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 حقيقة قناة الرايات السود املشرقية املشبوهة

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ِسبَِّ تعُماْلالزمُن القادُم لن يقتصرررع ى ا القاىِةو  ع ى ا هبِةو النرصرررةو  داىال   ع ى ا ابِها و  

ِعٌف ى يه  فما يعنتظُرنا هو أخطُر  أكثُر معكًرا  ُخبًثا   هو ابِهاُ   ةونَّبالسررر  ُسبَِّ تعُمْلاكما هو ُمتعا

 أيرِا النَّاس. لوفع  فاحذعِ اأامَلكرع امَلمعوَُّه بالع ويَّةو بطريقٍة تفوُق امُل يعةوبالشِّ

ِ  ال  َرر دني  تَأللين  نن نائِ  الرايئ  الأود   ِ   ة، ال  َدسُّشرنيَّامَلكثرٌي من الرَّسائل الأُّمَّ يف العأ

ِم اهلل سبطريقٍة شايطئييٍَّة، ائَّاَّةم من اِ   اقلقة  ال  برثَّتا ئ نن ساياديئ أب  شااعيب بنَّد بن ين اارري    

ِ  اابوايف  يف كتئيف  ايداية ال لس لأاااياد ، تمردرحرتهن في ئ نليه ِم نلى ف ااا محدان  يئ اقأااان بنمنعترن در

ِم َقو ن اقوَّ، تشاائركوا   ا  سااِم اهلل نليهاخل ااي ا  ، فَظنَّ معظمن البأااطئ   من شاابئبائ أيَّ ئ ند َ ونن نائ

 كنئ غزر ا جمتنعئٍ  أارس. الفيديو، تمئ نرل ننوا أيَّ م مبشئرَكت  م ينرتاجونر يئ لترغزت جمتنرعائ

ِر اقركئ    ِن شااعئراٍ  ريَّئيٍة ك  شاابو ة  ال  َبدأ دنواَ  ئ ب  ا العائتين  ال  امَلائَّااَّةم أيَّ ئ لن

قئدي ائسويية، فضح الدَّجئ  ااكل )أمري ئ(، فضح آ  سعود، فضح أحداث بئَت منبتر رلة، مثِ )فضح امَل

 حفضاا اجلديد،  ن العئَل الاظئم مشاارت  فضااح الشاايطئن، نبدِ فضااح الدي ، التطرف فضااح أيلو ، نشاار

 دا ، ِل  دتا  كشف: )مثِ إييَّةم َّبغةم يئ أنَّ اِل  ئ من َوح  جديدِ مزانم إىل بئإلضئفة ،(فيئي الأاُّ 

ف نن  معرتفن، ال شغري أيبيئ  نن ال شف الفضئلية، ال ئلائ  نن ال شف فقودِ،امَل ال اوز نن ال شاف 

 ِل ة املينقّربن، ال شف نن القرآن اققيق ، ال شف نن أحداث مأتقبلية(!!!امَل

إيَّهن اخلبثن ال ا يوي  ال ي   ينضئ يه  ابٌث، فئل  يوييَّةين   َ تف  بوجٍه تاحٍد، بِ    رري  

ِا فر -كئااطبوط -يف اجملتنعئ   كنئ الشااااَّيطئنن يفري يف اإليأاااائن  جمرس الدَّم، تيئ تم لٍَّة  نٍةأيئٍد يف ك

تجمتنٍع، ت  ا ليسر جبديٍد، تمرن نرأ كتئيف )برتَوكو   ح نئ  ب  َّ يون( لن َاطل  نليه    ا اخلطط 

 ؤامرا .تاملين

خيف  تال ي ينحرضااااَّرن ل شااااررن ائ نلى أيدي املينح ارركم من   ا القئد م  إ َّ ا ال تئيف تمائ كتئبر  ي ا  

   تجٌه جديٌد لتحضااري  املؤامرا ، تل اَّهن أساالويٌف آار ُتلفن نن ااساالويف   ال اا يوييَّة  العئمليَّة ، فئلقائين

 أتقلَّة ت....(.التَّقليديا )لقاوا  اجلزيرِ تالعربية تَّفئ تتَّئ  تاملين
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ِ  اإلاوان املألنن  تالو ئبيان الأعوديان  يف   ِا م ئم  ئ، تمع فش فئليوم مع فشاِ القئندِ يف َافي   ك

ِ  جنئح  الثَّورِ  اإليراييَّة تجنئح  امَلإدارِ  الب  بدَّ من  قئتم  يف سورية ااسد،شارت   املين ِد  ال  ح نو ئ، تبئملقئب

ِ  الع اانة  حو ر الرَّايئ    اتَظراملين  ديامَلنائٍِ للتَّحشاايد  بئساام  اإلمئم   ) (، انتنئًدا نلى رتايئٍ  ماأااوبٍة ا 

  ا ااحئديث  تك ب  ئ، تكيفر ررتَّجوا أنَّ  ائك مرن يندنى بئلينئي ا ال ي الأاااُّود ، تند لدَّ تن سااائبقمئ نن 

ِا نئد   زميةتمي ادن الطَّريور لظ ور ا ، تكشاافتن نن الينئي ا اللبائي  املين  ديامَلينحضااارن لوجود     ديامَلت ،خت

ن العران ا ت و أمحد بن إمسئنيِ بن َّئحل بشبوا  زيَّف الشايطئن يئَّر بند الينئي ، تالينئي ا املَ الين ا املين

( يف منحئفظة الب رِ يف العراق، تطبًعئ  و  ئريٌف من يد م12/3/2691ولود  يوم اخلنيس يف )سلنئن الأرلن  امَل

ٌّ ما م يدَّزرتَّر ، تالثِ ةين امَلاملينالأُّلطئ   العرانيَّة  تمنختبٌئ كن دياه     ااحقيََّة نِننن  ؤ   ي  ابونر بعض م تك

ٌِ تاحٌد، تايدفن إشعئ ن اقريف  فينئ بيا م يف   ا املاطقة ، نادر يضوج   له، تكلُّ م يم منحرراٌك تاحٌد تمنشغا

 شرت   الشَّيطئي ا.امَل

 دنوُّ بئإلمئم  أمحد اقأان، ايَّهن يف ازن جيشرهن برايئَ ه  امَلتل نَّ اااطرر نليائ  و   ا الينئي ُّ العران  

ِن لدانش، تلربَّنئ ي ونن نائَّرن التَّاظيم  يفأنهن نادمئ يتمُّ َرحيل م من سالأُّود ، ت و الوجهن املين ورية اااااااااااانئ 

ِ  ات الَّاا تالعراق ، ليعودتا حبين  م اجلديدِ، ف ؤ     دينر يم ت  م  بر ت  نقيدَِ، بِ  م جمرَّدن أدتاٍ  للقت

 تاإلجرام .

ِن ب  ا الفضائليَّة  ال  أمرر بتلسيأ ئ تللتَّحشايد   بدَّ من إ  حنجَّةين اهلل   -ن متفو زن -نٍِم نوير يتنثَّ

وىل أمحد اقأن ، تينشارف نلى َلسايأا ئ تننل  ئ تَّيُّهن ترسولهن اإلمئم املَ    ديامَلاإلمئم منحنَّد بن اقأان  

ا ستخدام  اخلبيث  لإلرث  الشايع ا الينئي ، تيعنِ في ئ أَّاحئب م تأي ائر م تاندام م!! فئيظرتا إىل   ا   

 ال ي ينرادن ماه إشعئ ن اقريف  الطَّئحاة  الشايعيَّة  الأُّايَّة  ال  لن َبق  تلن َر رر.

ِ  للاَّئس  تالطَّعن      ٍِ غري مأابوٍق بئلتَّزامن  مع سايئسئ  التَّج ي ُن امٍر جرَل تايظرتا كيفر يتحضاَّرن العئ

ِ  البشريا، سيجعلينهن ائضًعئ لألف ئر  الدايايَّة  الغريبة ، كتبئاسس  الدايايَّة  بع لَك در َشوي  ئ، ف  ا اإلي ئكين للعق

 ال  َغزر ا أترتبئ يف الع ور  الوسطى نادمئ ح نرت ئ ال ايأةين فعئشرتا يف ظٍِم دامٍس لقرتٍن.

مئم من اِل  ئ َّو ن تَّورين اإل شرنية أيَّهن سيخرجناليوم بشا ِ مشائبهن َتونَّدن نائِ الرايئ  الأود املَ  

  موجه ل ِ ن تاإلمئم أمحد اقأااان تجلاليِ تمي ئليِ تإسااارافيِ يف اطئيف َلفزيوي  أين   نئَل  ديامَل

 العئُ تل ِ أ ِ اارض!!
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  ل تَّنبيهو:

 ، ف م يفيظنُّ البعضن أيَّ م من نلويا  العراق  تإيران ، تل ن أحاا اركم من الونو   يف  اا ا املينغاائَلطاَاة 

مونع  م يقولونر: )حننن من مجيع العئُ، تمن منختلف اجلاأاايئ  تالديئيئ  تالقوميئ ، آمائ بئإلمئم أمحد 

بعد أن جئ  كنئ أال ناهن رسو  اهلل منحرنَّد تكنئ أال ناهن ألنة أ ِ   ديامَلاقأان تَّا  ترساو  اإلمئم    

اهلل )ص( ال  َرك ئ يف ليلة غيبته، تأيَّهن رافعن راية  رسو  ساياديئ  البيت(!!! تال ي يدَّن  أنَّ معه تَّاية  

 البيعة  هلل ، تداٍ  قئكنيَّة  اهلل  سنبحئيه، تأيَّهن حيتجُّ بئلعلم فِ ينأئ  نن ش ٍ  إ  أجئيفر!!

ين الشاَّيطئييَّةين ال  َتبعن يئ ال َّفحئ ن املَ  رتن، تاواملينشبو ة ال  ح َّريئ ما ئ سئبقئم )الشيعة اإيَّ م القوَّ

عرفة بئلاورايية نبِ الظ ور، الطئلفة العلوية الا ريية يف العئُ....( فئح رت م تحئربو م بئلعلم  تاملعرفة.امَل

 

 ي تف  لعدم اإلطئلة تاهلل أنلم

 البئحث الدي  العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


