
 



1 

 
 دعــــوات

 فيريـاب التكـاإلره
 كامتداد للتلمود الصهيوني

 
 

 الدكتور أحمد أديب أحمد
6102 

 



2 

 
 
 

 الفكر العسكريهذا البحث نشر يف جملة 

 الصادرة عن اإلدارة السياسية يف اجليش العربي السوري

 سورية -دمشق

 3العدد  - 44السنة 

 م6102أيلول(  -آب -)متوز

 



3 

 مقدمة

 

أو يتماسك من هول نفسه يتمالك  الرء الـميكاد 

ألفعال العصابات اإلجرامية اإلرهابية  ةريعالـمظر انالـم

، وإن فعل فال يقدر أن ميلك عينيه، يف سورية سلحةالـم

بأبشع ألوان العذاب  ُبعذَّيف مقتبل العمر ُي وهو يرى شابًا

حتى يطعن  . فما هو ذنبهالذي ما عرف له التاريخ مثياًل

؟ وما هي اجلرمية اليت يذبح بالسواطري بالسكاكني أو

 ؟حتى ُتقطَّع أطرافه أو ُيقطَع عنقه ارتكبها

، ومل وال طريقًا حتى ُيحرق ه مل يقطع سبياًلإنَّ

، ومل يرتكب جرمية ُيرمىحتى  من القول وزورًا يأت منكرًا

. ومل ينظر إىل حرماتهم حتى تقلَع عيناهحتى ُيفجَّر، نكراء 

 ن سوري شريف أحبَّ وطنه وقائده.مواطذنبه أنه  كلُّ
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 الكتابواجيب كتابة هذا من انطالقًا من هذا كان 

على أن دعوات اإلرهاب التكفريي هي االمتداد لتأكيد ل

 .للتلمود الصهيوني احلقيقي

نا ىل أنإ اإلشارة الكتابأردت من خالل هذا  قدو

ما يسمى قادرون على قهر فوضى أثبتنا أننا يف سورية 

ميارسه اإلخوان اإلرهاب الذي بتمثلة الـملعربي، وبالربيع ا

سلمون والوهابيون وجيش اإلسالم وجبهة النصرة وداعش الـم

 بالعقائدال عالقة له وبقية التنظيمات القاعدية، والذي 

اليت اعتمدتها اخلبيثة ، بل بتعاليم التلمود السماوية

 .كلهانطقة الـمية كأسلوب للسيطرة على الـمالصهيونية الع

خجل يف األمر أن َمن يرعى هذه الفوضى الـمو

هو وإقليميًا واإلرهاب وينادي باحلرية والدميقراطية عربيًا 

كالسعودية وقطر وتركيا  بالبشرية ةات الشبيهالنتوء تلك
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 ملن نسمح هل وبإدارة أمريكية وإسرائيلية، لذلك ،واألردن

 لب يف قلب العروبة النابض.اإىل خم واتحوليأن 
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 إعالمي إرهاب

 

ما من هذا الدمار الذي أرادوه لسورية  أعوامبعد 

يدعي َمن  الالوطنيني أجورينالـمعارضني الـمزال هناك من 

و من يدافع عن حريته ويطالب بالدميقراطية، هأن الشعب 

 تاضطر الـمأمريكا وأوروبا وكل دول العوهنا أستغرب أن 

رية، للقاعدة يف سوإرهابية  اتلالعرتاف بوجود تنظيم

يف  واما زالالالوطنيون  أجورونالـمعارضون الـم ؤالءوه

وقنوات  اجلزيرة والعربية ماليت صنعتها هل مأوهامه

، فالبيت األبيض اعرتف على لسان التضليل والكذب

تحدث بامسه جاي كارني أن: )عناصر من التنظيم الـم

دافعون عن الـمتطرف حياولون تقديم أنفسهم على أنهم الـم

نطقة، وعن سورية الـمكرب، وعن الدميقراطية لسكان حرية أ
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ما يتناقض مع تارخيهم وحججهم وعلة  يف هذه احلالة( يف

 .وجودهم

 اجلرائم اإلرهابية حرضني علىالـمتزاحم  عدا عن

مثل )صفا ووصال  التحريضيةقنوات الفضائية ال على

مألت جرائم الذين و، ستقلة وغريها(الـمواحلوار وبيان و

، وانكشفت عمالتهم همحقُد اَنَبَف، الوطنطباق  أتباعهم

اجلرائم اإلرهابية دعاة أن  بات العاقل يدركو، وخيانتهم

ميلكون من صفات البشر إال صورة اخللق، أما ال هؤالء 

إرهابية إنها وحشية  :فأقل ما يقال عنهادعواتهم 

 .والدين إجرامية، تتنافى مع أبسط قواعد اإلنسانية

هم ونعي متامًا َمن وراءهم، وَمن البد أن نف لكن

هنا و، الدواء َفِرالداء ُع َفِررهم، فإن ُعالذي يغذيهم ويسيِّ

جيب وقبل اخلوض يف التفاصيل أن نعرَِّف األمور وحندد 

 صطلحات على حقيقتها، فقبل أن نتحدث عن اإلرهابالـم
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قبل فكريًا صطلح الـمف هذا البد أن نعرِّ كفعل قتل وإجرام

مؤمتر يف  األسدبشار خلصه القائد وهذا ما ، اخلوض فيه

ف عندما عرَّ 6112عام  وزراء خارجية الدول اإلسالمية

احلقيقة أن اإلرهاب ليس حالة أمنية.. بل ) :اًلئإلرهاب قاا

هو حالة فكرية هلا مظاهرها السياسية واألمنية وحتى 

الثقافية.. وهي ال تكافح.. بالتالي.. من خالل مكافحة 

ضمون واألسباب.. والنجاح يف مكافحتها الـم.. بل ظاهرالـم

غري ممكن يف مطاردة أو اصطياد شخص إرهابي.. بدالؤه هم 

العشرات من اإلرهابيني يف مكان آخر.. وإمنا يكمن يف 

وهذا ما يفسر الصرب (، تصفية الفكر الذي يقوده إىل ذلك..

يف حل األزمة يف السورية احلقيقي الذي اعتمدته الدولة 

هي معركتنا ناطق الساخنة، ألن تصفية الفكر اإلرهابي ـمال

احلقيقية القادمة، معركة بناء اإلنسان الذي هو )غاية 
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حافظ العظيم احلياة ومنطلق احلياة( كما قال القائد اخلالد 

 األسد.
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 بروتوكوالت اإلرهاب الصهيونية

 

من  طوياًل ردحًاضعاف النفوس ظن كثري من لرمبا 

فال تثريب عليه، فإن أخطأ خيطئ، عية( ال )الداالزمن أن 

القرضاوي يوسف ، كما فعلوا مع وال مانع من االستغفار له

وأبو بكر العريفي حممد اللحيدان وصاحل و العرعورعدنان و

 !وغريهمالبغدادي وأمين الظواهري 

ستفيدين الـممن  فرًاَنَوضعاف النفوس بل إن بعض 

وأذعنوا ، ؤواإن أخط ميهموا اخلروج علحرَّف، بركة ماعتربوه

، وجعلوهم ممثلني ساقطةها وإن كانت واليت أفتلفتاوى ل

 !!ة السَّمحةالسماوي للعقائد

من الفوضى له  روَّجوا.. فما جيب االنتباه واحلذر

 الداعية إىل النظامة عقيدال بليس من صلواإلرهاب 
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، حبةالـمالداعية إىل التسامح وتعاليم ال، وال من واالستقامة

 كتاب اليهود.اخلبيث  التلمود تعاليُمال شبيه له إال  بل

أدوات وأتباع احلذر من الوقوع يف مصيدة  فالواجب

ية اليت تسعى إىل استعباد كل الشعوب الـمالصهيونية الع

، فمن تعاليمهم يف تلمودهم أنه بالكيان الصهيونيحيطة الـم

منع استمالك ـن يبذل جهده لأجيب على كل يهودي )

 (.السلطة لليهود وحدهم ىلتبق األرضيف  ألمماباقي 

وهنا حيضرني ما جاء يف كتاب )اخلطر اليهودي.. 

 يت، والم0210كتشفة عام الـم برتوكوالت حكماء صهيون(

بأسره. فقد  الـمالصهيونية يف ختطيطها حلكم الع تفضح

 األنبياء شريعة يف نقرأ ورد يف الربوتوكول اخلامس: )إننا

بإقناع  ما متثل اهذواألرض(،  لنحكم اهلل من خمتارون أننا

َمن حوهلم باخلنوع، وبالسيطرة على جملس الشيوخ 

وجملس حقوق األمريكي، وعلى قرارات جملس األمن، 
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، فكيف تكون ةجامعة الدول العربيوعلى قرارات اإلنسان، 

 السيطرة من قبلهم؟

يكون من خالل العمل على تقسيم غري اليهود هذا 

بذة تتصارع بشكل دائم، والعمل على تسليح هذه إىل أمم متنا

ورد يف األطراف وتدبري حوادث اشتباكها، حيث 

 الفتنة األقطار سائر يف ننشر أن )جيب :الربوتوكول السابع

تبادلة( وقد جنحوا يف تسخري الـم والعداوات نازعاتالـمو

، ةالعثمانيالرتكية كومة احل، وملوك اخلليجكل من أمراء و

من  ولبنان السلفية اجلديدة يف مصر وتونس وليبيا والقيادات

ويتابع .. .توظيفها ضد سوريةل سلمنيالـم مجاعات اإلخوان

 ضدنا، االحتاد فقرروا اجلريان غدر )وإذانص الربوتوكول: 

ية(، الـمع حرب خبلق ذلك على جنيب أن علينا فالواجب

ات لكي األردني إلسرائيل، والعالقالـموهذا ما يفسر اخلنوع 

والعالقات الوهابية السعودية القطرية اإلسرائيلية احلميمة، 
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هؤالء أنصاف الرجال واحلقد الذي يكنُُّه األمريكية الوطيدة، 

 .تمثلة بالقائد بشار األسدالـم للقيادة السورية الشريفة

على  يةالـممن قبل الصهيونية العهذه السيطرة 

شعوب وهذا ملخٌَّص غايتها االستعباد لبقية الي الـمالقرار الع

 فنكون ألنفسنا نمنكِّ يف الربوتوكول الرابع عشر: )حينما

 وهلذا ديننا، غري دين أيِّ قيام نبيح لن. األرض سادة

اإلميان(، وهلذا  عقائد كل محنطِّ أن علينا جيب السبب

 مروجودعا أيضًا ، وهلذا لتكفرييةاكانت الشعارات الطائفية 

قتل على  وا، وهلذا حرضلوطناالفتنة لتكفري إخوانهم يف 

على قتل ثلث الشعب السوري  حتى بل، للدولة ؤيدينالـم

زعومة الـمأيضًا كانت شعارات الثورة وهلذا ليسعد الثلثان، 

 على اإلنرتنيت )إسقاط نظام البعث الكافر...(؟؟

لكية السعودية بشرعية الـم كانت تنادي وهلذا كله

حترمه يف السعودية التظاهر وحتليله يف سورية، يف حني 



14 

وقد أفتى مفيت البالط ، ()لتعارضه مع الشريعة اإلسالمية

السعودي عبد العزيز آل الشيخ بقطع رأس كل متظاهر ضد 

يف شبه اجلزيرة  س، وبهدم الكنائملكةالـمنظام احلكم يف 

 .العربية

ملوك  صدَّقواحني  هممن أنفسالبعض جل خي لـمأ

 الـمميقراطية يف العدنشر ال)اخلليج وهم يتحّدثون عن 

 أمراء األعراب رأواحني  هممن أنفس اوجلخي لـمأ؟! (العربي

 لـمأ!! فصدَّقوهم اإلنسانة وحقوق يتكلمون عن احلري

ذلك  (شكرًا محد)أن يرفعوا الفتات ُكتَب عليها  اوجلخي

أهلية يف الوطن العربي  دعم حروبًاالذي اخلليجي العميل 

 ؟!"طي للسلطةاالنتقال الّدميقرا"من أجل 

للدميقراطية يف دعت وما زالت السعودية إن 

أن الدميقراطية الوحيدة اليت كانت مطبقة يف  علمًاسورية، 

السعودية هي دميقراطية تعددية الفتاوى، فالنظام الوهابي 
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رأة أو الـمالسعودي ال يأبه بالفتاوى اليت ختص كشف وجه 

ريضة احلج، تغطيته، وال بتلك اليت تشرع قرضًا لتأدية ف

رحاض بالقدم اليمنى أو اليسرى، ولكن الـموال يهتم لدخول 

عندما تعلقت الفتاوى بآراء قد ختالف ما تتبناه الدولة يف 

حلية واخلارجية ُكمَّت األفواه وصودرت هذه الـمسياستها 

الدميقراطية الوحيدة، وصدر أمر ملكي يقضي حبصر 

كبار العلماء اليت  تعلقة بالشأن العام يف هيئةالـمالفتاوى 

 ينتقيها النظام السعودي.

 الصهيونيةغيض من فيض تعاليم ما حتدثنا عنه 

تغطني الـممونها ألتباعهم ويعلِّ اخلبيثة اليت يتعلمها اليهود

سلمني والوهابيني الـمما ميارسه كل من اإلخوان ف، بالعقيدة

من اإلرهاب ضد كل من ال يوافقهم  وجبهة النصرة وداعش

كيفية معاملة كل  حول اليهود تعاليميتالقى مع الرأي 
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الفرق بني ورد يف التلمود: )حيث إنسان غري يهودي، 

 (!!واحليوان كالفرق بني اليهود وباقي الشعوب اإلنسان

ولذلك يسعون جاهدين إىل القتل والتدمري بكل 

سهولة ويسر وبدون أي رادع من ضمريهم ألنهم ال ميلكون 

 العقائديبالغطاء ليمهم التلمودية بل تعا ًا أصاًل،ضمري

ليس من حيث قيل: ) تأمرهم وختوهلم بكل ما يفعلون

(، فهل يرمحهم أو أعدائهعلى  اإلنسانيشفق  أنالعدل 

من إسرائيل إىل  العمالءحتولت بوصلة العداء عند هؤالء 

 سورية؟!

الغاية )مبدأ شيطاني قائل:  مجيعًا أصحاب هؤالء

 بدأ الذي ُذكر تفصيليًا يف الربوتوكولالـمهذا  ؛(الوسيلةتربر 

 وحنن وعلينا الوسيلة، تربر الغاية األول: )إنالصهيوني 

 ما بقدر وأخالقي خري هو ما إىل نلتفت أالَّ خططنا نضع

 .ومفيد( ضروري هو ما إىل نلتفت
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وهذا ما نشاهده كل يوم من أفعاهلم وتدمريهم يف 

نهم امتهنوا أل، الفضائياتعلى شاشات  الـمكل أحناء الع

ة واألباطيل والدسائس الكاذبة حتى قختلالـمبث األخبار 

تصبح كأنها حقائق لتحويل عقول اجلماهري وطمس احلقائق 

عندهم من خالل السيطرة على أجهزة اإلعالم واستخدامها 

يف سبات عميق يسري طوع  الـموالعكسالح فتاك الفعالية، 

غسلت متامًا ألن أدمغته قد  أجنداتهمإرادتهم وينفذ 

ورد عن وامتألت من تعاليمهم وأكاذيبهم وشعوذتهم، وقد 

كل )يستحق التمعن فيه حيث قال:  أحد احلاخامات قوٌل

ثورة، أو شغب، أو منظمة إرهاب وختريب يف أية بقعة من 

صلحة خلرينا الـماألرض هي صادرة منا، ولنا فيها كل 

 (.ختارالـمفقط، ألننا حنن شعب اهلل 

 :ذلك ما ورد يف الربوتوكول الثالثوما يؤكد 

 أسرار إن ،"الكربى" نسميها اليت الفرنسية الثورة )تذكروا
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أيدينا...  صنع من ألنها جيدًا لنا معروفة التمهيدي تنظيمها

 .خيبة( إىل خيبة من قدمًا األمم نقود احلني ذلك منذ وحنن
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 دعوات إرهابية لقتل الشعب

 

كل الذين احتسوا  هذه األيام جمرميبالعودة إىل 

هذه التعاليم وانتشوا بها نؤكد مرارًا وتكرارًا على احلذر كل 

، ألنهم يتَّبعون تعاليم التلمود سمومةالـممن أفكارهم احلذر 

، يف سحق اآلخر وقتله وذحبه والتنكيل به الصهيوني

 .خمالفًة صرحية ووقحة احلقوخيالفون 

( )صاحل اللحيدان دعا الشيطانكلنا نذكر كيف 

حتى لو كلَّف هذا قتل ضد نفسه للجهاد الشعب السوري 

جيوز قتل الثلث  نهثلث الشعب السوري على قاعدة أ

هؤالء أوىل ): مقولة تكفريية مفاُدهاـ، ممتثاًل لليسعد الثلثان

 (؟!باجلهاد أن جناهدهم
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تطهري ليب( غشيطان )حممد الزنادى الوكيف 

فار هؤالء حتى سورية من بعض أهلها قائاًل: )اقتلوا الك

أن جهادكم هلؤالء علموا اتطهروا األرض من دنسهم، و

 فار مقدم على جهاد هؤالء اليهود(؟!الك

يوسف القرضاوي( )أفتى شيطان الناتو وكيف 

بالتعامل احلكيم مع الكيان الصهيوني، وبرر التدخل 

 مفتيًا للناتو جبواز قصف دمشقاألجنيب يف ليبيا وسورية، 

من دول أجنبية وا بلسوريني أن يطلقائاًل: )من حق ا

القرضاوية ونتساءل: هل هذه الفتوى  ؟!التدخل يف بالدهم(

 لصاحل الشعب السوري أم لصاحل واشنطن وتل أبيب؟!

شيطان الفتنة )عدنان العرعور( كيف أفتى ونذكر 

جبواز قتل الضباط واجلنود وكل مؤيد يف سورية وتقطيعهم، 

 وذبح نسائهم وأطفاهلم؟!
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بأن  عائض القرني أفتى الشيطان الوهابيوكيف 

أوجب من قتل اإلسرائيليني يف الوقت  قتل بشار األسد)

عدم باحلالي، وطالب اجلنود والضباط السوريني 

ارق الـموصف حزب البعث باحلزب ...(، وطاعته

ناقض لإلسالم والذي ال جيوز أن حيكم ديار الـم

 ؟!سلمنيالـم

 يتالتسامح الاخلري و عقيدةمن  موأمثاهل هؤالءفأين 

 ؟!بالعقيدة يوافقناَمن ال إىل النهي عن قتل حتى  تدع

يف  صهاينٌةبل هم  عقيدة وحقرجال ليسوا  هؤالء

يقومون ببث مسوم النزاع داخل حقيقة أمرهم باعتبارهم 

 البلد الواحد إلحياء روح الطائفيات األقلية العنصرية منفذين

 كل بني اخلالف بذرنا اخلامس: )لقدما جاء يف الربوتوكول 

 والقومية، الشخصية األمميني أغراض مجيع يف وغريه واحد
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بداًل  قرنًا( عشرين خالل والقبلية الدينية التعصبات بنشر

 .حقن الدماء إىلالدعوة من 

يف  ابن عثيمني يقول حرفيًاوهو الوهابية  أحد دعاة

أنه اكتشف عرب األدلة الشرعية أن األرض ال تدور كتاب له 

 …حول نفسها وأن الشمس هي اليت تدور حول األرض

دين شعوذة وال الليس ف ،بدع. شيء مضحك نعمغري ذلك و

يف  واتسبب خرِّفالـمأمثال هذا  لكنخرافات وال أوهام، 

 ى.كوارث إنسانية ومئات آالف القتلبشرية و مآٍس

مقطع فيديو يؤكد من خالله  البعضتداول كما 

ن خيالة يركبون أالعريفي  مدحم أحد كبار منظري الوهابية

، مدعيًا أنهم أحصنة بيضاء يقاتلون إىل جانب ثوار سورية

 مالئكة من السماء.بل ، ًابيض وال خيواًل رجااًل مل يكونوا

يف  قيلتالئكة اليت تقاتل الـملة هذه أمسو

ناوئني للواليات الـمجاهدين للروس الـمقتال  أثناء أفغانستان



23 

قتال نفس  أثناءوقع تغييبهم و األمريكية،تحدة الـم

الئكة نوعية الـمفكيف يقاتل  لألمريكان هناك،جاهدين الـم

واقف الـم أن أم األفغانيعتدين على الشعب الـمواحدة من 

تناسب  أوقاتالئكة يف الـمالسياسية هلا دور يف استحضار 

 ؟هلمهذا الوهابي احلكام الذين ينظر 

اتل. لكن من وقع عرب كثريون يف هذا الفخ القلقد 

ضحك أن نفس هذا اإلعالم ال حيدثنا اليوم عن هذه الـم

ألنها  ،الئكة يف أفغانستان وال يف العراق وال يف فلسطنيالـم

طر اعارك احلقيقية ومل تتشالـمفرت من  ، فقدال تظهر أبدًا

 صديق العرب.ألنه كان إال على االحتاد السوفييت، 

م االستنجاد بها يتليعيد نفسه اليوم ها أن التاريخ و

عربية  معركة أولهذه و ،إحالتها على التقاعد تبعد أن مت

ضد السوريني!!  الئكة السعودية الوهابيةالـمتشارك فيها 
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فهل ستشارك يا ترى يف ثورة الشعب على آل سعود 

 ؟؟؟أيضًا

النفوس  ُصارخبَع يتَّستغرب أن ال ُي: يف احلقيقة

واإلخوان الوهابيني  نكاًل م اإلرادةالعقول وخسيسو ف اوضع

شبيه فهذا ، سلمني وتنظيمات جبهة النصرة وداعشالـم

 اعتاد )لقد :العاشر القائلالصهيوني فحوى الربوتوكول ب

 لقاء الالـم نعطيهم الذين حنن إلينا يصغوا أن الرعاع

 حد إىل عمياء قوة سنخلق الوسائل وطاعتهم، وبهذه مسعهم

 وكالئنا إرشاد دون قرار أي تتخذ أن أبدًا تستطيع لن أنها

قيادتها(، أفليس هذا ما نراه على  لغرض نصبناهم الذين

من أولئك الذين رفعوا شعارات غريبة يف  أرض الواقع

مظاهراتهم الطيارة تنادي بالتدخل األجنيب ودخول قوات 

حلف الناتو وفرض حظر جوي وطلب السالح وتشكيل 

 محد بن جاسم( الكتائب اإلرهابية اليت كان أشهرها )كتيبة
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و)كتيبة عبد اهلل بن عبد العزيز( و)كتيبة هيالري 

 ؟!كلينتون(
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 حرية وثورات أم إرهاب؟

 

أمتنا تلك اليت جتتاح  فنت عاصفةيا هلا من 

على ولكن هذا ليس غريبًا ، (احلرية)حتت شعار  العربية

 :التاسعإن عدنا لنقرأ ما ورد يف الربوتوكول بين صهيون 

 "احلرية هي اسونيالـم لشعارنا حرريةالت الكلمات )إن

 بل شعارنا، كلمات نبدل ال وسوف واإلخاء"، ساواةالـمو

 حق": نقول فكرة، وسوف عن ببساطة رةمعبِّ نصوغها

 سنمسك وبها ،"اإلخاء وفكرة ساواةالـم وواجب احلرية

 كل األمر حقيقة يف دمرنا قد نكون وحينئذ قرنيه، من الثور

 .تنا(قو إال احلاكمة القوى

ما يسمى عند البعض وهذا ما يفسر مشهد 

الصهيونية هلا  تفتعلة اليت نظمالـم "الثورات العربية"
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عقودًا من الزمن، بدليل ما ورد يف الربوتوكول اسونية الـمو

مثل  (هيئات سننظم التظاهر يف ترغيبًا اخلامس: )إننا

تنسيقيات محص ومحاه وجسر الشغور ودير الزور... 

كتب السوري حلقوق اإلنسان وما أكثر رؤساءه، الـمو

وجملس  حلقوق اإلنسان، وإعالن دمشق رصد السوريالـمو

 وهؤالء سيكونون، ويتابع نص الربوتوكول: )اسطنبول

 خبطبهم، الشعب سينهكون أنهم حتى حد، بال ثرثارين

 يكفيه مما أكثر نوع كل من خطابة الشعب وسيجد

الضبط من خرجيي هذه ويقنعه(، أفليس هذا ما نراه ب

درسة الصهيونية الذين أطلقوا على أنفسهم لقب الـم

 عارضة والنشطاء احلقوقيني والسياسيني وغري ذلك....؟!الـم

وه إلشعال احلرب رمفهوم احلرية وسخَّ والقد شوه

 السياسية احلرية بالربوتوكول األول: )إن األهلية مقتديَن

 كيف إلنسانا يعرف أن وجيب. فكرة بل حقيقة، ليست
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 طعمًا فيتخذها تكون ضرورية، عندما الفكرة هذه ريسخِّ

 سلطة ينتزع أن قرر قد كان إذا صفه، إىل العامة جلذب

 .له( منافس

عندما قال القائد بشار األسد  هؤالء مجيعًا كشفهم

تكلمنا عن احلرية ويف خطابني خمتلفني: ) 6113منذ عام 

من  ففهموها انفالتًا ،"نها التزام ومسؤولية وطنيةإ" "وقلنا

أما الدميقراطية فلو قام أي .. .األخالقمن  الضوابط وحتلاًل

واطنني الذين تظاهروا ضد الـمألف من  011واحد منا بسجن 

 الـمتحدة ألصبح زعيمًا دميقراطيًا يف العالـمسياسة الواليات 

ن يسجن شخصًا خمطئًا يوالي نطقة، أما َمالـمالعربي ويف 

على حقوق  تحدة فهو ضد الدميقراطية ومعتٍدمالـالواليات 

 .(اإلنسان

البد من  القرضاوييوسف  وبالعودة إىل مفيت الناتو

األنظمة الغربية من افتعال الفوضى يف اإلشارة على أنه برَّأ 
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هذه الثورات شعبية، ومل تأِت من أوروبا نطقة بقوله: )الـم

 !!!(وأمريكا، بل مل يتوقَّعها أحد يف الغرب

لن نرد عليه، بل رد عليه وزير اخلارجية  حنن

األمريكي األسبق هنري كيسنجر عندما قال: )هل تعتقد أننا 

أقمنا الثورات يف تونس وليبيا ومصر لعيون العرب، كل ذلك 

 ألجل عيين إيران وسورية(.
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 ن بني األمس واليوموسلممـالاإلخوان 

 

عندما برزت احلركات األوىل جلماعة اإلخوان 

تدين خلفها الـمسلم الـمانصاع الكثري من الشباب  منيسلالـم

، ومنشئها الربيطانيالصهيونية  من دون وعي ألهدافها

ولكن سرعان ما تنامت هذه اجلماعة وزادت نشاطاتها إىل 

رت رمزًا أن احنرفت عن معنى االسم الذي حتمله، وصا

 .للتخريب والفوضى والقتل

سلمني الـمولعرب أن العدو األكرب ل الغريبولكن 

اإلخوان  ة( استخدم ورقة مجاعيةالـمأي الصهيونية الع)

 التكفريية لتنفيذ خمططاته يف العديد من الدولسلمني الـم

مجال الكبري منذ عهد القائد العربي ، العربية واإلسالمية
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إىل  حافظ األسدالعظيم عبد الناصر مرورًا بعهد القائد اخلالد 

 .دعهد القائد الصامد بشار األس

سلمني نقيصة إال الـمرتك مجاعة اإلخوان تمل إذ 

والقائدين حافظ األسد وبشار ها بالرئيس عبد الناصر توألصق

فمن الكفر والردة إىل العمالة  موتعددت اتهاماتهم هلاألسد، 

 ية يف وقت واحد،الـمللمخابرات األمريكية والشيوعية الع

تهامات كل تلك اال. اسونية والعمالة للصهاينةالـمإىل 

 .على السلطة همالباطلة بسبب صراعهم مع

ولكن ما جيعلنا نؤكد عمالة وخيانة هذه اجلماعة 

اضي واحلاضر وثائق تثبت الـموخروجها عن احلق يف 

البارز حممد الغزالي أحد أقرب  ياإلخوانصهيونيتها، ف

ذكر يف سن البنا مؤسس مجاعة اإلخوان حلالشخصيات 

رشد الـممنصب ـستشار للـما حسن اهلضييبكتاب له أن 

دراسة حديثة حتمل ماسوني، وهذا ما أكدته  العام للجماعة



32 

اسون يف مصر( للباحث وائل إبراهيم الـماسونية والـمعنوان )

اسونية يف الـمالدسوقى مجع فيها الباحث تاريخ احلركة 

سم اجاء حيث صريني الـماسونيني الـممشاهري  اءمصر وأمس

 يد قطب.اسم س، كذلك اهلضيبى بينهم

وما أشبه األمس باليوم عندما تصارع يف بداية 

احل الـمسلمني من أمثال هيثم الـماألزمة أقزام اإلخوان 

وعدنان العرعور  علي صدر الدين البيانونيوورياض الشقفة 

للظهور على شاشات التلفزة الصهيونية من أجل استالم 

 السلطة يف سورية.

شراف أنور وكما صاغوا محلة دعائية حتت إ

صاغها ، حيث السادات لتشويه صورة عبد الناصر وعهده

اخلائن العميل للمخابرات األمريكية مصطفى أمني على 

لسان اإلخوانية زينب الغزالي يف كتاب )أيام من حياتي(، 

األرض  ىكانت تشاهد الرجال علواليت ادعت أنها 
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 ىعل صربًا صربًا) :وكانت تقول هلم مضرجني يف الدماء،

وتلك أكذوبة ال يصدقها سوى احلمقى  (،نيالـملظلم والظا

ن النساء ال يتواجدون مع أعروف للجميع الـمألنه من 

وزعمت أنها  الرجال يف سجن واحد بل هلم سجن منفرد.

شري عبد احلكيم الـمشاهدت بعينيها الرئيس عبد الناصر و

مجاعة  يمعتقلـعامر ملتذان مبا يشاهدانه من تعذيب هلا ول

. سلمني وتلك فرية حقرية مل يسبقها هلا أحدالـمخوان اإل

األسد ضمن بشار شهد نفسه اليوم مع القائد الـميتكرر 

جازر اليت ينفذها اإلخوان الـمفربكة والـممشاهد اليوتيوب 

جرمون ويلصقونها باجليش السوري )حتت مسمى الـم

 كتائب األسد أو الشبيحة(.

سلمني الذين مالـهؤالء هم رموز مجاعة اإلخوان 

مل يكن صراعهم مع الرئيس عبد  ،هتوقاد احلق نعادوي

، بل كان أبدًا دينيًا صراعًاوال مع القائد األسد الناصر 
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كم، وعندما فشلوا يف حماوالتهم احلعلى السلطة و صراعًا

بني اإلسالم الذي  قرروا تديني الصراع ليكون صراعًا

بقادة  صقوه زورًاأل ييتوهمون أنهم محاته وبني اإلحلاد الذ

 وكارهًا عبد الناصر ملحدًا الرئيسكان احلق، فكيف 

 01) هالف مسجد يف فرتة حكمآمت بناء عشرة وقد  لألديان

بنيت يف مصر منذ  اليتساجد الـموهو ما يعادل عدد  (،سنة

والبالغ عددها  وحتى عهد مجال عبد الناصر اإلسالميالفتح 

قائد األسد كارهًا أحد عشر ألف مسجدًا؟ وكيف يكون ال

منذ استالمه زمام مسجد  سبعة آالفمت بناء للدين وقد 

سورية بنيت يف  اليتساجد الـمعدد  يفوقوهو ما  القيادة،

واليت بلغ عددها أربعة  0291عام وحتى  العهد األمويمنذ 

 آالف مسجدًا؟

 لألديان وكارهًا كان مجال عبد الناصر ملحدًاكيف 

تذيع القرآن  اليتذاعة القرآن الكريم إنشاء إيف عهده مت وقد 
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ؤمن بشار األسد الـم؟ وكيف يكون القائد على مدار اليوم

 يف عهده إنشاء قناة نور الشام الفضائية؟مت كارهًا للدين وقد 

هذا فقط للمقارنة ال أكثر، لنصل إىل حقيقة مفادها 

شرفاء يف  ليسواسلمني الـمرموز مجاعة اإلخوان أن 

وقطر وبتحالفهم مع السعودية ة احلق، قادخصومتهم مع 

والربيطانية والفرنسية والرتكية خابرات األمريكية الـمو

اليني من الـمتدفقت عليهم مئات وساد اإلسرائيلي الـمو

نابر لبخ مسومهم وأكاذيبهم عن الـمالدوالرات وفتحت هلم 

 عرب يف التاريخ احلديث.الأنبل وأشرف 

الرئيس لمني تاريخ سالـملقد زورت مجاعة اإلخوان 

 زيفهي تووالقائد اخلالد حافظ األسد، مجال عبد الناصر 

أجيال من الشعوب  يوع اآلن يف عهد القائد بشار األسد

العربية، ظنت أن مجاعة تلصق بامسها صفة اإلسالم ال 

الناس بالباطل  نوثائق وال يتهمو نيكذب قادتها وال يزورو
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لون وال وال يقت بالدهممع خمابرات غربية ضد  نوال يتعاملو

، وهنا نستحضر طيف القائد اخلالد ينهبون وال خيالفون اهلل

وهو يقول: )ال شيء أخطر على اإلسالم من أن تشوه معانيه 

 ومضامينه وأنت ترتدي رداء اإلسالم(!!

والبد من اإلشارة إىل أنه يف كل هذه العهود دفع 

ق، ونفذوا حكام اخلليج مليارات الدوالرات إليقاف نهج احل

خططات اخليانية الصهيونية. هنا البد من التذكري الـم

بالتاريخ احلافل للسعودية الوهابية يف مساندة قوى الردة 

 واتحصل يف اليمن يف مواجهة عبد الناصر أو السنكما 

واجهات الـمولكن يف  ،اضية يف قهر الشعب البحريينالـم

ترسانته  سلحة احلقيقية انهار اجليش السعودي وبكلالـم

أمام قلة من شباب احلوثيني الذين احتلوا أراض سعودية 

 دعواتهم الوهابية دعاةومل يتذكر  ،سعوديني وأسروا جنودًا

هم ال جياهدون عدوًا ف، لجهاد حني حيل العدو بالديارل
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قدس ضد سورية الـمعلى أرضهم، ولكن يعلنون اجلهاد 

 !!!هيالري كلينتون بذلكعندما تأمرهم 

كان مؤامرة  0229عام عدوان  ن التذكري أنوالبد م

 ، فهناكمدبرة وشارك فيها لألسف بعض القادة العرب

، كما محلت رقم 0222 كانون األول 69وثيقة محلت تاريخ 

فحواها أن  السعوديمن أرقام وثائق جملس الوزراء  346

طلب من الرئيس لك السعودي فيصل بن عبد العزيز الـم

 ةاضربوا مصر وأدبوا سوري) :قائاًل جونسون ياألمريك

 (.منع الوحدة العربيةـوقسموا العراق بقطع دولة للكرد ل

فتعلة يف سورية الـمخططات األزمة الـموآخر هذه 

طالبة باحلرية والدميقراطية يف حماولٍة الـمحتت ستار 

لرتكيع القيادة السورية بغية إخضاعها للقبول بشروط ختدم 

اهر اإلسرائيليون بأنهم يراهنون وقد جإسرائيل يف النهاية، 
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لشروطهم بنتيجة ما  على استنزاف سورية وإخضاعها

 .من أحداثسورية  جيري على أرض

قد ينزعج البعض من حماولة تسخري الدين ألهداف 

استعمارية صهيونية عند هؤالء، ولكن هذه حقيقة ال مفر 

الذي يرأسه سلمني الـملعلماء ي الـمالع منها، فاالحتاد

يف إعادة  يةالـمللصهيونية العحتول إىل شريك ضاوي القر

نفوذها السياسي واالقتصادي وهيمنتها على  جتديد

سلمني يف مصر الـمقيادة اإلخوان ، خاصة أن نطقةالـم

، وحزب باحلفاظ على اتفاقيات كامب ديفيد هادتقيُّأعلنت 

العدالة والتنمية يف تركيا إمنا يعمل حسب بوصلة اإلدارة 

رزوقي كان مسخرًا متامًا الـمية، والرئيس التونسي األمريك

مؤمتر أعداء سورية، وقد أعلن يف مؤمتره ـيف استضافته ل

الصحايف األخري مع عبد اهلل غل أنه )حيرتم الدميقراطية 

الرتكية ويتمثل بها(، ونبارك للمجلس الصهيوني االنتقالي 
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هذه اللييب أول معبد لليهود يف طرابلس....!!! ومن مثار 

 الثورة تقسيم ليبيا إىل ثالثة دويالت حتى اآلن.

محد: مري قطر السابق وال ننسى الكلمة الشهرية أل

الذي خيطط اآلن حليلة  وهو )إسرائيل دولة صديقة...(!!!

وكالة اجلزيرة  كل منأشارت  البد من الوقوف عندها حيث

أنه خالل لقاء العربية لألنباء ووكالة األنباء الفلسطينية 

اخل مبنى وزارة اخلارجية القطرية اجلديد يف الدوحة، د

مجع السفري اإلسرائيلي يف الدوحة بوزير اخلارجية القطري 

محد بن جاسم، قدم محد عدة اقرتاحات تتعلق بالشأن 

السوري، ومن هذه االقرتاحات قيام قطر بدفع مساعدات 

ألهالي القدس بقيمة مخسني مليون دوالر، بالتزامن مع 

ن عن الدعم العلين للمعارضة السورية، وأن تقوم اإلعال

إسرائيل بقصف غزة وتتلوها عملية طرد السفري الصهيوني 

حني أعلن عن طرده دون  6111من الدوحة كما حدث عام 
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إن هذا من )أن يطرد فعليًا وقال الوزير القطري لضيفه: 

شأنه أن يعطي مصداقية للموقف القطري، ويساعد 

على مّل مشلها وتقوية نفوذها، وتعزيز  عارضة السوريةالـم

 (.مقدراتها

ية الـمهنا البد من مالحظة أن هدف الصهيونية الع

هو العمل على إسقاط احلكومات الشرعية وإلغاء أنظمة 

ختلفة والسيطرة عليها، وبغية الـماحلكم الوطنية يف البالد 

ذلك فإنها تسعى للسيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ 

م التوسعية، وهلذا جند سيناريو البد من شرحه أهدافه

 هاهنا:

هل ما جرى يف تونس ومصر وليبيا واليمن ثورات 

؟! ما هي احلكمة مما جرى مع بن علي من صميم الشعوب

من قتل والقذايف من اعتقال وحماكمة ومبارك من هروب 
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؟ هل من رسالة يريدون من نقل للسلطة وصاحلوتشنيع 

 ؟!للسوريني إيصاهلا

ية هي اليت أشعلت فتيل هذه الـمإن الصهيونية الع

الفورات كما أشعلت الثورة الفرنسية باعرتافها، فخرجت 

رفعت شعار إسقاط ويف هذه البلدان خدوعة الـمالشعوب 

، ولكن ستورةالـممطالبة باحلياة احلرة الكرمية  النظام

األنظمة الفاسدة والعميلة مل تسقط، بل سقط الرؤساء وجيء 

 كثر عمالة وخيانة، وكأنهم يلوحون بهدف ما؟!باأل

أنه  ذكرالذي  رزوقيالـمخلعوا بن علي فجاؤوا 

الدميقراطية الرتكية ويتمثل بها، وأن اجلالية  حيرتم

 .اليهودية يف تونس جزء ال يتجزأ من الشعب التونسي

خلعوا مبارك وما زال الصراع بني اإلخوان 

قيد باحلفاظ على والقيادات األخرى على السلطة مع الت

 .اتفاقية كامب ديفيد



42 

خلعوا القذايف ودمروا ليبيا حتت عناية أداتهم 

وبدأ تقسيمها إىل  جلس االنتقاليالـممصطفى عبد اجلليل يف 

 .ثالث دويالت حتى اآلن

بعبد ربه بنسبة تصويت  اخلعوا صاحل وجاؤوو

 !!!%2291دميقراطي بلغت 

 

اء هؤالء الرؤسيكن  لـمأقد يتساءل شخص: 

 بهم؟ واحلفاء إلسرائيل وأمريكا، فلماذا ضحخلوعون الـم

 نقول له:

ا زلياكوندأواًل: هذا مشروع الفوضى اخلالقة الذي جاءت به 

سوف أجتهد يف التخلص من احللفاء ): وفحواه قوهلارايس 

فالبد من  ومت استهالكهم السابقني ألن صالحياتهم انتهت

 (.التخلص منهم واإلتيان حبلفاء جدد
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ضحوا بأغلى ما عندهم بهدف إسقاط القائد لقد ثانيًا: 

، ولكن خسئوا ألنهم أخطؤوا فقط الصامد بشار األسد

 اهلدف.

 

صحيٌح أنهم رحبوا قيادات أكثر عمالة يف تلك 

عركة مع الثالوث الـمالبلدان، لكنهم فشلوا يف أن يرحبوا 

قدس )القائد واجليش والشعب( الذي رفع عالئم الـمالوطين 

 جد.الـمنصر خفاقة يف مساء ال

ي اليوم ميكن أن نقول بكل الـمفعلى الصعيد الع

بساطة أن جملس األمن عاجز عن اإلتيان بأي شيء، وهنا 

: 6112يف عام  بشار األسد أذكر ما قاله السيد الرئيس

عاجز. هذا الكالم غري  األمنن جملس إ :البعض يقول)

هناك توازن عندما كان  كان عاجزًا األمنصحيح. جملس 

ا اعتمدت َمَل جلس عاجزًاالـمفلو كان هذا  اآلن. أما دولي
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أماكن  يفوالضرر  األذى إلحلاقتحدة الـمعليه الواليات 

أو معظم  الـم. احلقيقة أن بقية العالـمخمتلفة من هذا الع

هذا يف األمن(، أمام جملس  أصبح عاجزًا الذيهو  الـمالع

ًا ضد سورية وحزب اهلل، عندما كان اهلجوم مكثف 6112عام 

عام  منذولكننا لصاحل إسرائيل،  ًاوالفيتو األمريكي مرفوع

ستمر سيبقى جملس الـمومع الفيتو الروسي الصيين  6106

وضد  عن تنفيذ أي خمطط عدائي ضد سوريةاألمن عاجزًا 

 ، هلذا جندهم يتحركون خبط عشواء.كل دولة شريفة

يف  ري األبياجليش السوفأما على الصعيد الداخلي 

يف مل يقم إال بواجبه  وعملياته النوعيةمعركته التطهريية 

جند اهلجوم وهلذا  الدفاع عن األرض والعرض والكرامة،

 سينتصر يف النهاية.كثف عليه، ونؤكد أنه الـماإلعالمي 
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 وراءاالجنرار  رفضالواعي الشعب السوري و

بالوحدة الوطنية، ومتسك  ،خمطط الفوضى والتخريب

 .بشار األسد احلكيم القائدالذي رمسه اإلصالحي لطريق باو
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 خامتة

 

بشار األسد حبكمته  احلكيمحقاًّ لقد فاجأهم القائد 

خاطر الـم، ألنهم مل يظنُّوا أبدًا أنه سيجتاز كل اللَّدنية

 فهو، صادق واثقألنه إنسان  والتحديات اليت اصطنعوها،

فة مللهم بكاأبناء الوطن الواحد جتمع اليت شخصية ال

ثلى الـملهم والقدوة الـمقائد الهو ووأعراقهم، وطوائفهم 

الوطنية ائد الوحدة قنه )إ.. وعودالـمواألمل  والرجل األكمل

رسخ كيف ال وهو الذي  ؛احلادي والعشرين(يف القرن 

يف كلمة  حني قال والشعب للقائدشرتكة الـممفهوم اإلرادة 

ال دولة قوية من  ه: )ولكن علينا أن نعرف أن6112له عام 

صاحل الوطنية من الـم يوال دولة حتم ،دون شعب صامد

ال دولة  هكما أن ،دون شعب يرفض التنازل عن حقوقه
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حتافظ على كرامة شعبها من دون شعب يأبى الذل ويرفض 

اخلونة ويتمسك بهويته ويعتز بتارخيه وتراثه فامسحوا لي 

لسوري ألنه نرب ألحيي الشعب العربي االـمأن أستغل هذا 

 ؟عاني(الـمجيسد كل هذه 

ر بأن ما حاولوا ستقبل القريب يبشِّالـمويبدو أن 

، سيشتعل يف كل الدول اليت تآمرت ضد إشعاله يف سورية

سورية لينطفئ يف سورية، لتكون مرحلة جديدة تقود زمامها 

األسد، ولكن لنتحلَّ بالقليل من الصرب واهلدوء بشار سورية 

حافظ األسد حني قال: العظيم د اخلالد كما أوصانا القائ

)اصِبروا مهما اشتدَّ غضُب أعدائكم، اصربوا، فكلما صربمت 

ومل تغضبوا فإنَّ أعداءكم سيزدادوَن غضًبا، وهنا تكمُن 

حلظاُت االنتصار، هنا نستطيُع االنقضاَض عليهم ألنهم 

 يكونوَن يف قمَِّة ضعِفهم(.
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ه اإلميانية من هنا جند أن القائد احلكيم بفراست

وُبعد نظره وعمِق فكره ونبل سلوكه ال خيطط من أجل شهر 

أو شهرين، وال من أجل سنة أو سنتني، بل لعقود قادمة، 

فعلينا أن نثق بقيادته احلكيمة اليت ال مثيل هلا يف هذا 

العصر، وعلينا أن نثق متامًا أن كل َمن تطاول على هذه 

ل أقدام رأسه ليقبِّ القامة الرفيعة الشاخمة سيعود مطأطئًا

السوريني يوم يشاء احلق أن ينتصر احلق، وإن غدًا لناظره 

 لقريب.

بشار األسد والوصية يف اخلتام ما قاله القائد 

 ،تصونوا قيم الوطن والشعب نأعليكم للشعب الصامد: )

 سلوَك ،ن تتمثلوا يف ذلك سلوك القائد اخلالد حافظ األسدأو

ن تستلهموا قيمه أو ،باط بالشعبالنزاهة واالستقامة واالرت

 (.احلق واخلري والعدالة قيَم وأخالقه،

 6102 -دمشق -أمحد أديب أمحد الدكتور


