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 دراسة بعنوان
 " أساليب التخريب .. وطرق التصويب "

 أعداد : جمموعة فرسان البعث العظيم
 

 املقدمة
 وعد بلفور يف وبعدها،  1916معاهدة سايكس بيكو يف  منذ مائة من السنني ، وقريبًا من تأريخ

حتاك بأسلوب  ضد األّمة العربية اتبدأت املؤامر ،  1920ومرورًا مبعاهدة سان رميو يف ،  1917
مباشر وبأشكال متعددة ، منها العسكرية واالقتصادية والسياسية والدميوغرافية ، حيث نص وعد 
بلفور على إقامة دولة لليهود على أرض فلسطني بعد أن كانت واقعة حتت االنتداب الربيطاين ، علماً 

جبذورمها اليهودية  ة والفارسيةكانت الصهيونيو السنني  فالدأ حقيقة منذ آبأن العداء لألّمة العربية ب
أهم الالعبني فيها قبل نشأت الدولة الصفوية ومسامهتها يف تغذية مقومات تدمري األّمة  واجملوسية

كخطوة مهمة يف إضعاف أّمة العرب وضرب وحدهتا واإلمعان يف جتزئتها  العربية وركائزها األساسية 
ة لالحتالالت اليت مرت باألّمة العربية حيث خلفت فأشغلت الشعب العريب مبعاسري احلياة كرتكة طبيعي

اجلهل والفقر واملرض وسلطت على رقاب الناس حكامًا يأمترون بأوامر األجنيب يف تبعية شبه مطلقة 
 إلرادة أعداء األّمة على حساب الشعب املقهور .

اب من سّلموا زمام أو الضرب على رقمل تفلح الثورات يف احلد من توسع العدو الصهيوين االستيطانية 
أمور بالدهم لألجنيب ، حيث كانت تفتقر إىل التعبئة اجلماهريية احلقيقية مبعناها الثوري ، وقصور اخلربة 
السياسية يف قادة هذه الثورات ، وحىت احلروب اليت جرت بني العرب من جهة والكيان الصهيوين من 
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سات ههيونية غربية للتعرف ما كانت سوى جم 1973و 1967و 1948جهة أخرى يف األعوام 
على حقيقة قوة العرب ووحدة القرار العريب ، فقد متكن أعداء األّمة من ضمان وقف القتال يف 
الوقت الذي حيددوه فيما إذا لو تعرضوا إىل هتديد حقيقي من خالل االنتصارات اليت حيققها اجليش 

هم املواجهني ألرض فلسطني السليبة ، العريب على أرض املعركة ، حيث جعلوا وقف احلرب بيد أزالم
وهكذا ، فإن التأريخ يذكر لنا أن حروب العرب مع الكيان الصهيوين قد توقفت يف الوقت الذي كان 

 فيه اجليش العريب قاب قوسني أو أدىن لتحرير فلسطني من قبضة الكيان الصهيوين .
إيذاناً  1968وثورته البيضاء يف متوز  1947فكان مولد حزب البعث العريب االشرتاكي يف نيسان 

مرحلة يقودها رجال هدقوا ما عاهدوا هللا عليه أولوا بأس لبدء مرحلة جديدة يف حياة األّمة العربية ، 
وا املركزية يف الوحدة شديد ، جاؤوا مع حزهبم وأهدافه اليت ولدت من رحم معاناة األّمة العربية فجعل

بوابة رط يف بلوغ وسبقوها على باقي األهداف املتمثلة باحلرية واالشرتاكية ، وكان حترير فلسطني ش
 . الفتح على طريق الوحدة العربية

أدرك أعداء األّمة أن اخلطر حمدق هبم مع ثبات البعث على هنجه الثوري واتساع قاعدة اجلماهريية 
قنوا أن البعث ليس حزبًا تقليديًا ميكن مساومته أو حتيده أو تركيعه ، فصار جهد املعبئة ثوريًا ، وأي

األعداء مركز يف كيفية القضاء على هذا احلزب الذي ميتد بقوة وبسرعة بني اجلماهري العربية وقيادته 
شر يف القائمة على أرض العراق العظيم ، وبعد أن خابت كل خمططاهتم جلأوا إىل الفعل العسكري املبا

غزو العراق واحتالله وتغييب سلطته الوطنية الشرعية وحزبه الثوري من على الساحة السياسية يف 
 العراق ليخلو هلم اجلو يف اللعب مبقدرات الشارع العريب واملضي يف جتزئة وإضعاف األّمة العربية .

ف العراق مدافعًا عن البوابة وبعد أن كانت قادسية هدام اجمليدة منوذجًا يف معاين الوحدة العربية ووقو 
الشرقية لألّمة يقاتل جيشه األسطوري عدوان الفارسية الصفوية ومعه جيوش عربية من األردن واليمن 
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والسودان شاركوا فيالق العز والشرف ، وبعد أم املعارك اخلالدة اليت فيها حتقق النصر جليش العراق 
بعد هذا كله ، ذهب أعداء األّمة إىل اإلعداد  األيب الذي سدد ضربة موعودة للكيان الصهيوين ،

وألزموهم قمع كل حماولة مجاهريية  ( العرب) وأخرسوا هوت القادة حلملة شرسة حشدوا هلا العامل 
لنصرة العراق وشعبه العظيم وهو يتصدى ألكرب غزو يف التأريخ املعاهر ، فتم غزو العراق واحتالله 

 . 2003يف نيسان سنة 
وللوقوف على الوقائع واحلقائق اليت هبا ومن خالهلا متكن أعداء األّمة من إضعاف القوة العربية 

تبيانًا للحال واحلقيقة واحللول املرجوة  نا يف كتابة هذه الدراسةوتفتيت حلمة األّمة الوطنية ، شرع
 ي ، ومن هللا التوفيق .قدرات األّمة يف النهوض والرتقإلعادة بناء التجمع العريب وتنمية 

 
 جمموعة فرسان البعث العظيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 4 

 
 

 
 
 

 الباب األول
 استهداف العرب

 
 الفصل األول
 ملاذا العرب ؟

 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 5 

العرب ميتلكون تأرخيًا ميتد آلالف السنني ، ومنذ الِقَدم والعرب معروفون بالقيم األخالقية والفروسية 
أرسله هللا  اً حبمل آخر الرساالت ونبّيًا عربي هللا تعاىل أّمة العربوكل مكامن القوة العادلة ، وقد خصَّ 

بدين اإلسالم إىل الناس كافة ، بعد أن كانت األديان وما سبق من الُرُسل يبعثهم هللا إىل خصوص من 
الناس واألقوام ، والتاريخ يذكر شاهدًا أن العرب مل يسبق هلم أن ُهزِموا أو ُخِذلوا أمام اهلجمات 

زوات اليت كانت تستهدفهم من شىت األمم احمليطة هبم ، ويذكر لنا التأريخ أن العداء ألّمة العرب والغ
واملؤامرات اليت كانت حُتاك ضدها متتد آلالف السنني ، وكانت التوافقات اليهودية اجملوسية حاضرة 

 بقوة يف ذلك كله حىت يف املؤامرات واالستهداف الصلييب ألّمة العرب .
 ما يلي : عداء األّمةوأيقن أ

، ومقومات وحدهتم غري حاضرة يف األمم األخرى ، حيث روابط أن العرب أقوياء بوحدهتم  .1
 اللغة والدم والتأريخ .

 حضارة العرب قدمية وعريقة ومقوم أساسي يف استنهاض اهلمم يف اجملتمع العريب . .2
األوىل عامليًا من حيث االقتصاد أرض العرب غنية باملوارد ، ووحدة العرب تعين أهنم يف املرتبة  .3

. 
يتمتع العرب بنمو اجتماعي مهذب ومتجانس بسبب األعراف االجتماعية اليت تضبط وتقوي  .4

 الروابط االجتماعية والتوافقات األسرية وحتفظها من االحنراف بعيداً عن معاين العروبة .
 وهالحية أرضها وخصوبتهاأغىن أّمة يف العامل من حيث كثرة وتعدد مواردها الطبيعية العرب  .5

 مواردها البشرية اليت ال تنضب .للزراعة ، و 
 مع وحدة العرب ال مكان وال وجود للطغيان العاملي وال الباطل برافع رأسه . .6
 شجاعة العرب إذا ما استمسكوا مبعاين العروبة وتأثريها الروحي فيهم . .7
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مهمًا يف تقوية التحالف منذ القدم ، فإن العداء اجملوسي اليهودي كان قائمًا ، وكانت الصليبية عاماًل 
اليهودي اجملوسي ضد العرب من خالل استهداف العرب مباشرة من قبل الصليبية وإشغاهلم باحلروب 

س الدور الصلييب يف وزرع األعراب إلحداث حالة تشقق يف اجلسد العريب ، واليوم ، فإن أمريكا متار 
ك ، فقد رأينا أن خطط استهداف العرب قد لهتيئة األرض العربية للكيانني الصهيوين والصفوي ، ولذ

تتبع توجهات أعداء األّمة  ويةوما غريهم إال عوامل مساعدة ثانمتثلت هبذه األطراف الثالثة ، 
 املباشرين ، وخطط االستهداف هي :

 
 الرتهيب والرتكيع ( األمريكية ) خططاخلطة  .1

والرتهيب بالقوة املسلحة  وهذه اخلطة تسبقها إجراءات إضعاف اقتصاد البلد املستهدف ،
رس األمني اواالقتدار العسكري ، وختويف البلد الواحد من جاره الشقيق ، والظهور بصورة احل

بَّعًا للقرار واإلرادة مث توجيه أهحاب القرار الذين ُجنِّدوا ليكونوا ت ُ  لسيادة البلدان العربية ،
األمريكية ، مث ، متهيد الطريق أمام الكيانني الصهيوين والصفوي يف النفوذ إىل عمق اجملتمع 

مستخدمني شىت الوسائل اليت تسهل هلم تواجدهم يف ظروف انشغال الناس  وختريبه العريب
 مِّ سعياً يف طلب الرزق وابتعاداً عن مقومات العروبة .باهلَْ 

 التجنيد والغزو الفكري ( الصهيونية ) خططاخلطة  .2
تعتمد اخلطة الصهيونية على عوامل اإلغراء املادي يف التوسع وشراء ذمم من فقد ارتباطه 
بعروبته ، وكذلك استخدام املال يف عملية الغزو الفكري لعقول الناس عامة والشباب على 

شغل الناس عن دورهم الوطين وجه التحديد ، وذلك ، من خالل الربامج اإلعالمية اليت ت
، والتحالف مع أعداء العرب يف تقوية الذات املواجهة لكل حالة تصدي عريب قد  احلقيقي
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تتمكن من التوسع وبسط نفوذها على األرض اليت  والذي بذلك كله تظهر هنا أو هناك ،
 تدعيها بدولة ) إسرائيل الكربى ( .

 اخلطة الصفوية ) خطط الفتنة والتقّية ( .3
نفرد الصفوية هبذه اخلطط كوهنا تعلن نفسها ) إسالميًا ( وتتمكن من استغالل املفردات ت

الدينية يف اخرتاق اجملتمع العريب ، وتعمل بالتقّية املسندة من أمريكا والكيان الصهيوين على 
جتميل كياهنا بدعوات العداء ألمريكا والكيان الصهيوين ، فتلقى ترحيبًا من بعض العرب يف 

ع الفنت بأسلوب مربمج وختطيط ر وف أهبح اجلهل حالة عامة يف اجملتمع العريب ، فتز ظر 
لعشرات السنني وكما هو واضح يف مراحل اخلطة اخلمسينية الصادرة عن مركز الدراسات 
االسرتاتيجية يف ُقم ، وتشرتك خطط الصفوية مع اخلطط األمريكية والصهيونية يف توظيف املال 

، وكذلك ، الرتاجع االقتصادي ومنو مستويات الفقر يف البلدان العربية  يف االخرتاق مستغلة
 التلون السياسي املبين على مبدأ التقّية جملنديها يف العامل العريب .
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هتاوي  يفذي لب وبصرية خاهة  إن أطماع اجملوسية الصفوية والكيان الصهيوين وأمريكا قد بانت لكل
القوة العربية واستسالمها ملقدرات أمريكا واإلنفاق املايل لكل من العدو الصهيوين والعدو الصفوي ، 
مع العلم ، أن ُجلَّ هذا اإلنفاق هو من موارد مسلوبة من األّمة العربية ، أي تدمري العرب باملال العريب 

يف عمليات القتل وتصفية العنصر العريب املربجمة وتدمري كل ما ، مث توظيف مسلويب اإلرادة األعراب 
 هو عريب ، والذي ينتج عن ذلك كله ما أمهه ، هو :ومن 

 بسط النفوذ الصهيوين والصفوي على ساحة الوطن العريب . .1
هيمنة وسيطرة أمريكا على العامل عسكريًا واقتصاديًا من خالل تواجدها يف مركز األرض  .2

 .املتمثلة بأرض العرب 
تأمني سيطرة الفكر الرأمسايل عامليًا حيث وقد أسست جمتمعاهم على الرأمسالية الطبقية والذي  .3

 جتتمع هذه الكيانات املعادية للعرب عليها وهبا نشأت .
يعتربونه هتديد العرب ملصاحلهم وخاهة وهم يعلمون أن للعرب تأرخيًا يف زمن االنتهاء مما  .4

الفتوحات اليت نشرت أسس العدالة االجتماعية يف بالد األرض ، تلك األسس اليت يرفضها 
أعداء العروبة من األمريكان وهفوية والصهيونية والغرب التابع هلم ، ويعتربون ذلك هتديداً 

 قائمة على أسس الطبقية املقيتة .خطرياً لكياناهتم ال
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تنوعت أساليب التخريب اليت اعتمدها أعداء األّمة يف استهدافها ملرتكزات العمل العريب ، 

 واملرتكزات هي :
 وحدة الشعب العريب . .1
 العريب .وحدة القرار السياسي  .2
 االستقالل السياسي العريب . .3
 الُبىن التحتية . .4
 االستقالل والتكامل االقتصادي . .5
 التطور العلمي . .6
 اجليش العريب . .7

 
أما الكيفية اليت هبا مت استهداف مرتكزات العمل العريب املشرتك ، فكانت ابتداًء يف مصادرة القرار 
العريب وتبعية احلاكم ) العريب ( إلراداهتم مث التوجه من خالهلم باجتاه ضرب كل مرتكزات العمل العريب 

ربية اليت كانت تعمل وفق املنهج ، حيث استطاع أعداء األّمة من اغتيال أو إبعاد القيادات العاملشرتك 
املشرتك ، ونصبت قيادات  القومي على حتقيق مستوى متقدم على طريق الوحدة العربية والعمل العريب

 فكانوا خري من ينفذ خطط األعداء يف تدمري األّمة العربية .موالية هلا تعمل وفقاً لإلمالءات اخلارجية 
 وكانت االستهدافات التخريبية تشمل :

 أوالً : اجلانب السياسي .
 جند أن هناك أسئلة تطرح نفسها كبوابة لإلسهاب يف هذا املوضوع ، وهي :



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 13 

  ال يؤسس احتاد عريب ؟ .ملاذا 
  ن ؟و مة حيضرها مراقبون أمريكان وهفويملاذا مؤمترات الق  
  ملاذا فشل الربملان العريب ؟.  
 ملاذا بعض الدول العربية مهمشة سياسياً ؟.  
  يف العرب مئات األحزاب ، ويف الغرب حزبني أو ثالثة ؟ملاذا.  
 ملاذا العريب ال يدخل إىل الدول العربية ؟.  
 ملاذا ليس هناك جواز سفر عريب ؟ 
 ملاذا استهداف حزب البعث العريب االشرتاكي ؟ 

استطاع أعداء األّمة ومن خالل احنرافات عدد من القادة ) العرب ( من إحداث حالة إرباك 
وعدم التوفيق يف تكوين قرار عريب موحد باجتاه مقومات الوحدة الشاملة وتعزيز قوة ومكانة 
األّمة العربية بني األمم ، فشكل هؤالء القادة عقبة يف طريق العديد من التطلعات القومية 

فاحندر دور اجلامعة كان يعمل عليها القادة القوميني أهحاب األفكار واملبادئ الثورية ، اليت  
وُأهني عمل فشل مشروع االحتاد العريب وأُ االنشقاقات مسة مؤمتراهتا ،  تالعربية وأداءها وأضف

  الربملان العريب ، وأهبحت الدعوات القطرية الضيقة أسبابًا يف تفتيت املفردات القومية اليت
كان يعول عليها يف تشكيل قوة قرار عريب موحد خيرج من أروقة اجتماعات اجلامعة العربية 

ه بناء األّمة والتصدي ألعدائها ، هذا االنقسام السياسي العريب قد أسقط كل خطوات باجتا
استغله التضامن العريب ، مما جعل الدول العربية الفقرية يف مواردها تعيش شبه حالة عزلة 

شوا سياسيًا حىت بات هوهتم األعد اء يف زيادة رقم القادة ) العرب ( املوالني هلم ، مث مهُِّ
السياسي يتماشى مع من يدفع أكثر ، بل وكان ذلك سببًا يف احتواء األعداء ألرترييا اليت 
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بعد أن كانت عضوًا مراقبًا فيها على الرغم من أغلب سكاهنا  انسحبت من اجلامعة العربية
 لتسلم إرادهتا إىل الصهاينة واألمريكان . هم من العرب ،

ومن مجلة استهداف األعداء للسياسة العربية اليت تكفل هلم شق الصف الوطين ، هي ، 
رضوخ بعض القادة ) العرب ( والدفع بالبعض اآلخر املوايل وبدعوات الدميقراطية الطوباوية 
يف تأسيس أعداد كبرية من األحزاب ودفع البعض منها إىل إحداث حالة التصارع واالقتتال 

 أبناء الشعب الواحد ، بل وبني أفراد األسرة الواحدة .اجلماهريي بني 
ومن تلك الوسائل أيضًا ، خلق حالة عدم ثقة مفعلة أذكت احلدود القطرية اليت قطعت 
الطريق أمام التواهل املشروع والسلس بني أبناء األّمة ، وهار األجنيب الغريب يدخل بوابات 

 ال يستطيع العريب حىت من املرور عرب أراضيها عدد من البالد العربية بدون تأشرية ، يف حني
  بّراً لالنتقال إىل بلد آخر .

وألن حزب البعث العريب االشرتاكي قد شخص كل هذه التداعيات على الساحة السياسية 
العربية وعمل ويعمل على إذالل العقبات اليت تقف يف طريق الوحدة ، يعمل البعث العظيم 

اخلالص والتحرر من كل أشكال االستعمار واهليمنة على القرار وسط اجلماهري على طريق 
 وهو حيمل فكرًا ثورياً سس أت العريب االشرتاكي حزب البعث وحيث أن،  العريب املوحد

حماوالت البعث و  حماربةكانت ،   شد احلرية والعدالة االجتماعيةهداف وحدوية قومية تنوأ
مهمة يف منع  ) العربية ( وبدفع من أعداء األّمة مةظنمن قبل األ السياسي منعه من العمل

استقطاب اجلماهري العربية وقيادهتا باجتاه اخلالص من اهليمنة االستعمارية وهواًل حلرية القرار 
، حىت بلغ  السياسي وحترير اإلرادة املسلوبة بسبب عمالة وانبطاحات قادة ) العرب (

ظناً  2003العراق بغزو عسكري واحتالله يف عام باألعداء إىل إهناء دولة البعث اخلالد يف 
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منهم أن إهناء دولة البعث سيؤدي إىل تراجع تنظيماته يف سائر األقطار العربية باعتبار أن 
أن هذه احملاوالت باءت بالفشل حىت يف العراق  إالمركز القيادة العليا للحزب ، العراق كان 

نظيمي وقيادة املقاومة العراقية ، بل أن هذا حيث استطاع احلزب من إعادة ترتيب الصف الت
الغزو كان سببًا يف التفاف مجاهريي أكرب حول احلزب باعتباره احلزب الوحيد يف الوطن 
العريب الذي تصدى لالستعمار واهليمنة االمربيالية على مقدرات األّمة واحلزب الوحيد الذي 

وقن يومًا بعد آخر حقيقة االجنازات استهدف من قبل أعداء العروبة ، اجلماهري العربية ت
، وال تفوتنا ذكر ووقفته الثورية باملقارنة بني حال العراق واألّمة قبل وبعد االحتالل 

األساليب القمعية اليت يتعرض إليها رفاق البعث يف عدد من األقطار العربية ومنعه من 
 احلضور الرمسي يف الساحة السياسية يف أقطار أخرى .

 
 يف اجملال االقتصادي ثانياً : 

أها أيضًا بعدد من األسئلة الداعمة لتوضيح هذا املدخل املهم واحلساس يف حياة األّمة ، سنبد
 وأسئلتنا هي :

 ملاذا السودان ) سلة العرب الغذائية ( بال غذاء ؟.   
 ملاذا ال توجد سوق عربية مشرتكة ؟  . 
 ملاذا ال تتوحد عملة العرب النقدية ؟.  
  مشروع التصحر العريب ؟ملاذا.  
 ملاذا نفط العرب للغرب ؟.  
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وكما أسلفنا فإن قادة ) العرب ( قد لعبوا دوراً مهماً يف حتقيق استهدافات أعداء األّمة ومنها االقتصاد 
 باعتباره املرتكز احليوي الذي به تنهض وبه تنهار .

باجتاه لقد طرحت مشاريع عديدة يف إطار العمل العريب املشرتك ، ومنها ما تبناه العراق بقيادته الثورية 
حتقيق استقالل اقتصادي لعموم األقطار العربية يف عمل موحد ومشرتك وعلى غرار االستقالل 

متوز اجمليدة ، الثالثني من  –االقتصادي الذي حتقق يف العراق كواحد من مكاسب ثورة السابع عشر 
ورفع شعار وخاهة بعد تأميم العراق لنفطه يف األول من حزيران لعام اثنان وسبعني وتسعمائة وألف ، 

" نفط العرب للعرب " باالتفاق مع اململكة العربية السعودية أيام امللك الراحل فيصل بن عبد العزيز 
االقتصادي بعد اغتيال امللك  آل سعود ، حيث أفشلت هذه اخلطوة على طريق حتقيق االستقالل

فانفرد العراق متمسكًا هبذا الشعار ، بل أضاف له شعار آخر ، وهو " النفط فيصل رمحة هللا عليه ، 
، لكن القيادات ) العربية ( كانت تقف دائمًا حجر عثرة و " الزراعة نفط دائم " سالح يف املعركة " 

ار العرب ، وهكذا فشلت يف طريق كل املخططات اليت تكفل االستقالل والوحدة االقتصادية بني أقط
ومشروع الدينار اخلليجي الذي تبناه العراق أيضًا ، حيث جلأ العراق  مشاريع السوق العربية املشرتكة ،

وهكذا ، كان أعداء بعدها إىل اعتماد العملة األوربية يف تسويق النفط بداًل من العملة األمريكية ، 
شأهنا تقوية وتنمية اقتصادياهتم ، وذلك ، ليتمكنوا  األّمة يرتبصون بأي خطوة جيتمع عليها العرب من

من مصادرة القرار العريب وسلب إرادة حكام ) العرب ( من خالل طمس القدرة االقتصادية العربية 
وجتيريها حلساهبم ) أعداء األّمة ( واستمرار هيمنة االستعمار االقتصادي على البالد العربية مضافًا إىل 

هتم متهيداً لدويل وجعل حال العرب عاجزين عن النهوض والتقدم وشل مكامن قو أسرها بقيود البنك ا
الداعمة لضمان تواجدهم بشكل أبدي ليكونوا بشكل تام أسرى قراراهتم لتفتيتهم وضرهبم يف العمق و 

 يف املنطقة .
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قليمي حتت ادية املهمة يف الوطن العريب واإلولكون العراق ومصر والسودان كانوا ميثلون القوة االقتص
ظل قيادات تعمل وفق املنهج القومي بعيدًا عن املفاهيم القطرية التجزيئية ، فقد كانت هذه األقطار 
حمل استهداف مباشر من قبل أعداء األّمة وحلفائهم ، وتعرضت هذه األقطار إىل مجلة من احلصارات 

نانة يف زمن الرئيس االقتصادية تنوعت يف األساليب ما بني قطر وآخر ، حيث تعرضت مصر الك
الراحل مجال عبد الناهر إىل شىت أنواع الضغط االقتصادي بغية منعه من بناء السد العايل وإفشال 
تأميمه لقناة السويس الرابطة ما بني البحر املتوسط والبحر األمحر ، والذي يعترب ممرًا مائيًا دوليًا مهماً 

انتصر عبد الناهر يف معركة تأميم القناة وبىن السد وكانت متتلكه فرنسا ويُدار من قبل شركاهتا ، و 
العايل ، فكان البد من اغتياله ، وهذا الذي مت على حد قول العديد من اخلرباء واملراقبني من أنه قُتل 

لينحدر بقوة مصر إىل املستويات اليت متكن أعداء األّمة من  ئمن ُهي مسمومًا ، ليستلم السلطة بعده
هتا ، واستمرت حىت يومنا هذا الذي تعاين فيه مصر من شبه إفالس واقتصاد مشلول اهليمنة على مقدرا

ية من خالل فرض حالة االرمتاء متامًا يف أحضان أعداء األّمة وإسكات األهوات الثور  حنو ليدفعوا هبا
ه اليوم تأمني لقمة عيشه ، ويف السودان الذي فرض عليه على شعبها الذي هار مهّ  دقعالفقر امل
كنلوجي وعلمي مصحوبة بالفنت القبائلية والعرقية وبتعاون حميطه مع أعداء األّمة ، حيث تعاين حصار ت

مناطق عديدة يف السودان من هتديدات اجملاعة رغم أن السودان يُعترب سلة غذاء العرب ، أما يف 
أن تبين قاعدة امتالك إرادته االقتصادية مبكراً مع وجود قيادة ثورية استطاعت العراق ، والذي بسبب 

مجاهريية قوية متتاز بشخصيتها اجلديدة املبدعة علميًا وتكنلوجيًا وامتالك العراق إىل االحتياطي األول 
يف النفط ، وبعد أن فشل األعداء يف خمططاهتم من حتقيق مآرهبم يف شل القوة العراقية ومنها الدفع 

لعراق منها منتصرًا وحمافظًا على قوته بالكيان الصفوي لشن حربًا ضروس استمرت مثان سنني خرج ا
ومتاسكه ويف سائر اجملاالت ، فدفعوا حبكام الكويت الستفزاز العراق الذي مل جيد بدًا من الدخول إىل 
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الكويت يف خطوة مهمة لتحريرها من قبضة عمالء مأجورين وظفوا حلساب املثلث اخلبيث ، وجرى 
رًا اقتصاديًا جائرًا بغية جتويع شعبه وإضعاف قدرة الذي جرى حيث فرض على العراق من يومها حصا

من خالل ما خططوا له يف إسقاط القوة والقدرة قيادته واهناكها يف مشاكل ال تُعد وال حُتصى 
االقتصادية العراقية ، وبعد أن متكن العراقّيون بقيادة حزب البعث العريب االشرتاكي من حتد احلصار 

ة الكيان الصفوي وحلفائهم إىل غزو العراق واحتالله يف عام ألفني وكسره ، ذهبت أمريكا ومبساعد
وثالثة ، لتبدأ مرحلة جديدة عصيبة يف حياة األّمة حيث هار اليوم كل البالد العربية مهددة بالتفتيت 

ت والتدمري والقتل املربمج مبا فيهم تلك القيادات املتحالفة واملتوافقة مع أعداء األّمة مبواثيق واتفاقيا
 الدفاع املشرتك .

 ثالثاً : يف اجملال العسكري 
 ونبدأها بثالث أسئلة نراها مهمة يف هذا اجلانب .

 ملاذا توقفت اجتماعات وزراء الدفاع العرب ؟.  
  ملاذا حتول اجليش العريب إىل قوة أمن داخلي ؟ . 
 ؟ وية القمعيةاذا حتول اجليش العريب إىل السلطمل . 

عندما كان اجليش سور للوطن وكان يُبىن على أسس وطنية ومعاين قومية ، وبعد انتصار اجليش 
وكان قاب قوسني أو أدىن من العريب يف حرب تشرين من عام ثالثة وسبعني وتسعمائة وألف ، 

لكان للعرب اليوم كالماً و تخاذل من بعض قادة العرب ال لوال حسم املعركة متامًا وحترير فلسطني
هذه املعركة أفرزت حسابات لدى أعداء األّمة بأن اجليش العريب إذا اجتمع شكل قوة ،  آخر

حقيقية هتدد أمن واستقرار الكيان الصهيوين إذا ما توفرت قيادات عربية تتمتع بدرجة عالية يف 
الروح الوطنية والقومية ومتتلك إرادهتا السياسية ، ولذلك ، وضع األعداء يف حساباهتم ضرورة 
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فكيك املنظومة العسكرية للعرب ، وزادت تلك احلسابات حتمسًا يوم دفعوا بالكيان الصفوي ت
يف إيران إىل شن حرب عدوانية ضد العراق ، وانتبهوا إىل املشاركة العربية يف جبهات القتال مع 
العدو الفارسي ، حيث كان جليش اليمن واألردن والسودان والصومال حضورًا قويًا مع رفاقهم 

لعراقيني يف الدفاع عن بوابة األّمة الشرقية ، وبعد مثان سنوات من القتال العنيف خرج العراق ا
، وبعد هذا كله ، باشر أعداء األّمة ترتأسهم أمريكا وبتعاون منتصرًا وبكامل قوته العسكرية 

تفكيك وتدمري القوة العسكرية العراقية مستغلة احلصار مفضوح من بعض قادة اخلليج العريب يف 
اجلائر الذي فرض على العراق يف كافة اجملاالت حىت بلغ احلال هبم إىل منع العراق من استرياد 
أقالم الرهاص اليت يستخدمها الطالب يف دراستهم حبجة أن مادهتا ممكن أن تستخدم يف 

يش الدولية واملرتبطة بتوجيهات املخابرات األمريكية مث وبواسطة جلنة التفتالتصنيع العسكري ، 
الثقيلة بل وحىت بعض املتوسطة منها ، وبذلك ، يكونوا قد مت تدمري أعدادًا كبرية من األسلحة 

 قضوا على أهم قوة عسكرية يف الوطن العريب .
ليمنعوا اذل وخيانة قيادات ) عربية ( توقفت اجتماعات وزراء الدفاع العرب ، ذلك ختوبسبب 

العرب من أي احتمال لتوحيد املوقف العسكري ، بل ومت حتويل اجليش إىل مهام أمنية داخلية 
خصوهًا بعدما ارتبط أغلب احلكام مبعاهدات دفاع بينها وبني أمريكا ، حىت أهبح اجليش 

 ) العربية ( وابتعادهم عن حضورهم القوميالعريب يف ظل االنقسام اخلطري يف هفوف القيادات 
أنظمة ي  الشعب والضرب على أيدجيشاً سلطوياً بعد أن كان القوة األهم يف الدفاع عن مصاحل

العراق جيابه العامل لوحده ويتصدى ألكرب هجمة شرسة على  تتلك اليت تركاملتخاذلة ،  احلكم
 أّمتنا العربية عموماً والعراق خصوهاً .
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وهكذا ، حتول اجليش العريب إىل جمرد اسم يف احلقائب الوزارية ، بل وحتول يف عدد من األقطار 
حرية الشعب بعدما كان على مر العربية إىل ميليشيات بيد أعداء األّمة وأهبح قوة غامشة تقمع 

 األزمنة هديق الشعب وحامياً ودافعاً عن هوهتا الثوري .
تنامي املد التحرري سيس جيوش عربية مبعناها املؤسسي جاءت كمطلب وضرورة لأفكرة تإن 

العربية يف سبيل حتقيق االستقالل والتحرر من سيطرة القوى املتصارعة على قطار الثوري يف األ
هنا مل تنشئ أعربية باملعىن الصحيح ، مبعىن  إذ أن هذه القوى مل تنشئ جيوشاً  ،ة املنطقة العربي

هتا العسكرية وحدابناء املنطقة ضمن أمنا كانت جتند إعربية خالصة للمنطقة العربية و  اً شجيو 
  . منها الداخلية أو اخلارجية هدافها سواءأتستخدمهم يف حتقيق 

وساط العرب ، منت بني الثوار فكرة تأسيس أالتحرري وتنامي الوعي الثوري يف ومع تنامي املد 
ووعت تلك القوى ، ستهان هبا ي ال ةهنم قو أوعي العرب بة خاهة بالعرب ، فقد جيوش عربي

 قادرة على منع تأسيس جيوش عربية وغري ، القضاء على حركات التحرر العربية هنا عاجزة عنأ
ج ومثار تلك الثورات من خالل التآمر وإضعاف الدول العربية املتحررة ضعاف نتا إفعمدت إىل  ،

ل اتفاقيات االستقالل من خالو وجعلها دول معتمدة على الغرب يف اقتصادها وقراراهتا 
  :مناط خمتلفةأخذ عدة هور و أعلى اجليوش العربية ن التآمر إ ، وشروطها

 . منع تكوين وحدات كبرية .1
 . سلحة متطورةأمنع التسليح ب  .2
 . ن تكون هي مصدر تسليح اجليوش العربيةأو منع التصنيع العسكري   .3
شراف القوى الكربى وحتت إيف املنطقة إال حتت  ي حروبأاجليوش العربية يف  ةشاركمعدم   .4

 و غريهأرهاب مسمى حماربة اإل
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مر آول تنه يف املقام األأال إخارجي  استهدافنه أ ما بقدر ش العريبان هتميش اجلي : اخلالهة
  .نظمة العربية اليت مل تعمل على استقالل إرادهتا وقراراهتا وتوحيد الصف العريبداخلي من األ

 السياسة ش حيسب هلا يفجيو ،  ن متتلك جيوش غري مهمشةأة على ن الدول العربية قادر إ
 .مراهتا على بعضها البعضان تتوقف عن مؤ أرادهتا و إوذلك عندما متتلك تلك الدول ،  الدولية

ن التآمر الداخلي من بعض أال إ،  مثال لبناء جيوش عربية مستقلة فالعراق ومصر وسوريا
 .نظمة العربية دمرها وحوهلا اىل جيوش مهمشة األ

 رابعاً : يف جمال العلوم والتكنلوجيا
لعل من النشاطات اليت استهدفتها املخططات املعادية يف األّمة العربية ، هي ، العلوم 

 والتكنلوجيا ، وأسئلة البد من تدبرها :
  ماء العرب جواز سفر عريب ؟ملاذا ال مُينح العل.  
  ملاذا اضمحلت مراكز البحوث العربية ؟   . 
 ملاذا بقيت املناهج العلمية يف العامل العريب متخلفة ؟.  
 ملاذا حتولت الشهادات اجلامعية إىل جداريات ؟.  
 ملاذا توقفت برامج العلوم يف التلفاز العريب ؟ 

للعرب تأريخ جميد يف العلوم والتكنلوجيا ومرتبط بإرث األّمة احلضاري ، فأغلب العلوم مصدرها 
العرب وعلماؤهم ، وبسبب االستعمار الذي مر على األّمة العربية تقدم العامل الغريب من بعد 

اجلهل ثورته الصناعية أشواطًا باجتاه التكنلوجيا حيث من املعلوم أن من خملفات االستعمار هو 
الذي يزرعه املستعمر يف اجملتمع بغية السيطرة على عقول الناس ، ولكن ، وألن أّمة العرب 

للرجال أويل بأس شديد ، حتققت احلرية وطرد االستعمار من أرض العرب ، وبوجود قادة ولودة 
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 أفذاذ هنضت األّمة ومضت على طريق التطور والتقدم ، وبدأت ختتصر املسافة بينها وبني ما
فكان هذا التقدم ينتقل باجملتمع العريب من حال إىل حال  وهلت إليه تكنلوجيا الغرب املتقدم ،

أفضل ، وكان خطوات االستقالل االقتصادي مهمة جدًا يف تنمية مقومات قوة وهالبة األّمة 
ألّمة العربية ، فكانت العلوم والتكنلوجيا من أهم استهدافات أعداء العروبة للحيلولة دون بلوغ ا

العربية مراتب متقدمة فتصبح قوة دولية يصعب السيطرة عليها مقابل مجة من األهداف اليت 
االستحكام األمريكي الصهيوين خيطط هلا األعداء يف تدمري أّمة العرب ، وإلبقاء العرب رهن 

وقد بدأت أمريكا محلتها يف ضرب التكنلوجيا العربية بأن جعلت من بعض أقطار الصفوي ، 
ليج العريب مراكز جتارية متقدمة هلا وهادرت كل حقوقهم يف امتالك ناهية العلم والتكنلوجيا اخل

، فإن وجدت بعض منها فإهنا مرهونة باإلرادة األمريكية والصهيونية والصفوية ، وألهنا مل تتمكن 
من وقف عجلة التطور العلمي والتكنلوجي يف العراق ، ذهبت لغزوه حيث أن من أسباب ذلك 
الغزو هو تدمري العراق بالكامل ومبا فيه بنيته التكنلوجية التحتية وتصفية علماءه الذين بلغ 
عددهم ما يقارب اخلمسة وأربعني ألف عاملًا وعاملة ، واجلدير بالذكر هنا ، قيام األنظمة 

اح املتخاذلة بتنفيذ مآرب املثلث اخلبيث ) أمريكا والصهيونية والصفوية ( باإلنابة يف كبح مج
العلماء وهتميش مراكز البحوث والتطوير فيها ، حيث عمدت إىل التدين باملستوى املعاشي 
للمجتمع األمر الذي تسبب بأن يكون هاجس الشعب هو حصوله على لقمة عيشه ، وبسبب 

ت يعلقها هاحبها يف قلة وتدين مستويات فرص العمل ، هارت الشهادات اجلامعية جمرد جداريا
 لغرب وخدمة اجملتمع الغريب .أو هجرة أهحاهبا للعمل يف ا ،هالة البيت 

استطاع الكيان الصهيوين والكيان الصفوي من جتنيد وسائل اإلعالم العام واخلاص وحرفه عن 
مهامه الوطنية ، فغابت برامج العلوم والتكنلوجيا ومنافساهتا بني الشباب على وجه اخلصوص 
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لينتقلوا به إىل برامج ومسابقات األغاين والرقص كجزء مهم يف تدمري احلس الوطين يف روح 
العريب ، فانتشرت الربامج املمولة ههيونيًا وفارسيًا هبذا االجتاه من جهة واجتاه الغزو  الشباب

 الفكري من جهة أخرى .
 : يف جمال الرياضة والشباب امساً خ

، هم اجلزء احليوي يف هذه األّمة وعليه تُعقد اآلمال يف بناء املستقبل ، وللقائد الشباب 
، ورعاية نضمن املستقبل ( ب الشباب لالشهيد ، هدام حسني اجمليد ، قول مشهور يف ذلك ) نكس

، ولعل من أهم املالحظات اليت سجلناها يف   الشباب أمر مهم يف نشأته وحفظ أفكاره قوميًا ووطنياً 
سنسهب به أعداء األّمة هو ما نورد بعضه بأسئلة مطروحة تثري ما كيفية استهداف الشباب من قبل 

 دراستنا هذه ، واألسئلة هي :
  بطولة كأس العرب ؟ .توقفت ملاذا 

  ُحلَّت منتخبات العرب يف الرياضة العسكرية ؟ .ملاذا 

 ال توجد بطولة األندية العربية األبطال ؟ .ذا ملا 

  هو دور احتاد الشباب والرياضة العريب ؟ .ما 

املؤامرة اخلطرية اليت حُتاك ضد األّمة من خالهلم ،  ماملتدبر حلال الشباب يف يومنا هذا سيدرك حجلعل 
تطورها ، أهبح الشباب اليوم ومفاتيح هنضة األّمة و رات العربية لثو أن كان الشباب العريب مادة ا فبعد

فالضغط  قريب من حال التشرد والضياع ، أغرق يف متاهات احلياة من جهة ، وهلوها من جهة أخرى ،
االقتصادي دفع بالشباب إىل التطلع يف اهلجرة والعمل يف دول األعداء لرتتيب حاله املادي وعائلته ، 

شبابنا اليوم وأزماته االقتصادية اليت فرضت عليه بسبب حكام  وبالتأكيد ، فإن الظرف الذي يعيشه
للتفكري يف بناء ذاته ثقافيًا وتدعيم روح املعاين الوطنية الثورية فيها ،  املتخاذلني ال ترتك له جماالً اليوم 
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وألن مراكز الشباب واألندية الرياضية قد بدأت وكمنطق طبيعي يذهب الشباب إىل متنفس الرياضة ، 
وهارت األندية الرياضية جتارية تُباع وُتشرتى ، ويُباع من فيها  تتالشى وبقوة بعد احتالل العراق ،

ين الوطنية والثورية فيهم إىل إىل ضعف الثقافة واملعاوُيشرتى ، فوجد الشباب العريب وكنتيجة طبيعية 
حىت بلغ هبم احلال قوهنا على األندية الوطنية ، التعلق باألندية الغربية وتشجيعها إىل احلد الذي يسبّ 

قد احتلت الوطنية و  يهم املعاين والنخوةأو خسارة ذاك وال هتتز ف الغريب أهنم يتقاتلون لفوز هذا الفريق
ة عن شواطئ األمان مث ، ولُيغرقوا شبابنا أكثر يف أمواج بعيد ،تل شعبهم مرت بلداهنم وقُ أوطاهنم ودُ 

، أشغلوهم مبسابقات الغناء  ويصلون هبم إىل حد االستهزاء بالدعوة الوطنية والقومية والثورية وبدعاهتا
والرقص وعروض األزياء وسفاسف ال تزيدهم إال ابتعادًا عن معاين الرجولة قبل كل شيء ، مث جرهم 

اء األّمة على حساب بلده ووطنه الكبري ، طين وثوري ، حىت بات البعض يصفق ألعدمن كل مؤثر و 
البعض منهم إىل أحزاب  ة لألّمة من خالل شباهبا ، هو جرّ ومن حيل وممارسات األعداء االستهدافي

بعباءة الدين وانقيادهم وراء شعارات " دينية " تتالعب يف قلوهبم وأهوائهم حبسب ما  سياسية مغطاة
، فتحولوا إىل خمربني سفاحني باسم " الدين " حيرقون احلرث والنسل ويقطعون يريده أعداء األّمة منهم 

قق ألعداء األّمة ما تصبوا له يف شق األرحام وينسفون معاين األخوة باسم " الدين " ، وهكذا قد حت
وهذا وما سبقه هو عني الغزو الفكري الذي  ،الصف الوطين ومتزيق حلمته من خالل الشباب التائه 

 يف شباب األّمة .متارسه الصهيونية والصفوية 
استطاعت الصفوية والصهيونية من جتنيد وتوظيف " اإلخوان املسلمني " يف هذا االجتاه ، حىت لقد 

ميثلون أهواتًا تدعو إىل الصفوية والسالم مع الصهيونية العريب  باتت رؤوس احلركة اإلخوانية يف الوطن
خ قدمي منذ أن قام هلا تأري، وهذه التوافقات اإلخوانية الصفوية الصهيونية ليست وليدة اليوم ، بل 

لكنهم ن البنا " ، أعداء األّمة بتأسيس " اإلخوان " يف الوطن العريب وحتديدًا يف مصر بقيادة " حس
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أظهروا وفاقهم للعلن وحتديدًا بعد احتالل العراق وهتالك املوقف العريب ، حيث كانوا من قبل 
ك وقع تله اجلماعة أو هبه ، فإذا ما اختار شاب عريب هذتزام كل طرف مبذيتظاهرون بالعداء وال

لوجدنا أنفسنا  ويف التفكري يف أسباب التقاء هذين احلركتني اهلّدامتني فريسة يف فك الصهيونية العاملية ،
كاليت سرًا هندية  االستعمار الربيطاين لبالد فارس أُ  حيث زرع أمام ضرورة الكشف عن حقيقة نشأهتما

ووظف البعض منهم لتلبيس اهلندوسية لباس اإلسالم يف حماولة خداع  ،يزرعها اليوم يف اخلليج العريب 
يل للعرب والذي ميتد إىل السذج بطقوس ما أنزل هللا هبا من سلطان ، ناهيك عن احلقد الفارسي األز 

ذلك  ذمنو  مع اليهود باعتباره الوارث اجملوسي الذي يروي لنا التأريخ توافقهم تأريخ ما قبل امليالد
وهو ذات املستعمر الذي أسهم يف تأسيس " ،  التأريخ وعرب السنني اليت تلت بشواهدها على ذلك

ل " العريب ، وال ختلو الساحة العربية من حركات زرعتها بريطانيا من خال اإلخوان " وزرعهم يف اجلسد
الحظوا أن كل هذه احلركات تعلن جهارًا عداءها ، ب لورنس العرب " وجمنده " حممد عبد الوها

 االشرتاكي ، وحماربتها لألحزاب القومية يف الوطن العريب ، وخاهة حزيب البعث العريب للقومية العربية
والناهري ، واليوم نراهم يف مقدمة اجلهات اليت تعمل حلساب أعداء األّمة يف العراق وسوريا واليمن 

 .عربية وفلسطني وعموم الساحة ال
واحتماالت قطع كل وسائل التواهل بني شباب األّمة وسائل االستهداف العدائي لألّمة ، ومن 

اندماجهم فكريًا وعقائديًا ، فعمدت على تنويع املشاكل يف البلدان العربية حىت خيلطوا األوراق على 
غيت كل النشاطات وقف موحد يف  التصدي للمشاكل املشرتكة بينهم ، وألالشباب ومنعهم من اختاذ م

ددة على ساحة بلد عريب واحد الشبابية والرياضية اليت كانت جتمع شباب العرب يف حمافل سنوية ومتع
اخلالف السياسي العريب على حركة الشباب وتصرفاهتم ، فصار هذا الفريق ) العريب ( ، وانسحب 

اخلصم ، وال يعنيهم أن هذه الراية املمزقة هي جزء من تكوين وطنهم العريب العريب  قميزق راية الفري
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وتأثراً شتم على هفحات التواهل االجتماعي ، فحدث وال حرج ، باب والالكبري ، وأما السِ 
ى على مجع شبابنا العريب دور احتاد الشباب والرياضة العريب مهمشاً ال يقو بالضغط احلكومي فقد بات 

 .يف كرنفاالت قومية 
 : يف جمال اجملتمع .سادساً 

أعداء األّمة يف ختريب العالقات االجتماعية والروابط األسرية من خالل بثهم للسموم نشط 
دأ كذلك ببعض األسئلة اليت سنجد جواهبا بني ما الفكرية اليت نالت من األسرة العربية مأرهبا ، ولنب

 من اإلسهاب ، واألسئلة هي : سيليها
 األيدي العاملة يف العديد من الدول العربية وخاهة اخلليجية ، هي ، هندية ، أفغانية ، ا ملاذ

 فلبينية ، وهينية ؟ .

  عربية ؟ .األفكار الطائفية يف تفكيك مقومات األسرة الدور هو ما 

  احنرفت الرتبية املدرسية وفقاً هلوى السلطة احلاكمة ؟ .ملاذا 

  تراجعت الرتبية البيتية يف نشأت أبنائها ؟ .ملاذا 

من األمور اليت كانت تؤثر يف نشأت اجليل اجلديد وأمها ، هي ، الرتبية البيتية والرتبية املدرسية ، لعل 
فع باآلباء كأمر طبيعي وأثر منقول عن اآلباء واملعلمني ، وعندما دُ   حيث كان النشئ ينبت وطنيًا وثورياً 

املادي سيكون من الطبيعي  واملعلمني إىل معاناة شظف العيش مث مصادرة عقوهلم وإشباعها باجلانب
 إفراغهم من املعىن الروحي يف مفاهيم الوطنية والثورية فيهم ، فشاعت حالة التسيب األسري

 كانت تصنع منهم رجااًل يُعتمد عليهم يف ذات الرتبية اليتبية األوالد وعدم السيطرة على تر  والتعليمي
 بناء هروح بلداهنم ووطنهم العريب الكبري .
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تلك األسباب اهلّدامة اليت أوجدها أعداء األّمة يف جمتمعاتنا العربية وخاهة اخلليجية منها ومن ومن 
العروبة لضرب وتدمري كل ما ومن هو عريب ، وشل قدرة  خالل حكام ) العرب ( الذين سخرهم أعداء

لتنحرف باجملتمع وتربية  إىل عمالة أجنبية مفروضة املفتعلة احلاجة هي، تمع على البناء والنهوض اجمل
أو  ةون النشئ الذي تربيه ويربيه هندينشئه إىل احلالة الرذيلة بل وحىت مستوى اجلناية فيها ، وكيف يك

البلد والنهوض به على يد أجنبية دافعة بشباب البلد إىل  ريف سيكون الوالء يف إعما، وكفلبيين ؟ 
 ف والعيش األهوج ؟ .والبعض منهم إىل احنرافات الرت  يةالبطالة واالتكال

 ميومة معاش حياهتم ، وبعد أن كانالفراغ الفكري وانشغال الناس باهلرولة حبثًا عن أسباب دوبسبب 
وجمسد للوحدة الوطنية ، متكنت الصفوية اإليرانية من بث مسومها الطائفية يف  اجملتمع العريب متمازج

وبعد االندماج والتعايش الوطين هار اجملتمع  اجملتمع لتحيله إىل شقاق متناحر بني أبناء البلد الواحد ،
فانقطعت هلة األرحام ونسفت معاين العريب يتقاتل فيما بينه بدواعي " الدين " والطائفة واملذهب ، 

شعب يُعادي نفسه ، مشغول باالقتتال تاركاً ، فتحول اجملتمع العريب إىل اجلرية ، ودمرت معاين القرىب 
ُتركت مفاهيم روح اإلسالم مبفاهيم وشعارات " إسالمية " ، أعداء األّمة يقرضون أرضه شربًا بعد شرب 

وهنا أيضًا ، البد أن تكون لنا عودة إىل دور مزيفة ال متت إىل جوهر وحقيقة اإلسالم يف شيء ، 
سد الشباب يف هذا األمر الطائفي ، فإن انقطاع الشباب فيما بينهم قد كرس زرع هذه الفتنة يف ج

فلو كانت هناك مراكز وأندية شبابية جيتمع الشباب فيها ويتم تثقيفهم وتوعيتهم خبطر املد األّمة ، 
  ربتع إىل هذه الفتنة الكبرية ، ولقُ دة يف تصدي اجملتمالصفوي يف جمتمعنا العريب لكان هناك ضمانة أكي

  كل حماوالت األعداء يف نشر األفكار الطائفية يف اجلسد العريب .
، وذلك من خالل متكني طائفة على غريها  وههيوين مريكيأ فارسيًا وبدعم تظأُيق ن الفتنة الطائفيةإ

حىت يصلوا هبم  بناء الوطن الواحد والعقيدة الواحدةأتزرع الفرقة بني ف ودفعها باجتاه االنشقاق الوطين
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العراق واليمن  ما جرى وجيري يف منهاو  بلدانال داعتتوهناك شواهد كثرية بسببها ،  إىل حد االقتتال
 . مصر وتونس واجلزائر وليبيامثل  مرشحة لذلك ىخر أقطار عربية أوهناك ، وسوريا 
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هل ما ، ف  أسئلة كثرية تظهر حقيقة ما تعانيه األّمة من تراجع وعمق استهدافها من قبل أعداء العروبة

  .زالت فينا اهلّمة لتصحيح هذه املسارات وننقذ أّمتنا من التدمري ونلملم أشالءها ؟
ندما ننتقل من التنظري إىل التفعيل ، فبالتأكيد سنحقق قفزات نوعية على طريق التحرر واخلالص ع

، وال يزال فيها رجال أولوا بأس  مقَ فس وال زالت خصبة ولن تُ عْ فاألّمة العربية ال زالت تتنالوطين ، 
منهم العاملون كالذي نراه يف فعل املقاومة العراقية بقيادة حزب البعث العريب االشرتاكي ، أو شديد 

ن الطغيان السلطوي واالرتداد الوطين ، وهم يقارعو أولئك الرجال على أرض اليمن وتراب سوريا 
نتظر ومثلهم موجود يف عموم وطننا العريب ، ومنهم من ينتظر الفرهة للنهوض ، والبعض اآلخر ي

قيا ومداراة اإلنبات احلسن ، بذرة العروبة موجودة حتتاج للسُ فتعاضدًا مجاهرييًا للوقوف قوميًا وعربيًا ، 
 يف ذلك للنظام الرمسي وإشعاع الفكر القومي موجود حيتاج إىل جتسيد أكرب على أرض الواقع وحتد كبري

 ) العريب ( املسخر باجتاه ضرب األفكار القومية ودعاهتا .
يف طرق تصويب واقع حال األّمة واحنرافات ساستها الذين حتولوا إىل معاول بيد األعداء يف ونرى 

 ختريب أّمة العرب ، أن ذلك يتحقق مبا يلي :
وهذا هو جل واجبات املثقفني الثوريني ، والعمل على توعية الشارع بني اجلماهري بقوة العمل  .1

 العريب وحتصينه من الغزو الفكري اهلّدام مبا فيه الفتنة الطائفية .
جملس جهادي من علماء الدين العاملني اخلُّلص ، والرتويج هلم يف األوساط اجلماهريية إنشاء  .2

يما يتعلق باملفاهيم املتضاربة اليت باعتبارهم املرجع الصحيح واملضمون يف األخذ عنهم ف
ويكون هذا اجمللس مبين على حقيقة وجوهر الدين استحدثها األعداء يف جسد األّمة ، 

 عن أية طروحات فيها شبهة طائفية . بعيدة متاماً  اإلسالمي املوحدة
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امليسورين أهحاب األفكار الثورية الوطنية والقومية إىل تصدر الفعاليات الشبابية تقدمي  .3
املراكز واجلمعيات واألنشطة االجتماعية والشبابية والرياضية واالجتماعية من خالل تأسيس 

خارجية إن كذلك سر العربية يف مهرجانات داخلية و واألُ  عربياً والعمل على مجع الشباب العريب
 اقتضت الضرورة .

الروح التكافلية والتعاونية يف اجملتمع العريب من خالل إنشاء اجلمعيات التعاونية مية تن .4
تمعية بني أبناء البلد تقوية الروابط اجملمات إغاثية عربية تعمل وبالتكافل اجلماهريي على ومنظ

 الواحد يف إطار اإلشراف القومي املوحد .
إقامة املهرجانات على انب الثوري منه ، و الشباب على التثقيف العام والرتكيز على اجلحث  .5

املستوى العريب والدويل ألنشطة الشباب الفكرية وكذلك تفعيل برامج املنافسات األدبية 
 من خالل االستعانة بربامج تلفزيونية أو غريها . والعلمية ةوالفكري

 اء وتشجيع املنتج احمللي والعريب .مقاطعة منتجات دول األعدعلى اجلماهري  حث .6
برامج توعوية موجهة ألهحاب رؤوس األموال ورجال األعمال على ضرورة توظيف إعداد   .7

نني يف ذلك من خالل وسائل األيدي العاملة العربية بداًل من األجنبية ، والرتويج للمتعاو 
 اإلعالم كتكرمي مستحق هلم ، وفضح العازفني منهم وحث اجلماهري على مقاطعتهم .

مصاحل أهحاب القرار ) العريب ( التجارية ، وفضح ختاذهلم وتواطأهم مع أعداء مقاطعة  .8
 العروبة .

هم اخلبيثة وارتباطاهتم املشبوهة ، األحزاب السياسية املغطاة بعباءة الدين وتعرية أهداففضح  .9
( من الباب الثان  2" جملس العلماء " املقرتح يف الفقرة ) وهذا سيكون جزء مهم يف واجبات 

 ، الفصل الثان .
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األحزاب القومية والثورية والثابتة على مبدئيتها وهنجها الثوري على الساحة دعم  .10
الصوت الثوري واملعرب ومنها وأمهها ، حزب البعث العريب االشرتاكي ، باعتباره العربية ، 

احلقيقي عن تطلعات اجلماهري العربية يف التحرر واخلالص الوطين وحتقيق التفاف مجاهريي قوي 
 بتوجيه من أعداء العروبة .كمة يف ضربه وتصفيته ت األنظمة احلا معه والتصدي لكل حماوال

املفاهيم الثورية بني اجلماهري وخاهة تلك اليت يتبناها فكر حزب البعث العريب نشر  .11
ك كله هو يف هلب التكوين ية ، وذلاالشرتاكي ، والرقي باألخالق العربية ومسو املعاين الروح

 لبعثي املنضبط .الشخصي ل
برمزية وقيادة الرفيق اجملاهد ، عّزة إبراهيم الدوري ، يف الوسط اجلماهريي التثقيف  .12

ية اجلماهري وحتقيق العريب باعتباره قائدًا ألنقى وأهدق فكر ثوري يهدف إىل وحدة األّمة وحر 
يد واآلمن لكل اجلماهري العريب وحتقيق مقومات العيش الرغ العدالة االجتماعية للمجتمع

ضد احملتلني الغزاة وعمالئهم  وأيضًا من خالل إظهار مآثره للناس يف وقفته اجلهادية ،العربية 
يف العملية السياسية يف العراق ، ومآثره يف بناء العراق قبل االحتالل جنبًا إىل جنب مع رفيق 

 الشهيد ، هدام حسني اجمليد ، ورفاقه األبرار امليامني . دربه القائد
الشباب العريب يف املهجر على العودة إىل بلداهنم اليت ال تزال تتمتع بشيء من حث  .13

 .اتب الروح الوطنية األمن واالستقرار واالندماج يف اجملتمع ثورياً وبأعلى مر 
املهرجانات والندوات الثقافية اجلماهريية اليت من شأهنا تقوية األواهر االجتماعية إقامة  .14

 ة قاطبة .العربيبني أبناء البلد الواحد ، وبني أبناء األّمة 
برامج يف اإلعالم املرئي واملسموع من شأنه توعية العسكريني واستنهاض اهلمة إنشاء  .15

فاعلية اجليش العريب قيقة و فيهم باجتاه الضغط على احلكومات املتخاذلة يف العودة إىل ح
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وتفعيل دوره عربيًا وحمليًا ، والدفع به ليكون الفاعل الرئيسي يف تغيري واقع احلال العريب 
 املرتدي .

إنشاء القنوات الفضائية الثورية حمظور إقامتها وحتارهبا األجهزة القمعية للسلطات وألن  .16
شكل مكثف يف استغالل مواقع التواهل املأجورة يف وطننا العريب ، فإنه من املهم التوجه وب

( وغريها ، وإنشاء املواقع على شبكة االنرتنت ،  YOUTUBEاالجتماعي وقنوات ال  ) 
وذلك يف نشر الفكر الثوري وتثقيف اجلماهري ، والعمل على إيصال هذه األنشطة إىل كل 

وخربة إعالمية قادرة على كيفية  ت عريب ، ومن املهم تشكيل جلان ذي خربة يف هذا اجملالبي
، فلو تقدم كل ثوري عريب بصفحة عامة الشعب ملادة الثقافية وتروجيها بني هياغة اخلرب وا

شخصية على موقع " جوجل بلص " ، أو قناة على ) واحدة على شبكة االنرتنت أو هفحة 
يحقق انتشارًا كبريًا للثقافة الثورية ومناهج كبرية يف توعية اجلماهري ، اليوتيوب ( ، فإن ذلك س

 ل يف بث مسومهم الفكرية .وعلينا أن نعلم وندرك متاماً أن أعداؤنا يستخدمون هذه الوسائ
بشخوههم ومقاطعتهم ستسالمية املروجون للطائفية واملشاريع اال رموز العمالةفضح  .17

 سياسياً واجتماعياً واقتصادياً .
شباب عن وطنيتهم وتلك اليت تدعم القنوات الفضائية اليت تساهم يف حرف المقاطعة  .18

 األفكار الطائفية يف وطننا العريب .
ما تقدم من فقرات التصويب إمنا تعين وقفة مجاهريية حاشدة باجتاه العمل الوحدوي الثوري إن 

وري اجلماهريي هم وتصويب اجلهد الثمن شأنه قلب طاولة خمططات األعداء وأعواهنم علي
باجتاه التصدي الفاعل واملقتدر لكل األساليب اليت يستخدمها أعداء األّمة يف ضرب وتدمري 

العربية ، وفقرات التصويب آنفة الذكر إمنا هي خطوات مهمة على طريق  وشل القدرات
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العدالة االجتماعية لسائر تحقق الوحدة واحلرية واالشرتاكية ، االشرتاكية العربية اليت من شأهنا ت
 جمتمعنا العريب .

يف التحرر ة السبل الكفيلة ئم إمنا أردنا توضيح احلقائق وهتيإذ نضع هذه الدراسة بني أيديكإننا 
األّمة وعودهتا إىل  واخلالص الوطين الذي أهبح هاجس الناس وتتوقهم لبلوغ حال انتعاش

 وشاهدة سيد تأرخيها اجمليد باعتبارها أّمة قائمة بالوسطيةوجت اخلريية اليت أنشأها هللا وأقامها هبا ،
يف أعناق كل من ادعى العروبة ، وال يدرك جل  ةحيث وأن ذلك كله يقع أمان، بني األمم 

 واملنهج الثوري القومي .العقائدي حقيقتها إال الرجال الرجال أهل الثبات 
 هلل ربُّ العاملني .واحلمد 
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