اىَضبدٝخ ٗاىغشٝجخ ديٚ رشاس االٍةخ ألُ 

دٍَ٘ةبً  شثةٜٝذسك ثنُ اىذٗا ش اى ّٖٞ٘ٞخ ٗانٍجشٝبىٞخ ٗاىق٘ٙ اىَضبدٝخ ٗاىوبٍضخ األخشٙ رغضٚ ىيزنصٞش اىْ غٜ ٗاىضقبكٜ ديٚ اىَ٘اظِ اىضشاقٜ ٗاىض

خ ٘ثٞثَب ٝلقق أالالٍٖب كٜ رنشٝظ اىشٗػ االّٖضاٍٞخ ٗاىزشنٞل ثغذٗٙ االىزضاً اى٘ظْٜ ٗاىقٍٜ٘ ٗقٌٞ اىض٘سح ٗمزىل عضٖٞب ىْةشش االرغبٕةبد اىةشض

 ٗاىقٌٞ اىغشٝجخ ديٚ ٍغزَضْب ٗمزىل رنشٝظ اىْضدبد اىقوشٝخ .

الدخةبه 8691ٗىزشعَخ ريل اىَجبدئ كقذ دَيذ اىض٘سح كٜ اىضشاق ثذاٝخ ديٚ ٍل٘ األٍٞخ ٍِ ثِٞ اىَ٘اظِْٞ كْ َذ الَيخ ٗظْٞخ شبٍيخ ٍْةز دةبً 

( مَةب ن٘ األٍِٞٞ ٍِ اىغْغِٞ كٜ ص ٘ف ٍل٘ األٍٞخ ّٗغلذ اىزغشثخ ّغبالبً ٍزَٞضاً أشبدد ثٔ اىَْ َخ اىذٗىٞخ ىيزشثٞخ ٗاىضقبكةخ ٗاىضيةً٘ ا اىّٞ٘ةغ

اى ْةُ٘ بظ ادزَذد اىض٘سح أعي٘ة رضٌَٞ اىضقبكخ ٗاىزشمٞض ديٚ اىزشاس ٗاىزبسٝخ  اىضشثٜ ٍع دذً الَٕبه اىَضبصشح كٜ اىضيً٘ ٗاىزنْ٘ى٘عٞب كْٖطذ أَّة

بكخ اىض٘سٝخ ىضقٗاٟداة ٗاىضيً٘ دٍَ٘بً ٗثبد اىَ٘اظُْ٘ ٝز بديُ٘ ٍع اىْزبط اىضقبكٜ ٗاألدثٜ ٗاى ْٜ ٗاىضيَٜ ٗثزىل ٗضضذ اىض٘سح اىضشثٞخ كٜ اىضشاق ا

 ديٚ اىوشٝق اى لٞلخ ٕٜٗ رجْٜ رغشثخ اشزشامٞخ ٍزَٞضح ىٖب ظشٝقٖب اىخبص .

ٍِ ْٕب سمةض ٗ ٗقذ رشاكق ٍع االزاله اىضشاق رشٗٝظ صقبكخ االعزالة ٗاالغزشاة ٗاىَلبص خ اىضشقٞخ ٗاىوب  ٞخ ٗرذٍٞش ٍْ ٍ٘خ اىقٌٞ اىزشث٘ٝخ ٗاألخالقٞخ 

وةبء ثض اىشكٞق اىَغبٕذ دضح الثشإٌٞ األٍِٞ اىضبً ىيلضة ثنُ اىغٖبد ٕ٘ ٕ٘ٝخ اىلضة ٗدقٞذرٔ ٗصقبكزٔ ٗثةزىل كةنُ ٍةغٞشح اىغٖةبد ٗاىزلشٝةش رشاكقةذ

جِٞ . َُ  صقبكٜ أَٝبّٜ ٗظْٜ ٗقٍٜ٘ ٗاشزشامٜ ٍ٘الذ ىيشضت ٗىَغٞشرٔ ثبرغبٓ اىْ ش اى
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 زيارج انًانكي نألردٌ هروب يٍ يأزقه انقاتم .. ويحاونح تائسح نفك طوق عسنته انخاَقح

 

 
 ٠ب أثٕبء شعجٕب األثٟ

طبئف١خ اٌِّب ال جذاي ف١ٗ أْ حىِٛخ اٌّبٌىٟ اٌع١ٍّخ ساحذ رشعف فٟ ِٕحذس ِأصلٙب اٌمبرً ٌُٚ ٠ٕفعٙب افزعبي األصِبد ٚرصع١ذ اٌصشاعبد اٌعشل١خ ٚ 

ْ ِع اطشاف اٌع١ٍّخ اٌغ١بع١خ ٚأخ١ش٘ب ١ٌٚظ آخش٘ب اعزمبي حّب٠بد اٌع١غبٚٞ ِٚب رشرت ع١ٍٙب ِٓ رذاع١بد خط١شح ٚسدٚد أفعبي ِمبثٍخ ِٚٓ شأ

زٟ رٌه وٍٗ أْ ٠ؤدٞ فٟ رخط١ظ اٌع١ًّ اٌّبٌىٟ اٌٝ رأج١ج اٌفزٕخ اٌطبئف١خ ٚاٌعشل١خ ٚاٌزٟ ِٓ ح١ث ٠ذسٞ أٚ ال ٠ذسٞ عّمذ اٌّأصق اٌمبرً اٌ

أحذس إ١ٌٗ ِّب أٌجأٖ اٌٝ ص٠بسح األسدْ اٌشم١ك عٍٝ ٔحٛ ِفبجئ ٘شثبً ِٓ ِأصلٗ اٌزٞ أٚلع ٔفغٗ ف١ٗ فٟ ِحبٌٚخ ثبئغخ ٌفه طٛق اٌعضٌخ 

خ شث١اٌّضشٚة حٛي حىِٛزٗ اٌع١ٍّخ ثفعً ع١بعبرٙب اٌعشل١خ ٚاٌطبئف١خ ِٚٛالفٙب اٌال ٚط١ٕخ ٚاٌال ل١ِٛخ طبسحبً ٔفغٗ عشاثبً ٌحً اٌمضب٠ب اٌع

ٟ عشثٚاإلل١ّ١ٍخ عٍٝ حذ رعج١شٖ فٟ ح١ٓ ٠ٕفز دٚس األداح اٌط١عخ ٌٍصف٠ٛخ اٌفبسع١خ فٟ دعّٙب ٌٍٕظبَ اٌغٛسٞ اٌمّعٟ فٟ رثحٗ ألثٕبء اٌشعت اٌ

ٟ ح فاٌغٛسٞ , ٚفٟ ِحبٌٚخ خبئجخ ِفضٛحخ ٌٍزأ١ٌت عٍٝ اٌعٕبصش ٚاٌمٜٛ اٌٛط١ٕخ اٌعشال١خ فٟ األسدْ ٚاٌزٟ ِٓ اٌّؤًِ أْ ال ٠غزج١ت ٌٙب األخٛ

 خشٜاألسدْ اٌشم١ك اٌز٠ٓ عجشٚا دِٚب عٓ ِٛلفُٙ األخٛٞ اٌّزعبطف ِع اٌشعت اٌعشالٟ فٟ ِعبٔبرٗ فٟ ِٛاجٙخ االحزالي ٚاٌزغٍظ ٚاٌزحذ٠بد األ

 اٌزٟ رجبثٙٗ .

 

 يا أتُاء شعثُا انصاتر

 يا أتُاء االيح انعرتيح وشرفاء انعانى اجًع

ٚحذٚا صفٛفىُ ٚصعذٚا ِجبثٙزىُ اٌجٙبد٠خ ٌحىِٛخ اٌّبٌىٟ اٌع١ٍّخ ٌٍصف١٠ٛٓ اٌفشط ٚٚاصٍٛا ٔضبٌىُ ضذ ِّبسعبرٙب اٌزمغ١ّ١خ اٌّفززخ 

 ٌٍشعت اٌعشالٟ األثٟ ٚاٌشا١ِخ اٌٝ ضشة ٚحذرٗ اٌٛط١ٕخ ٚرّض٠ك ٔغ١جٗ االجزّبعٟ اٌّزّبعه .

 

اح فٙب ٟ٘ اٌع١ٍّخ اٌغ١بع١خ اٌّخبثشار١خ رٙٛٞ فٟ دسن االٔحذاس ٚاٌغمٛط إٌٙبئٟ .. ٚ٘ب ٟ٘ حىِٛخ اٌّبٌىٟ اٌع١ٍّخ رزعشٜ عٍٝ حم١مزٙب أد

ِٕفزح ٌّخططبد اٌحٍف األ١ِشوٟ اٌص١ٟٙٛٔ اٌفبسعٟ ٚعبسلخ ٌثشٚاد اٌعشاق إٌفط١خ ٚأِٛاي شعجٗ ٚلٛرٗ اٌّع١شٟ عجش عمذ صفمبد اٌزغ١ٍح 

ء اٌفبعذح ِٓ أِٛاٌٗ ٌزثحٗ ٚرثح شم١مٗ اٌشعت اٌعشثٟ اٌغٛسٞ اٌصبِذ ثٛجٗ اٌمّع ٚاألرالي فضالً عٓ رج٠ٛعٗ ٌٍشعت اٌعشالٟ ٚإفمبسٖ ٚإٌغب

ىِٛخ ط حثطبلزٗ اٌز١ٕ٠ّٛخ ٚحشِبٔٗ ِٓ اثغظ خذِبد اٌّبء ٚاٌىٙشثبء ٚاٌٛلٛد .. ث١ذ أْ شعجٕب اٌّمذاَ ٠ٛاصً ِغ١شح جٙبدٖ ٚصحفٗ اٌّزصبعذ ألعمب

ٟ اٌّبٌىٟ اٌع١ٍّخ ٚإلبِخ حىُ اٌشعت اٌزعذدٞ اٌذ٠ّمشاطٟ اٌحش اٌّغزمً ٚاعزئٕبف ِغ١شح اٌجٕبء اٌثٛسٞ ٚإٌٙٛض اٌٛطٕٟ ٚاٌمِٟٛ ٚاإلٔغبٔ

 اٌشبًِ .

 

 اٌّجذ ٌشٙذاء اٌعشاق ٚاالِخ األثشاس .

 ٚاٌخضٞ ٚاٌعبس ٌٍعّالء خٛٔخ شعجُٙ ٚاِزُٙ .

 ٌٚشعبٌخ اِزٕب اٌخٍٛد .

 

 

 قـيـادج قــطــر انـعــراق

 يكتة انثقافح واإلعالو

 و ٕٕٔٓفي انراتع وانعشروٌ يٍ كاَوٌ األول 

 تغـذاد انًُصورج تانعـس تإرٌ هللا
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