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أص در مزك ا دردردت لس دريةلت ةرت تدجت اديةنةرت درة ة رت خ ا دري ملا دتل ةملا
دصص ددردس مخي رت كمل يد د ابل رت عص لر ثبة رت

عدددً م دصص ددردس م
مودكب رت رملر وردس درودل ن در ة

در زد  ،حة ت ترا درء وى عت ا أ ا در ء ل ل

دريةلت ةرت تدجلملص لد رت تدجةمل لعة رت درة ة رت د لر رت ت ش خا خ ل
درد دتد در زد

عت ا در ة

ف

مزحت رت

ف د فز ا مزحت رت درد دتد دريب ل مو وعلس يت

دصصددردس هذد دحلدث درخبري در ذ أخ ذ در در د ك م د له د در خ ز ف

ذ

دتزحترت
كنااا ذتاالث ال ااْرٗ الظا ٔ٘  32سا تنر3125و مشااا ٘ كا نٗ مااً الفَااد ال لاارٖ
ّارت اااا اباار ال دّاىٔاا٘ صتص ا ٔتَا كنااا مل خت ا ُ ٍاالِ اداااداراث مااً ال حااْ
ّالدراساث ال قافٔ٘ الشٔاسٔ٘ فإ اإلر ال لرٖ القرآىٕ اللٖ تل اُ الظأَد القاٜاد
الشٔد شني صدر الدًٓ ابْثٕٔ ،ث ت ي ٙاملركز فإ ٍالا الصادإ داادار "سلشال٘
الظَٔد القاٜد" اليت ادر ال دإ األّل ميَا فإ ذصرٓ 3129و
ذما عً اخلنش٘ اللتب سال ٘ اللكر فَٕ كاآلتٕ;
( )1ألف يىم مه العدوان على اليمه
ادر اللتا فإ ٓيآر 3129و ،متضنياً عدإاً مً الدراساث ّاملقادث ّاإل صاٛاث
ال ٔاىٔ٘ ْل ال دّاٌ عل ٙالٔنً تالل ذلف ْٓو كناا تضانً اللتاا إراساتني عاً
فتياا٘ 3إٓشاانر 3128و< د ااداٍنا استظاارافٔ٘ عشاالرٓ٘ تْق ااح اادّ املا امرٗ ق ا
ّقْعَاااّ ،األتاار ٚسٔاساأ٘ يلٔلٔاا٘ اٍتنااح صتياااّل ط ٔ ا٘ ّذص اااإ تلاام امل ا امرٗ ص ااد
ّقْعَا ىأٍم ذٓضاً عً تضنً اللتا لتقرٓر عً تلم ال تي٘ ا تْ ٚراداً ل دإ مً
اآلراّ ٛالتحلٔالث الصاإرٗ عً مراكز الدراساث ال رصٔ٘ ّال املٔ٘
دىل جاىااب املااْاإ الشاااصق٘ ،تضاانً اللتااا ذٓضااً ّرقاا٘ عنا

ااْل اآلثااار ادقتصاااإٓ٘

للحر عل ٙالٔنًّّ ،رق٘ عن ذتار ٚعاً اىتَاكااث قاْق اإلىشااٌ فاإ النَْرٓا٘
الٔنئ٘ تالل ْٓ 2111و مً ال دّاٌ صاإلضاف٘ ذٓضاً لدراس٘ ىقدٓ٘ ْل جترص٘ اإلعالو
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الاْط املياااٍل لل ادّاٌ تااالل تلام املر لاّ٘ ،تقرٓاار تقٔٔنإ ألإا ٛلْماا٘ ادىقااا
الْط فإ تلم املر ل٘ ااإر عً ميتد ٚمقارصاث
اليشخ٘ ادللرتّىٔ٘ لللتا متْفرٗ عل ٙالراصط; http://www.yecscs.com/downloadlib/5

( )2قراءة يف املشروع القرآين للشهيد القائد السيد حسني بدر الديه احلىثي.
ااادر اللتااا ف اإ مطلااا ال اااو 3129و ،متضاانياً تصاائ اً مل اا ا تْتااُ مااال و الشاأد
شني ابْثٕ فإ دطار عيآًّ فلرٓ٘ حمدإٗ ،كنا تضانً اللتاا ذٓضااً عرضااً
ملْاقف الظَٔد القاٜد د ا ٛك قضٔ٘ مً القضآا احملدإٗ ّفقاً ملرج ٔ٘ قرآىٔ٘
ّتلنً ذٍنٔ٘ ٍلا اللتا فإ ذىُ ُٓقدو لل ا ث ّالادارض مااإٗ طا ُ متلاملا٘ عاً
املْضاْعاث الايت تياّ ااا الشأد شاني ابااْثٕ ّفال املْقاف القرآىاإ املياساب ،كنااا
ٓقدو للقارئ اْرٗ عام٘ عً فلر الظَٔد القاٜد ّعً مظرّع ذىصاار ال ،صاإلضااف٘
دىل ذىُ ْٓضح مْقف ذىصار ال ّال لار القرآىإ الالٖ قدماُ الشأد شاني اباْثٕ
مً القضآا اخلالفٔ٘ ّمً الاتَُه ّاإلطااعاث ّابناالث التظآَْٔ٘ الايت ٓشاتَد صَاا
ٍلا املظرّع ال قافإ القرآىٕ كنا اٍته اللتا ص رض مشاتْٓاث الطارو ّالت قٔاف
اللٖ اىتَجُ الشأد شاني اباْثٕ فاإ اتتٔاار مْضاْعاث حماضاراتُ ّترتٔ َاا علاٙ
اليحْ امل رّ
اللتااا صص ا ٘ عاماا٘ تضاانً اث ا عظاار حمااْراً ا تااْث عرض ااً لل دٓااد مااً األص اااإ
امل دّ ٜ٘ٔال لرٓ٘ اليت ا تْتَا ماال و الظأَد القاٜاد اىطالقا ًا ماً املرج ٔا٘ القرآىٔا٘
ّل

ذصر املشاّ ٜالقضآا اليت ا تْتَا تلم احملاّر ادث عظر ما ٓأتٕ;

 مشأل٘ القٔاإٗ ّم َْمَا كنا جا ٛفإ ال لر القرآىٕ مشأل٘ ادٍتدا ٛصالقرآٌ، مشأل٘ ال الق٘ صني القرآٌ ّالشيّ٘ ،ال الق٘ صني القرآٌ ّال رتٗ مشأل٘ طاع٘ ال ّّلٕ األمرّ ،تْلٕ ال ّالرسْل ّاإلماو علٕ مشأل٘ م رف٘ الرسْل مً تالل القرآٌ اللارٓه ّعاملٔا٘ الرساال٘ احملندٓا٘ ّعاملٔا٘التط ٔل
 مشأل٘ اداط ا ٛاإل ٕ ّذعالو ا دآّ٘ ،عالق٘ اداط ا ٛاإل ٕ مبصاحل الياض،ّإّر ذعالو ا د ٚفإ ىصرٗ املفشتض ني
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 مشأل٘ الرتصٔ٘ الَاإٓ٘ فإ القارآٌ ّذٍنٔا٘ قضأ٘ الَااإ فاإ فلار الشأد شانيابْثّٕ ،ماا ٓت لال صَالِ القضأ٘ ماً م اأٍه الَااإ ّالصاراع ّسا ٔ ال ّالظاَاإٗ
ّالتضحٔ٘ فإ س ٔ ال
 مشاااأل٘ املظااارّع الْ ااادّٖ القرآىااإ كضااارّرٗ للنجتناااا ادساااالمٕ فاااإ مْاجَااا٘املظارٓا الصَْٔىّٔ٘ ،اب القرآىٕ ملشأل٘ اخلالفاث امللٍ ّٔ٘ ،امليَج ال نلٕ للْ ادٗ
ادسالمٔ٘ ّادعتصاو صال ّمشأل٘ الْسطٔ٘ فإ ادسالو
 مشأل٘ الرؤٓ٘ القرآىٔ٘ فإ الاىب ادقتصااإّٖ ،ذٍنٔا٘ ادقتصااإ الزراعإ ّمشاأل٘راعاا٘ القاااثّ ،قضااآا املللٔاا٘ املالٔاا٘ ّادى اااق ّاد تلااارّ ،قضاأ٘ الرصاااّ ،ذٍنٔاا٘
ادستقاللٔ٘ املالٔ٘ ّاإلإارٓ٘ لألم٘
 مشااأل٘ إّر ّمشاا ّلٔ٘ املاارذٗ فااإ القاارآٌ اللاارٓهّ ،قضااآا الت رٓاال صااني الرجااّاملرذّٗ ،ت دإ الزّجاثّ ،املَرّ ،قضٔ٘ املت ٘ فإ القرآٌ اللرٓه ّمْقف ذىصار ال
ميَا
 القضٔ٘ ال لشطٔئّ٘ ،ذٍنٔ٘ القْٗ فإ الصراع ما ال دّ ّتطْرٗ الت رٓطّ ،عالق٘املشاالنني صالقضاأ٘ اإلسااالمّٔ٘ ،عاادا ٛالَٔااْإ لل اار ّاملشاالننيّ ،د ٔااآ ٛااْو القاادض
ال املٕ ،كنا ٓتياّل املخططاث الَْٔإٓ٘ للشٔطرٗ عل ٙابج ّال ٔح ابراو
 مشأل٘ الظِ ار ّإّرِ فإ م ركا٘ الاْعٕ ّذٍنٔتاُ كشاالو ّمْقاف ،صاإلضااف٘ اىلمقاط ٘ ال ضاٜا األمرٓلّٔ٘ ،مظرّع ادسات نار الدٓاد القااإو ياح ساتار حمارصا٘
اإلرٍا ّ ،عالق٘ الْدٓاث املتحدٗ األمرٓلٔ٘ صدعه اإلرٍا
اليشخ٘ ادللرتّىٔ٘ لللتا متْفرٗ عل ٙالراصط; http://www.yecscs.com/downloadlib/6

( )3قراءاث يف فكر املسرية القرآويت
تضاانً اللتااا  8مااْاإ تيْعااح مااا صااني الدراساااث ّاملقااادث الاايت ت حااث فااإ اإلر
ال لرٖ اللٖ تركُ الظَٔد القاٜد الشٔد شني صادر الادًٓ اباْثّٕ ،كاللم عاً
طخصٔتُ املنٔزٗ ٔث ٓ ادذ اللتاا صدارسا٘ ت رٓ ٔا٘ عاً ذىصاار الٍّ ،إ إراسا٘
سٔاسٔ٘ ثقافٔ٘ عً ذىصار ال (اخلطا ّابرك٘)ّ ،تُ د ذّل إراس٘ عاً ذىصاار ال
ااإرٗ عً طخصٔ٘ مً ذّساا ذىصار ال م رٗ عيَه
كنا تضنً ادادار ماإتني ْل الظخصٔ٘ ادست يا ٜ٘ٔللظأَد القاٜاد ّكٔاف ادا
"عيْاٌ قضٔ٘"
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تضاانً اإلااادار إراس ا٘ فلرٓاا٘ سٔاساأ٘ ااْل قضاأ٘ ادساات نار فااإ فلاار الظاأَد
القاٜاادّ ،جتلٔاااث درثااُ ال لاارٖ لااد ٚقاٜااد ال ااْرٗ ّعٔ ااً صال اادّ ّقٔاااإٗ للظ ا ب فااإ
مْاجَ٘ ال دّاٌ ّخمططاتُ ادست نارٓ٘
كنااا تضاانً اإلااادار ّرقاا٘ عنا

ااْل الظاأَد القاٜااد ّالتااارٓ ّّ ،رقاا٘ عنا ذفتاارٚ

تياّلح ال ُ د ادجتناعٕ فإ فلر الظَٔد القاٜادّّ ،رقا٘ عنا ثال ا٘ تياّلاح القضأ٘
ال لشطٔئ٘ فإ تطا الظَٔد القاٜد
اليشخ٘ ادللرتّىٔ٘ مً اللتا متْفرٗ عل ٙالراصط; http://www.yecscs.com/downloadlib/7

( )4الرئيس الشهيد صاحل الصماد :اجملاهد والقائد الىطين
ااادر اللتااا فااإ ْٓىٔااْ 3129و مبياسا ٘ ذرص ٔئاا٘ رٜاأص النَْرٓاا٘ الظاأَد ااااحل
علاإ الصااناإٔ ،ااث تضاانً  43ماااإٗ (إراساااث ّمقااادث يلٔلٔاا٘ ّاىط اعٔاا٘ ذرفقااح
صللناث للرٜٔص الظَٔد) ٔث تيْعح املاْاإ ماا صاني مقاادث كت َاا ماال ٛالارٜٔص
الظاأَد الصااناإ فااإ اجمللااص الشٔاساإ األعلااّ ٙولااص الااْ راّ ٛرفاقااُ مااً ذعضاااٛ
امللتب الشٔاسٕ ألىصار ال ّقد تصدر مقدم٘ اللتا تطا قاٜاد ال اْرٗ الشأد
ع د امللم صدر الدًٓ ابْثٕ ْٓو تظٔٔا الرٜٔص الظَٔد الصناإ
ت لص مْاإ اللتا مد ٚقر طخصٔ٘ الرٜٔص الظَٔد ماً رفاقاُ ّّجاُ اإلىشااىٕ
ّعالقتُ صال املني م ُ ّيلُٔ صاملش ّلٔ٘ ّرقٕ سلْكُ ما ك ماً ا تلاْا صاُ فاإ
ظرّ ال ن املختل ٘ ،كنا تشج طَاإاث عل ٙملاىتُ املَنا٘ فاإ التاارٓ الأن
امل اار
كنااا ا تااْ ٚاللتااا علاا ٙإراساااث عااً الاارٜٔص الظاأَد الصااناإ< ميَااا اىط اعٔاا٘
يلٔلٔ٘ ْل طخصٔتُ القٔاإٓ٘ ال لّٗ ،ذتر ٚيلٔلٔ٘ سٔاسٔ٘ تياّلاح مظارّع الدّلا٘
الْطئ٘ فإ تطاصاتاُّ ،املَنا٘ التارئا٘ الايت تصاد ٚاا فاإ رٜاسا٘ الا الإ ّاألٍنٔا٘
التارئاا٘ للاادّر الاالٖ ل ااُ فااإ مْاجَاا٘ ال اادّاٌ مااً مْق ااُ كاارٜٔص للجنَْرٓاا٘،
صاإلضاف٘ دىل مقادث يلٔلٔ٘ عً الرٜٔص الظَٔد ّمظرّع صيا ٛالدّلّ٘ ،عً ذٍنٔا٘ ماا
قدمُ الرٜٔص الظَٔد الصناإ للٔنً
تياااّل اللتااا ذٓض ااً ذٍاادا ّتااداعٔاث ا تٔااال الاارٜٔص الظاأَدّ ،عالق ا٘ ا تٔالااُ
مبظرّع صيا ٛالدّل٘ الٔنئ٘ ،كنا تياّل اللتا  -فإ ٍلا الشٔاق  -التارٓ الدمْٖ
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األمرٓلٕ فإ ا تٔاال الرؤسااّ ٛقااإٗ ركااث التحارر الْطئا٘ فاإ ال ااملّ ،كالا
مصن ابركاث ال ْرٓ٘ ص د ا تٔال قٔاإاتَا
تضاانً اللتااا يف تتامااُ  6تطاصاااث ٍاماا٘ ذلقاٍااا الاارٜٔص الظاأَد يف املياساا اث
الْطئ٘ كاٌ ذصر ٍا كلنتُ األتنٗ اليت ذلقاٍا يف مدٓي٘ ابدٓادٗ ق ٔا سااعاث ماً
استظَاإِ
اليشخ٘ ادللرتّىٔ٘ مً اللتا متْفرٗ عل ٙالراصط; http://www.yecscs.com/downloadlib/8

( 21 )5سبتمرب :ثىرة الشعب املستمرة
تضاانً اللتااا  26إراساا٘ ّمقالاا٘ للتااا عياأني ّعاار

ااْل ثااْرٗ  32ساا تنر

الظ ٔ٘ الٔنئ٘ اليت اىدل ح عاو 3125و ّتيّْع حمتْ ٚاللتا ما صاني ماْاإ تتحاد
عً ال رتٗ اليت س قح ال ْرٗ ّتدرض األس ا ّال ْام اليت ذإث دىل اىددعَاّ ،كلا
املَااااو ّاألٍااادا ّاملشا ا ّلٔاث الااايت طفر اااح علااا ٙعااااتل ال اااْرٗ ّقاااد اٍتناااح ٍااالِ
الدراساث ذٓضاً صال حث فإ ال ْام ادجتناعٔ٘ ّاألص اإ الدعقراطٔ٘ املت لقا٘ صاال ْرٗ
ّكلا ابراكاث الظ ٔ٘ اليت س قتَا
كنا تضانً اللتاا قارا ٗٛفاإ ٍاْامع ثاْرٗ  37سا تنر 2:73وّ ،كاللم إراسا٘
ْل الطرٓل دىل اللٔيْى٘ الٔنئ٘ٔ ،ث ّق اح تلام الدراسا٘ علا ٙحمطااث تارئا٘
عئاا٘ مت اادإٗ ّعلقااح علاا ٙاليضااادث الشٔاساأ٘ فااإ تلاام احملطاااث ّاااْدً دىل ظَااْر
ذىصار ال عل ٙالشا ٘ الٔنئ٘
تضنً اللتا ذٓضاً إراس٘ ْل ثاْرٗ  32سا تنر ّعالقتَاا ص اْرٗ  22فرآار 3122و
صاعت ارٍااا تصااحٔحاً للنشااار الظ ا ا الاأن الاالٖ اح دعاقتااُ صامل اااإرٗ اخللٔجٔاا٘
ّكلا مْاإ تتحد عاً رإّإ ذف اال القاْ ٚامل اإٓا٘ لل اْرّٗ ،ميَاا القاْ ٚاحمللٔا٘ الايت
اّلااح ذٌ ترَاار ال ااْرٗ كاااىقال عشاالرٖ ذّ تلاام الاايت ت املااح م َااا كاااىقال ،
صاإلضاااف٘ ملْاقااف القااْ ٚامل اإٓاا٘ اخلارجٔااا٘ ّرإّإ ذف ا اااّ ،كٔااف جتلاا ٙال ااادّاٌ
الراًٍ عل ٙالٔنً ك ْرٗ مضاإٗ ٍّجن٘ است نارٓ٘ تشتَد تص ٔ٘ ال ْرٗ
تضنً اللتا ذٓضاً ماإتني اقتصاإٓتني تياّلح د داٍنا يدٓاث ادقتصاإ الأن ،
فٔناااا تياّلاااح األتااار ٚذ مااا٘ الشااأْل٘ املالٔااا٘ يف الااأنً ص اااد ال اااْرٍّٗ ،ااإ التحااادٓاث
ّاأل ماث اليت فاقنَا ال دّاٌ
اليشخ٘ ادللرتّىٔ٘ مً اللتا متْفرٗ عل ٙالراصط; http://www.yecscs.com/downloadlib/3
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