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السالم على الشهداء والصاحلني.. وعلى الشرفاء يف هذا 

 البلد األمني

الوطن.. وعشق أرضه وترابه السالم على من أحب 

 وهواءه وماءه وأهله وقائده

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

شكرًا جزياًل لكم. شرف لي أن أكون هنا معكم 

مجيعًا، فاليوم موضوعنا ساخن جدًا، وهناك الكثري 

من اجلدل حوله، لذا سوف أمضي مباشرًة إىل الوقائع 

 اهلامة.

حاضرة على لـما اجتماعنا اليوم لنؤكد يف هذه

اإلرهاب،  ومقاومة الفوضى ممانعة يف النصر عالئم
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واليت أردت من خالهلا اإلشارة إىل أننا يف سورية 

قادرون على قهر فوضى ما يسمى بالربيع العربي، 

تمثلة باإلرهاب الذي ال عالقة له بالشرائع لـموا

ها ود اخلبيثة اليت اعتمدتلـمالسماوية، بل بتعاليم الت

قة نطلـمية كأسلوب للسيطرة على الـمنية العاالصهيو

 كلها.

خجل يف األمر أن َمن يرعى هذه الفوضى لـموا

واإلرهاب وينادي باحلرية والدميقراطية عربيًا هو ذلك 

سمى "قطر"، والذي لن لـمالنتوء الشبيه بالعصعص ا

 نسمح له أن يتحول إىل خملب يف قلب العروبة النابض.
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 احلاضرون: األخوةأيها 

يدعي دعاُة احلرية والدميقراطية الـمزعومة 

أنهم معارضة وينادون بشعاراتٍ واهية، ويضلُّون وراءهم 

قطيعًا من الرعاع، وهم بدعوتهم إىل تصعيد القتل 

والفوضى وعدم التوقف عن التخريب والتدمري يف كل 

حواراتهم العفنة على اجلزيرة والعربية وغريها من 

لة إمنا يبتغون الفتنة واخلراب والدمار القنوات العمي

هلذا البلد الذي ال يعنيهم بعد أن باعوه بأخبس 

 األمثان.

قد يقف شخص ما بعد عام من هذا الدمار 

الذي أرادوه لسورية األسد ليدعي أن الشعب هو من 

يدافع عن حريته ويطالب بالدميقراطية، وهنا أستغرب 
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دة د تنظيم للقاعأن البيت األسود اضطر لالعرتاف بوجو

هذا الشخص ما زال يف أوهامه اليت بينما يف سورية، 

صنعتها له اجلزيرة والعربية. فالبيت األسود اعرتف 

على لسان الـمتحدث بامسه جاي كارني أن: )عناصر 

من التنظيم الـمتطرف حياولون تقديم أنفسهم على أنهم 

الـمدافعون عن حرية أكرب، وعن الدميقراطية لسكان 

 ما يتناقض مع، وعن سورية يف هذه احلالة( فيـمنطقةال

 تارخيهم وحججهم وعلة وجودهم.

 مؤخرًا تزاحم الدجالون من مدَّعي الدين علىو

مثل )صفا ووصال واحلوار وبيان قنوات الفضائية ال

طباق أتباعهم مألت جرائم و، والـمستقلة وغريها(

 ،، وانكشفت عمالتهم وخيانتهمحقدهمبان ف، الوطن
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ميلكون من دعاة الدين هؤالء ال أن  بات العاقل يدركف

فأقل ما دعواتهم صفات البشر إال صورة اخللق، أما 

إجرامية، تتنافى مع إرهابية إنها وحشية  :يقال عنها

 .والدين أبسط قواعد اإلنسانية

البد أن نفهم ونعي  النصر وحتى نبشر بعالئم

ويسريهم، فإن  متامًا َمن وراءهم، وَمن الذي يغذيهم

عرف الداء عرف الدواء، هنا جيب وقبل اخلوض يف 

التفاصيل أن نعرَِّف األمور وحندد الـمصطلحات على 

حقيقتها، فقبل أن نتحدث عن اإلرهاب البد أن نعرَّف 

هذا الـمصطلح قبل اخلوض فيه، وهذا ما خلصه القائد 

 مؤمتر وزراء خارجية الدول اإلسالميةبشار األسد يف 

احلقيقة أن ) عندما عرف اإلرهاب قائاًل: 9002عام 
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اإلرهاب ليس حالة أمنية.. بل هو حالة فكرية هلا 

مظاهرها السياسية واألمنية وحتى الثقافية.. وهي ال 

تكافح.. بالتالي.. من خالل مكافحة الـمظاهر.. بل 

الـمضمون واألسباب.. والنجاح يف مكافحتها غري ممكن 

ص إرهابي.. بدالؤه هم يف مطاردة أو اصطياد شخ

العشرات من اإلرهابيني يف مكان آخر.. وإمنا يكمن يف 

نا (، وهذه هي معركتتصفية الفكر الذي يقوده إىل ذلك..

احلقيقية القادمة، معركة بناء اإلنسان الذي هو )غاية 

العظيم احلياة ومنطلق احلياة( كما قال القائد اخلالد 

 حافظ األسد.
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 أيها اإلخوة:

 طوياًل ردحًاضعاف النفوس ظن كثري من  لرمبا

فإن أخطأ خيطئ، )الداعية الديين( ال من الزمن أن 

علوا ، كما ففال تثريب عليه، وال مانع من االستغفار له

 مع القرضاوي والعرعور!

من  فرًاَنَوضعاف النفوس بل إن بعض 

اس، على الن هاباهلل  أنعمبركة  ماعتربوهالـمستفيدين 

لفتاوى وأذعنوا ل، م إن أخطؤوااخلروج عليهموا حرَّف

 !ساقطةاليت أفتوها وإن كانت 

جيب االنتباه واحلذر.. فما يروِّجوَن له من 

الفوضى واإلرهاب ليس من صلب عقيدة الدين السماوي 

الداعية إىل النظام واالستقامة، وال من تعاليم الكتب 
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 هالسماوية الداعية إىل التسامح والـمحبة، بل ال شبي

 له إال تعاليُم التلـمود اخلبيث كتاب اليهود.

فلنحذر كل احلذر من الوقوع يف مصيدة أدوات 

وأتباع الصهيونية العالـمية اليت تسعى إىل استعباد كل 

الشعوب الـمحيطة بالكيان الصهيوني، فمن تعاليمهم 

ن يبذل جهده أجيب على كل يهودي يف تلـمودهم أنه )

طة السل ىلتبق األرضيف  ماألملـمنع استمالك باقي 

 (.لليهود وحدهم

وهنا حيضرني ما جاء يف كتاب )اخلطر 

اليهودي.. برتوكوالت حكماء صهيون( الـمكتشفة عام 

م، والذي فضح الصهيونية يف ختطيطها حلكم 1201

 العالـم بأسره. فقد ورد يف الربوتوكول اخلامس: )إننا
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 ملنحك اهلل من خمتارون أننا األنبياء شريعة يف نقرأ

األرض(، وهذا ما متثل بإقناع َمن حوهلم باخلنوع، 

وبالسيطرة على جملس الشيوخ األمريكي، وعلى 

قرارات جملس األمن، وجملس حقوق اإلنسان، وعلى 

قرارات اجلامعة الـمستعربة، فكيف تكون السيطرة من 

 قبلهم؟

هذا يكون من خالل العمل على تقسيم غري 

متنابذة تتصارع بشكل دائم، والعمل اليهود إىل أمم 

على تسليح هذه األطراف وتدبري حوادث اشتباكها، 

 يف ننشر أن )جيب :حيث ورد يف الربوتوكول السابع

( الـمتبادلة والعداوات والـمنازعات الفتنة األقطار سائر

وقد جنحوا يف تسخري كل من أمراء وملوك اخلليج 
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بعض أطراف العربان، وحكومة الطاووس أردوغان، و

اجلعجعة احلريرية يف لبنان، والقيادات السلفية 

اجلديدة يف مصر وتونس وليبيا من مجاعات اإلخوان، 

 فقرروا اجلريان غدر .. )وإذا.لتوظيفها ضد سورية

 ذلك على جنيب أن علينا فالواجب ضدنا، االحتاد

عالـمية(، وهذا ما يفسر اخلنوع الـملكي  حرب خبلق

سرائيل، والعالقات احلمدية اهلامشي األردني إل

القطرية اإلسرائيلية احلميمة، والعالقات الوهابية 

السعودية األمريكية الوطيدة، واحلقد الذي يكنُُّه 

 .أنصاف الرجال هؤالء للقيادة السورية الشريفة

هذه السيطرة من قبل الصهيونية العالـمية على 

هذا والقرار العالـمي غايتها االستعباد لبقية الشعوب 
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 نمنك ملخٌَّص يف الربوتوكول الرابع عشر: )حينما

 غري ندي أي قيام نبيح لن. األرض سادة فنكون ألنفسنا

 عقائد كل حنطم أن علينا جيب السبب وهلذا ديننا،

اإلميان(، وهلذا كانت الشعارات الطائفية البغيضة 

ت(، عبريو واملسيحيعالتابوت  العلوياليت تنادي: )

مشائخ الفتنة يف درعا لتكفري إخوانهم يف وهلذا دعا 

السويداء، وهلذا حرض العرعور على قتل أهل الريف 

يف الساحل السوري، وهلذا حرض اللحيدان على قتل 

ثلث الشعب السوري ليسعد الثلثان، وهلذا امتألت 

محص بأصوات أشرطة الكاسيت )حي على اجلهاد(، 

ة على وهلذا أيضًا كانت شعارات الثورة الـمزعوم

 اإلنرتنيت )إسقاط نظام البعث الكافر...(؟؟
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ويف خارج احلدود صار الـموضوع السوري 

الشغل الشاغل للـمجالس النيابية الـمحلية يف بعض 

البلدان العربية، إذ انربى )أبو دقن( يف جملس الشعب 

الـمصري ليشتم القيادة السورية بألفاظ نابية طائفية، 

طالة، وقام )أبو عقال( وموضوع نقاشهم كان حول الب

يف جملس األمة الكوييت ليدوس على الدستور اجلديد 

الذي أقر يف سورية مهينًا كل الشعب السوري بهذا 

الفعل القبيح، وغري ذلك مما هو منشور على اليوتيوب 

 والفيسبوك.

 االجتماع هذا الدستور الذي يؤكد على حق

العمل بالنسبة  عن واإلضراب سلـميًا والتظاهر

القانون، وليس لدى دولة يف العالـم  إطار يف للـمواطنني
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العربي قانون للتظاهر إال سورية، بينما تنبح الـملكية 

السعودية بشرعية التظاهر وحتليله يف سورية، يف حني 

حترمه يف السعودية )لتعارضه مع الشريعة اإلسالمية(، 

وقد أفتى مفيت البالط السعودي عبد العزيز آل الشيخ 

 ع رأس كل متظاهر ضد نظام احلكم يف الـمملكة.بقط

ثة اخلبي الصهيونيةغيض من فيض تعاليم  اهذ

ويعلـمونها ألتباعهم الـمتغطني  اليت يتعلـمها اليهود

باإلسالم، ولنا فيها توسع يف حماضرة قادمة إن شاء 

 .اهلل

 ًااليالعربي غ لَنا أن نتساءل: متى كان الدم البد

يستنكر الـمجازر اليت يقوم بها )ى على نتنياهو حت

؟! متى كان نتنياهو (وري ضد شعبه األعزلظام السالن
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مت حيال ما حيدث عدم الص) إىلى يدعو حت ًاإنساني

ه هذ هذا الـمسكون بكل ،؟ نفسه نتنياهوة(يف سوري

 د على الدمواحلرص األخالقي الـمتفر اإلنسانية

 له حول ًاهو ذاته الذي نقلت هآرتس تعليقـ ،العربي

ة يف حادثة حافل فلسطينينيمقتل عشرة أطفال عرب 

ه وأن ،فلسطينينيالقتلى  ه مرتاح ألنأن) بالقدس بـ

 (.العرب ى الـموت لكليتمن

متى كان الغرب  جيوز لنا أن نسأل: أال

ي يقف تنا وهو الذيتنا وكرامتنا وعزعلى حر ًاحريص

ة الـمركزية ء يف صف أعداء القضية العربيبال حيا

 ويقاتل يف كل الـمنابر من أجل ،قضية فلسطني ،األوىل

 ؟!"إسرائيل"ى بدولة ما يسم
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هل ميكن لـمن وقف  جيوز لنا أن نتساءل: أال

؟؟ هل ةقرار فيتو ضد فلسطني أن ينتصر لسوري 00ـب

من مأساوية يف  امسهاميكن ألمريكا بكل ما خيتزله 

ا وهكذ ،ة اليومكرة العربية أن تكون يف صف األماالذ

نسى العراق وبوغريب ي هل من أحدولوجه اهلل؟! 

رق الـمصحف الكريم وجثث الـمسلـمني حأفغانستان وو

ر ول عليهم رجال الـمارينز وهو يلتقطون الصين تبوالذ

 ؟!للذكرى

هل يقبل عاقل من ذلك الـمتأسلـم أردوغان أن 

ال يدك أطف ووه ةيف سوري "دنينيقتل الـم"يستنكر 

 ائرات؟!األكراد بالط
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 ونقصديحني  هممن أنفسالبعض جل خيأال 

ميقراطية يف نشر الد"ثون عن ملوك اخلليج وهم يتحد

 ونريحني  هممن أنفس ونجلخي؟! أال "العالـم العربي

 ،ة وحقوق االنسانيتكلـمون عن احلري ،أمراء األعراب

عاملون يف قصورهم عامالت آسيا كجواري ين ُيوهم الذ

ون أن جلخيجند!! أال  ىيف صحار اإلسالمما قبل 

 ذلك األمري يرفعوا الفتات ُكتَب عليها "شكرًا محد"

م باجلهل والعمالة والـمنقلب على اخلليجي الـمعم

أهلية يف الوطن العربي  يدعم حروبًابينما  سلطة أبيه

 ؟!"لسلطةميقراطي لاالنتقال الد"من أجل 

وآله هل كان الرسول صلى اهلل عليه أساسًا 

للعهد؟ وهل كان اخللفاء الراشدون  أو وليًا وسلـم ملكًا
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ة بدعة يف اإلسالم وهي أو أولياء عهد. الـملكيَّ ملوكًا

الذي أسسه  الدميقراطيخروج عن اإلسالم اجلمهوري 

وتابعه اخللفاء الراشدون من  (ص)الرسول حممد 

 .ملكيون وأمرييون اخلليج وخلكن شي …بعده

السعودية تدعو اآلن للدميقراطية يف سورية، 

هل تعلـمون أن الدميقراطية الوحيدة اليت كانت مطبقة 

يف السعودية هي دميقراطية تعددية الفتاوى، فالنظام 

الوهابي السعودي ال يأبه بالفتاوى اليت ختص كشف 

ًا رضوجه الـمرأة أو تغطيته، وال بتلك اليت تشرع ق

لتأدية فريضة احلج، وال يهتم لدخول الـمرحاض 

بالقدم اليمنى أو اليسرى، ولكن عندما تعلقت الفتاوى 

بآراء قد ختالف ما تتبناه الدولة يف سياستها الـمحلية 
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واخلارجية ُكمَّت األفواه وصودرت هذه الدميقراطية 

الوحيدة، وصدر أمر ملكي يقضي حبصر الفتاوى 

العام يف هيئة كبار العلـماء اليت الـمتعلقة بالشأن 

 ينتقيها النظام السعودي، وهلل در القائل:

 إذا أتتك مذميت من ناقص

 فهي الشهادة لي بأني كامل

 

 فاصل منشط حول مشائخ الوهابية وخرافاتهم:

ابن عثيمني يقول وهو الوهابية  أحد مشائخ

أنه اكتشف عرب األدلة الشرعية أن يف كتاب له  حرفيًا

ال تدور حول نفسها وأن الشمس هي اليت تدور  األرض

 ،بدع. شيء مضحك نعمغري ذلك و …حول األرض
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 لكنفاإلسالم ليس دين شعوذة وال خرافات وال أوهام، 

بشرية وكوارث  يف مآٍس واتسبب أمثال هذا الـمخرِّف

 …إنسانية ومئات آالف القتلى

مقطع فيديو يؤكد من خالله  البعضيتداول كما 

ن خيالة أالعريفي  حممد منظري الوهابيةأحد كبار 

 ،يركبون أحصنة بيضاء يقاتلون إىل جانب ثوار سورية

بل ، ًابيض وال خيواًل رجااًل مدعيًا أنهم لـم يكونوا

 مالئكة من السماء.

لـم تقاتل الـمالئكة ): قالابن عباس  مع أنَّ

يف الـمعركة إال يوم بدر، وفيما سوى ذلك يشهدون 

 (!!ًاومدد ًااتلون، إمنا يكونون عددالقتال وال يق
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يف  قيلتلة هذه الـمالئكة اليت تقاتل أمس لكنَّ

قتال الـمجاهدين للروس الـمناوئني  أثناء أفغانستان

قتال  ءأثناووقع تغييبهم  األمريكية،للواليات الـمتحدة 

فكيف يقاتل  لألمريكان هناك،نفس الـمجاهدين 

الـمالئكة نوعية واحدة من الـمعتدين على الشعب 

الـمواقف السياسية هلا دور يف استحضار  أن أم األفغاني

 هذاتناسب احلكام الذين ينظر  أوقاتالـمالئكة يف 

 .هلمالوهابي 

وقع عرب كثريون يف هذا الفخ القاتل. لكن لقد 

اليوم عن من الـمضحك أن نفس هذا اإلعالم ال حيدثنا 

هذه الـمالئكة يف أفغانستان وال يف العراق وال يف 

. فرت من الـمعارك فلسطني. ألنها ال تظهر أبدًا
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طر إال على االحتاد السوفييت، ااحلقيقية ولـم تتش

 صديق العرب.

ها أن التاريخ يعيد نفسه اليوم ويتم االستنجاد و

ثورة  أولبها بعد أن مت إحالتها على التقاعد. هذه 

 …ربية تشارك فيها الـمالئكة السعودية الوهابيةع

فهل ستشارك يا ترى يف ثورة الشعب على آل سعود 

 ؟؟؟…أيضًا

 

 نعود حلديثنا فنقول:

 يتبَع هؤالء الوهابيني والسلفينيال يستغرب أن 

اإلرادة، العقول وخسيسو ف ا، وضعالنفوس ُصارخ

 لقد) :فهذا شبيه بفحوى الربوتوكول العاشر القائل
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 الـمال نعطيهم الذين حنن إلينا يصغوا أن الرعاع اعتاد

 قوة سنخلق الوسائل وطاعتهم، وبهذه مسعهم لقاء

 رارق أي تتخذ أن أبدًا تستطيع لن أنها حد إىل عمياء

قيادتها(،  لغرض نصبناهم الذين وكالئنا إرشاد دون

أفليس هذا ما نراه على أرض الواقع من أولئك الذين 

يبة يف مظاهراتهم الطيارة تنادي رفعوا شعارات غر

بالتدخل األجنيب ودخول قوات حلف الناتو وفرض 

حظر جوي وطلب السالح وتشكيل الكتائب اإلرهابية 

اليت كان أشهرها مؤخرًا )كتيبة محد بن جاسم( 

و)كتيبة عبد اهلل بن عبد العزيز( و)كتيبة هيالري 

 كلينتون(؟!
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متنا أتلك اليت جتتاح  فنت عاصفةيا هلا من 

ولكن هذا ليس غريبًا ، العربية حتت شعار "احلرية"

على بين صهيون إن عدنا لنقرأ ما ورد يف الربوتوكول 

 الـماسوني لشعارنا التحررية الكلـمات )إن :التاسع

 نبدل ال وسوف واإلخاء"، والـمساواة "احلرية هي

رة، فك عن ببساطة معبِّرة نصوغها بل شعارنا، كلـمات

 وفكرة الـمساواة وواجب احلرية "حق: نقول وسوف

 نكون وحينئذ قرنيه، من الثور سنمسك وبها اإلخاء"،

 .قوتنا( إال احلاكمة القوى كل األمر حقيقة يف دمرنا قد

وهذا ما يفسر مشهد ما يسمى عند البعض 

"الثورات العربية" الـمفتعلة اليت نظمت هلا الصهيونية 

والـماسونية عقودًا من الزمن، بدليل ما ورد يف 
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 ننظمس التظاهر يف ترغيبًا الربوتوكول اخلامس: )إننا

مثل تنسيقيات محص ومحاه وجسر الشغور  -هيئات

قوق اإلنسان وما ودير الزور... والـمكتب السوري حل

أكثر رؤساءه، والـمرصد السوري حلقوق اإلنسان، 

 حد، بال ثرثارين وهؤالء سيكونون. ..-وإعالن دمشق

 وسيجد خبطبهم، الشعب سينهكون أنهم حتى

ويقنعه(،  يكفيه مما أكثر نوع كل من خطابة الشعب

أفليس هذا ما نراه بالضبط من خرجيي هذه الـمدرسة 

لقوا على أنفسهم لقب الـمعارضة الصهيونية الذين أط

 والنشطاء احلقوقيني والسياسيني وغري ذلك....؟!

 دعاة احلريةلتضع مجيع األلقاب وقد تتابعت 

وتوضح على الـمحك، والدميقراطية من أمثال هؤالء 
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صورهم احلقيقية، وتسقط أقنعتهم الزائفة، ألن 

وظيفتهم أن يشعلوا الفتنة بني السوريني، ويطالبوا 

يد من الدماء والتخريب والفوضى، ويدعوا إىل محلة مبز

القتل والتدمري واالغتيال حسب ما أملته عليهم قيادتهم 

 يف الـموساد اليهودي.

لقد شوهوا مفهوم احلرية وسخَّروه إلشعال 

 ريةاحل احلرب األهلية مقتدينَ بالربوتوكول األول: )إن

 فيعر أن وجيب. فكرة بل حقيقة، ليست السياسية

 تكون ضرورية، عندما الفكرة هذه يسخر كيف اإلنسان

 ررق قد كان إذا صفه، إىل العامة جلذب طعمًا فيتخذها

 .له( منافس سلطة ينتزع أن
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هؤالء مجيعًا كشفهم القائد بشار األسد عندما 

ن تكلـمنا عويف خطابني خمتلفني: ) 9002قال منذ عام 

هموها نها التزام ومسؤولية وطنية ففإاحلرية وقلنا 

أما .. .األخالقمن  من الضوابط وحتلاًل انفالتًا

ألف من  100الدميقراطية فلو قام أي واحد منا بسجن 

الـمواطنني الذين تظاهروا ضد سياسة الواليات 

الـمتحدة ألصبح زعيمًا دميقراطيًا يف العالـم العربي ويف 

الـمنطقة، أما من يسجن شخصاً خمطئاً يوالي الواليات 

فهو ضد الدميقراطية ومعتد على حقوق  الـمتحدة

 (اإلنسان

وبالعودة إىل مفيت الناتو يوسف القرضاوي البد 

من اإلشارة على أنه برَّأ األنظمة الغربية من افتعال 
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ـم هذه الثورات شعبية، ولالفوضى يف الـمنطقة بقوله: )

تأِت من أوروبا وأمريكا، بل لـم يتوقَّعها أحد يف 

 (!!!الغرب

نرد عليه، بل رد عليه وزير اخلارجية حنن لن 

األمريكي األسبق هنري كيسنجر عندما قال: )هل 

تعتقد أننا أقمنا الثورات يف تونس وليبيا ومصر لعيون 

 العرب، كل ذلك ألجل عيين إيران وسورية(.

 القرضاوي يضطرنا أن نتحدث إذن:

عندما برزت احلركات األوىل جلماعة اإلخوان 

الكثري من الشباب الـمسلـم الـمتدين الـمسلـمني انصاع 

خلفها من دون وعي ألهدافها الصهيونية ومنشئها 

الربيطاني، ولكن سرعان ما تنامت هذه اجلماعة 
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وزادت نشاطاتها إىل أن احنرفت عن معنى االسم الذي 

 حتمله، وصارت رمزًا للتخريب والفوضى والقتل.

ولكن الغريب أن العدو األكرب للعرب 

ني )أي الصهيونية العالـمية( استخدم ورقة والـمسلـم

مجاعة اإلخوان الـمسلـمني التكفريية لتنفيذ خمططاته 

يف العديد من الدول العربية واإلسالمية، منذ عهد 

القائد العربي الكبري مجال عبد الناصر مرورًا بعهد 

القائد اخلالد العظيم حافظ األسد إىل عهد القائد الصامد 

 بشار األسد.

 نعادويمجاعة اإلخوان الـمسلـمني الذين  رموز

لـم يكن صراعهم مع الرئيس عبد الناصر ، هتوقاد احلق

 ًا، بل كان صراعأبدًا دينيًا صراعًاوال مع القائد األسد 
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كم، وعندما فشلوا يف حماوالتهم قرروا احلعلى السلطة و

 بني اإلسالم الذي يتوهمون تديني الصراع ليكون صراعًا

بقادة  ألصقوه زورًا الذيوبني اإلحلاد أنهم محاته 

 احلق.

رموز مجاعة اإلخوان ن إ :والبد من القول

 قادة احلق،شرفاء يف خصومتهم مع  ليسواالـمسلـمني 

والـمخابرات وقطر وبتحالفهم مع السادات والسعودية 

والربيطانية والفرنسية والرتكية والـموساد األمريكية 

تدفقت عليهم مئات الـماليني من اإلسرائيلي 

الدوالرات وفتحت هلم الـمنابر لبخ مسومهم وأكاذيبهم 

 ولنا يف عرب يف التاريخ احلديث.العن أنبل وأشرف 
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هذا دالئل إن أحب أحدكم أن يسأل عنها نذكرها أثناء 

 احلوار.

مجاعة اإلخوان الـمسلـمني زورت  إن ملخص القول:

والقائد اخلالد حافظ ر مجال عبد الناصالرئيس تاريخ 

 يعو اآلن يف عهد القائد بشار األسد زيفهي تواألسد، 

أجيال من الشعوب العربية، ظنت أن مجاعة تلصق 

ائق وث نبامسها صفة اإلسالم ال يكذب قادتها وال يزورو

مع خمابرات  نالناس بالباطل وال يتعاملو نوال يتهمو

فون خيال وال يقتلون وال ينهبون وال غربية ضد بالدهم

اهلل واألنبياء، وهنا نستحضر طيف القائد اخلالد وهو 

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

 ومضامينه وأنت ترتدي رداء اإلسالم(!!
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والبد من اإلشارة إىل أنه يف كل هذه العهود 

دفع حكام اخلليج مليارات الدوالرات إليقاف نهج 

يانية الصهيونية. هنا احلق، ونفذوا الـمخططات اخل

البد من التذكري بالتاريخ احلافل للسعودية الوهابية يف 

حصل يف اليمن يف مواجهة عبد مساندة قوى الردة كما 

 ،الناصر أو السنة الـماضية يف قهر الشعب البحريين

ولكن يف الـمواجهات الـمسلحة احلقيقية انهار اجليش 

 ب احلوثينيالسعودي وبكل ترسانته أمام قلة من شبا

 ،سعوديني الذين احتلوا أراض سعودية وأسروا جنودًا

آية حيفظونها عن ظهر  مشائخ الوهابيةولـم يتذكر 

عن اجلهاد حني  ِةعيََّمقلب ويقدمونها يف خطبهم اجُل

 ًااْنِفُروا ِخَفاف) :حيل العدو بالديار وهي قوله تعاىل
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ِبيل  اللَِّه َذِلُكْم ِسُكْم ِفي َسَوَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأْنُف َوِثَقااًل

 على (، هم ال جياهدون عدوًاَخْيٌر َلُكْم إ ْن ُكْنُتْم َتْعلـموَن

أرضهم، ولكن يعلنون اجلهاد الـمقدس ضد سورية 

عندما تأمرهم سيدتهم كلينتون بذلك، فيا وحيهم األسد 

 يف أي َشَرٍك سقطوا!!!

 1201عام عدوان هل تعلـمون أيها اإلخوة أن 

كان مؤامرة مدبرة وشارك فيها لألسف بعض القادة 

 كانون األول 91وثيقة محلت تاريخ  ، فهناكالعرب

من أرقام وثائق جملس  249، كما محلت رقم 1200

الـملك السعودي فيصل بن فحواها أن  السعوديالوزراء 

 جونسون يعبد العزيز يطلب من الرئيس األمريك
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وقسموا العراق بقطع  ةسورياضربوا مصر وأدبوا ) :قائاًل

 (.دولة للكرد لـمنع الوحدة العربية

وآخر هذه الـمخططات األزمة الـمفتعلة يف 

سورية حتت ستار الـمطالبة باحلرية والدميقراطية يف 

حماولٍة لرتكيع القيادة السورية بغية إخضاعها للقبول 

هر وقد جايف النهاية،  الكيان الصهيونيبشروط ختدم 

ون بأنهم يراهنون على استنزاف سورية اإلسرائيلي

 لشروطهم بنتيجة ما جيري على أرضوإخضاعها

 .من أحداثسورية 

قد ينزعج البعض من حماولة تسخري الدين 

ألهداف استعمارية صهيونية عند هؤالء، ولكن هذه 

لعلـماء العالـمي  حقيقة ال مفر منها، فاالحتاد
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 شريك حتول إىلالذي يرأسه القرضاوي الـمسلـمني 

نفوذها السياسي يف إعادة جتديد للصهيونية العالـمية

قيادة ، خاصة أن واالقتصادي وهيمنتها على الـمنطقة

اظ باحلف هادتقيُّالـمسلـمني يف مصر أعلنت اإلخوان 

، وحزب العدالة والتنمية على اتفاقيات كامب ديفيد

يف تركيا إمنا يعمل حسب بوصلة اإلدارة األمريكية، 

والرئيس التونسي الـمرزوقي كان مسخرًا متامًا يف 

استضافته لـمؤمتر أعداء سورية، وقد أعلن يف مؤمتره 

الصحايف األخري مع عبد اهلل غل أنه )حيرتم 

 الدميقراطية الرتكية ويتمثل بها(، ونبارك للـمجلس

الصهيوني االنتقالي اللييب أول معبد لليهود يف 
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هذه الثورة تقسيم ليبيا إىل طرابلس....!!! ومن مثار 

 دويالت حتى اآلن. ثالث

وال ننسى الكلـمة الشهرية حلمدياهو: 

)إسرائيل دولة صديقة...(!!! محدياهو الذي خيطط 

كل أشارت اآلن حليلة البد من الوقوف عندها حيث 

من وكالة اجلزيرة العربية لألنباء ووكالة األنباء 

أنه خالل لقاء داخل مبنى وزارة اخلارجية الفلسطينية 

القطرية اجلديد يف الدوحة، مجع السفري اإلسرائيلي 

يف الدوحة بوزير اخلارجية القطري محد بن جاسم، 

قدم محد عدة اقرتاحات تتعلق بالشأن السوري، ومن 

يام قطر بدفع مساعدات ألهالي هذه االقرتاحات ق

القدس بقيمة مخسني مليون دوالر، بالتزامن مع 



38 

وم قيية، وأن اإلعالن عن الدعم العلين للـمعارضة السور

بقصف غزة وتتلوها عملية طرد  الكيان الصهيوني

 9002السفري الصهيوني من الدوحة كما حدث عام 

 حني أعلن عن طرده دون أن يطرد فعليًا وقال الوزير

إن هذا من شأنه أن يعطي مصداقية )القطري لضيفه: 

للـموقف القطري، ويساعد الـمعارضة السورية على لـم 

 (.مشلها وتقوية نفوذها، وتعزيز مقدراتها

هنا البد من مالحظة أن هدف الصهيونية 

العالـمية هو العمل على إسقاط احلكومات الشرعية 

ـمختلفة وإلغاء أنظمة احلكم الوطنية يف البالد ال

والسيطرة عليها، وبغية ذلك فإنها تسعى للسيطرة على 
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رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التوسعية، وهلذا 

 جند سيناريو البد من شرحه هاهنا:

هل ما جرى يف تونس ومصر وليبيا واليمن 

ثورات من صميم الشعوب؟! ما هي احلكمة مما جرى 

اكمة مع بن علي من هروب ومبارك من اعتقال وحم

والقذايف من قتل وتشنيع وصاحل من نقل للسلطة؟ هل 

 من رسالة يريدون إيصاهلا للسوريني؟!

إن الصهيونية العالـمية هي اليت أشعلت فتيل 

هذه الفورات كما أشعلت الثورة الفرنسية باعرتافها، 

فخرجت الشعوب الـمخدوعة يف هذه البلدان ورفعت 

حلرة الكرمية شعار إسقاط النظام مطالبة باحلياة ا

الـمستورة، ولكن األنظمة الفاسدة والعميلة لـم تسقط، 
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بل سقط الرؤساء وجيء باألكثر عمالة وخيانة، وكأنهم 

 يلوحون بهدف ما؟!

مبحمد بن علي فجاؤوا زين العابدين خلعوا 

مبارك وما زال حسين الـمرزوقي، خلعوا الـمنصف 

معمر الصراع بني اإلخوان والـمجلس العسكري، خلعوا 

القذايف ودمروا ليبيا حتت عناية أداتهم مصطفى عبد 

علي عبد اهلل اجلليل يف الـمجلس االنتقالي، خلعوا 

بنسبة تصويت  منصور هادي صاحل وجاؤوا بعبد ربه

 !!!%2292دميقراطي بلغت 

 ألـم يكن هؤالء الرؤساء قد يتساءل شخص:

الـمخلوعون حلفاء إلسرائيل وأمريكا، فلـماذا ضحوا 

 م؟به
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 :نقول له

أواًل: هذا مشروع الفوضى اخلالقة الذي جاءت به  -

سوف أجتهد يف ): وفحواه قوهلاليسا رايس اكوند

التخلص من احللفاء السابقني ألن صالحياتهم 

فالبد من التخلص منهم  ومت استهالكهم انتهت

 (.واإلتيان حبلفاء جدد

ثانيًا: لقد ضحوا بأغلى ما عندهم بهدف إسقاط  -

القائد الصامد بشار األسد فقط، ولكن خسئوا ألنهم 

 أخطؤوا اهلدف.

صحيٌح أنهم رحبوا قيادات أكثر عمالة يف تلك 

البلدان، لكنهم فشلوا يف أن يرحبوا الـمعركة مع 
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الثالوث الوطين الـمقدس )القائد واجليش والشعب( 

 صر خفاقة يف مساء الـمجد.الذي رفع عالئم الن

فعلى الصعيد العالـمي اليوم ميكن أن نقول 

بكل بساطة أن جملس األمن عاجز عن اإلتيان بأي 

: 9000شيء، وهنا أذكر ما قاله السيد الرئيس يف عام 

عاجز. هذا الكالم غري  األمنالبعض يقول أن جملس )

عندما كان هناك  كان عاجزًا األمنصحيح. جملس 

لـما  فلو كان هذا الـمجلس عاجزًا اآلن. أما ليدوتوازن 

 والضرر األذى إلحلاقاعتمدت عليه الواليات الـمتحدة 

أماكن خمتلفة من هذا العالـم. احلقيقة أن بقية  يف

أمام  أصبح عاجزًا الذيالعالـم أو معظم العالـم هو 

عندما كان اهلجوم  9000األمن(، هذا يف عام جملس 
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زب اهلل، والفيتو األمريكي مرفوع مكثفًا ضد سورية وح

ومع الفيتو  9019لصاحل إسرائيل، ولكننا اآلن يف عام 

الروسي الصيين الـمستمر سيبقى جملس األمن عاجزًا 

عن تنفيذ أي خمطط عدائي ضد سورية، هلذا جندهم 

 يتحركون خبط عشواء.

أما على الصعيد الداخلي فاجليش السوري 

 عملياته النوعية لـم يقماألبي يف معركته التطهريية و

إال بواجبه مستعينًا باهلل ورسوله، ومؤَتِمرًا بأمر اهلل 

 ُيَقاِتُلوَنُكْم لَِّذيَنا الّلِه َسِبيل  ِفي تعاىل يف قوله: )َوَقاِتُلوْا

هلذا جند الـمْعَتِديَن(، و ُيِحبِّ اَل الّلَه إ نَّ َتْعَتُدوْا َواَل

ونؤكد أنه سينتصر اهلجوم اإلعالمي الـمكثف عليه، 

 يف النهاية.
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 وراءاالجنرار  رفضالواعي الشعب السوري و

بالوحدة الوطنية، ومتسك  ،خمطط الفوضى والتخريب

 بشاراحلكيم  القائدالذي رمسه اإلصالحي بالطريق و

 .األسد

لقد فاجأهم القائد احلكيم بشار األسد  حقًا

تاز كل يجحبكمته اللَّدنية، ألنهم لـم يظنُّوا أبدًا أنه س

الـمخاطر والتحديات اليت اصطنعوها، ألنه إنسان 

مؤمن صادق واثق بربه، ينطلق من مبادئ احلق إلحقاق 

 احلق وخذالن الباطل.

أبناء الوطن الواحد جتمع اليت شخصية ال فهو

 ،القائد للجميعهو ووأعراقهم، وطوائفهم بكافة مللهم 

 الـمثلى متفقون على أنه القائد الـملهم والقدوة وكلنا
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، وأنه دعا إىل أن يكون واألمل الـموعود والرجل األكمل

قوى من اليدًا واحدة يف مواجهة أعدائهم أبناء الشعب 

 .الطامعةالـمعادية 

ة جهودًا عمليَّة كثري القائد بشار األسدلقد بذل 

تى ح الوطنيةرساء دعائم الوحدة إلويف شتى الـميادين 

يف القرن الوطنية حدة ائد الوقنه )إ :ميكننا أن نقول

رسخ مفهوم كيف ال وهو الذي احلادي والعشرين(. 

اإلرادة الـمشرتكة للقائد والشعب حني قال يف كلـمة له 

: )ولكن علينا أن نعرف أنه ال دولة قوية 9000عام 

من دون شعب صامد وال دولة حتمل الـمصاحل الوطنية 

من دون شعب يرفض التنازل عن حقوقه كما أنه ال 

دولة حتافظ على كرامة شعبها من دون شعب يأبى 
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الذل ويرفض اخلونة ويتمسك بهويته ويعتز بتارخيه 

 ألحيي وتراثه فامسحوا لي أن أستغل هذا الـمنرب

 الشعب العربي السوري ألنه جيسد كل هذه الـمعاني(؟

ويبدو أن الـمستقبل القريب يبشِّر بأن ما 

حاولوا إشعاله يف سورية األسد، سيشتعل يف كل الدول 

اليت تآمرت ضد سورية لينطفئ يف سورية، لتكون 

مرحلة جديدة تقود زمامها سورية بشار األسد، ولكن 

صرب واهلدوء كما أوصانا القائد لنتحلَّ بالقليل من ال

حافظ األسد حني قال: )اصِبروا مهما العظيم اخلالد 

اشتدَّ غضُب أعدائكم، اصربوا، فكلـما صربمت ولـم 

، وهنا تكمُن ًاتغضبوا فإنَّ أعداءكم سيزدادوَن غضب
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حلظاُت االنتصار، هنا نستطيُع االنقضاَض عليهم 

 ألنهم يكونوَن يف قمَِّة ضعِفهم(.

نا جند أن القائد احلكيم بفراسته من ه

اإلميانية وُبعد نظره وعمق  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 

ة الرفيعة الشاخمة سيعود َمن تطاول على هذه القام

مطأطئًا رأسه ليقبل أقدام السوريني يوم يشاء احلق أن 

 ينتصر احلق، وإن غدًا لناظره لقريب.

والوصية يف اخلتام ما قاله البشار القائد للشعب 

 نأو ،تصونوا قيم الوطن والشعب أنعليكم الصامد: )
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 سلوَك ،تتمثلوا يف ذلك سلوك القائد اخلالد حافظ األسد

ا ن تستلهموأو ،النزاهة واالستقامة واالرتباط بالشعب

 (.احلق واخلري والعدالة قيَم وأخالقه،قيمه 
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