
  يوليو ثورة مستمرة

  وناصر يتجدد مع كل طلقة ثائر

ونؤكد أننا على ,نجدد عهد الثوار 

وتتواكب الذكرى هذا العام مع مئوية ميالد قائدها وزعيمها الريس جمال عبد الناصر 
ناصر حبيب ,مة العربية وملهم األحرار الثوار

ناصر العروبة ..ناصر فلسطين واألحواز 
ففي هذا اليوم نجدد العهد لك يا ريسنا وزعيم األمة العربية بأن نواصل 
المتخندقون في كفاحنا حتى نرفع 

كل عاصمة محتلة أو وبيروت و

بعد استشهاد يوليو التي لم تستكمل مسارها وال أهدافها 
م يمر في ظروف قد تكون أقسى من ليلة 

 والعالمالعربية أمام مسؤوليات تاريخية حيال أمتنا 
في حين غاب الفعل العربي ,وقد تشابكت جيوش الغزاة ومصالح الطغاة على أرضنا العربية 

بما أوتيت من إرادة وقوة وعزة 
ليسجل المواطن العربي الحر  

بينما تغيب األحزاب والمؤسسات 

أن  "الضباط األحرار"وعلمنا ,
روافع االنتصار القادم ال وأن نبني باألمل واإلصرار 

ومن واقع األلم والحزن والذل والهوان الجاثم على صدور وقلوب أمتنا العربية من 
إن هذه ساعة "نقول لكم,كل أرجاء األرض 

 .. "أنانيات أو مشاعر فردية ة
أن نعيد بنقولها ألنها أصدق ما نحتاجه اآلن 

                                       

  بسم األمة,بسم هللا                                   

يوليو ثورة مستمرة 23ثورة                              

وناصر يتجدد مع كل طلقة ثائر                              

نجدد عهد الثوار  67في يوم انطالقة ثورتنا ثورة الضباط األحرار ال
  ..ونسير نحو االنتصار" األحرار" ذات المسار نرفع راية 

وتتواكب الذكرى هذا العام مع مئوية ميالد قائدها وزعيمها الريس جمال عبد الناصر 
مة العربية وملهم األحرار الثواراأيقونة الكفاح العربي واألممي ورافعة الكر

ناصر فلسطين واألحواز ,الماليين وناصر الغالبة والفالحين والمسحوقين
ففي هذا اليوم نجدد العهد لك يا ريسنا وزعيم األمة العربية بأن نواصل ..والوحدة واالشتراكية

المتخندقون في كفاحنا حتى نرفع " األحرار" وأن نبقى ,الثورة حتى استكمال أهدافها الستة 
وبيروت ووبغداد علم العروبة فوق القدس والمحمرة ودمشق وصنعاء 

  

يوليو التي لم تستكمل مسارها وال أهدافها  23وألننا نؤمن بثورتنا ثورة 
م يمر في ظروف قد تكون أقسى من ليلة بل إن الوطن العربي اليو,ريسها جمال عبد الناصر

أمام مسؤوليات تاريخية حيال أمتنا  اوهذا يضعنا مجدد,,1952عام 
وقد تشابكت جيوش الغزاة ومصالح الطغاة على أرضنا العربية 

بما أوتيت من إرادة وقوة وعزة وبقيت إرادة الثوار األحرار تواجه ,الوحدوي في المواجهة 
 ,كل صنوف القهر واالستبداد والعدوان والفساد واإلفساد
بينما تغيب األحزاب والمؤسسات ,والمواطنة العربية الحرة موقفا تاريخيا ثوريا وإنسانيا رائدا 

  .والنظم عن أداء دورها وتحمل مسؤولياتها

, أن نشق طريق النصر من ألم الهزائمعلمنا ناصر 
وأن نبني باألمل واإلصرار ,الخيار حتى في زمن اإلنكسار 

ومن واقع األلم والحزن والذل والهوان الجاثم على صدور وقلوب أمتنا العربية من 
كل أرجاء األرض  احات ومخيمات الشتات فيوفي س,المحيط للخليج 

ةإنه موقف للمثل العليا وليس ألي,للعمل وليست ساعة للحزن
نقولها ألنها أصدق ما نحتاجه اآلن ,تلك كانت كلمات الريس عشية الهزيمة 

                                  

                                

                             

                              

في يوم انطالقة ثورتنا ثورة الضباط األحرار ال     
ذات المسار نرفع راية 

وتتواكب الذكرى هذا العام مع مئوية ميالد قائدها وزعيمها الريس جمال عبد الناصر        
أيقونة الكفاح العربي واألممي ورافعة الكر

الماليين وناصر الغالبة والفالحين والمسحوقين
والوحدة واالشتراكية

الثورة حتى استكمال أهدافها الستة 
علم العروبة فوق القدس والمحمرة ودمشق وصنعاء 

  .فة تطمخ

وألننا نؤمن بثورتنا ثورة       
ريسها جمال عبد الناصر

عام يوليو  23
وقد تشابكت جيوش الغزاة ومصالح الطغاة على أرضنا العربية 

الوحدوي في المواجهة 
كل صنوف القهر واالستبداد والعدوان والفساد واإلفساد
والمواطنة العربية الحرة موقفا تاريخيا ثوريا وإنسانيا رائدا 

والنظم عن أداء دورها وتحمل مسؤولياتها

علمنا ناصر           
الخيار حتى في زمن اإلنكسار  نحسن
  ..محالة

ومن واقع األلم والحزن والذل والهوان الجاثم على صدور وقلوب أمتنا العربية من          
المحيط للخليج 

للعمل وليست ساعة للحزن
تلك كانت كلمات الريس عشية الهزيمة 



انتصارنا التاريخي بخطى واثقة ملؤها اإلصرار اصطفافنا ونبني روافع عملنا ونسير نحو 
  .وبوصلتها الرؤيا السديدة الواضحة 

لقد أعمل االستعمار وأعوانه في الوطن العربي كل صنف من صنوف التفرقة         
ودخل مكونات رسمية وشعبية وأصبح ,والصراعات الطائفية والمذهبية والعرقية والحزبية 

إال , كانت ترفع راية المقاومة والتحرير والعدالة االجتماعية  العبا أساسيا في أحزاب وقوى
أن المال السياسي حول مكونات بأكملها في الوطن العربي لواجهات شعارات تغش وتخدع 

بينما تؤدي أداء االستعمار والعدوان األجنبي في إحباط كل إرهاصة عمل أو ,المواطن العربي 
ا الخارجي على حساب مصالح الوطن واستقالل لتحافظ على أرصدة دعمه,إرهاصة ثورة 

  .البالد وكرامة وحرية المواطنين العرب في كل الوطن العربي 

ولكن ,دعي أنها ناصرية كونات تنظيمات ومؤتمرات وأحزاب توعلى رأس هذه الم        
وتتلقى دعمها من دول تحتل أراض عربية وهذا ,حقيقتها أنها تصطف مع عدوانات أجنبية 

  .ربع الخيانة بامتيازهو م

ما ماليا أو دع وكل من يتلق.. وة لألمة العربية فكل دولة تحتل أرضا عربية هي عد       
 ,هو خائن لألمة ن تصنيفه من دولة تحتل أرضا عربيةأي دعم مهما كا سياسيا أو إعالميا أو

  ..ويصنف عميل من عمالء االستعمار

يوليو ومن أصالتها ومن  23لنيل من رفعة ثورة وهنا سنتطرق لظاهرة مخزية تحاول ا     
هي ظاهرة األحزاب التي تطلق على نفسها ,رمزية زعيمها لدى الشعوب المناضلة ضد الظلم 

اسم القومية أو الناصرية وتصطف مع إيران التي تحتل أراض سبعة دول عربية وتفكر 
  . إن إيران عدوة للعرب كما أمريكا والكيان, باحتالل ما تبقى 

الدعم المالي التي تغدقه عليكم إيران هو من ثروات ومقدرات دولة األحواز العربية ف      
 23وتجاهلتم موقف قائد ثورة , التي قايضتم عروبتها بدعم إيران لكم ووقفتم ضدها  ,المحتلة

الصواريخ واألسلحة لقتال  يوليو الريس جمال عبد الناصر الذي أرسل للمقاومة األحوازية
وكما دعم ثورة فلسطين ,تماما كما دعم ثورة الجزائر ضد المستعمر الفرنسي  ,إيران المحتلة

وكما دعم ثورة اليمن ضد أعداء األمة وغيرها من ثورات وانتفاضات  ,ضد العدو الصهيوني
األمة يسحب منكم إن موقفكم المصطف مع أعداء األحواز وأعداء .األحرار ضد الظلم والعدوان

  .صفة النضال والوطنية ويضعكم في مصاب عمالء األعداء والمطبعين معه 

جعة مرحلة أليمة وموفي و, المفصلية من تاريخ البشرية جمعاءويهمنا في هذه المرحلة       
 ,بمثابة ثوابث لعملنا ومنطلقاتنا من تاريخ أمتنا العربية أن نؤكد على مجموعة نقاط هي

  :ا تواصل مع أهلنا في كل مكان للعمل على بناء روافع كفاح ألمتنا وأحرار العالم وسيكون لن

يحيي األحرار العرب في ثورة الضباط األحرار يوليو  23إن المجلس األعلى لثورة  -1
فلسطين واألحواز والعراق وسورية واليمن النتفاضتهم وكفاحهم ضد العدوان األجنبي 

ويثمن عاليا  ,ه األقطار هي معركة كل األمة العربيةويؤكد أن معركة هذ,واالستبداد 
 .وقفة أحرار وحرائر العروبة والعالم مع معركتنا هذه 



ونجدد  ,يعاود المجلس ويؤكد على موقفه الثابت من النظام السوري المجرم العميل -2
التحامنا بثورة العصر الثورة السورية وسنعيد لها ألقها وسنكون رافعة من روافع 

ويؤكد المجلس .انتصارها على العدوانات األجنبية واستبداد وعمالة النظام األسدي 
تمسكه بعروبة ووحدة سورية العربية فسورية الشطر الشمالي من الجمهورية 

بة سورية وشعبها البطل العزيز شعب شكري القوتلي العربية المتحدة وإننا فداء لعرو
 .وسلطان باشا األطرش وجول جمال 

أهلنا في األحواز العربية ومقاومة تأييده وتالحمه مع انتفاضة على المجلس  يؤكد -3
ويؤكد على عروبة دولة األحواز العربية وعلى شرعية  ,ضد العدو اإليرانيالشقيقة 

ودحر  العربية التاريخي لالعتراف بدولة األحوازمقاومتها وسيواصل المجلس عمله 
وفي هذا السياق .وإعادة مقدراتها لشعبها األحوازي البطل  هاالعدوان عنها وتحرير

يحيي المجلس أبطال المقاومة األحوازية وشهداء األحواز وعلى رأسهم الشيخ خزعل 
افة شهداء كووأحمد مولى الكعبي والقادة محيي الدين الناصر ودهراب الناصري 

 .أسراها وأحرارها وحرائرهااألحواز و
يعلن المجلس تأييده وتالحمه مع انتفاضة أهلنا األحرار في العراق  ويعتبر المجلس  -4

هذه االنتفاضة جزء من معركة األمة العربية ضد العدوان األجنبي بشرقه وغربه 
حدة العراق وانتفاضة ضد الفساد واإلفساد والعمالة ويؤكد المجلس على عروبة وو

 .والعروبة الشقيق عراق التاريخ واألصالة
من يوليو أهلنا في فلسطين حيث انطلق المجلس  23يحيي المجلس األعلى لثورة  -5

طين قضية كل عربي حر وكل عربية حرة وفلسطين لن هناك مؤكدا على أن فلس
وإننا كأسرى  ,سق مع االحتالل الصهيونيطبع وينتتحرر طالما هناك استبداد عربي يُ 

سبة لنا تراب من ومناضلين نؤكد أن أي شبر في الوطن العربي يحتله أجنبي فهو بالن
ن تتحرر القدس إال وأختها المحمرة فاألحواز هي توأم فلسطين ول,فلسطين الغالية 

 .تنعم بالحرية
ويعلن وقوفه إلى جانب ,يؤكد المجلس وقوفه ضد اإلرهاب وقتل المدنيين في العالم  -6

ويحيي , شعوب العالم التي تناضل من أجل الحرية والكرامة ضد الظلم واالستبداد كل 
المجلس كل أحرار العالم الذين يتضامنون مع أي قضية من قضايا العرب وفي 

كما يؤكد المجلس على ضرورة توحيد .مقدمتها فلسطين واألحواز والثورة السورية
 .دوان في بوتقة أممية واحدة روافع ومكونات الكفاح العالمي ضد الظلم والع

ويدين بشدة ,إن المجلس يعتبر لبنان بلد مختطف من قبل عصابة حزب هللا اإليرانية  -7
حالة التفريس التي بات لبنان عليها ويدعو لمقاطعة ومحاسبة كل األحزاب 

وخاصة تلك التي تدعي ,والمؤتمرات التي تتلقى أوامرها ودعمها من إيران وحزبها 
 .أنها قومية

يحيي المجلس أهلنا في اليمن الشقيق ويؤكد على موقفه مع الثورة اليمنية والمقاومة  -8
ويؤكد المجلس على أهمية وضرورة ,اليمنية التي تتصدى للعدوان اإليراني هناك 

 .لدرء العدوانات األجنبية عن كل شبر تراب عربي العربية  التحالفات الميدانية
 ,الحرية وكرامة العيش والعدالة االجتماعية يحيي المجلس كل المناضلين من أجل -9

وأجندات االستعمار وتشظي وتقسيم البالد في كل والمتصدين للفساد والمفسدين 



ونخص منهم األشقاء في ساحة تونس والجزائر واألردن الشقيق ,الساحات العربية 
هو جزء من  ويؤكد المجلس أن النضال المطلبي. وغيرها من الساحات المنتفضة

 .النضال الوطني والطبقي والقومي وكلها تراكم نحو وطن حر ألمة من األحرار
ندعو جماهير أمتنا لمقاطعة األحزاب والمؤسسات والمؤتمرات التي تنعت  -10

نفسها بالقومية والناصرية وتصطف مع العدوان اإليراني ومع نظام القاتل بشار 
 ,وسنحاسبها ونقاضيها ,يوليو 23ورة ونعلنها مكونات معادية لألمة ولث ,األسد

لقد أطلقنا .وسيصدر المجلس قائمة سوداء بهؤالء وسيحيل ملفهم للقضاء الثوري
نداءاتنا مرارا ولكن ال حياة لمن تنادي بل العكس قام هؤالء بحصار مناضلين 

وعليه فقد أعذر من أنذر وحان وقت  ,والتشهير بهم لحساب المخابرات اإليرانية
 .الحساب

يدعو أحرار العروبة االلتفاف حوله لنناضل يوليو  23إن المجلس األعلى لثورة        
سويا من أجل حرية وسيادة واستقالل وطننا العربي ومن أجل كرامة مواطنيه والعيش 

  .بمساواة وتكريس الديمقراطية والعدالة االجتماعية

  عاش نضالنا العربي المشترك

  لعربيةالمجد والخلود لشهداء األمة ا

الحرية لكل األسرى العرب في سجون العدوانات األجنبية وخاصة أسرى فلسطين 
  .واألحواز 

الحرية ألسرى الحرية في معتقالت األنظمة العربية وخاصة األسرى في سجون الطاغية 
  .األسد

  .تحية العزة للمرأة العربية رفيقة كفاحنا

  .تحية اعتزاز وفخار ألمهات الشهداء وأمهات األسرى

  عاش األحرار رافعة االنتصار

  وإنها لثورة حتى النصر                                                     

  يوليو  في الوطن العربي 23المجلس األعلى لثورة                                  

  2018يوليو  23

  

 


