
 

 

 

 لمحات من الصحافة األنصارية
 

 تجربتي في اإلعالم األنصاري

 

 - أبو صمود-محمد الكحط 

 

لقد كانت حياة األنصار مليئة بالنشاطات المختلفة، منهاا الققايياة لالفنياة لاماتما،ياة، 

لبما أن أحد مهام األنصاار األااااية  ال ال ماع اي، مال، لالا م كاان منصا ا لاد،  

، يل  تخلل أم لحادة ،ساكر ة ماذ  ا ا النشااط األنصارم ال سكرمالنشاط السياال ل

لبشكع مختلف لحسب الظرلف لايمكانيات المتاليرة  ناا ل نااو، لصصلكاا كاان 

م ظ  الرياق األنصار القادميذ مذ الخارج    مذ المققفايذ لاي، ميايذ لالم اد،يذ، 

النظااام  ممااذ تسسااة ااا ة الظلاا  لال االر الاا م  ت اارم لااا  اا  نا مااذ مماراااات

الااادكتاتلرم الم ااارم، ي ااااللا للن ااااو ان اااا، لوااادملا الت اااسيات لال  اااال المقمااار 

 . لالرائع

للاال الشاارف أن أكاالن أحااد الاا  ذ اااا ملا ياال  اا ا الن اااو، لصصلكااا ياال ال انااب 

اي، مل، بع لقد تدرات مذ ال مع يل إ،ا م السار ة الخامساة التاب اة للفالج القالا  

، لماذ ما  يال إ،ا م الفالج القالا  التاابع 3891ا ة اانة حتى نه 3891للفترة مذ آب 

، لماذ ما  ماع 3891حتاى منتصاف اانة  3891لقاطع بهد نان للفتارة ماذ نها اة اانة 

، ب اد ا انتقلات إلاى اي،ا م المركاوم اانلات 3891ل 3891إ، م القااطع لسانلات 

رماة حتى اض رارنا ل نسساب إلى إ اران ب اد ،ملياات األنفااو الم  3899ل 3891

التاال وااام بهااا النظااام الاادكتاتلرم، لكااع مس ااة مااذ تلاان المس ااات كااان لهااا نكهتهااا 

الخاكااة، يقاااد ،ملااات ماااع رياااق رائ ااايذ بماااا ت نياااا الكلمااة لاااااتفدت ماااذ ت ااااربه  

 .لص راته  كقيرا

 

لب اد ،الدة السار ة ماذ بشت  اان تا  تشاكيلها ماذ اد اد بقياادة  :ففي السرية الخامسة

ل رؤلف كمستشااار ايااااال لالريياا  تلييااا  آماار السااار ة الرياااق الشاااهيد ال  ااع أبااا

كمساا،د ممار  لمذ م  أنظا  لناا الرييا  ما بم إبارا ي لالشهيد ايدارم الرائع الي ، 

تلاهنا إلى مكان ،مع السر ة يل مناط  ال ماد اة لكاارو لبارم كاارو، كاان ، السر ة

لناا كقيارا، يات  تشاكيع ال د د مذ رياق السر ة    مذ أبنال ال ماد ة مما كان  ساهع ،م

ما  ش ا ل نة إ، مية منل لمذ الريي  بسام لالشهيد مسمد ل  الننا الرياق أبل حيادر 

ص و اماع األص ار ماذ  ل يركل، لكان ،ملنا  ل تهيئة النشرة ايص ار ة كع  لم مذ

الراد ل ال م م نا لنس ع أم األص ار لنقرأ ا للرياق بايضاية إلى اما،نا كع  لم ب  

، رغاا  التشاال م المسااتمر "كاالت الشاا ب ال راواال إذا،ااة"إذا،تنااا مااذ كرداااتان ، 



،ليهاااا، لن ااارف أص اااار رياوناااا لنشااااطاته  ال ساااكر ة لملواااف الساااوب ل اااع  نالااان 

 .مست دات ما

ب د يترة وصيرة وررنا أن نصدر م لاة ديتر اة لليرناا مساتلوماتها ماذ ديااتر لأوا م 

ل ا  نا الريااق امي اا ،لاى الكتابااة " ألنصااري ار ا"مللناة لماا إلاى ذلان، أاامينا ا 

ييها، لكان الشهيد مسمد  ل مذ  صاممها كلناا رااام لص ااط لكتاباتاا اميلاة، لكناا 

نسرر ييها أنا ل ل لالريي  بسام، لواد أكادرنا منهاا ،ادة أ،اداد لأراالنا نساخة منهاا 

اييااة إلااى الرياااق ياال الفاالج لالقاااطع، حاالت ماالاد األ،ااداد ،لااى كتابااات ايااااية لمق

 .لغير ا، كانت مسط إ، اب لتش يع الرياق امي ا

كما كنا ن مع ال د د مذ ال لاترات التل كنا نلب،ها ،لاى األمااكذ القر  اة ماذ المادن 

لالقرى الم كقة التل كنا نصع لها لي ، لاميع ال لاترات كانت مذ تصمي  الشهيد 

 .مسمد

بنشااط السار ة لنراالها لم،ا م  كما كنا نسرر التقار ر ال سكر ة لالسيااية الخاكة

المركوم، لغير ا مذ النشاطات، كالتنسي  مع المستشار السياال للسر ة لللفصاائع 

 .ل مع ندلات ايااية يل القرى التل نولر ا كع  لم

 

أم لادم الخيالو، لب اد ،الدتل " كلال  صا ة"حيا  المقار : في إعالم الفوج الثالث 

د الي ، ال مع يل اي،ا م ماع الرييا  الفقياد أبال للمقر طلب منل الريي  إدارم الفلج 

كااريرة م تكفاال ألكقاار مااذ رييقاايذ للمنااام، ياات  "  ااكفتا" اااكر، حياا  كاناات  نالاان 

ترتي هااا لتكاالن لنااا، لباادأنا ال مااع بشااكع بساايط، منهااا تهيئااة النشاارة ايص ار ااة اليلميااة 

لتهااا لل ميااع لالتاال ن ااد ا كااع  االم لتقاادم مااع لا ااة الراادال، حياا  نختااار ريياا  لقرا

 .بصلت اهلرم

 

 
 أبو صمود وأبو حامد في مقر الفوج الثال 

 

ب د يترة ارت ،دة ترييرات إدار ة يال الفالج، لتا  تشاكيع المكتاب اي، مال للفالج 

مااذ اد ااد مااذ ،اادة رياااق، ماانه  مساافلو المكتااب الريياا  أباال حامااد ل اال صاار   مااذ 



ي  لأنا، لوام المكتاب بنشااط امتساد السلييتل متخصص باألدب الرلال، لالريي  حل

اميع ص و يتارة ،ملاا، يكاان الرييا  حلاي  ضالي ا باللراة ال ربياة رغا  كلناا كسالم  

ااادا، لم  ساات ع ال اايم دلن التاادصيذ، لالاا م م  تاالير أحيانااا بسااهللة  نااا ياال مقاار 

ماع ت ليقاات  ، يت  اماتمرار بالنشرة ايص ار ة اليلمية"اكلل  ص "الفلج القال  يل 

، لكياغة التقار ر ال سكر ة لالسيااية، ل،قد الندلات الققايية لالفكر ة لى األص ار،

لحتاااى الفنياااة لاي،اااداد ل حتفاااامت بأ،يااااد الساااوب أل إحياااال المنااااا ات السياااااية 

المختلفة كيلم الشهيد ل،يد المرأة لمالرة أكتالبر ل،ياد نالرلب لغير اا بالت االن ماع 

شاط يكرم لمقاايل لينال رائاع، حتاى تا  تقاد   أ،مااو الرياق امصر ذ، لكان  نالن ن

التل كنات أحاد المشااركيذ ييهاا بادلر " ت اللا نقدم مسرحية"مسرحية، منها مسرحية 

 األنصاارالفالب ل اارو ييهاا ممانياة ماذ  أبالالرييا   لااف  إصاراجالرالم ل ل مذ 

 .لالنصيرات

، لالتال "الخاابلر"للكذ كان مذ أ ا  نشااطات المكتاب اي، مال  ال إكادار م لاة  

ألكلاات مهمااة أ،ااداد ا لاال يكناات مساافلم ،نهااا مااذ الراا ف إلااى الراا ف، لكااذ كاناات 

مسا مة ال ميع ييها، ل  ا ما ا لها متميوة بايذ الم ا ت الديتر اة األنصاار ة، للال 

مع   و الم لة ذكر ات كقيرة، يكان األا  مشكلة يقد تا  طارع ،شارات األاامال لتا  

، كانت تمتااب "الخابلر"مذ الرياق لسيذ أاتقر الرأم ،لى أامها  مناوشتها مع ال د د

 .ب مالية ايصراج لالخط لالتصمي  لاد ة الملاضيع

 

 



 الريي  الفقيد الخ اط الم دع  لاف برلارم

 
 

 

لااا ب اماليااة ايصااراج لالتصاامي    االد لرياااق رائ اايذ ل اا  الشااهيد الفنااان أباال آ ااار 

لال م كنت أاترع تلاادو لو ارتنا بيذ يترة لأصارى ليقالم ب ماع تخ ي اتاا الرائ اة، 

لالريياا  الفقيااد الخ اااط  لاااف باارلارم، ل اال ص اااط مستاارف، كااان لتخ ي اتااا 

 .لللمانشيتات    ع الم لة بمصاف أرلع الم  ت للر ف

 



 
 الرفيق أبو الحق يساعدني في تصميم المجلة

 

 

أما الر ف األلو للم لة لال م بقال  مابتاا لكاع األ،اداد يقاد كامما الفناان الرائاع أبال  

للحة نصير تقف صلفا الشمة مع تخ ي ات رائ ة، لكان  سا    حنان، لأت كر ايدا

 ل ك لن يل التخ ي ات الداصلية مع الفنان الريي  أبل الس  لالفنان الريي  أبل ياائو، 

لال  ذ كنت أوف ان ه  لسيذ ااتكماو كع  لل، لكاان ال د اد ماذ الريااق  ساا   يال 

ناا، أتا كر مانه  أبال ناد اة، لالشاا،ر الكتابة ييها، بايضاية للريي  أبل حاماد لحلاي  لأ

مابن لالريي  أبل الفلب لالريي  أبل لام  لالريي  أبل طر ا  لال د اد ماذ ريااق يال 

المفارب، لالريي  آ تل ال م كان  كتب ك ادتا بأاللب ااصر أحرانل مرة مع وياادة 

الفاالج، حياا  نشاارت لااا وصااة وصاايرة، كاناات ييهااا اااخر ة لكلمااات صاراااة ،ااذ 

لطل لا منل إبالة   و القصة مذ ال دد ب د أن تا  إكادارو، يري ات لولات المأللف، 

له  أذا أردت  أنت  موولو للذ أوالم أناا با لن، ل نااو ريااق آصارلن كت الا يال الم لاة، 

. لود أكدرنا ملسقا بالكرد ة لآصر باللرة السر انية  كتب ييها رياق ماذ أبناال ال ائفاة

 .الريي  ال  يب أبل ت امذكما كانت  نالن مادة ط ية  سرر ا 

 

لكناات أكتااب الماالاد بخااط  اادم ل سااا،دنل ب اام الرياااق ماانه  مااابن لربمااا رياااق 

آصاارلن م أتاا كر   امن، لكنااا ن مااع ،اادة نسااي مااذ كااع ،اادد  اات  ورالتهااا مااذ و ااع 

 .ال ميع

 

 



  
 الشهيد أبو آيار في موقع حراسة مقر الفوج الثال 

 

 

الفالج ل ال تسماع  اهادة الادكتلراو يال اي،ا م لب د يترة لكلت الرييقة  هلا إلاى 

مذ ايكلااللياكيا، يان امت إلاى المكتاب لكانات لهاا مساا مات ااادة، لاااتفدنا ماذ 

ص رتهااا كقياارا، صصلكااا بمااا  اال حرياال، لاااا مت ياال إ،ااداد الم لااة لغير ااا مااذ 

النشاااطات اي، ميااة، لم أنسااى مسااا مة الريياا  الشااهيد أباال كاار   ياال ريااد اي،اا م 

دياتر لاألو م لاألك اغ لكا لن  ارال األيا م لتاليير كااميرا حيا  ومناا بتصال ر بال

ال د د مذ النشاطات التال نقالم بهاا لتلميقهاا، لكانات أحادى مهامناا  ال تلميا  ال ماع 

األنصارم لحياة األنصار، لكلرنا مئات الصلر الفلتلغرايية التال أراالنا ا ، ار 

!! ل الخاارج لم أ،ارف مصاير ا حتاى امن مكتب الفلج إلى القاطع لالى السوب يا

 .حتى الصلر الشخصية كانت أحيانا تستكر مذ و ع ويادة الفلج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 في غرفة اإلعالم ومكتبة الفوج الثال  يشاهد في الصورة الرفيق أبو وجود والرفيق أبو صمود والكتب تبدو في الخلف

 

 



 

، يال السياااة لاألدب لالققاياة ال اماة، كما كانت ،ندنا مكت ة ييها كتب منل،ة لمهمة

لكتااب يكر ااة، لكناات مساافلم ،نهااا كاا لن، بااع وماات بت ليااد اميااع الكتااب، باااللرق 

لالنا للن، ل ت  اات ارة الكتب مذ و ع الرياق مذ ص و ا ع صاا  بالمكت اة حفا اا 

باة كماا ااا منا بكتا. ،لى الكتب مذ ال ياع، يقد كانت بالنس ة لنا مارلة م تقادر باقمذ

 .ب م الملاد ايذا،ية لت  بقها مذ إذا،تنا مذ اي، م المركوم

 

ب د انتقالل لمقر القاطع، كان  نالن مكتب إ، مال يياا ريااق  :في مقر قاطع بهدينان

،د اادلن، ل سااكنلن ياال غريااة صاكااة، ماانه  الريياا  أباال ااا د لأباال  شااام لآصاار ذ، 

ن لأبل نسار ذ لالرييقاة اامر، لكنت أت الن م ه ، أنا لرياق آصرلن منه  أبل البا

يكاناات مااذ مهااامل  ناااو المسااا مة ياال إ،ااداد النشاارة اليلميااة مااذ صاا و اينصااات، 

". نهاا  األنصااار"لكاا لن كتابااة ماالاد مقاييااة للم لااة التاال كاناات ت  ااع لتاالبع ل اال 

لكانت  نالن نشاطات مقايية متنل،ة لأمسيات ينية راوياة كانات تادار ماذ و اع مكتاب 

أمساايات مقاييااة لايااااية لحتااى ،لميااة لااتما،يااة، لم أنسااى أمسااية اي،اا م، منهااا 

الريي  أبل ال يب حلو أحدى وصصا القصايرة لالتال أماارت النقا اات األدبياة، لتا  

 .تقد   ب م المسرحيات منها مذ إصراج الريي  أبل ، ل

 

انية اي ر" أرلمية"ب د ،لدتل مذ ال  ج يل مد نة : مقر اإلعالم المركزي في لوالن

مااذ آمااار ال ااربة باألااالسة الكيميال ااة، تاا  تكليفاال بالاا  اب إلااى اي،اا م المركااوم 

لمسا،دة الرياق  ناو، لكان اي، م المركوم ، ارة ،ذ صلية نسع نش ة ت مع لاي   

ل  ماع يياا أبارب " رضاا الظاا ر"لنهارا ، كان  قلد اي، م حينهاا الرييا  أبال ناد اة 

الريياا  أباال نهااران ملااالدا و لاال حياا  نقااع إلااى اي،اا م الرياااق اي، مياايذ، لكااان 

مفيد ال وائرم، أاتيرا، وية، بهار، ل اصلان ، "المركوم، لكان الرياق أبل نيسان 

أبل اامان، نلرلب، ب ير، الفقياد د أبال تانياا، أبال  اادم، ليلاى، اااا  الما  ع، حساذ 

لرم ل، ااد الاارباق بل ااع، أباال مسمااد  مااانل،  االير لبلاهااا، لالفقياادة راااال الون اا

الصايل ل، اس لأبل اهيع ل،ماد لأبل لام  المسرحل ل اماو لكاارلان لأبال واية 

. لر،د لأبل  هاب لأبل دالة لمراد، لرياق آصرلن رائ الن، م أتا كر كاع أاامائه 

لود وام ال د د مذ الرياق القياد يذ بو ارة اي، م المركوم، أت كر منه  الريي  كا   

ل ن ياااع يخااارم كااار  ، الرييااا  أبااال ،اااادو، لوااادملا ال د اااد ماااذ ح ياااب، الرييااا  أبااا

 .المساضرات الفكر ة لالققايية لالسيااية

كاناات مهمااات اي،اا م المركااوم كقياارة، منهااا ايذا،ااة لبرنام هااا، إكاادار ار اادة 

طر ااا  الشااا ب، لنشااارات حوبياااة لإ، مياااة لكااارار ة، بايضااااية إلاااى النشااارة 

 .ايص ار ة



 

 (تحت شعار لنظل مبتسمين دوما  ) 8811رفيق أبو نيسان في االعالم المركزي الرفيق أبو صمود وال

 

 

كان ال ميع   ماع كفر ا  لاحاد، كاان  نالان القسا  الكاردم، حيا   ات  ال ا  بااللرتيذ 

ال ربية لالكرد ة، لاا مت بأ،داد األص ار، لغير ا ماذ األ،مااو كالتن ايد لترتياب 

ين ،ذ السراااات الليلياة لال ا ي، ياال ميع ال ر دة، أل الكرار ة لأ،ماو أصرى نا 

 سا   ب لن ل  ا يل اميع الملاواع، يالريااق اي، ميالن  ناضاللن بالسا ع لالكلماة 

 .السرة

 
 االعالم المركزي وزيارة الرفاق فخري كريم وأبو عادل

 

أاتمر ،ملنا لسيذ بدأ اله لم الهم ال المسامى باألنفااو لكا لن باألاالسة الكيميال اة  

لي   ومناا . م، حي  تقرر إغ ق ايذا،ة لدينها لامنسساب مذ الملوع3899آب يل 

بفتح األاهوة لنقلها إلى كلل غير م رلف لتا  ،ماع حفارة ك يارة للضا نا األاهاوة 

لتا  انساساب م ظا  الريااق إلاى السادلد . ييها، مذ طاب ات لأاهوة ايذا،اة لغير اا



اااهلب كرداااتان، لتقاالم بامتصاااو اي رانيااة، لبقياات مفااارب صاكااة ت االب ا اااو ل

 .لالنشاط اي، مل الم ا ر مع ال ما ير

 

مااذ صاا و  اا و الصاافسات ال سااي ة حاللاات اا اادا اااات رام ااا ع ك ياار مااذ ،ملنااا 

اي، مل الا م م  مكاذ ،كساا بشاكلا الكاماع ب سااطة، يال  اع  ارلف لكا لبات 

م لكاان  نالان ريااق غير ط ي ية، ل،دم تلير المستلومات الم للباة، باع كاان التساد

 .رائ لن أتسملا بال سالة لايبداع لال  ال القر ال م م  ن ب

 


