


 

 بِسم هللا الرحَمـــان الرِحيم

 

 

نَ  لَْيلا  بَِعْبِدهِ  أَْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ  "  آَياتَِنا ِمنْ  لُِنِرَيهُ  َحْولَهُ  َباَرْكَنا الَِّذي األَْقَصى اْلَمْسِجدِ  إِلَى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  مِّ

هُ  ِميعُ  ُهوَ  إِنَّ " الَبِصيرُ  السَّ  

 صدق هللا العظيم

( 1سورة االِسراء اآلية )  

 

 

 

و سياسي فيه من العفوي الشيء  إن ما تمر به أغلب أقطار األمة العربية اليوم من حراك إجتماعي

 03الكثير كما فيه من المدبر و التدخل الخارجي الشيء الكثير أيضا و بالتزامن مع ذكرى يوم األرض )

 (, يتنزل العدد الثاني من نشرية3330أفريل7( و ذكرى اندالع المقاومة العراقية )1791مارس

تسليط الضوء على واقع المجتمع  -في طرح قومي تقدمي-"الناصرية" محاولة من "طلبة قوميون" 
 العربي و ما يحاك ضده من مؤامرات.

 

 

 

 



 

 
 

 1771) ذكرى يوم األرض (   مارس 03 - 1730 أغسطس33

 
 أمته بأمور سواء فعل، ومارسه له نظر الذي بالفكر بحق الواعية القومية العقول أحدهو  

 متناقضا يعد كان ما بين صعبة مرحلة في ليوفق بها مرت التي المرحلة لطبيعة أو المتشعبة وقضاياها
  واإلسلم. العروبة بين ويوائم

 األفكار وانتشار الوطني التحرر وحركة الثانية العالمية الحرب بعد ما العالمية التغيرات بفترة رتأث  
 إيجاد نحو سعي. واالشتراكية العربية القومية األفكار نحو واالتجاه مصر في يوليو ثورة قيام بعد القومية
 فترة في القومي للفكر بالنسبة اهميته لذلك وكان. العربية واالشتراكية للقومية النظري الفكري األساس

. لماركس المادة جدل مقابل في اإلنسان جدل أسماه الفلسفة في مؤلفا كتب. الشيوعي األيديولوجي المد
 وتطور الحرية عن أفكارا المؤلف في نشر". العربية الثورة نظرية" ل النظري األساس بمثابة واعتبره

 .للتطور وغاية محور اإلنسان ان واعتبر تطورها وقوانين اإلنسانية المجتمعات
    

 من أهم مؤلفاته:  
 

 نظرية الثورة العربية-1

 عن العروبة واالسلم-2

 عن الناصريين واليهم-3

 هل كان عبد الناصر دكتاتورا-4
 التقدم على الطريق المسدود-5

 حديث مع الشباب العربي-6



 

 

 مما قال الدكتور عصمت سيف الدولة 
 

مواصلة االشتباك مع العدو في كل وقت وزمان وبكل أسلوب هي الخط األساسي للنضال  إن
العربي الذي يجب أن يبقى متصل مهما كانت الظروف الدولية التي تحكم عناصر الصراع األخرى. 
 ويصبح متعينا على كل عربي أي ا كان موقعه أن ُيدخل هذا االشتباك في حياته اليومية وأن يمارسه بنفس

أعني  االطراد واالصرار واالستمرار و"السهولة" أيضا التي يمارس به االستيقاظ من النوم كل صباح.
أن يصبح االشتباك مع العدو وبقصد تحريم األمن واالستقرار عليه "عادة عربية" عادة على المستوى 

 .الجماعي وعادة على المستوى الفردي

 ~ كتاب التقدم على الطريق المسدود  ~

 

*** 

 

 

في الوطن العربي طائفتان اختلفتا فاتفقتا . طائفة تناهض االسلم بالعروبة وطائفة تناهض   
العروبة باالسلم . فهما مختلفتان . وتجهل كلتاهما العروبة واالسلم كليهما فهما متفقتان . وإنهما لتثيران 

م عن سبيله القويم . وانهما في الوطن العربي عاصفة غبراء من الجدل تكاد تضل الشعب العربي المسل
 لتحرضان الشباب العربي على معارك نكراء تكاد تلهيه عن معركة تحرير أمته .

هذا حديث الى الشعب العربي عن الطائفتين تباعاا . سيقول نفر ممن يقرأونه : مابال هذا الرجل 
، والكهانة في االسلم . يتلو آيات الكتاب اليلتمس فيها عوناا من رجال الدين ، فنقول ألننامسلمون 

وسيقول نفر : ماباله يتحدث عن األمة العربية اليلتمس عوناا من مفكريها ؟ فنقول لهم : هذا مذهبنا . 
مذهبنا االسلمي في القومية ومذهبنا القومي في االسلم ، فلينظروا ماذا هم فاعلون . أما الطائفتان 

 فسينظرهم الشعب العربي إلى حين 

  { صدق هللا العظيم . 44( } يونس : جلهم فال يستأخرون ساعة إذا جاء أ) 

 

 ~ كتاب عن العروبة و اإلسالم ~

 



 

 في ذكرى يوم األرض

 

 

 

 

تأكيد  8491أعادت الجماهير العربية في األرض الُمحتلة منذ  6791مارس  03 في

 هويتها القومية في مواجهة محاوالت ااِلجلء والتهويد التي يقوم بها العدو الصهيوني.

وأراضي  جاءت هذه االِنتفاضة تتويجا لتحركات ونضاالت جماهيرية طويلة عم ت قرى ومدن

 )الجليل األعلى، الخليل، نابلس، القدس، أريحا( لتمت د فيما بعد إلى عموم األرض العربية  8491

الفلسطينية. ِاندلعت شرارتها األولى ردا على مسيرات ِاستفزازية قامت بها العصابات الصهيونية ُمناديه 
دى خللها الفلسطينيون لِقطعان المستوطنين وِاندلعت ِاشتباكات  بإقامة مستوطنات في أريحا ونابلس تص 



د بسيا ات العدو وخرج المواطنون في مظاهرات صاخبة تند  ة مع قو  سة ااِلستيطان الصهيوني حاد 
ل خلل األيام األولى مقتل جنديين  وِاتسعت رقعة االِنتفاضة لتشمل كامل األرض العربية الفلسطينية وُسج 

آخرين لتتخذ المحكمة العسكري ة الصهيونية خطوة ِاستفزازية تتمث ل في السماح  81صهيونيين وجرح 

ل على ِاثرها الحرم القدسي الى ثكنة عسكرية يرابط للصهاينة بإقامة شعائرهم في المسجد األقصى تحو  

لت إلى ثورة  7فيها الجنود لحماية المستوطنين الذين ِاستباحوا األقصى لتستمر االِنتفاضة  أسابيع تحو 

رت الدعوة لمؤتمر شعبي عام للمطالبة  شعبية تزامنت مع تشكيل لجان للدفاع عن األرض العربية قر 

حضره أكثر من  8476مارس  6قد أول ِاجتماع في الناصرة بتاريخ بوقف مصادرة األرض فِانع

مندوبا يمث لون مختلف القرى والتجمعات العربية في المث لث والجليل واُتخذ القرار بإعلن االِضراب  77

، فأضربت مدن وقرى الجليل والمثل ث العربية جميعها وحاولت قوات 8476مارس  07العام يوم 

جريحا  94عرب ميدانيا وسقط  6بالقوة فوقعت صدامات عنيفة أعدم خللها  العدو كسر االِضراب

 فلسطيني. 077وقعوا دفاعا عن األرض والحق كما تم اعتقال نحو 

مناسبة لتكريم الشهداء وتذكيرا بسيل الدماء الذي روى  8476مارس  07أصبح يوم األرض 

لسطين على أال تفريط في شبر واحد من أرض فلسطين الطاهرة وتأكيدا من جماهير شعبنا العربي بف
األرض العربية ورفضها لسياسة األمر الواقع التي يحاول الكيان الصهيوني فرضها بالقوة من خلل 
مصادرة األرض وِاقامة المستوطنات والتنكيل بالعرب ومحاولة اقتلعهم من أرضهم عن طريق سياسة 

 القمع الجماعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملحمة جنين

 

أثناء إدارة  لصهيونيةالقوات اقامت فيها ، نيسان/أفريل 12 إلى 1  هي مجزرة تواصلت من

عملياتها في مخيم اللجئين بارتكاب أعمال القتل العشوائي، واستخدام الدروع البشرية، واالستخدام غير 
المتناسب للقوة، وعمليات االعتقال التعسفي وقد كانت هذه العملية ضمن عملية اجتياح شاملة 

القديمة مسرحاا ألشرس المعارك التي دارت خلل االجتياح، األمر الذي أدى  نابلس وبلدة جنين وكانت
في محاولة  مخيم جنين باجتياح، ومن ثم قامت الصهيونيةإلى وقوع خسائر جسيمة في صفوف القوات 

بعمليات  صهيونيةللقضاء على المجموعات المقاتلة حيث تم قتل واعتقال الكثير منهم، كما قامت القوات ال
العالمية المحايدة  اإلخباريةالمصادر  حسب المصادر الفلسطينية ومعظم -تنكيل وقتل بحق السكان 

.ومن أبرز القادة، ، ومنع العلج الطبي والمساعدة الطبية التعذيبأيضا قامت بو  والجمعيات الدولية
 .مفي المخي قائد كتائب شهداء األقصىأبو جندل  الشهيد

 

 

 

الشهيد أبو جندل~ ~  

 مخيم معركة قادة أحد( جندل أبو)  المشهور قبها ريحان محمد أحمد يوسف البطل الشهيد  إنه

 حيث ، بحوزته التي الذخيرة نفذت أن بعد فجرا م3333\4\10 األحد يوم ستشهد فيالصمود أُ  جنين

 .أرضهم باعوا ممن العملء أحد عليه فتعر   أن بعد إعدامه و عتقالهباِ  االحتلل جنود قام

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8


 األسرى

 
الحتجاز الفلسطينيين، أثناء ا ظالمة على مطاردة وملحقة األسرىتعمل السياسة الصهيونية ال

، وبعد االنتهاء من فترة االعتقال للمحكومين أو المعتقلين اإلداريين، لجميع فئات في غياهب السجون 
التعذيب النفسي والجسدي لألسير وذويه ، فاألسير بعد انتهاء فترة األسرى السياسيين، فتعمل على 

محكوميته ، يمنع وذويه من الخروج على المعابر الفلسطينية العربية التي تسيطر عليها قوات 
االحتلل، من معبري رفح بقطاع غزة ومعبر الكرامة عند أريحا بالضفة الغربية، وكثيرا ما تمنع 

ي هؤالء األسرى المحررين من أداء مناسك العمرة أو الحج أو الخروج قوات االحتلل الصهيون
للعمل أو الدراسة أو زيارة األقارب في خارج فلسطين مما يشكل لهم عبئا ثقيل طيلة حياتهم وكأنه 

ما  هيونيعقاب أو سجن أبدي في سجن فلسطين الكبير. مليون فلسطيني دخلوا سجون االحتلل الص
  ومن بين هؤالء األسرى نذكر:. 2004- 1441 بين 

 

 

 

   سامر طارق العيساوي البطل األسير

ديسمبر  61؛ ولد بتاريخ  التاريخ في اضراب عن الطعام وصاحب أطول فلسطيني سيرأ 

و حكم عليه  للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتهمة االنتماء 3330أعتقل مطلع عام  .6797

 ـــةجويليـــ 7اريخ ــــاله بتـــوأعيد اعتق ة شاليطــــصفق ضـــــمن  فرج عنهأ. عام 03بالسجن لمدة 

عام بحجة ممارسته نشاطات تنظيمية  33 بسجنه لمدة "االسرائيلية"النيابة العامة  حيث تطالب، 3313

 وتأ 8أعلن عن إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ . الضفة الغربية وسياسية وزيارة مناطق في

 ه.عن هسجاني إلبعاد اضرابه عن الماءمارس  بدء  63، وفي 3363
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، أحد 6791جوان  1 مروان البرغوثي

يقبع في  .التنظيم وزعيم  الفلسطينية فتح حركة قياديي
لخمسة أحكام مدى الحياة بتهمة القتل  اإلسرائيلية السجون

 .والشروع به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في شمال لبنان  القبيات من بلدة لبناني عربي جورج إبراهيم عبد هللا
ل اعتق .والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللبناني  عمل مع

 نبتهمة التآمر الغتيال ديبلوماسيي.أمريكي بطلب 1984 عام فرنسا في

 واليزال قيد االعتقال رغم صدور االقرار باالفراج عنه.  أمريكيين

  

 

 

 

 

        

 

   

 

 

تحرير للجبهة الشعبية ل الحاليهو األمين العام  أحمد سعدات 

تعرض للسجن عدة مرات، واشتهر  6790ولد عام  فلسطين

 .بمعاداة الفكر الصهيوني إعلمياا 

أن سعدات سيقدم  "إسرائيل"أعلنت  2006 مارس 15 في

حكمت عليه المحكمة العسكرية  2008 ديسمبر 25 للمحاكمة. وفي

 .عاما 03اإلسرائيلية في سجن عوفر بالسجن 
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 عن أي ربيع عربي نتحدث؟

 

يج تواصل ِاشتباكها اليومي مع أعدائها مجتمعين في لى الخلجماهير شعبنا من المحيط إنفكت ما اِ 
رة ملحم بطولية في كل  ستعمار الذي يغتصب االقطار ضد  االِ سبيل الحرية واالِنعتاق االجتماعي مسط 

د شعبنا  قليمي د االِ الجل  مكاناته وضد  راته واِ خرجه من معادلة السيطرة على مقد  يُ وأرضنا وثرواتنا ويشر 

بل مسار تط   60ضع منذ الذي وُ  جتماعي من الفقر ورها االِ سنة وصيا على الجماهير وُشرطيا عليها يك 

بناء جلدتهم الرخاء وضد  المستغلين من أم وخلف الى التقد  كتفاء ومن الت  إلى الغنى ومن الجوع الى االِ 
ستعمارية وبتسهيل وترخيص من أطر االِ  رتباطهم بدوائر النهبشروا على حسابهم باِ ستَ الذي اِ 

الداخلي على الشعب وفقا لمعادلة العدوان الخارجي و رقليمية حيث تصد  ؤسسات منظومة الحكم ااِل مُ و
تحالفة مع العدو الصهيوني لَتبني ستعمار المُ لى دوائر ااِل مكانات وطنه التاريخي إاِ ثرواته و العربي كل  

الرأسماليين االحتكاريين  غمةها ورخاء شعبها وباألساس مجد طُ قيها الحضاري وتقدممن ثرواته رُ 
أصحاب الشركات العملقة والعابرة للقارات الت ي تسيطر عليه بمعزل عن تفاقم فقر شعبنا في أرياف 
وقرى الوطن العربي وغياب العدالة االجتماعية في كل شبر منه وِاستمرار العدو الصهيوني واالحتلل 

ني واالِسباني واالمريكي بالوكالة في ليبيا واليمن ومصر وتونس في ِابتلع أرضه التركي واالِيرا
 وطمس معالم ِارتباطه بها وحيازته لها تاريخيا وحضاريا في فلسطين الحبيبة على وجه الخصوص.

ولكن ِاستمرار االشتباك مع العدو هذا في كل ِانجاز من ِانجازات الُمقاومة خلل حرب االِستنزاف 

مة التحرير الفلسطينية قبل تدجينها لمصالح العدو  1496مارس  30يوم األرض أو  أو ِاستهداف منظ 

 2004أو ِانتصار المقاومة في غزة سنتي  2006الصهيوني أو ِانتصار حزب هللا في تموز 

في جل   2010أو ِانتفاضات جماهيرنا البطلة على حاكمها و جل دها االِقليمي منذ ديسمبر  2012و

ن و قرى الوطن العربي كتعبير عن ِاحتداد التناقض بين ماضي االِستعمار و االِستبداد و االِستغلل مد
هل ومسلوب الحري ة في ظل   وبين المستقبل األفضل و األرقى الذي يطمُح له الشباب العربي المف قر والمج 

حد نضال الشعب العربي الواحد ضد  قوى ا ة والجذب إلى نقص الحلقة التنظيمية التي تو  الِستعمار و الرد 
الخلف وفي ظل  ضبابية المشروع الثوري وِاكتفاء هذه االِنتفاضات بالتمظهر في شكل غضٍب عارم 
ا باإلصلح أو بتغيير رأس النظام االقليمي وفي ضوء ما يشوب علقة الطبقة السياسية  يطالب إم 

وغياب للثقة ما يعني عدم تبلور أو ُنضج والطلئع الثورية في الوطن العربي بجماهيرها من عزلة 
مشروع عربي تقدمي سليَل عذابات الشعب و طموحاته يقطع مع ماضي االِستعمار والتجزئة والتخلف 
ة كل أبناء الشعب  ويتحمل مسؤولية ِانجازه وإتمام مواصلة وإتمام مراحله وتحصينه ضد  الثورة المضاد 

ث ل مدخلا ألصحاب المشاريع الجاهزة من أعداء األمة بمختلف مواقعهم و إمكانياتهم وظروفهم م
 لتمريرها.

مرورا بكل ساحات الوطن العربي من التحرير إلى التغيير إلى  2011جانفي  14فانطلقا من 

ار اللؤلؤة الى بنغازي الى درعة وحلب وسبع بحرات شاهدنا بطولة الشعب المنتفض من أجل الحرية  دو 
والكرامة لكننا شاهدنا أيضا التدخل السافر لكل مخابرات األعداء وكل أبواقهم االِعلمية وِترسانتهم 

دنا التدخل اللوجستي التركي والمخابراتي األمريكي والصهيوني وااِلعلمي القطري الَحربية، شاه
والسعودي والتسليح الفرنسي والتركي والشمال األطلسي واألمريكي في ظل ِانبهار وعجز الجماهير 



ل المحرومة من أداتها التنظيمية التي تقود وتؤطر وتحمي ثورتها من االِنحراف أو القرصنة واالِستغل
وعدم مقدرتها على التنبؤ بمستقبل ومآل حراكها أو التخطيط والتنفيذ لما بعد إسقاط رموز األنظمة التي 
ثارت عليها ما أفرز نتائج أكثر كارثية على مصير الشعب العربي وسلمة أمنه القومي فعلوة على 

مؤسسات الدولة عشرات األالف من الضحايا ومئات األالف من المصابين والمشردين أصبح تفكك 
اإلقليمية  في تونس وليبيا ومصر واليمن وسورية وعجزها عن تقديم الحد األدنى من الخدمات التي 
كانت تقدمها للمواطن العربي في تلك األقطار في ظل  غياب البديل الوحدوي العنوان األبرز لما سمي بـ 

ا غربي منذ عقود ما فاقم في "الربيع العربي" الذي خططت له المخابرات األمريكية والصهيوني ة برضا
معاناة جماهير أمتنا في ظل فوضى السلح  والتناحر الداخلي على أساس ديني أو طائفي أو عرقي مع 
الت المديونية فيها وااِلرتفاع الجنوني في غلء المعيشة بالتزامن مع ِاستشراء البطالة  ِارتفاع معد 

ا وكيفا في فقر الجماهير التي دم رت الحرب بالوكالة في ليبيا  ووصولها الى معدالت خرافية ما عم ق كما
وسوريا مثل الُبنى التحتية في أقطارها في مناخ من االحتقان الشعبي وفي المقابل نجحت الشركات 
األمريكية والفرنسية في السيطرة على النفط الليبي والموقع االِستراتيجي لتونس والثروات المائية لمصر 

تكريس التبعية ووالء حكومات ما سمي بعد الثورة فيها ِاستعداد لتمرير مشروع تقسيم  بل ونجحت في
م و تجزئة المجزأ في الوطن العربي أي إنشاء دويلت جديدة مثل دولة جنوب السودان وما الواقع  المقس 

وتقسيم اليوم في اليمن من تبشير لقيام دولة الجنوب واستقلل عرب الصحراء عن المملكة المغربية 
العراق الى دويلت ثلث ومنح األكراد في سوريا دولة في الشمال وتقسيم مصر إلى دويلت على 
أساس ديني والتمهيد لقيام كيان لألمازيغ في صحراء المغرب العربي إال دليل على أن دماء عشرات 

ي الخارج والداخل األالف من العرب في مصر وتونس واليمن وليبيا وسوريا التي أشرف أعداء األمة ف
على سكبها لن تسطر إال مستقبل ضياع األرض العربية في اتون التناحر الداخلي  وأن  الحروب التي 
قامت طيلة العاميين المنقضيين على أرض الشعب العربي ليست ألجل الحرية والديمقراطية بل هي 

ادية واالستراتيجية فيه. فأي حروب خاضها الشعب العربي بالوكالة عن أعدائه لضمان مصالحهم االقتص
ربيع عربي هذا الذي ُيوفر األمن االِستراتيجي للكيان الصهيوني وُيضعف المقاومة وُيسقط عناوينها 
التاريخية في الوطن العربي )سوريا، حزب هللا، فصائل المقاومة الفلسطينية( وأي ديمقراطية هذه التي 

هذه التي ُتبرمج لها المخابرات الصهيونية واألمريكية  ُيروج لها اإلعلم القطري والسعودي وأي ثورة
وُيسلحها أو ينفذها حلف شمال األطلسي وأي حرية هذه التي تتزامن مع ِانتشار السلح  وفوضى ِامتلكه 
مية في ظل  واستعماله في تونس وليبيا وسوريا حيث ُيعربد االِرهاب وعصابات النهب والتقتيل وأي تقد 

ألمريكية والغربية لألقطار العربية ألكثر الفصائل السياسية رجعية وِافتقارا للبدائل تسليم السفارات ا
االقتصادية والمجتمعية كاإلخوان المسلمين في تونس والمغرب ومصر وأي رخاء في ظل تحول بوصلة 

رض الجهاد والمقاومة من ِاستهداف العدو الصهيوني والحلم العثماني والفارسي في االِستلء على األ
 العربية إلى استهداف الشيعة أو المسيحيين من أبناء األمة العربية.

إن  حمى االتجاه نحو المجهول هذه التي تلفح مصر في ظل حكم االِخوان وتصاعد الثورة ضدهم 
وتونس في ظل  التناحر السياسي بين الرجعي ة االِسلموي ة العميلة ألمريكا والرجعية الفرنكفوني ة العميلة 

ا حق ه في تقرير مصيره الخادم لمصلحته القاضية بطرد للِ  تحاد األوربي ستسلب من الشعب العربي نهائيا
االِستعمار وتحرير فلسطين وكل األرض العربية وإنشاء الدولة القومية الواحدة الديمقراطية االِشتراكية 

 إلنهاء واقع التخلف واالستغلل فيها.

والعمالة في الوطن العربي يعني تراجع المشروع القومي إن تواصل واقع التخريب واالرهاب 
مئات السنين نحو الوراء في مقابل نجاح المشروع الصهيوني وتقدم المشروع العثماني والصفوي على 
حسابه في أرضه وإن تهديد سوريا المقاومة والعروبة بالسقوط اليوم بسلح االِعلم والمخابرات 

كي ال ينبئ إال بِانفتاح كل األقطار من مصر واليمن وتونس وليبيا على أمريكي والتر-والتسليح الصهيو
ر نهائيا الوطن العربي ويقضي  عصر التجزأة والتفكيك ومواصلة تفعيل مشروع سايكس بيكو الذي ُيدم 
حد  ر والتو  إلى األبد في ضوء تأبيد وتمديد سرقة وتبديد ثروات المواطن العربي على حلمه في التحر 

م خاء.  والتقد   والر 



 

 

 عين على سورية : ) ما يفضح المؤامرة عليها (

 

هم أعطنا القوة لندرك أن الخائفين ال يصنعون الحرية والضعفاء ال يخلقون الكرامة الل  " 
 " والمتمردين لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء

القتال رصاص وهدف وعدو يحتل األرض / واالقتتال رصاص طائش يعرض األخ لسلح " 
 " أخيه ... القتال شرف واالقتتال جريمة

 

  جمال عبد الناصر

 

 

    ما قيل من قبل مناصري ما يسمى بــ "الثورة " في سورية :

 

المحور الراديكالي الُممتد من ايران إلى سورية و غزة إلى حزب هللا تصدع و كسر، وسورية تقع       
)عاموس في قلب هذا المحور ووقوف العالم العربي ضدها هو تطور استراتيجي ُمهم لـ " إسرائيل " . 

 الصهيونية( المخابرات رئيس يادلين

عاما وفعلنا ذلك ألننا كنا عالقين في نضال ضد   33ان الذين نقاتلهم اليوم نحن أوجدناهم منذ 

)االتحاد السوفييتي( الذين غزوا أفغانستان ونحن ال نريد أن نراهم يسيطرون على آسيا الوسطى .. 
وذهبنا للعمل بواسطة الرئيس ريغان وبمشاركة الكونغرس بقيادة الحزب الديمقراطي وهو قال: 

تعامل مع المخابرات الباكستانية والعناصر الباكستانية ودعونا أتعرفون؟ هذه فكرة جيدة جدا دعونا ن
نذهب لتجنيد هؤالء المجاهدين، هذا عظيم، دعوهم يأتوا من السعودية وأماكن أخرى ِاستوردوا هذه 
العلمة الوهابية لإلسلم بحيث نستطيع التفوق على )االتحاد السوفييتي(. وخمنوا ما حصل؟ لقد ِانسحبوا 

 االمركيية( الخاريجة )هيالري كلنتون وزيرةرات الدوالرات. وخسروا مليا

تقع على عاتق طلب جامعة دمشق مسؤوليات عدة أهمها العصيان المدني و الحداد، فالبلد 
 في السوري المعارض)تخوض حربا وإن لم يستجيبوا فستسير جامعتهم على خطى جامعة حلب. 

 طالبا( ثمانين من اكثر واستشهاد دمشق لجامعة المعارضة قصف بعد المالح هيثم الخارج

الذي هزم " اسرائيل " هم الصواريخ السورية القصيرة وليست صواريخ ايران البالستية ألنها لم 
خلل عام أقوى مما كان، ولو ضربنا غزة  سوريا تستخدم. و لو أردنا ضرب حزب هللا ألرجعته

ان سيفتح باب جهنم علينا  لهذا يجب علينا ضرب ألرجعتها سوريا كما كانت خلل أشهر، وضرب اير



الطولى لروسيا و الصين في الشرق  اليدسوريا المصل الذي يغذي حزب هللا  والفلسطينيين  وايران،   و 
 )عاموس يادلين  رئيس االستخبارات الصهيوني(األوسط . 

 

 ما قيل من قبل مناهضي " المؤامرة "  في سورية:   

أبنائنا الذين يقاتلون في سورية يدافعون عن مشروع ليس مشروعهم. إنهم أدوات في أيادي 
المخابرات العالمية لتقسيم سورية إلى دويلت طائفية و دينية و هو ما يمنح الشرعية للكيان الصهيوني 

  )الشهيد شكري بلعيد(كدولة " دينية " . 

تسقطون جميعا. و لن تكون هناك ال قيمة و ال قمة إذا سقطت سورية في براثن الحرب العالمية فس
 ) مفتي الجمهورية العربية السورية (عربية . الدكتور بدر الدين حسون 

سمعت أن بريطانيا و فرنسا تعد كيدا ووعيدا لسورية .. و أنا أقول إن جاؤوكم من وراء البحار 
حديد و نار. و ال تسلموهم الشام .. أنا شامي فقاتلوهم بالحديد والنار، فقاتلوهم بما إستطعتم من إيمان و 
) الشيخ صالح الدين ابراهيم أبو عرفة شيخ التراب و أتموا بي و بأوالدي ما نقص من أهل الشام. 

 المسجد األقصى (        

 

 

 

 



 ماذا تعرف عن سوريا

 

 
ة العربية  دورا استراتيجي ا في مختلف المعارك     لعبت الجمهورية العربي ة السوري ة عبر تاريخ األم 

ر واالِنعتاق من االِستعمار بداية من الثورة العربية الكبرى  ة في سبيل التحر  المصيري ة التي خاضتها األم 

ول والحاضن الرئيسي كما كانت سوريا الداعم األ 1790-1719والحرب العربي ة األولى وحرب 

لمختلف قوى المقاومة العربي ة خاصة في لبنان وفلسطين والعراق. وتخوض اليوم سوريا منفردة ونيابة 
ة العربي ة جامعة حرب ضد  الرجعي ة والصهيونية و االِمبريالي ة العالمية. وتدفع ثمن ممانعتها  عن األم 

مرات التي تحاك إلسكات صوت البندقية ورفضها الخضوع لمخططات التفريط في فلسطين والمؤا
بيل الوحيد الضامن لتحرير األرض من الماء إلى الماء.  الس 

 

 القفزة االقتصادية و الرخاء االجتماعي:      

 

 رفع كما تم .3313 سنة مليار 143 إلى 3333 سنة ليرة مليار 43 من سورية ميزانية زادت

الفترة فلم تعد سورية مدينة بأي قرش للخارج و  نفس خلل 11533 إلى ليرة 0133 من للرواتب الحد

ثر ا تملك أكسوريالعالي أما زراعيا ف التسليح وحديد للسيارات مصانع األولى وللمرة سورية  في أصبح

تطورت وقد من الناتج المحلي ،  % 39تشكل الصناعة ي فصناع. ثم الغذاءفي من اكتفاء ذاتي 

 (. 13)خاصة بعد صدور قانون االستثمار رقم   الصناعة بالعشر السنوات األخيرة

 

 ماذا تعرف عن الجيش العربي السوري؟ 

 

الجمهورية  العامل فيالنظامي الرسمي  لجيشا هو الجيش والقوات المسلحة العربية السورية
لدى متميزة .. عد الجيش السوري أحد أقوى الجيوش العربية ويحتل مكانة عالمية يو  العربية السورية

المعادية  "إسرائيل"صواريخ القادرة على الوصول إلى معظم المناطق المأهولة من لالجيش ترسانة من ا
يصل مداها إلى أكثر من  س -وصواريخ سكود ،في أوائل التسعينات -لسورية منذ أمد طويل في المنطقة

كيلومتر كما يمتلك الجيش دبابات  777يصل مداها إلى أكثر من  د -وصواريخ سكود ،كيلو متر 933

  .73-تي  نوعري دبابات من ويمتلك الحرس الجمهو 11-وتي69-وتي 77-وتي 13-تي من نوع
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 دور سوريا القومي:

 

 والجبهة اإلسلمي الجهاد وحركة حماس حركة ستضافةاِ  عبر فلسطين في المقاومة ساندت
 حتى العربي التضامن علقات على الحفاظ جادا . كما حاول رئيسها لبنان في هللا حزب ودعم الشعبية

 من أكثر العزيز. أيضا استضاف عبد بن وسلطان وابنه هلل عبدا الملك مع بالتعاون الظروف أحلك في
لهم علوة على  كإخوة معظمه في السوري الشعب معهم وتعامل سورية في عراقي مهجر مليوني

 بكل ولبنان وغزة العراق مقاومة تموز. دعم حرب اثناء لبناني مهجر مليون نصف من ألكثر استضافته
 القادمة. للحرب تمهيدا عالية كلفة العدو تكبيد اجل من واألجنبية السورية المنتجات

 

 

 

 

 

 

 



  

 هللا أكبر***هللا أكبر

لطلق لها السيف وليشهد لها زحأ         طلق لها السيف ال خوف وال وجلأ  

فليس يثنيه اال العاقل البطل            طلق لها السيف قد جاش العدو لهاأ  

تشاء ففي اعرافها االملكما        سرج لها الخيل ولتطلق اعنتهاأ  

حتى يبان الهدى والظلم ينخذل      دع الصواعق تدوي في الدجى حمما  

مشاعل حيث يعشى الخائر الخطل       شرق بوجه الدياجي كلما عتمتأو  

يخافها الخاسئ المستعبد النذل        قدح زنادك وابق النار الهبةأو  

بالحق اال الحازم الرجل ما فاز         طلق لها السيف جرده وباركهأ  

وادع الى هللا ان الجرح يندمل        عدد لها علما في كل ساريةوأ  

 الشهيد صدام حسين

 

 وكنــتُ  ، الكــامــل بــ مـؤمنــة( ادبغــد) كـانت
 ، صحفيـــاا  خطــابـاا  القـي وســطهــا واقفــــاا 
 بـ أو خـارجهــا تـدور المعــارك وكـانت

 .. عنهـــا بعيــداا  األحــرى
 عـائداا  السيـارة وإستقليـت ، الخطــاب أنهيـتُ  

 قـابلنـي دخـولي وعنـد ، الـوزارة إلى
 إحتـلوا لقـد:  ُمصفــره وجـوهٍ  بـ المـوظفـون

 !! (ادبغـد) مطــار
 وفعـلا ..  وشـاهـد تعـال:  قـالـوا .. أشهــر لعـدة حتى( ادبغـد) دخـول يستطيعـوا ولـن ُمستحيـل:  فقـلت 

 كـل:  لـي فقــال ، المطــار آمــر بـ باإلتصـال أسـرعـت فـ ،( الجـزيـرة) على عـاجلا  خبــراا  وجـدتـه
                                                                                                                  نضحــك وأخـذنـا تعجبنــا الخبـر شـاهـدنـا عنـدمـا أننــا حتـى للخبــر صحـة وال السيطـرة تحت األمور
 أفـراد ينهـار بـدأ حيـثُ  ،( ادبغـد) سقـطت شبيهـه أخـرى وأخبـار ، الخبر هـذا مـن أيـام( 1) وبعـد

 )الصحاف وزير االعالم العراقي(                                      !! األخــر تلـو الـواحد الجيـش

 



 عراق الصمود

 

 

 

مريكا ومن تحالف معها، ضد العراق ، بعد أسيحل ذكرى العدوان العسكري الغاشم الذي قادته 
 ) أفريل ( نيسان 4حتلل أم العواصم، بغداد العز والصمود، يوم نطلقتها الكبرى في اليوم التالي الِ اِ 

2003. 

مريكية والصهيونية، حتلالت الغاشمة، األسنوات عجاف خيمت على العراق وهو يرزح تحت االِ 
، علمائه ومفكريه يغتالون. قادته يعدمون وخيرة يقتلونبنائه ونسائه أومنذ ذلك اليوم المشؤوم ما برح 

خطرها . أدة من أئمن العواصم باتت رون قسرا. و ثرواته تنهب وتسرق. بغداد التي كانت واحبنائه يهج  أ
 الطائفية البغيضة تفكك نسيجها االجتماعي واضعين العراق على مشرحة التقسيم والتفتيت. 

نضالها  سنواتماذا حققت المقاومة العراقية خلل  مثل:من قد تثار أسئلة مهمة  كل هذافي خضم 
 وجهادها؟

خسائر بشرية وعسكرية متعاظمة ، وقد  للقد قدمت المقاومة العراقية في صفوف جيش االحتل

عسكريا  2950بلغت آالف القتلى، حتى في الشهادات الرسمية )وصل الرقم عند انتهاء هذه الدراسة إلى 

وبعد الضربات الموجعة التي وجهتها المقاومة الباسلة للمحتل وعملءه وجواسيسه، والزلزال ( أمريكياا 
وهيكله على صعيد العراق والمنطقة والعالم، وبعد ثلث سنوات من  الذي أحدثته في كيان المحتل وبناءه

قبل أميركا المعتدية وحلفاءها  العراق من العدوان على ءالعمل الجهادي المنظم والذي لم ينقطع مذ بد
ولحد اآلن  2003 – 3 – 14/20ولحد اآلن، وللتحديد فإن مقاومة االحتلل قد استمرت منذ  1440عام 

هو وطني شريف وبكافة توجهاتهم، حتى بلغت عمليات المقاومة  نيجي، انخرط فيها كل موبتصاعد تدر

د عملية لليوم الواح 50أي بمعدل  2005عملية عسكرية عام  34141ضد المحتل وعملءه وجواسيسه 

 عملية 50000، .سيصبح العدد اإلجمالي هو أكثر من 2006وإذا ما تم إضافة العمليات الجهادية للعام 

كلفة الحرب والغزو قد تجاوزت أربعمائة مليار دوالر، إضافة إلى تدهور الموقف السياسي  ماأ

للواليات المتحدة األمريكية وفشلها في الوصول إلى حل سياسي لما هو قائم من تعقيدات في الداخل 
واالسحاقي العراقي، يضاف لذلك الفضائح األمريكية وجرائمها في أبو غريب وحديثة والفلوجة وسامراء 

والمحمودية، من قتل واغتصاب ونهب وتدمير وسرقة وإشاعة الفوضى ومحاولة إثارة الفتنة الطائفية 
وتشكيل فرق الموت المشكلة من قبل الجيش األمريكي نفسه ومرتبطة  اينةالصهمن رعاية وتأييد دعاتها ب

وفي أكثر التقديرات .فية البائسةبه، قيادة وتمويل وتخطيطا لقتل العراقيين وإثارة هذه الفتنة الطائ



ما كقتيل أو إاألمريكية تفاؤال أن أكثر من ثلث القوات األمريكية في العراق قد خرج من المعركة فعليا" 

عسكري( أو فارا من الخدمة، حيث بلغ عدد  600كجريح أو كمريض عقليا ونفسيا )بلغ عددهم أكثر من 

عسكري، باإلضافة إلى ثلثة آالف آخرين فروا من الخدمة  الفارين إلى كندا وحدها حوالي أربعة آالف
إلى دول أوربية أخرى، ناهيك عن النسبة العالية من الضباط الشباب الذين يتركون الخدمة في القوات 

 .المسلحة فور انتهاء عقود عملهم

 رض سوريا وإيرانأفللمقاومة دور هام في إيقاف عجلة قطار الهيمنة األمريكي من أن يطأ 
الصهيوني الهادف للسيطرة على منابع –والسعودية ومصر ودول أخرى، وأن هذا المشروع األمريكي 

الطاقة، والتي تعثر وارتبك وتوقف في محطته األولى العراق كما خطط له من قبل صقور البيت 
عيش  األبيض، فأنه يبغي التحكم في اقتصاديات دول العالم قاطبة، مما يمنحه فرصة التحكم في لقمة

المواطن في كل مكان من المعمورة والتحكم أيضا في طريقة حياته، لما لذلك من اعتماد على اقتصاد أي 
 .دولة، وما لهذا االقتصاد من اعتماد على الطاقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  


