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 القائد الخالد حافظ الأسد من أقوال
ال أخطر على اإلسالم من أن تشّوه معانيه ومضامينه وأنت 
تلبس رداء اإلسالم، وهذا ما يفعله اإلخوان المجرمون، 

اإلسالم، يغتالون باسم اإلسالم، ويقتلون يقتلون باسم 
األطفال والنساء والشيوخ باسم اإلسالم، يقتلون عائالت 
بكاملها باسم اإلسالم، يمدُّون يدهم إلى األجنبي وإلى 
عمالء األجنبي وإلى األنظمة األمريكية العميلة على 
حدودنا ليقبضوا المال ويأخذوا السالح، ليغدروا بهذا 

المواطنين الذين عاشوا معهم في وطن  الوطن، ويقتلوا
ت في بي واحد، في مدينة واحدة، في حي واحد، وأحيانا  

 واحد.. هذا ما يفعله المجرمون من اإلخوان المسلمين...
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 الإهداء
 صدقوا ما عاهدوا الله عليه..َمن إلى 

 لبُّوا نداء الوطن..إلى َمن 
 حملوا دماءهم النقية على كفوفهم الطيبة..إلى َمن 

 ...واقتحموا ساح الوغى
 ..َرَووا أرض الوطنفاستشهدوا إلى َمن 

 لينبَت زهر االنتصار..
 نالوا شرف الجهاد..فُجرحوا إلى َمن 

 وبقيت عالماته رمزا  على أجسادهم الطيبة..
 انتصر الوطن بكل أبنائه..فانتصروا وإلى َمن 

 

 أحمد
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 افتتاحية
 

ن ويريد أ ،من يرغب بالشهادة ويسعى للموت
 ،ونيوالكيان الصهيوتركيا  أمريكافأمامه  ،يكون بطلا 

ويسجله  ُتكتب له الشهادة ،فليذهب وليفجر نفسه هناك
 التاريخ بطلا.

قد يعترض البعض ويقول: نحن إنسانيون ال 
 المدنيون أبرياء ال دخل لهم بحكامهم!! .نفكر هكذا

و بل ه ،لهم أقول: ما تدَّعونه ليس إنسانية
ألن القانون الحق:  ،ات زائفة وميوعة انهزاميةنداء

 العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم.
فهل شعب إسرائيل يحبنا وينظر إلينا بعين 

 العطف؟



5 
 

 مرسلا بأمر  وهل َمن يأتينا مسلحاا إرهابياا 
 هو من المسؤولين أم من الشعب!؟أمريكي 

وأين هم األتراك الذين يتنطعون أنهم ضد 
فنظنهم محبون لنا؟ والحقيقة أنهم عبارة عن  أردوغان

 متظاهرين لمصالحهم الشخصية ال أكثر!
 .أنا ال أقول: اذهبوا إلى حي بسيط وفجروه

 أمريكيةلكن ليكن هناك أهداف عسكرية وحكومية 
 ،يجتمع فيها المتآمرون عليناإسرائيلية و وتركية 

 .ولتذهبوا إليها ولتفجروها
 ،اإلخوان المسلمون أيها هناك حققوا رجولتكم 

أو تفجير  ،بدالا من مجزرة إرهابية في قرية وادعة
 أو مدافع جهنم ،شارع أو مدرسة أو مشفىإرهابي في 
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أو هجوم على مخيم أو حي  ،مدينة آمنةإرهابية فوق 
 .أحياء منكوبة فيفقراء ل

 
 أيها الناس:

ات بالفكر والعقيدة والعادمع بعضنا  قد نختلف
 .هذا ال يعني أن نقتل بعضنا ، لكنوطرق العبادة
أال نرضى بحجة الوحدة الوطنية أن  وعلينا

األفكار الوهابية واإلخوانية في البيوت المغلقة تنتشر 
 لتقتلنا من جديد.
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 "ثقفةمـال"النخبة خوف 
 

كنت  1122عام  على سورية في بداية الحرب
راءة سلمين والوهابيين والبالمبادر بتوصيف اإلخوان الم

وفي كل  ،قاالتالماإلعلم و  عبر وفضحهممنهم 
 راكز الثقافية.المجالس و الم

وكان بعض الجهلء ممن يعتبرون أنفسهم 
ثقفين ورجال الدين والسياسة يأتون فيقولون المنخبة 

 !!!تشعل فتنةلي: ال تقل هذا فقد 
سلمون والوهابيون المفأقول لهم: اإلخوان 

أحزاب شيطانية صهيونية قتلت الشعب السوري 
 ختلفة، كما قتلت الشعب الجزائري والشعبالمبطوائفه 

ب شعو صري في فترات سابقة، فهي معادية للالم
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نها أ ال يخفى على عاقلو عموماا، العربية واإلسلمية 
 .الكبرى  هي الفتنة

إن الفتنة الحقيقية أن تذبحني ألنني علوي، 
فلماذا تتهمني أنني أشعل الفتنة عندما أسألك: لماذا 

 ألنني علوي؟هل تذبحني؟ 
ولهذا فإننا ال نثير فتنة عندما نذك ِّر بمجزرة 
مدرسة المدفعية في حلب، فنسأل ونتساءل: لماذا أيها 

شخصاا ألنهم علويون؟  151اإلخونجي الحاقد تذبح 
 بل الفتنة عندما نسكت وُنغي ُِّب ذكَرها.

عندما تسعى النخبة "المثقفة" إلى الصمت ف
بسبب ال انتمائها، فل بارك الله في ثقافتها غير 
األصيلة، ألن هذا الصمت كان وباالا على شبابنا الذين 

هموا ليف -في بداية الحرب -استغرقوا ثلث سنوات
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ن َمن ، وكاينسلمين والوهابيخطورة مشروع اإلخوان الم
ن آالفاا م رت سوريةذهب في طريقهم قد ذهب، وخس

لتي تؤكد تلك الحقيقة احقيقة!! الشبابها بسبب جهلهم ب
عدم سقوط قطرة دم واحدة في سورية قبل مجزرة 
مدرسة المدفعية الرهيبة التي قام بها المجرمون من 

 اإلخوان المسلمين.
السوري عدا عن الخسارة األكبر للشباب 

ار ؤيد الذي ضاع بين األحزاب الجديدة واألفكالم
الثأرية من مدرسة القائد األسد وحزب البعث والعروبة 

وصدَّق الخونة الذين زعموا كذباا أن  وقضية الصراع!!
 بقوة الرشاشات!!الحكم القيادة السورية استلمت 

ال نثير فتنة عندما نذك ِّر أن اإلخوان فنحن 
المسلمين احتلوا مدينة حماه واتخذوها عاصمة للخلفة 
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وأهرقوا دماء السوريين، بل الفتنة الحقيقية اإلسلمية، 
أن نسكت عن أكاذيبهم وتلفيقاتهم بأن القائد الخالد 
العظيم حافظ األسد حاصر حماه ودمرها ألن أهلها 

 من الطائفة السنية!!!
والرد عليهم وعلى فتنتهم بسيط جداا، فهل 
لديهم جواب مقنع عندما نسألهم: لماذا لم يحاصر 

يدمر درعا والرقة وحلب ودير الزور القائد الخالد و 
والحسكة و... رغم أن أهل كل هذه المحافظات من 

 الطائفة السنية؟
الجواب: ألن مدينة حماه أُعلنت كعاصمة 

 بعد أن احتلوها واتخذوا أهلها خلفة لإلخوان المسلمين
الذين ُيعتَبرون آباء داعش وجبهة النصرة وهم ، رهائن

 ين اإلرهابية.وكافة حركات إخوان الشياط
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ي فالمثقفة الوطنية كان البد للنخبة من هنا 
ظل انتشار الفتنة المنَكرة أن تقود الوعي باتجاه المكان 

، وتعر ِّي اإلخوان المسلمين وتذك ِّر بجرائمهم الصحيح
لقائد ا لتبقى في الذاكرة جيلا بعد جيل، عملا بقول

 ،ال ننساهم أبداا أ : )يجبالخالد العظيم حافظ األسد
يلنا ج ر بهم أيضاا ر أطفالنا بهم، وأن نذك  يجب أن نذك  

قيقة هذه ح وأطفاالا  وأبناءا  آباءا  باستمرار، لنعيش جميعاا 
العصابة، لؤم هذه العصابة، عمالة هذه العصابة، 

 بعد جيل ما فعلته من ويجب أن تتذكر األجيال جيلا 
عصابة  ..قتل وغدر في هذا البلد تلك العصابة

 اإلخوان المسلمين(.
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 سلمالمضياع الشباب 
 

عندما تسعى النخبة الدينية إلى النفاق 
ا تسييس الدين ربطاا بالتحالفات السياسية فهؤالء ليسو و 

 دنيا. شيوخرجال دين بل 
له خصوصية سببها كثرة الحزن  كلمي هنا

سلم الضال بسبب أخطاء شيوخ الدنيا المعلى الشباب 
ي لة فالفتنة الذين يزرعون الجهل والجهاومروجي 

مهمة  أن يحيونهم، مع أن نفوس الشباب فيقتلونهم بدل
العلماء إحياء النفوس باآلداب والتعاليم اإللهية كما قال 

يعاا(.  تعالى: )َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجمِّ
موتهم  سلم هيالمأساة التي تصيب شبابنا المف

وي بسبب سياسة التجهيل، حتى بات ينطبق عنالم
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 َذنب  ْوُؤوَدُة ُسئَِّلْت، بَِّأي ِّ المعليهم قوله تعالى: )َوإَِّذا 
ُقتَِّلْت(، علماا أن الصراع بين العلماء وأشباه العلماء 

لون جهَّ المُ قائم دائم، لكن ضحيته دوماا هم الشباب 
 ضلَّلون بسبب آراء أشباهالمُ عارف، و المبعدون عن المُ 

لعلماء من شيوخ الدنيا الذين اتخذوا دين الله هزواا ا
عصومة بعادات وتقاليد ال المواستبدلوا النصوص 

أصل لها، لغايةِّ تحقيق مصالحهم الدنيوية الخاصة، 
فانتشرت العادات والتقاليد حتى صارت قانوناا بدل 
القانون اإللهي األصيل، وصار الدين عبارة عن آراء 

أصل لها، وإذا واجهَتهم يرد ون  واجتهادات وقياسات ال
كما قال تعالى: )َوإَِّذا قِّيَل َلُهْم َتَعاَلْوْا إَِّلى َما َأنَزَل الله 

هكذا َوإَِّلى الرَُّسولِّ َقاُلوْا َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعَلْيهِّ آَباءَنا(، و 
حكموا بالضياع على فئة الشباب لقول اإلمام جعفر 
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دين برأي الرجال (: )من دخل في هذا العالصادق )
أخرجه منه الرجال كما أدخلوه فيه، ومن دخل فيه 

 بالكتاب والسنة زالت الجبال قبل أن يزول(.
وإننا نرى شبابنا اليوم متبعين مقلدين 

 مريديهأو لكثرة مُ  ملمجرد شهرته بشيوخ الدنيامخدوعين 
 ، متجاهلين مخالفتهممرو ِّجة لهالمأو لضخامة الدعاية 

عصومين في آرائهم وأحكامهم المللكتاب وأحاديث 
وفتاويهم، فجعلوا دخولهم للدين عن طريقهم، 
وسيخرجون منه عن طريقهم أيضاا، إذ ال يستطيع 

لشباب وا اوا أنفسهم فكيف لهم أن ينج  هؤالء أن ينج  
 سلم!!.الم

 كونوا سلمالما حذَّرنا وقلنا: أيها الشباب المولط
ؤمنين اإلمام علي المعلى حذر، والتزموا قول أمير 
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(: )ال ُيعرف الحق بالرجال، اعرف كرم الله وجهه)
الحق تعرف أهله(، فل تنخدعوا بشيوخ الدنيا الذين 
يعطون أحكامهم من آراء حتى لو كانت منتشرةا بنسبة 
كبيرة، فاألكثرية دوماا مذمومة لقوله تعالى: )َوَأْكَثُرُهْم 

ُبوَن(، وقوله: لِّْلَحق ِّ  )َبْل  َكارُِّهوَن(، وقوله: )َوَأْكَثُرُهْم َكاذِّ
ُموَن(، َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُموَن(، وقوله: )َوَلـكِّنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعلَ 

فكم مِّن رجال تولوا الناس وتم وصفهم في نهج البلغة 
ى عليها رجاٌل رجاالا على غير دين بالقول: )ويتولَّ 

ْن َأْقَصى الله(!! ولك ن نقول كما قال تعالى: )َوَجاء مِّ
يَنةِّ َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْومِّ اتَّبُِّعوا الم ْرَسلِّيَن، اتَّبُِّعوا لمادِّ

َمن الَّ َيْسَأُلُكْم َأْجراا َوُهم م ْهَتُدوَن(، َمن يقرنون القول 
بالفعل، والقوة بالشجاعة، والعلم بالعمل، وَمن يلتزمون 

عصومين والسادة الثقات الماألئمة  بتطبيق تعاليم
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عصومة وليس من الميامين من خلل النصوص الم
وهومة، فالدين ال يؤخذ بالرأي ألن المخلل الروايات 

قوله: ( بعفيه َمهلكة حذَّر منها اإلمام جعفر الصادق )
)خصلتان مهلكتان: أن تفتي الناس برأيك، أو تدين 

 بما ال تعلم(.
  

 أيها الشباب:
تعالى في كتابه العزيز: )َوَمْن َأْحَسُن يقول 

َقْوالا م ِّمَّن َدَعا إَِّلى اللَّهِّ َوَعمَِّل َصالِّحاا َوَقاَل إِّنَّنِّي مَِّن 
ي َِّئةُ اْدَفْع بِّ  يَن، َواَل َتْسَتوِّي اْلَحَسَنةُ َواَل السَّ الَّتِّي هَِّي المْسلِّمِّ

ي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة كَ  يٌم، أَ َأْحَسُن َفإَِّذا الَّذِّ نَُّه َولِّي  َحمِّ
يَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّاَها إِّالَّ ُذو َحظ     َوَما ُيَلقَّاَها إِّالَّ الَّذِّ

يم (.  َعظِّ
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الويل كل الويل لمن يحرفون المعاني عن ف
يوسف )اإلخواني القتل داعية ، كمثال بتغاةالحقائق الم
سبق إبليس في المفاسد، وأفتى الذي  (القرضاوي 
الحكيم مع الكيان الصهيوني متذر عاا بقوله بالتعامل 

ي َبْيَنَك َوبَ  َي َأْحَسُن َفإَِّذا الَّذِّ ْيَنُه تعالى: )اْدَفْع بِّالَّتِّي هِّ
يٌم(، فويٌل  عه من الذين تباألو له َعَداَوٌة َكَأنَُّه َولِّي  َحمِّ

 يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون: هذا من عند الله.
 قتلون المؤمنين،يكف رون المؤمنين، و ي إنهم

م رب هنتظروا جهنم وبئس المصير كما وعدليف
داا َفَجَزآُؤُه جَ  َتَعم ِّ ناا م  َهنَُّم العالمين بقوله: )َوَمن َيْقُتْل ُمْؤمِّ

َب الل ُه َعَلْيهِّ َوَلَعَنُه َوأََعدَّ َلُه َعذَ  اباا َخالِّداا فِّيَها َوَغضِّ
يماا(، فلعن  في كل زمان ومكان.عليهم الله  ةَعظِّ
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 الفتنة والحرب
 

 فيالسيد الرئيس بشار األسد عندما وقف 
: )إن كنتم وخطب قائلا  1122عام مجلس الشعب 

كل بها(، وقف الجميع ول وسهلا  فأهلا  تريدونها حرباا 
منهم شعوره الخاص: منهم خائف من قيام الحرب، 

 نومنهم رجال أعلنوا جاهزيتهم القصوى، ومنهم مَ 
ثة لوا حسب أهوائهم الخبياضعه وأوَّ م عن مو روا الكلحوَّ 

فنعقوا على شاشات الجزيرة والعربية قائلين: لقد أعلن 
 ؟!شعبه الذي خرج في مظاهرات سلمية الحرب على

لكن الجامع للكل أنهم لم يفهموا مراده من 
عبارته هذه، إال الذين عقلوا ما أراد، ألنهم من مدرسة 

 .وفعلا  قوالا  األسد الحافظ ذي المقام العظيم
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كان الشعب  1122عام  الحربفي بدايات 
عربي، في التباس الربيع ال العربي والسوري ما زال واقعاا 

ولم يكن يدرك أن من يحرك ذلك الربيع االصطناعي 
هو الصهيونية العالمية، وأن الهدف هو النيل من وحدة 

ن بعضها ع اوفصل أقطابه اوإضعافه التفكيكه البلد
 .البعض

شهر،  بعد يمتد شهراا  في سوريةوبدأ الخريف 
 .وعاما بعد عام

وتعرت األشجار في سورية لتظهر الحقائق 
. فوالخائن من الشري ،فيميز الخبيث من الطيب ،جلية

ر الذي سيحيي وسالت دماء الشهداء كالمطر الخي ِّ 
فهل جزاء إحسانهم إال اإلحسان؟ ، سورية المتجددة

 االنتصار؟هل جزاء استشهادهم إال و 
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سورية حربها الكبرى على كل قد خاضت ل
ضد اإلرهاب الوهابي حرب ي الداخل فف، الجبهات

واإلخواني المتأسلم يخوضها الجيش العربي السوري 
في الخارج حرب ضد اإلرهاب ، و بقيادة القائد األسد

ة القائد بقياد ةهيوني اإلسرائيلي تخوضها المقاومالص
 .األسد

حافظ األسد في العظيم وكما انتصر الخالد 
خوان التي أشعلها اإل الدموية القضاء على شرارة الفتنة

بشار الصامد نتصر ا ،2191عام  المسلمون في
ي التالدموية القضاء على شرارة الفتنة األسد في 

القادة ألن  ،1122ها اإلخوان المسلمون في عام أشعل
ي وهو التكريم الحقيق ،لم يعهدوا إال االنتصارالعظام 

 .لشهداء الحق الذين ارتقوا في سورية األسد
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 شرارة الفتنة
 

 ....كانت أبشع جريمة في التاريخ
دة و المفي ذلك اليوم لم يعد رفيق السلح أخاا في 

 والوفاء والفداء والتضحية..
نام لماولم يعد رفيق السلح شريكاا في الطعام والشراب و 

 والدم..
 لسلح يفدي رفيقه بنفسه ليحميه..ولم يعد رفيق ا

ولم يعد رفيق السلح يخاطر بنفسه لينقذ رفيقه إذا 
 ..عركةالمرح في جُ 

 ..رفيقه ال يتخلى عن ولم يعد ذلك الرفيق الذي
 ولم يعد رفيق السلح أعز من األخ الشقيق..
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لكن في ذلك اليوم أصبح رفيق السلح عدواا لرفيقه 
 وقاتلا ألخيه في الدم..!!

هنا بدأت شرارة الفتنة عندما فوجئ شباب بعمر الورود 
 ية!!من أبناء تيموالضابط المسؤول بأن رفيق السلح 

 
 نادوه: يا رفيق السلح ال تقتلنا!!!

فقتلهم بدم بارد ألنهم بنظره أكفر من اليهود 
والنصارى!! وجهاده ضدهم أوجب من الجهاد ضد 

 الكيان الصهيوني!!
يه اإلنسان أن يقوم رفيق سلحك بتوجكيف تتخيل أيها 

السلح عليك، بدل أن يكون شريكك بتوجيه السلح 
 ضد العدو؟
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تنعم باألمن  2191كانت سورية منذ عام 
 والسلم الداخلي، إذ لم تسقط فيها قطرة دم واحدة.

فحشد اإلخوان المسلمون الخونة أنفسهم تنفيذاا 
أن ائفة بلألوامر الصهيونية، وحشوا رؤوس أبناء الط

"النظام النصيري" صعد على دماء إخوانهم السنة، 
، واعتقل أصحاب الدين، األبرياء برشاشاتهوقتل 

 انطلقت شرارة الفتنة في سورية اآلمنة بسبب فكر شيخف
أطلق ، و انتشر اإلرهاب األسودو التكفير ابن تيمية، 

 رصاصه على رفيقه السوري  رفيق السلح اإلخونجي
 الصهيوني.العدو بدل أن يطلقه على 

ولم تعد البوصلة لدى اإلخونجي تحرير 
فلسطين من الصهاينة، بل تحرير سورية من 

 العلويين!!!
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 مجزرة التي وقعتالانطلقت شرارة الفتنة مع 
، وذلك في 2191حزيران  21يوم السبت بتاريخ في 

قة الراموسة في مدرسة المدفعية الواقعة في منط
 151محافظة حلب السورية، والتي ارتقى فيها حوالي 

طالباا شهيداا من الطلب الضباط من الطائفة العلوية، 
حسب  متراا  25وكان امتداد نهر الدم رح العشرات، وجُ 

 النجاة. مشهادة َمن ُكتبت له
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علماا أن الرواية الرسمية آنذاك خففت العدد 
تخفيفاا للمصاب الجلل، وحرصاا على ضبط  21إلى 

من البلبلة والهياج، ولكن منفذي السوري الشارع 
المجزرة النكراء من الجناح المسلح لتنظيم اإلخوان 
المسلمين والذين يحملون اسم )الطليعة المقاتلة( أكدوا 

طالباا علوياا، ثم انسحب منفذو  151أنهم أعدموا 
 العملية الوحشية بسلم.
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 دفعية؟مـالماذا وقعت مجزرة ـل
 

 2191حزيران  21لسبت الواقع في كان يوم ا
يوماا دموياا مشؤوماا على سورية التي كانت تبني 
أحلمها لتغدو دولة متطورة بعد الحركة التصحيحية 
التي قادها القائد الخالد العظيم حافظ األسد، والتي 
قامت بدون أية قطرة دم، بخلف كل الثورات التي 

قبلها على الدماء، سواء في بلد  المقامت في الع
 العرب أو الغرب.
وم السبت األسود انتقم اإلخوان وفي ي

سلمون العملء لسادتهم في الكيان الصهيوني الم
حتل بعد هزيمته النكراء في حرب تشرين التحريرية الم
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التي أعلنت فيها سورية األسد انتصارها على الكيان 
 حتل، وكسرت أسطورته الوهمية.المالصهيوني 

شؤوم كان االنتقام الدموي المفي ذلك اليوم 
طالب على يد أخطر  151شهاد حوالي باست

، والتي ما زالت تعيث المنظمات اإلرهابية في العالم
 فساداا أينما حلت حتى يومنا هذا.

وال يستطيع اإلنسان العاقل أن يستوعب مدى 
 سلمون في صدورهم!!الماإلجرام الذي يحمله اإلخوان 

ذلك اإلجرام الذي رضعوه من حليب هند بنت 
طلب )ع(، المعتبة آكلة كبد سي ِّدنا حمزة بن عبد 

وتناقلوه أباا عن جد من مورثات معاوية بن أبي سفيان 
 متجاهلا قول (كرم الله وجهه)الذي حارب اإلمام علي 

ْلُمَك  ، َحرُبَك َحربي وسِّ رسول الله )ص(: )يا علي 
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لمِّي(، وابنه يزيد ا  (ع)اإلمام الحسين ب غدرلذي سِّ
متجاهلا أنه ريحانة رسول الله )ص( وسيد  وقاتله

 شباب أهل الجنة.
ورغم أن التاريخ العربي الدموي ُيكتب بأيدي 
الطغاة الذي حكموا بالظلم والقهر، منذ عصر معاوية 
الذي كان يقتل ويذبح ويقطع أيدي وأرجل وأعناق كل 

، (علينا من ذكره السلم)علي ؤمنين الممن يوالي أمير 
جرم صدام حسين، إال المإلى عصر السادي الدموي 
نور الحق ليتحدث عن  اأنه البد من نافذة يشرق منه

حقيقة ما جرى رغم كل محاوالت التعتيم عليه، أو قلبه 
عون اإلسلم أحياناا، إلخفاء جرائم ومجازر َمن يدَّ 

يث، دواإلسلم منهم براء، وعلى رأسهم في العصر الح
 سلمون لعنهم الله في كل عصر وزمان.الماإلخوان 
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 التصحيح والتحرير
 

مون كم عاش الناس يرون العظماء يهد ِّ 
ث ر لم تؤ  مجتمعات باطلة، ويبنون على أنقاضها أمماا 
ما ، وإنطفي التاريخ فحسب، ولم تغي ر مجرى التاريخ فق

ات خذ قد ف ،عظيماا  لتصنع تاريخاا  اا سلبي تنسخ تاريخاا 
خذ من ، وات  داراا مَ )ع( المسيح سيدنا التاريخ من مسيرة 

العظماء ال إن فوهكذا بدأ، محمد )ص( مَ سيدنا هجرة 
من  يخشون يأسفون على الماضي المهدوم، وال 

 المستقبل المجهول.
وف روا األمان ألممهم بشكل غير متوق ع من  لقد

قبل الخصوم، ولم تبارح ابتسامة الرضا ثغورهم وهم 
يعانون أحلك األزمات ويتنف سون أقوى الضغوط. 
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وليست األوضاع في أوطانهم إال بهجة الرضا تشرق 
 في نفوسهم فتملؤها غبطة.

والعظماء هم الذين أقنعوا الشعوب بنجاحهم 
في جميع الحاالت نتيجة اتصالهم بالله تعالى، كما 
عل م الله تعالى العظماء أن يعب روا عن اقتناعهم هذا 

موهم أن جهودهم لتعكير الجو فهِّ حتى يُ  معدائهأمام أ 
 .ضدهم تذهب هدراا 
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زمام األمور، ونظام الشعوب، هي القيادة ف
أفضل بتبدو ال ريب في أنها و  ،هموصلح الناس وعز  

أصحاب المنزلة العليا عند  السمات وأشرف الصفات
 وأراد، األكمل الله تعالىختار لهذا اوالصفة الفضلى، 

 .لقيادة البلد والشعب في سورية األفضل
 قامت على المكل ثورات العوهذا ما يفسر أن 

الدماء، إال الحركة التصحيحية التي قادها القائد الخالد 
 2191لثاني تشرين ا 21العظيم حافظ األسد بتاريخ 

قامت على البناء، ولم تهرق فيها قطرة دم واحدة، قد 
ألنها كانت ثورة نظيفة وطاهرة، لم يحمل القائد الخالد 
العظيم حافظ األسد فيها سلحاا ضد الشعب ليحكم، 
ولم يرمِّ الرصاص الحي على العز ل، ولم يكن حكمه 
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قائماا على االعتقال التعسفي كما كان الوضع قائماا 
 القيادة.قبل استلمه زمام 

، ربيع قائدكان ُيعتبر في ذلك الوقت أفضل 
وكان الشعب العربي في كل البلد العربية ينظرون 
للقائد الخالد العظيم حافظ األسد كقائد لألمة العربية، 
لدرجة أنه قد تم ترشيحه لرئاسة االتحاد السوري 

 .آنذاك العراقي
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وكان مشروع البناء عند القائد الخالد العظيم 
حافظ األسد مترافقاا مع مشروع التحرير، فحشد القوات 
العسكرية لمحاربة الكيان الصهيوني، ألن البوصلة 
هناك، وألن السلح الحقيقي يجب أن يوجه إلى الكيان 

 حتل، وانتصر في حرب تشرين التحريرية التيالم
كما انتصر في  2192 تشرين األول 1قامت بتاريخ 

رغم عمالة النظام المصري  الحركة التصحيحية
 .والعراقي واألنظمة األعرابية في ذلك الوقت
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ولكن عندما أراد الكيان الصهيوني أن ينتقم 
لداخل االفتنة الدموية في لهزيمته، لجأ كعادته إلشعال 

 سلمينالمالسوري، وقام من خلل عملئه من اإلخوان 
مة، ظلالمفي األقبية البغيضة بتعزيز الطائفية 

 مفانتشرت بين صفوفهم أفكار ملغومة تحشو رؤوسه
السنة أبناء دماء بأن الدولة السورية قامت على 

 بأبناءعتقلت ممتلئة الموأن  ،لحقات األمنيةالمو 
ك ليتم بذل !!بهموالسجون مكتظة الطائفة السنية 

ود شر اإلرهاب والموت األستجنيدهم لقتل السوريين ون
 في ربوع البلد اآلمن.
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 الرهيبة جزرةمـال
 

النقيب الخائن )إبراهيم المجرم الحاقد ذلك 
 حين كان ،درسةالمفي  اإلجراميةكان يدهم يوسف(، 

ضابطاا مناوباا مهمته حماية الطلب الضباط األبرياء 
عنوي والسياسي في المباعتباره ضابط التوجيه 

 درسة.الم

 
 تحول من رفيق لقد ظهر على حقيقته عندما

للسلح ومؤتمن على طلبه إلى وحش قاتل ال يعرف 



36 
 

المجرمين بالتعاون مع مجموعة من وذلك الرحمة، 
، نسلميالمنتمين لجماعة اإلخوان المالغرباء القتلة 

 مدرسة ليتشاركوا معاا سفك الدالمحين أدخلهم سراا إلى 
 .البريء

 
وب ناالمفي تلك الليلة األليمة قام الضابط 

ورتي دشفهية لبدعوة بشكل غير رسمي الحاقد الخائن 
إلى الندوة )المتقدمة والمتوسطة( الطلب الضباط 
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لحضور اجتماع مفاجئ مع مدير الكلية، ككل 
 ةاالجتماعات التي تحصل في الدورات العسكري

 التدريبية، ولكن.....!
لم يكن هؤالء الطلب قد خبروا الحياة، إذ 

 11كانوا في ريعان الشباب، حيث تتراوح أعمارهم بين 
عاماا، جاؤوا من كافة القرى الساحلية والجبلية  12و

 التي تنعم بدفء الحياة ونقاء الطبيعة وبساطة العيش.
كانوا مقبلين على الحياة بكل أمل، مستبشرين 

ن التحرير، وعاقدي بانتصارات الحقة لنصر تشرين
األمل على دولة سورية قوية تختلف كل االختلف 

 .يةالتصحيحالحركة عما كانت عليه قبل 
كانوا يحملون في داخلهم حكايا كثيرة عن 

شاوير الطويلة التي كانوا المدارس البسيطة، و الم
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يقضونها للوصول إلى مدراسهم، واألوقات التي 
ريف صيد، وليالي اليقضونها بين الدراسة والزراعة وال

الهادئة وصباحاته الوادعة، وضحكات األمهات 
كافحين ألجل المالصباحية، وخشونة أيدي اآلباء 

أبنائهم، والذين يشقون طريق الحياة بكسر صخور 
 الفقر وقسوة العيش.

كانوا شباناا في بداية حياتهم، ولم تكن معرفتهم 
ة مالعسكرية مكتملة، إذ لم يشاركوا بعد في أية مه

قتالية، ولم تسمح لهم براءتهم بالشك ولو للحظة بما 
سيجري معهم بعد دقائق، فجاؤوا مسرعين إلى موتهم، 

الجتماع مع مدير الخائن حين دعاهم ذلك السفاح 
الكلية، فتوافدوا للجتماع ظناا منهم أن توجيهات 

 تعليمات هامة سيتم تزويدهم بها.عسكرية و 
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الحياة من وحش يقطع حبل الموت الموإذ ب
 الوريد إلى الوريد.

لم يخطر على بالهم أن هناك إجراماا بهذا 
 سؤول عن أمن حياتهم،المالحجم، وأن رفيق سلحهم 

 سيكون مسؤوالا عن إنهاء حياتهم.
د جرم ُيعالمناوب الخائن الملقد كان الضابط 

لمجزرة وحشية مع إخوانه الشياطين في جماعة 
لتي ة كانت شرارة الفتنة اجزر المسلمين، تلك الماإلخوان 

شكلت نقطة انعطاف في تاريخ سورية ونقلتها من بر 
ر جاز الممئات  وتلتهااألمان إلى مستنقع اإلرهاب، 
 اأُلخرى امتداداا إلى يومنا هذا.

وت في السابعة والنصف الملقد دقت ساعة 
 اوب.نالممن مساء يوم السبت تنفيذاا ألوامر الضابط 
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دير انتظروا دخول م هناك وفي قاعة الندوة
 !!الكلية عليهم، ولكنه لم يأت

كان.. وبدأ ضباب المصمت رهيب في  عمَّ 
 والمراوح السقفية تدور وت يقترب شبراا شبراا..الم

 . الغادرمسرعة وكأنها تستعجل قدوم الموت 
المجرمين وبعد دقائق دخل مجموعة من 

سلحين الذين يرتدون اللباس العسكري، المالغرباء 
سفاح بأيديهم، يتقدمهم ال"إسرائيلية" ويحملون رشاشات 

اح قاتلة( الجنالمسؤول في )الطليعة الم)عدنان عقلة( 
 ، فسرى بين الحاضرين جولمينسالمسلح لإلخوان الم

أو باألحرى لم  ،من الشك والقلق، لكن ال حيلة لهم
ل عن أمنهم وحمايتهم سؤو الميظنوا أن رفيق السلح 

 قد أعد العدة لقتلهم والقضاء عليهم.
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سلحون أمام المالغرباء المجرمون وقف 
الطلب العزل، وقاموا بتمييز الضحايا طائفياا، حيث 

جرم حاملا رشاشه المناوب الخائن المبرز الضابط 
ب مكبر الصوت من فمه، أمام حائط الصالة، وقرَّ 

وكخنزير بري همجي بدأ يخطب خطبة مطولة على 
غرار خطب شيخ التكفير )ابن تيمية( لعنه الله، 
مهاجماا العلويين وما أسماه )النظام األسدي(، ومعلناا 
أن )كل طالب نصيري في هذه القاعة هو اآلن في 

 قاتلة!!(.المقبضة مجاهدي الطليعة 
وه بعضهم نظر الطلب بدهشة في وج

البعض، وأطرقوا في األرض، وعلموا أن النهاية باتت 
 قريبة جداا.
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رية ل لهم أن التحاقهم بالكلية العسكلم يكن ُيخيَّ 
بهدف التطوع للدفاع عن الوطن وهزيمة الكيان 

القدر  وت!! لكنهالمالصهيوني، سيكون التحاقاا بركب 
 الذي اختارهم ليكونوا فداءا لسورية.

في القاعة، صمت خوف ساد صمت رهيب 
ورعب واستسلم وكأن الزمن قد توقف لبرهة، ثم أخرج 

جرم من جيبه ورقة كان قد المناوب الخائن المالضابط 
رها مسبقاا، وفيها قائمة أسماء محددة، وأعلن أن  حض 
من سُيذكر اسمه عليه أن يغادر القاعة، )ألننا ال نريد 

 عبيره.ة بأذى( على حد تإخواننا السنَّ  أن نمسَّ 
وبالفعل انسحب من قاعة الندوة كثير من 

لفرز بني على االمالطلب الضباط الذين شملهم العفو 
الطائفي ألنهم من الطائفة السنية، إال طالبين رفضا 
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كان، رغم إذاعة اسميهما ليخرجا، المالخروج من 
ل أن يستشهدا مع رفاق السلح من لكنهما فضَّ 

لهما ا لتاريخ في قائمة العلويين، على أن يسج 
 نسحبين الخائنين.الم

سلحون في داخل الندوة العامة المكان الغرباء 
أحد عشر فرداا، وهم: حسني عابو )قائد تنظيم الطليعة 

قاتلة في حلب(، وعدنان عقلة )نائب عابو(، وزهير الم
قلوطة، ورامز عيسى، وأيمن الخطيب، ومصطفى 
 قصار، وماهر عطار، وعادل دالل )من أعضاء

سلحة( إضافة إلى النقيب الخائن إبراهيم المالجماعة 
ى درسة يحيالميوسف، وطالبان ضابطان خائنان في 

 كامل النجار، وماني محمود الخلف.
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بعد عملية الفرز الطائفي القذرة قام الضابط و 
بإخبار الطلب الضباط الحاقد جرم المناوب الخائن الم

، كم""القوا حتف"، وقال لهم: رهائن"أسرى و أنهم أصبحوا 
ا فوراا، وهنقتل ن سيحاول الخروج سيُ أن مَ حذرهم و 

 كانت الصدمة الكبرى.
لم يكن ُيخيَّل ألي إنسان أن رفيق السلح 
سيدعو رفيقه إلى ندوة الطعام ليقتله فيها!! وأن هذا 

أن هناك في الدنيا غدراا و الحدث يمكن أن يحدث!! 
 كهذا الغدر!!

الضابط المناوب الخائن المجرم زعم  بعد ذلك
أن عليه إجراء اتصال مع القيادة، وأنه سيعود بعد 

جرمون مصطفى قصار وماهر المقليل، فخرج يرافقه 
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، وقاموا بإحراق المقر ومقسم طار وعادل داللع
 االتصاالت بالكامل.

باتجاه مقر الحرس، وقاموا على  ثم توجهوا
د جنالمبقتل مسدس كاتم صوت  مستخدمينالفور 

)هوسيب مانوكيان( الذي كان يحرس بوابة األرمني 
 آلخر.كافراا( هو امسيحياا مستودع الذخيرة، باعتباره )

وعندما رآه أحد زملئه غارقاا بدمائه وهو 
فة وهو من الطائ -جند الخفير )عبد العزيز خليف(الم

احتج على هذا السفك لدماء األبرياء، فقام  -السنية
ث لى الرغم من خلوها من الطلقات حيبتلقيم بندقيته ع

جرم تقضي المناوب الخائن المكانت أوامر الضابط 
بعدم توزيع الذخيرة على الحرس قبل الساعة الثامنة 
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 طلقأوبأمر منه شخصياا، فما كان من نصيبه إال أن 
 النار فأرداه قتيلا.عليه جرمين المأحد 

رعبة، وتطاير الممع استمرار حالة الصمت 
جرمين، بدا لبعض المسلحين المالشر من وجوه 

ة سلحالمأن يقاوموا تلك العصابة  الضباط الطلب
قليلة العدد، ولو بسواعدهم العزالء، وأن ذلك خير لهم 

 ادرة.وت بهذه الطريقة الغلممستسلمين لمن أن ينتظروا 
وبالفعل وحوالي الساعة الثامنة أقدم الطالب 

)سليمان رشيد إسماعيل( على مهاجمة الضابط البطل 
جرمين، فأمسك بندقيته وضغط بها المسلحين المأحد 

حاولة لماعلى رقبته محاوالا خنقه وانتزاعها منه، ولكن 
الجريئة سرعان ما أودت بحياته ليكون أول شهيد في 

جزرة الرهيبة، إذ اقترب مجرم آخر في تلك المهذه 
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الطالب  اللحظات وأفرغ طلقات مسدسه في رأس
 الضابط فسقط شهيداا.

حينئذ أخذ الطلب في الهياج، وانكسر حاجز 
الصمت، وحاول الكثير من الطلب فك الحصار 

 جرمين أنالموالهروب خارج الندوة، وبدا للمسلحين 
زمام األمور سُيفلت من بين أيديهم، فأمسك الضابط 

جرم رشاشه الحربي، وبدأ يطلق المناوب الخائن الم
زارة على الطلب الشبان الذين كان يفترض النار بغ

به أن يكون قدوة لهم في االلتزام بتعاليم الشرف 
العسكري، وتبعه في إطلق نار الغدر والحقد أولئك 

 جرمون ليفتكوا بالطلب الضباط العز ل.المسلحون الم
كان هرج كبير، وحاول الكثيرون المساد في 

لخروج من واأن يكسروا األبواب للنجاة بحياتهم، 
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 رصاصلكن  ،الشبابيك والهروب ما بين األشجار
 اد.رصالمكانت لهم بفي الخارج  هموقنابلالمجرمين 

جرمون بإطلق النار بكثافة ورمي الملقد قام 
القنابل بغزارة من كل االتجاهات على الطلب الضباط 

طالب ضابط وتناثرت  21العزل، فاستشهد على الفور 
الدماء واألشلء في كل أرجاء قاعة الندوة وجرح عدد 

 كبير من الطلب الضباط.
جزرة الوحشية الموروى بعض الناجين من 

كيف أن زميلهم الطالب الضابط )أحمد زهيري( قام 
سلحين المبإمساك أول قنبلة غادرة رماها أحد 

فتدي ي جرمين واحتضنها في صدره، محاوالا بذلك أنالم
ولكن  ؛رفاقه بنفسه، وأن يحميهم من انفجارها فيهم

ه حتى تطاير أشلءا، وارتفع قفصقنبلة الغدر مزقته 
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إلى سقف الندوة كما روى بمشهد مخيف الصدري 
 الناجون.

جرمون إلى أن المسلحون الموبعد أن اطمأن 
أسراهم األبرياء سقطوا بين قتيل وجريح، أخذ الضابط 

جرم يجول على الشبان الذين لماناوب الخائن الم
فرغ في صدورهم رصاصات وأوت، المينازعون 

، وحقده  مسدسه هم وكان يريد أن يصفيواحداا تلو واحد 
بقى أنقذت من تفصفرت صفارة اإلنذار جميعاا لوال أن 

من الجرحى وُكتب لهم العمر، فهرب الخائن وبقية 
 مجرمي اإلخوان المسلمين المسلحين الذين معه.

أن  -كعادتهم -القتلة المجرمون  ينَس  ولم
يعلنوا على حائط قاعة المجزرة أن )مجاهدي الطليعة 

حقاا وهذا ما أكده ال ،المقاتلة( هم من قاموا بتلك العملية
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زعيم الجناح العسكري لهذه الحركة اإلرهابية )عدنان 
 عقلة( وباقي أفراد التنظيم بمن فيهم )إبراهيم اليوسف(.

 
وبعد انتهاء العملية اإلرهابية خرج مسلحو 

ناوب الخائن المسلمين برفقة الضابط الماإلخوان 
درسة مزهوين المجرم )إبراهيم اليوسف( من الم

ار ومنتشين برائحة الدم، والذوا بالفر النكراء بجريمتهم 
جرم سيارة من نوع )زيل( يقودها المبعد أن مأل هذا 

ابل حسين( بالبنادق والقنجرم )عبد الراشد الالمالسائق 
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والذخيرة التي سرقها من مخزن السلح في مدرسة 
جرم )عبد الراشد المدفعية، علماا أن السائق الم

 كن!درسة وكأن شيئاا لم يالمالحسين( عاد بسيارته إلى 
 

 بعد حين...و 
وصل أفراد األمن العسكري والشرطة 

روعة، فوجدوا مئات المالعسكرية إلى مسرح الجريمة 
 من الطلب الضباط مضرجين بدمائهم.

وأشلء كومة المكان منظر األشلء والجثث 
و عاا مر  ،والدماء التي لونت المكان ،اللحم على الجدران

 .يفوق الوصف
الطليعة  -سلمون الموكانت عبارة )اإلخوان 

وقعة بطريقة استفزازية على حائط قاعة المقاتلة( الم
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دولة لم تكن ال فتنة شرارة إعلن بدء الجريمة، بمثابة
يم وال راغبةا فيها، ألن القائد الخالد العظ تريدهاالسورية 

حافظ األسد كان يسعى لبناء سورية متطورة قائمة على 
 .والعيش المشترك مبادئ العدالة والنظام والحرية

 
وما هي إال ساعات حتى ألقى األمن العسكري 

ماني و  القبض فوراا على المجرمين عبد الراشد الحسين
خلف ويحيى النجار، الذين أحيلوا إلى المحكمة 
العسكرية بعد أن شهد زملؤهم الطلب الضباط 
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الناجون أنهم اشتركوا في الضلوع بالمجزرة، فثبت 
عليهم الجرم بالدليل القاطع، وتم إعدامهم في ساحة 

 مدرسة المدفعية.
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 علم القيادة وانتشار الخبر
 

 العربي السوري  يروى أن رئيس أركان الجيش
اللواء )حكمت الشهابي( اتصل بالقائد الخالد )حافظ 

ع في لقاء م األسد( الذي كان موجوداا حينها في بغداد
بأ ، ليخبره بالنالرئيس العراقي )أحمد حسن البكر(

األليم، وقال له: )سيدي الرئيس لقد وقعت مجزرة بشعة 
دفعية في حلب، راح ضحيتها الموغادرة في مدرسة 

ات من الطلب الضباط العزل(. وأردف رئيس مئ
جرمون الماألركان السوري قائلا بصوت مجروح: )

فرزوا الطلب بشكل طائفي حقير، وانتقوا الشباب 
العلويين، وأعدموهم بدم بارد(، ثم زفر الشهابي بمرارة، 

 وأضاف: )كان ذنب الشهداء أنهم علويون!(.
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هة لبر  صامتاا ظل القائد الخالد )حافظ األسد( 

 : )من الذينعميقمن الوقت، ثم سأل مخاطباا بصوت 
قاموا بالجريمة؟!(، فجاءه الجواب قاطعاا: )ضابط 

دفعية، اسمه النقيب إبراهيم المخائن في مدرسة 
اليوسف. واشترك معه مجرمون من تنظيم الطليعة 

 سلمين(.المقاتلة التابعة لإلخوان الم
كما صرح في ذلك الحين وزير الداخلية 
السوري )عدنان دباغ( معلقاا على مجازر اإلخوان 
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سلمين حيث قال: )لقد تحرك هؤالء بعد اتفاقية الم
سيناء مباشرة، وتصاعدت أعمالهم اإلجرامية بعد زيارة 

السادات للقدس، ثم بعد توقيع اتفاقيات الذل "أنور" 
ا بمسلسل والعار مع العدو الصهيوني، وبدأو 

 دن السورية(.الماالغتياالت في بعض 
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سلمون المجزرة حاول اإلخوان المولهول 
ت ، لكن اإلثباتاالشيطانية جزرةالمالتنصل من هذه 

 إلدانتهم، ولم يستطيعوا إنكارها.واألدلة كانت كاملة 

 
ات مظاهر جزرة بالموخرج الشعب السوري بعد 

اإلخوان المسلمين  حاشدة في حلب التي لفظت
في حمص وإدلب كذلك ، و ورفضتهم منذ ذلك الوقت

ودمشق واللذقية ودير الزور والحسكة وغيرها، وكانت 
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سلمين الممطالب الشعب تصفية عصابة اإلخوان 
 تصفية نهائية.

 
فيه اإلخوان المسلمون كان في الوقت الذي 

مدينة حماه واحتلوها وأخذوا أهلها رهائن، قد تحصنوا ب
 لهم، فكان ردخلفة بها وأعلنوها عاصمة  وتمركزوا

الجيش العربي السوري عليهم فيما سمي الحقاا: "تحرير 
 من إرهاب اإلخوان المسلمين".وأهلها حماه 
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 جرمينالمالقبض على 
 

عنية من ملحقة مرتكبي المتمكنت الجهات 
جزرة واحداا تلو اآلخر، ففي شهر تشرين الثاني من الم

رم جالمألقى األمن العسكري القبض على  2191عام 
ب سلح في حلالم)حسني عابو( قائد تنظيم الطليعة 

 دفعية، فحوكم وأعدم.المشترك في مجزرة مدرسة المو 
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عنية بإلقاء القبض المبعد ذلك قامت الجهات 
على بقية أفراد التنظيم، وعلى مسه ل دخولهم للكلية 

جزرة )إبراهيم اليوسف( الذي كان هارباا الموالقائم على 
 من العدالة.

 
م تمت تصفية قائد 2191حزيران  2وفي 

جرم الخائن )إبراهيم اليوسف( في أحد المجزرة الم
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األوكار بحلب، حيث ضبطته القوى األمنية متنكراا 
ومحاوالا الهروب بزي عروس، فقتلته بعد اشتباك شديد، 

دفعية، وتم تمريرها أمام المونقلت جثته إلى مدرسة 
جزرة المصفوف الطلب الضباط الذين نجوا من 

ثته جالنيل من الغادرة، فبصق الجميع عليه وحاولوا 
 النجسة.

منية بملحقة بقية عناصر وقامت الجهات األ
جزرة التي تبعتها مجازر أخرى كمجزرة المالتنظيم بعد 

الباصات ومجزرة األزبكية، ليهرب بعدها قادة الجماعة 
تلة( ما قاالمإلى خارج البلد ويتركوا عناصر )الطليعة 

أثار امتعاضهم الشديد ودفعهم للهجوم على قيادة 
 .الجماعة الهاربين
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جرم السفاح الممنقولة عن  وردت رسالة وقد

م قال فيها 2191حزيران  22)عدنان عقلة( بتاريخ 
مخاطباا قادة التنظيم الهاربين: )ومن غادر البلد دون 

 من الزحف يحتاج إذن مسبق من قيادة الطليعة، متول   
ويستوي في هذا كل الناس وراء … إلى توبة جديدة

 واستفتوا أنفسكم(.… الحدود
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عنية المألقت الجهات  2191وفي عام 

 القبض عليه، وأحيل إلى محكمة أمن الدولة العليا.
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 جزرة اليومالمبقايا 
 

الحاقد البد من أن نذكر أن اإلرهابي 
)إبراهيم الحاقد جرم الم)إسماعيل اليوسف( ابن 

اليوسف( تابع السير على خطى والده الخائن، وأصبح 
( تنظيم )نور الدين زنكيمتزعماا لفصيل إرهابي في 

أحد حلفاء )جبهة النصرة( في الحرب األخيرة على 
 سورية.

جرم )إبراهيم المأما )عزيزة جلود( زوجة 
اليوسف( فأقامت في الرقة بضيافة داعش أثناء 

أدلت قد  1122في عام كانت احتللهم لها، و 
بشهادتها عن لقاءات بين زوجها الخائن )إبراهيم 
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 رمين )علي صدرجالمشد اإلخوان اليوسف( وشقيق مر 
 .الدين البيانوني(

 
حيث قالت: )إن هذه اللقاءات تمت في 
بساتين حلب، وكان سببها رغبة البيانوني بتوسيع 

مقاتلا  911الكتلة البشرية العسكرية للتنظيم وضم 
جديداا(، مضيفة أن )البيانوني والقيادات التي كانت 

 لمصيرهم وهربوا إلىقاتلين الممعه تركت الشبان 
 الخارج(.
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سلحة المجموعات الموالبد من التذكير أن 
سلمين قامت في شهر آب المنتمية لفكر اإلخوان المو 

بإطلق اسم السفاح )إبراهيم اليوسف(  1121عام 
في دان الميدفعية معلى هجوم إرهابي شنته على كلية 

شهد لماحلب، وأسمته )غزوة إبراهيم اليوسف(، وتكرر 
جديد حيث أودى هذا الهجوم اإلرهابي بحياة من 

 فعية.دالمجندين في كلية المعشرات الطلب الضباط و 
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 بين األمس واليوم
 

لقائد الخالد العظيم انذك ِّر مرة أخرى بقول 
في توجيهه لرجال الدين في الثمانينيات:  حافظ األسد

ر أطفالنا بهم، ، يجب أن نذك  ال ننساهم أبداا أ )يجب
 جيلنا باستمرار، لنعيش جميعاا  ر بهم أيضاا نذك  وأن 
حقيقة هذه العصابة، لؤم هذه  وأطفاالا  وأبناءا  آباءا 

العصابة، عمالة هذه العصابة، ويجب أن تتذكر 
بعد جيل ما فعلته من قتل وغدر في هذا  األجيال جيلا 

 عصابة اإلخوان المسلمين(. ..البلد تلك العصابة
بتغييب ذكر  فقاموا ه،هناك من خالفإال أن 

 ذاه بحجة أن اإلرهابية سلمينالممجازر اإلخوان 
 في الثمانينيات سيجعل الناس ينسون ما جرى 
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ويتعايشون فيما بينهم، وبحجة أنه سيقضي على 
لفكر  وامحالطائفية وس واسالطائفية بين السوريين، فكرَّ 

 أن ينتشر من جديد.التكفيري سلمين الماإلخوان 
يعرف الشعب ويتذاكروا كان الواجب أن 

سلمين كي ال ينسوها، وأن يعلموا الممجازر اإلخوان 
أن القائد الخالد العظيم حافظ األسد لم يحمل بندقية 

ولم يطلق الرصاص على الشعب، على الناس العزل، 
ولم تسقط في عهده قطرة دم واحدة، حتى جاء يوم 
مجزرة مدرسة المدفعية التي أجرت نهر دم بريء لم 

وأ كافح أسعدها، فاضطر القائد الخالد ليبقف يتو 
جرمين على وجه األرض، وحمل السلح ليطفئ الم

شرارة الفتنة التي أشعلها الحقد الطائفي البغيض، ذلك 
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الحقد الذي ال مثيل له وال سبب له، ومن الطبيعي أن 
 سلمون جزاءهم ألن البادئ كان أظلم.المينال اإلخوان 

مجازر اإلخوان ذكر ونتيجة لتغييب 
ألقبية ا تغلت مخلفات إخوان الثمانينياتالمسلمين، اس

المظلمة والمساجد غير المراقبة ومواقع الفتنة 
وفضائيات الدم ليوهموا الناس أن "النظام النصيري" 
سيطر على حكم سورية بالرشاشات وقتل أبناء السنة 
واعتقلهم، فتم ملء الرؤوس الخاوية باألكاذيب المتعفنة 

تعلت الفتنة من جديد في عام اشو لحقد األسود وا
ا أنفسهم بعد أن أعدو  سلمينالمعلى يد اإلخوان  1122
بدعم الكيان الصهيوني وتركيا والسلح العدة 

 .ومجموعة كبيرة من الدول األعرابية
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 دعوات إرهابية لقتل الشعب
 

بالعودة إلى مجرمي هذه األيام الذين احتسوا 
 تشوا بها نؤكد مراراا وتكراراا علىكل هذه التعاليم وان

 سمومة، ألنهم يتَّبعون المالحذر كل الحذر من أفكارهم 
تعاليم التلمود الصهيوني في سحق اآلخر وقتله وذبحه 

 والتنكيل به، ويخالفون الحق مخالفةا صريحة ووقحة.
ذكر كيف دعا الشيطان )صالح تنو 

( الشعب السوري للجهاد اللحيدان
ضد نفسه حتى لو كلَّف هذا قتل ثلث 
الشعب السوري على قاعدة أنه يجوز 
قتل الثلث ليسعد الثلثان، ممتثلا لـمقولة تكفيرية 

 مفاُدها: )هؤالء أولى بالجهاد أن نجاهدهم(؟!
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وكيف نادى الشيطان )محمد الزغبي( لتطهير سورية 
من بعض أهلها قائلا: )اقتلوا 

كفار هؤالء حتى تطهروا ال
األرض من دنسهم، واعلموا أن 

 جهادكم لهؤالء الكفار مقدم على جهاد هؤالء اليهود(؟!
وكيف أفتى شيطان الناتو 
)يوسف القرضاوي( بالتعامل 
الحكيم مع الكيان الصهيوني، 
وبرر التدخل األجنبي في ليبيا وسورية، مفتياا للناتو 
بجواز قصف دمشق قائلا: )من حق السوريين أن 
يطلبوا من دول أجنبية التدخل في بلدهم(؟! ونتساءل: 

وري أم سهل هذه الفتوى القرضاوية لصالح الشعب ال
 لصالح واشنطن وتل أبيب؟!
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ونذكر كيف أفتى شيطان الفتنة 
 وهو من بقايا ،)عدنان العرعور(

اإلخونجية،  91ثورة الـ ومخلَّفات
بجواز قتل الضباط والجنود وكل مؤيد في سورية 

 وتقطيعهم، وذبح نسائهم وأطفالهم؟!
وكيف أفتى الشيطان الوهابي 
عائض القرني بأن )قتل بشار 

د أوجب من قتل اإلسرائيليين األس
في الوقت الحالي، وطالب 

الجنود والضباط السوريين بعدم طاعته...(، ووصف 
ناقض لإلسلم والذي المارق المحزب البعث بالحزب 

 سلمين؟!المال يجوز أن يحكم ديار 
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فأين هؤالء وأمثالهم من عقيدة الخير والتسامح 
 همافقالنهي عن قتل حتى َمن ال يو  التي دعت إلى

 بالعقيدة؟!
بل هم صهاينٌة في  دين،هؤالء ليسوا رجال 

داخل  تنةالفحقيقة أمرهم باعتبارهم يقومون ببث سموم 
 جراميةاإل العنصريةة بلد الواحد إلحياء روح الطائفيال

من  منفذين ما جاء في البروتوكول الخامس
 : )لقد بذرنا الخلف بينبروتوكوالت حكماء صهيون 

في جميع أغراض األمميين الشخصية كل واحد وغيره 
والقومية، بنشر التعصبات الدينية والقبلية خلل 

 عشرين قرناا( بدالا من الدعوة إلى حقن الدماء.
في الحقيقة: ال ُيستغرب أن يتَّبَع رخاُص 
النفوس وضعاف العقول وخسيسو اإلرادة كلا من 
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ة سلمين وتنظيمات جبهة النصر المالوهابيين واإلخوان 
اعش، فهذا شبيه بفحوى البروتوكول الصهيوني ود

العاشر القائل: )لقد اعتاد الرعاع أن يصغوا إلينا نحن 
ال لقاء سمعهم وطاعتهم، وبهذه المالذين نعطيهم 

الوسائل سنخلق قوة عمياء إلى حد أنها لن تستطيع 
أبداا أن تتخذ أي قرار دون إرشاد وكلئنا الذين 

 يس هذا ما نراه علىنصبناهم لغرض قيادتها(، أفل
أرض الواقع من أولئك الذين رفعوا شعارات غريبة في 
مظاهراتهم الطيارة تنادي بالتدخل األجنبي ودخول 
قوات حلف الناتو وفرض حظر جوي وطلب السلح 
وتشكيل الكتائب اإلرهابية التي كان أشهرها )كتيبة 
حمد بن جاسم( و)كتيبة عبد الله بن عبد العزيز( 

 يلري كلينتون(؟!و)كتيبة ه
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 إرهابيةدينية عصابات قادة 
 

 ازدحمت القنواتمنذ بداية الحرب على سورية 
من دعاة الدين، الذين يكاد  بالمجرمينالفضائية 

شاهد أو السامع يتقيأ أمعاءه مما يرى ويسمع من الم
هم الباطلة، فقد مألت جرائم أتباعهم طباق يفتاو 

الدين هؤالء الوطن، ولم يعد أحد يصدق أن دعاة 
يملكون من صفات البشر إال صورة الخلق، أما 
دعواتهم فأقل ما يقال عنها إنها وحشية إجرامية، تتنافى 

 مع أبسط قواعد اإلنسانية والدين.
فبعد أن رأينا ما فعله أفراد العصابات 

سلحة من تمثيل بجثث الضباط الماإلجرامية اإلخوانية 
واألطفال في بلدنا واطنين األبرياء المورجال األمن و 
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عتنا تنا وأوجلمآناظر التي المالحبيب سورية، من خلل 
العناصر اإلرهابية المسلحة للشهداء الذين مثَّلت 

 بجثثهم.

 
رء يتمالك نفسه أو يتماسك من الموال يكاد 

ريعة، وإن فعل فل يقدر أن يملك المناظر المهول هذا 
عينيه، وهو يرى شاباا في مقتبل العمر ُيعذَُّب بأبشع 
ألوان العذاب الذي ما عرف له التاريخ مثيلا. فما هو 
ذنبه حتى يطعن بالسكاكين أو يذبح بالسواطير؟ وما 
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قطَع ُتقطَّع أطرافه أو يُ  هي الجريمة التي ارتكبها حتى
 عنقه؟

 
نكراا م بيلا وال طريقاا، ولم يأتِّ إنَّه لم يقطع س

من القول وزوراا، ولم يرتكب جريمة نكراء. كل  ذنبه أنه 
 مواطن سوري شريف بريء.
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نان عداإلخواني الداعية )مثل  تكفيرياا  ولكن
العرعور( يحر ُِّض على هذه األفعال اإلجرامية إنما هو 
مجرم سفاح، وقاتل محترف، وجزار فاق أكلة لحوم 

تى بما لم يأت به رجل دين، فكانت النتيجة البشر، وأ
قتل الناس األبرياء، وهذا ما ظهر، وما خفي كان 

 أعظم.

 
لقد حرم الله قتل النفس بغير الحق تحريماا 
قاطعاا، وجعل ذلك محرماا في قوله تعالى: )َوَمن َيْقُتْل 
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داا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخالِّداا فِّيَها  َتَعم ِّ ناا م  َب الل ُه وَ ُمْؤمِّ َغضِّ
يماا(، وحرم إشعال الف تنة َعَلْيهِّ َوَلَعَنُه َوأََعدَّ َلُه َعَذاباا َعظِّ
(، وفي ق َن اْلَقْتلِّ وله بين الناس في قوله: )َواْلفِّْتَنُة َأَشد  مِّ

(، فأين دعاة  َن اْلَقْتلِّ في آية أخرى: )َواْلفِّْتَنُة َأْكَبُر مِّ
ة؟ يات الساميالفتنة ومشايخ القتل هؤالء من هذه اآل

وهل أمثال هؤالء يصح شرعاا وعقلا أن يكونوا رجال 
دين قوامين على أبناء خير أمة أخرجت للناس؟ 

 ونسأل: أرجال دين هؤالء أم قادة عصابات إرهابية؟؟
والوهابيون  اإلخوان المسلمون لقد انكشف 

هؤالء على الفضائيات الفتنوية مثل )صفا ووصال 
 مُتحنوا بنار الفتنة، وانكشفتجد وغيرها( ألنهم االمو 

ها عادن بعد ابتلئالمكما تنكشف  جرائمهم الطائفية
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بالنار، فظهروا على حقيقتهم، وبان إجرامهم وحقدهم، 
 وانكشفت عماالتهم وخياناتهم.

يا لها من فتن عاصفة تلك التي تجتاح أمتنا 
ن الدين م مدعيالعربية، وقد تتابعت لتضع جميع 

ة، الحقيقيحك، وتوضح صورهم المأمثال هؤالء على 
محمد هيثم المالح و ، وأشهرهم:وتسقط أقنعتهم الزائفة

صياصنة وعلي صدر الرحال وأكرم حجازي وأحمد 
الدين البيانوني وأنس العبدة وأنس عيروط ومحمد 

وحسان القطب وأحمد رياض الشقفة وعصام العطار 
وغيرهم، وسنفرد أكثر من كتاب قادم  موفق زيدان

خيانتهم وتآمرهم على الوطن وتحريضهم على  لكشف
 القتل جميعاا.
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 نهر الدم في بانياس
 

مدينة في  1122نيسان  21بتاريخ  ما حدث
للمؤامرة اإلخوانية كبرى فضيحة كان بانياس 

الصهيونية، فقد سقط القناع وتكشفت الحقائق وبانت 
من اإلخوان المسلمين تصهينين المأنياب العملء 

ي، من سعد الحرير لهم الخونة، كما بان التمويل والدعم 
وُكشفت االتفاقات الخفية التي كانت تجري مع الخائن 

يحتضن الخونة أمثاله في كان عبد الحليم خدام الذي 
كنفه ويصرف عليهم من أمواله ويعدهم بمراكز 

 .وعوده سلطوية عندما سيعود للبلد على حد
، عبياا شالطائفية  في إشعال الفتنة عندما فشلوا

 م بهذه العمليات التخريبية قصداا، بالقنصهغطوا فشل
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إلخوانية ام هوسفك الدماء البريئة الذي مارسته عصابات
واطنين وسيارات اإلسعاف الملثمة على المسلحة الم

 ورجال األمن وعناصر الجيش غدراا.
سوا وإني ألستغرب من أولئك الذين نجَّ 

، وصاحوا )حي على ساجد في دعوتهم للفتنةالم
الجهاد(، فأيَّ جهاد هذا؟ جهاد ضد الحق؟! جهاد من 

ا إلى و لخَ  نالذي أولئكأجل الفتنة؟! أليست هذه فتنة 
 ميهفتاو  واأمريكا وإسرائيل، فأصدر  في مشياطينه

 ن؟لباس الدي نتدينابر مر المعلى  ون يهجرُ  واَوَشَرع
أال تبَّت أيديهم وُسلَّت ألسنتهم وُصمَّت 
أسماعهم وُفقَِّئت عيونهم وتعطََّلت أفئدتهم، فما أغنت 
عنهم ألوف الدوالرات وما كسبوا إال الخزي والعار، 

 صير.الممأواهم جهنم وبئس 
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 التفجيرات اإلرهابية
 

كثيرة هي الدموع التي ُتذرف من العيون هنا 
 ماء لألطفال والنساءوهناك بسبب مشاهد الخراب والد

 المغمورين بدمائهم، والرجال المرميين هنا وهناك.
؟ ماهي سوريةلماذا كل هذا الدمار حصل في 

ة على مسلحدالالته؟ هل هو فعلا سيطرة للعصابات ال
 ؟الشام؟ أم له معنى آخر

أمامنا بعد كل هذا الكم من الشهداء  لم يكن
إال أن ننتصر، وال خيار لنا إال الشهادة أو البقاء 

 مصحوبين بالعزة والكرامة.
ربما ال نستطيع الهروب من الحزن واألسى، 
لكن عندما نحب الشهادة ونطلبها في كل حين، نمحو 
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أيَّ أثر  سلبي لهذا الحزن، فيصبح الحزن حالةا جميلة 
 خللها عن محبتنا للوطن.نعب ُِّر من 

 1121تشرين الثاني  22يوم أما عما حدث 
لتي الهزيمة الكبرى افسببه من تفجيرات في دمشق 

نالت من أعداء سورية على يد الجيش العربي السوري 
الباسل في محافظة حلب وصوالا إلى ريف إدلب فكل 

 المناطق األخرى تباعاا.
ي ر فالعمليات النوعية للجيش العربي السو 

لها من  قسمت ظهور العصابات المسلحة وَمن يمو ِّ
رعاة اإلرهاب في قطر الصهيونية والسعودية الوهابية 

ية والشجاعة السور  وتركيا العثمانية ومصر اإلخوانية.
تركيا والكيان الصهيوني حدود وصول إلى في ال

 .ا كانوا يهددوننا به منذ زمنمم افواخهم فترعبأ
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د على ي تحصلتي لهذا كانت التفجيرات ال
اا من نصرنا انتقامعملئهم من اإلخوان المسلمين 

 .وتغطيةا على هزائمهم
اإلخوان  بإرهابضغط تتمثل ورقة كانت و 
 واعتاشيلا في سورية، زرعو  نيذال ينالتكفيريالمسلمين 

 على التفجير واالغتيال والقتل والتخريب والدم والنار.
امد الصلكننا في سورية األسد نثق أن القائد 

بشار األسد ال يتأثر بالترغيب وال بالترهيب، بل هو 
، ولمجد القائد الخالد السلمي الوفي لتاريخ سورية

حافظ األسد، ولتراث سيف الدولة الحمداني العظيم 
المشرف، وهو الحافظ لحرمة هذه الدماء التي نزفت 

 على األرض السورية.
  



86 
 

 الساحل السورياالثنين الدامي في 
 

هو استمرار لما  1121أيار  12يوم ما حدث 
إن لم يكن هناك حسم عسكري نهائي جرى وسيجري 

 في سورية.اإلخوان المسلمين إلرهاب 
 

 ماذا يريدون من أبناء الساحل؟
هؤالء يقتلون األبرياء ويمارسون طغيانهم 

يريدون كسر شوكة الصمود في ألنهم  ،وشيطنتهم
أطياف الساحل الذي احتضن أبناء سورية من كل 

والنسبة  ،وقدم مئات اآلالف من الشهداء ،المجتمع
الكبرى من أبنائه يقاتلون في صفوف الجيش العربي 

 لكن كل إرهابهم لن يكسر شوكتنا. ،السوري 
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 أقول:كنت دائمًا و 
لن تنطفئ نار اإلرهاب حتى تشتعل في تركيا 

فالرد على المحاوالت  ،والكيان الصهيوني وأمريكا
 ي اإلعلم وال بالحلول السياسية.البائسة ال يكون ف

لماذا ال نشهد  لماذا ال نبادلهم بالمثل؟
 ة؟لماذا ال يجري الدم إال في سوري تفجيرات في تركيا؟

ردوا ): (كرم الله وجهه)يقول اإلمام علي 
 .(الحجر من حيث جاء فإن الشر ال يدفعه إال الشر

ننا ندافع عن سورية، فهذا إوعندما نقول: 
يعني أننا ندافع عن الحق الذي تمثله سورية على 

ي لكن عندما يأت .األرض بمبادئها وقيمها وعروبتها
العالم بأجمعه ليقتل المبادئ والقيم يجب أن نرد الحجر 
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ل ما عتدي ُيعتدى عليه بمثفالقاتل ُيقتل والم ،عليهم
 اعتدى.

فل يكفي أن  ن المسلمون هؤالء اإلخواأما 
م بل يجب تصفيته ،نصفيهم على األرض السورية

 لنريح البشرية منهم. ،داخل سورية وخارجها
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 عن اإلسالم المسلمينارتداد اإلخوان 
 

م أ قوالا  علنباإل يتمهل االرتداد عن الدين 
 لله ورسوله؟ا مخالفةب

رتد  أن يعلن هذا صراحةا في الموهل يحتاج 
حوار صحفي أو تلفزيوني قائلا: أنا مرتد؟!! أم أن 

 خالفة لما أمر به الله تعالى والنبيالماألفعال واألعمال 
 األكرم )ص( تشكل حقيقةا االرتداد عن الدين؟!!

يوسف )اإلخواني القتل داعية هذا ما فعله 
ؤومة شالممن خلل ما صرَّح به في خطبه  (القرضاوي 
دسوسة، ولنا أن نستدل بالذكر الحكيم الموعباراته 

والحديث الشريف على بطلن ما أتى به القرضاوي 
 من البهتان.
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فشيخ الفتنة القرضاوي ينهال على كل من 
أمر بالدعوة إلى درء الفتنة واللحمة الوطنية قائلا: )إن 

شايخ ينطبق عليهم قول الله تعالى: اْشَتَرْوْا المهؤالء 
 آَياتِّ الل هِّ َثَمناا َقلِّيلا(!!!بِّ 

َمن الذي اشترى بآيات الله ثمناا قليلا يا 
قرضاوي؟ هل تقصد رجال الدين الذين دعوا إلى 

 الوحدة الوطنية وجمع الشمل؟
إن سألناك: من أين لك الثراء الفاحش؟ ماذا 

 تشترِّ بآيات الله ثمناا قليلا؛ دوالرات من لمأستجيب؟ 
 إسرائيل، حتى تشعل الفتنة؟

فالويل لك من الله. لقد حذر النبي )ص( من 
أمثالك عندما قال: )ويل ألمتي من علماء السوء، 

 يتخذون هذا العلم تجارة، ال أربح الله تجارتهم(.
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كيف تتشدق يا قرضاوي بما ال تدري حين 
ة كبرى من الله وآية من آيات تؤكد أن الثورات نعم

ْت الله، مخالفاا قوله تعالى: )َوَضَرَب الل ُه َمَثلا َقْرَيةا َكانَ 
ْزُقَها َرَغداا م ِّن ُكل ِّ َمَكان  َفَكفَ  َنةا م ْطَمئِّنَّةا َيْأتِّيَها رِّ َرْت آمِّ

وْا َكانُ  بَِّأْنُعمِّ الل هِّ َفَأَذاَقَها الل ُه لَِّباَس اْلُجوعِّ َواْلَخْوفِّ بَِّما
 َيْصَنُعوَن(؟

هذه اآلية كفيلة بالرد على بغيك وبهتانك، 
فالله تعالى أنعم على سورية باألمن واالطمئنان ورغد 

لناس التي تذيق ا الفتنةالعيش، وأنت تدعو كفراا إلى 
الجوع والخوف والدمار، فأخزاك الله وحشرك مع إبليس 

ْفَعُل يَ  وجنوده، وإني أذكرك بقوله تعالى: )َفَما َجَزاء َمن
ْنَيا َوَيْوَم اْلقَِّياَمةِّ  ْزٌي فِّي اْلَحَياةِّ الد  نُكْم إِّالَّ خِّ وَن  َذلَِّك مِّ ُيَرد 
 إَِّلى َأَشد ِّ اْلَعَذابِّ َوَما الل ُه بَِّغافِّل  َعمَّا َتْعَمُلوَن(.
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 دور سورية التاريخي
 

إن نظرة متــــأنيــــة لنصــــــــــــــف قرن من الزمن، 
رية المتجدد لســـــو يجعلنا نرى بوضـــــوح الدور التاريخي 

األســـــــــد في المنطقة، فلوال ســـــــــورية األســـــــــد لما كانت 
المنطقــة العربيــة تحتفظ بعروبتهــا حتى اآلن، بــالتزامن 
مع التقصـــــــــــير الشـــــــــــديد للحكومات )العربية(، وخيانة 
بعضــــــــها لمبادئ العروبة أصــــــــلا، وهذا هو الرصــــــــيد 

 الوطني والقومي لسورية األسد.
 مرت بهافبمرور ســـــــــريع على األحداث التي 

لوال الخيــانــة العظمى التي قــام بهــا أنــه المنطقــة نجــد 
حليف جماعة اإلخوان التكفيرية )أنور الســـــادات( من 
بيع قضية العرب األساسية )فلسطين( وتوقيع معاهدة 
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كـامـب ديفيد لما خرجت مصــــــــــــــر من معادلة العروبة 
 منذ سبعينيات القرن الماضي.

د مع ســولوال التحالف االسـتراتيجي لســورية األ
االتحاد الســـوفييتي )ســـابقاا( لكان األخطبوط األمريكي 
قــــد ضــــــــــــــم بــــأذرعــــه كــــل المنطقــــة ودمجهــــا بــــالكيــــان 

 الصهيوني.
لثورة اإليرانيــة ســــــــــــــوريــة األســـــــــــــــد لولوال دعم 

النصـــــهرت المنطقة بين دفتي الكيان الصـــــهيوني من 
جهة، وحكم الشـــــــــــاه اإليراني العميل ألمريكا من جهة 

 أخرى.
ســــــــــــــوري لحمـــايـــة لبنـــان من ولوال التـــدخـــل ال

االجتياح اإلســـرائيلي من جهة، وكارثة الحرب األهلية 
 من جهة أخرى، لصار لبنان مستوطنة إسرائيلية.
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ولوال الــدعم الســــــــــــــوري لــدولــة الكويــت عنــدمــا 
حاول نظام صدام حسين أن يحتلها الشتعلت المنطقة 
برمتها بحرب ال تتوقف أمام أطماع الطاغية صـــــــــدام 

 حسين.
رية األســـــــــــد لما تم تحرير الجنوب ولوال ســـــــــــو 

، وال انتصــــــر حزب الله على 1111اللبناني في عام 
، وال تم فـــــك 1111في عـــــام  الكيـــــان الصــــــــــــــهيوني

 ، وال وال وال....1119الحصار عن غزة في عام 
إن الدعم الدائم الذي قامت وتقوم به ســـــــورية 

، والـذي كــان األســــــــــــــد لكـل حركـات المقـاومــة والتحرر
لهو أكبر  ،1112ومة الفلسطينية عام آخره دعم المقا

رصــــيد وطني وقومي وحتى إنســــاني نفخر به جميعاا، 
أمــا القمع والرعــب وســــــــــــــفــك الــدمــاء فليس إال اتهــامــاا 
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في  الدولةوافتراءا ال أســــــــــــــاس له من الصــــــــــــــحة، ألن 
 قتل طفلا وال امرأة وال شيخاا وال شاباا تسـورية األسد لم 

موا ين الــذين قــاالقتلــة التكفيري تمــدنيــاا، بــل حــاســــــــــــــبــ
بمجــازر مؤلمــة في حق هــذا الشــــــــــــــعــب الكريم، وقتلوا 
األبريــاء، واســــــــــــــتحلوا بيوتهم وأموالهم تحــت شــــــــــــــعــار 
اإلســــــــلم، واإلســــــــلم منهم بريء، وهذا حق مشــــــــروع 

ْم فِّيَها َأن النْفَس بِّالنفْ  (.لقوله تعالى: )َوَكَتْبَنا َعَلْيهِّ  سِّ
ي تم تالباصات البالبد من التذكير  لذلك كان

جــازر موبقيــة تفجيرهــا، والعقول التي تم النيــل منهــا، 
جماعة اإلخوان التكفيرية في دمشـق وحلب واللذقية، 

مجزرة مـدرســــــــــــــة وعلى رأســــــــــــــهـا أولى المجـازر وهي 
 المدفعية.
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 في الختام
 

أتمنى أن أكون قد ُوف قُت في نقل الصورة 
الحقيقية لمجزرة مدرسة المدفعية التي شكلت شرارة 
الفتنة األولى في سورية على يد اإلخوان المسلمين. 
وأن أكون قد ربطُت بشكل كاف  بين أحداث الثمانينيات 

 واألحداث التي بدأت منذ عشر سنوات.
وقد التزمت االختصار وتركت كثيراا من 
الروايات والتحليلت والمقاالت إلى كتب أخرى 

 وثيقتستصدر بشكل الكتروني تباعاا لتكون بمثابة 
لتي ااألسد لهذه الحرب اإلرهابية الدموية على سورية 

 ستخرج منها منتصرة شاء من شاء وأبى من أبى.
 

 0202حزيران في  أحمد أديب أحمد د.
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