
يني االستبداد من ُمَتَولِّد الّسياسي االستبداد  "الكواكبي.."!الدِّ

 محمود حمد

المفكر الكبير عبد ( دولة الخالفة االسالمية العثمانية)اإلستبداد الديني  لـ" كتائب " الحقت 

ودست ..لالستبداد بسبب افكاره المعارضة القاهرة الذي هرب من حلب الى  الرحمن الكواكبي 

 المقطم جبل عند ودفن..وإستشهد 3091 يونيو 31 الجمعة يوم القهوة فنجان له السم في

 :إبراهيم لحافظ بيتان قبره على ونقش ..بالجيزة

  كاتب خير هنا مظلوم خير هنا  قىالتُ  مهبط هنا الدنيا رجل هنا

  الكواكبي قبر القبر فهذا عليه  وسلموا الكتاب أم وأقرؤوا قفوا

وجماعته رجب طيب اردوغان " يشن ..وبخالف مصالح غالبية الشعب التركي الصديقواليوم 

وعلى يد ذات ، بقيادة امريكا والناتو واسرائيل ودعم بعض العرب ( ! االخوانية الدولية)حربه " 

"  والعرقي (الدينيدولة االستبداد ) إنتاج عادة إل ..!التي قتلت الكواكبي" الكتائب التكفيرية " 

على بحور الفتنة ..(!الديمقراطية االسالمية الجديدة)سم إب..والمفخخات  بالسيوف.." العثمانية 

 وطانناآفكك وت  ..واليمن ولبنانوتونس شعوبنا في مصر وسوريا والعراق وليبيا  التي تسفك دماء

 ..سرائيلخدمة لمصالح الرأسمالية العالمية وا..بمخطط فرنارد لويس الصهيوني

 12/90/1931:في التحتية البنى وزارة معطيات أكدت:بيروت/ جريدة االخبار  "

 والبضائع السلع ستيرادإ حركة 3102 العام في عززت التركية الدولة أن)  ،"اسرائيل 

 بعد ،العبرية الدولة من المستوردة الدول مل  سُ  في الثالث المركز واحتلت سرائيلية،اإل

 (! وبريطانيا المتحدة الواليات

 االسرائيلية، الخارجية وزارة في االوسط الشرق قسم في االقتصادية الدائرة رئيس أكدو

  !(السرائيل جيدة فرصا   طياتها في تحمل سوريا في الحرب أن ):تسادوق ربيع ياعل

 االسرائيلية، الدفاع وزارة في مصادر عن «هآرتس» صحيفة نقلت جهتها، من) 

 البت ويجري ت درس وهي ،«اطالقا   تتوقف لم» لتركيا االمنية الصادرات أن تأكيدها

 الجانب مع المبرمة العقود معظم أن إلى مشيرة   ،االسرائيلية المصالح ساسأ على فيها

 من جديدة طلبات ورود االخيرة الفترة شهدت بل» تلغ ولم قائمة زالت ما التركي،

 .!(«قريبا   وإقرارها دراستها على نعمل تركيا،

" ..!! أعظم" الغاطس " و..في تركيا " حكومة االخوان " طبيعة عن "  ظاهرال" ذلك بعض 

عت " وغلوأ  حكومة اردوغان ـ  ـ في منطقتنا " الفوضى الخّناقة " لتأجيج وشركائها التي تطوَّ

" إبن د الكواكبي شه  ست  أ  الذي اإلستبداد  ..على شعوبنا " ستبداد الدينياإل" فرض ذات لاليوم ـ 

 !في مطلع القرن الماضي من أجل التحرر منهالذبيحة " حلب 

  (:االستبداد ومصارع اإلستعباد طبائع)الكواكبي في  الرحمن يقول عبد

 االستبداد أن   على لألديان، الّطبيعي الّتاريخ في الّناظرين العلماء أكثر آراء تضافرت) 

يني االستبداد من ُمَتَولِّد الّسياسي  أبوهما أخوان؛ فهما توليد هناك يكن   لم إن  : يقول والبعض ،الدِّ



 لتذليل الّتعاون على الحاجة رابطة بينهما قوّيان؛ صنوان هما أو الّرياسة، وأّمهما التَّغلب

 عالم في واآلخر األجسام مملكة في أحدهما حاكمان؛ أنَّهما بينهما والمشاكلة ،اإلنسان

  .(!!.القلوب

خ  لـ" اإلستبداد الديني "  َفرِّ  .."أإلستبداد السياسي " الم 

نظمة المستبدة الذي الزم جميع األ..(! العقل على النفس وإستبداد العلم على الجهل إستبداد) 

 :في سماء العقل البشري" االستبداني الديني " منذ تلبد غيوم ..باسم الدين

  (ابو جعفر  والي القسرى هللا عبد بن خالد جاء هـ 312 عام األضحى عيد صبيحة فى

 الصالة من انتهى أن وبعد ،قيودهب" بن درهم  الجعد" ـبالكوفة  المنصور على

 بن بالجعد اليوم ح  ضَ م   فإنى حواوضَ  منازلكم إلى نصرفواإ: للناس خالد قال والخطبة،

 .(!!بصلبه وأمر بيده فذبحه المنبر عن ونزل درهم،

 وتعطيل هللا تنزيه بين وربط السياسة، فى تدخل وألنه .. فقيها  مسلماالجعد  كان)

 فتحالف ، "الخالفة"سلطة " وحدانية "  علىـ عقالنية ـ  شك بظالل ألقى فقد صفاته،

 فتاوى رددوا من بعدهم من وجاء بقتله، معاصروه فأفتى ، يهعل الوالة مع الشيوخ

 القرضاوييوسف " مرورا بمفتي الناتو ..الى يومنا هذا..ألصحاب الرأي الحر التكفير

 (!!"مرتضى القزويني" فتوى المواطن االمريكي ب نتهاء  إوليس .."

 (وأشكال ستبداد الديني بثالث مراحلأفرز اإلالذي  "الحكم هلل"الثيوقراطية  تلقد مر: 

 .. !نفسه هللا ..الحاكمفي البدء كان  .3

 سحاب عمود فى نهارا أمامهم يسير الرب وكان. الّبرية طريق فى ارتحلوا عندما"

 يبرح لم, وليال   نهارا   يمشوا لكى لهم ليضيء نار عمود فى وليال  , الطريق فى ليهديهم

 (31 خروجال/ التوراة " )الشعب أمام من ليال   النار وعمود نهارا   السحاب عمود

 الحق نظرية ", السلطة ويودعه هللا يصطفيه ا  إنسان صار الحاكم وفي الطور الثاني .1

 ".المباشر اإللهى

 وهللا) " الشهيرة عبارته الخالفة عن بالتنحي طولب دماعن عفان بن عثمان قال 

 أول ذلك وكان –( هللا ألبسنيه لباسا   يأ.. "هللا سربلنيه سرباال   ألخلع كنتُ  ما

 على بناء يخلعها فال هللا من بتفويض الحاكم يرتديها الخالفة عباءة بأن إعالن

 (!!الناس طلب

"  بين الفصل ظهر الوسطى العصور واإلمبراطور في الكنيسة نتيجة الصراع بين .1

 يتدخل ال هللا لكن و هللا عند من ذاتها فى فالسلطة،  يمارسها الذى"  الحاكم" و"  السلطة

 من بتوجيه الشعب طريق عنيتولى الحاكم السلطة بل .. الحاكم اختيار فى مباشرة

 !(المباشر غير اإللهى الحق نظرية)  اإللهية اإلرادة

 التعزير ب ..كان العقل هو الضحية الرئيسية ( هلل الحكم) وفي كافة اطوار الثيوقراطية

  !!!أو جميعهم..والتنفيرأ..والتشهيرأ.. التكفيروأ..

 يكونون ما أشبه الروح و العقل شؤون تنظيم الحكومة تتولى بأن يطالبون منان ) 

 هاري/ (!أنفسهم بقتل منه فيهربون ما شخص يقتلهم أن بشدة يخشون برجال

 .!!!ترومان



  الى  وتحجيمه  عليه"   األنتفاضة"   ينبغي ما هو " الديني  ستبداداإل"  انف)لذلك 

 والتنظيمي السياسي والمجتمع  العقل  بنية من  كلية  واخراجه الحقيقي  حجمه

 .!( أخرى  ثورة  أية  قبل العربي والقانوني

كامن  السبب  مادام فارق  أي يحدث لن المتسلطة النظم في سياسي  ريتغي  أي أن)

 .!!(الديني  األستبداد بداء  المصابة  الحضارية البنية في

عقيدة دينية )عندما تحولت الى شبه !( الملحدة)الماركسية اللينينية ( النظرية ) حتى 

 !!!االشتراكي ( المعسكر) في دول  ( ستبداد السياسياإل) َتَول د عنها ( 

  دستور المن (  الدولة دين اإلسالم)  320 مادةال عن حسين طه كتب 3010في عام

 أن كله لهذا الخطرة النتيجة كانت)  قائال( بعيد من) كتابه في 3011عام المصري ل

 الدين ويتخذ والرقي الحرية يناهض رجعي حزب فيها نكو  تَ يَ  أخذ أو مصر في نَ و  كَ تَ 

 مصر تاريخ يعرف فلم …الغاية هذه إلى الوصول في عليها يعتمد تكئة الدين ورجال

  (!الدستور صدور قبل والدين السياسة باسم الرأي حرية ضطهادإ من شيئا الحديث

 اإلسماعيلية في المسلمين اإلخوان جماعة نشأتكتب طه حسين ذلك بعد عام على 

 !م3010 عام البنا حسن برئاسة

وتونس وليبيا واليمن وسوريا  العراقومصر تناضل القوى الديمقراطية في  اليومو

 "االسالمية"وغيرها من البلدان ..وباكستان وافغانستان ولبنان وتركيا وايران واالردن

 ..المصرية السياسةزج الدين في على  " طه حسين" من إعتراض  بعد تسعين عاما  

وسياساتها  الدولةمضمون في  (!..للدين السياسي التوظيف.. نهج نبذأجل ) من 

 اوجوانبه امضامينه تعزيز باتجاه ريتاالدس تعديل )تسعى الىو..ونهجها وتطبيقاتها

 .(!الديمقراطية المدنية

 ان إذا اعتبرنا ..(!فاعل بفعل) عميقة وكبيرة " أزمات " بلداننا الى شعوبنا وتتعرض و

 زمةاألإذا اعتبرنا و.. ! "كوارث " وليست"  اتأزم" وأوطاننا تتعرض له شعوبنا  ما

 :بمفهومها العام

أو ..لألرقى كبير تغيير إلى تؤدي التي المستقبل أحداث ضوئها في ددَ حَ تُ  تحول نقطة) 

 !!..إرتدادي لألدنىإنحطاط 

 :فهي في جميع حاالت الصراع 

دون  المستجدة الظروف مواجهة..من جميع القوى المؤثرة والمتأثرة تشترط (3

 !تأجيل

" التي تتميز بها جميع أطوار "  المعلومات ونقص التأكد عدم"  حالة إدراك (1

كة"  مةاألز َحرِّ  !وضرورة إستقصاء خفاياها الم 

لخطورة ..التحتمل الخطأ التي ..والواقعية سريعةالو صائبةال قراراتال إتخاذ (1

 !الخطأ إصالح إلنعدام فرصة و" الخطأ " تداعيات 

حتمية إستنهاض الطاقات والقوى اإلحتياطية البشرية والمادية قبل إنفجار  (2

 األحداثب إمكانيات التحكم خاللها قصانتتحيث ..األزمة وخاللها وبعدها

 !عليها والسيطرة

 !ةسريعالو ةمفاجئالتداعياتها وضع الخطط الكفيلة بإستيعاب وتحجيم  (5



 الدولة والشعبوجود و افأهدو مصالح دتهدرصد االسباب والتداعيات التي  (6

ومحاصرتها وإخمادها قبل ان ينتشر حريقها ويلتهم الحاضر ويبدد مقومات ..

  !المستقبل

ـ قبل إنفجارها تمر بعدة مراحل "  زمةاأل " فإن ..كل تلك الخصائص والمتطلباتورغم 

 .."!كارثة"وخروجها عن السيطرة وتحولها الى ـ !المفاجئ غالبا  

بوقت مبكر ومنذ مرحلة ـ عوامل النشوء ـ وتحليلها  إدراك تلك المراحلالبد من ..فلذلك

 :" األزمة" ان ..منهاو ..معالجتهامواجهتها وقبل الشروع ب..ومابعدها

بواقعية وبشكل  معالجتها تتم لم.. ما لمشكلة نتيجة هي فراغ وإنما من تنشأ ال (3

االستبداد " بمفهومه العام و " اإلستبداد" تكمن المشكلة في وفي بلداننا ..جذري

كوعاء ذرائعي لنشوء اإلستبداد وإنتشاره وإستيطانه في العقول المتطرفة " الديني

 !والبيئات المتخلفة

ة دَّ ج  تَ س  م   أخرىو(  طبيعة اإلستبداد) ذاتية  محفزات خالل من النمو في" األزمة "  تأخذ (1

ـ مجتمعية  حواضنو، جها يجأتكعوامل ل( إتساع الممارسات اإلستبدادية وتوحشها) 

وتضليل فكري ممنهج لتجويف العقل ..في نسيجها تنموأو موروثة ثة حدَ تَ س  م  ـ متخلفة 

ه بالخرافات واإلذعان ـ المصلحية  العوامل الخارجيةإضافة الى دور  .. وَحْشوِّ

 !"!العولمة الرأسمالية " المتزايدة التأثير في عصر اإلستراتيجية والمرحلية ـ 

وأشدها  هامراحل خطرأ منطرفيها الرئيسيين دام طصإو" األزمة "  نضج مرحلة تعدو (1

 :عوامل رئيسيةنتيجة  ويحصل ذلك..قسوة

  وتفاعالتها الممارسات االستبدادية وتداعياتهاوإتساع تراكم! 

 المناهضة لإلستبداد نمو قوى المعارضة الشعبية المنظمة!  

 وتوحشه ستبدادي وإهترائهتفسخ النظام اإل! 

 لتفجيره وإدارته  تدخل العامل الخارجي في دعم أحد طرفي الصراع أو كليهما

 !أو بكليهما..ـ عن بعد ـ أو من خالل اطراف داخلية

يفضي الى تغيير ميزان القوى في الصراع الذي  العنيف للصدام نتيجة تنحسر االزمةو (2

زمة االستبداد أ "فككت التي  االنتفاضةجديدة في أحشاء " أزمة " فتنشأ ..لصالح الشعب

 القيادات من خاص طراز وجود شترطت" ذات خصائص إرتقائية نوعية  أزمة " .." 

..  إبداعي تفكيرذات و.. تزانواإل والثبات بالشجاعة تتسم التي ..الثورية والقوى 

مع مختلف  الحوارممكنات وبمختلف قطاعات الشعب  االتصالتمتلك مهارات و

قدرة على ذات و.."إزالة كل اشكال اإلستبداد "ذات المصلحة في  التيارات الفكرية

"  مع للتعامل الالزمة التكتيكاتوتطبيق  ورسمالتنموية الوطنية اإلستراتيجيات  صياغة

في كافة مراحل تطورها  " بناء الدولة المدنية الديمقراطيةو ستبداداإل دولةإزالة  أزمة

 !وتداعياتها وتغييراتها المفاجئة

 تونس  شهدت.. على إمتداد عقود من الزمنالخانقة  المستبدة االنظمة ممارسات ونتيجة

 :لكن"..إنتفاضات شعبية " وسورياوليبيا واليمن والبحرين ومصر 



 الحرب االمبريالية" بفعل "  الفوضى الدموية الخّناقة" الى  اإنزلقت"ليبيا وسوريا "  (3

على البلدين ه بسالح التكفيريين رائ  وأ جَ  الناتوها التي شن " والمتعمدة ُمسبقا   المخططة

 !بدعوى دعم االنتفاضة

رغم ذلك ادركت القوى الثورية في سوريا طبيعة وحجم المشروع االرهابي الذي و

 والفتنة المسلحة األزمة طور إلى السورية األزمة)منذ انتقال..تتعرض له بالدهم 

 وسياسية اجتماعية مطلبية حركة أمام نعد لم أننا بصيرة ذي لكل اتضححيث  الدموية،

 ارتباطا   يرتبط ،ودولي إقليمي محلي إرهابي مشروع بين مسلحة مواجهة أمام بل فقط،

 والشعوب الدول وبين المنطقة، على والصهيونية اإلمبريالية الهيمنة بمشروع مباشرا  

 ....سورية وخاصة المشروع، لهذا االنصياع رفضت التي

 بالدساتير تعترف ال دينية فاشية دولة: كالشمس جليا   واضحا   المشروع عنوان وأصبح

 مرتبطة نفسه الوقت في وهي المعاصر، اإلنسان حقوق من حق بأبسط وال والقوانين،

 (!العالمي  االستعماري بالمشروع

ويخوض الشعب الليبي ـ اليوم ـ معركة الوجود ضد الجماعات التكفيرية المسلحة التي 

" تكفيرية " تفتيتها الى دويالت على ليبيا او ( االستبداد الديني) تسعى لفرض دولة 

 !ثنية متنازعةإ

ضعف نتيجة " ..االستبداد الديني" من قبل جماعة نتفاضة في مصر وتونس اإل ت  فَ ط  أ خت   (1

محليا  تنظيم جماعة االخوان " مافيوية "بسبب و، كقوة موحدة القوى الثورية تنظيم

لدعم التدخل الخارجي  وقوة..والتخلف المعرفي لقطاعات واسعة من السكان ودوليا  ، 

  !"االخوان جماعة "

من إستعادوا المبادرة بدعم ..مهبوعيهم وإرادتهم وشجاعتلكن عشرات ماليين المصريين 

 :دركين انم  .....3102يونيو 21في  " اإلستبداد الديني" زلوا جماعة عالمسلحة والقوات 

 رجعية وجماعة معارضة سياسية قوى بين تناقض مجرد ليس اآلن مصر في القائم التناقض)

 مستواه في التناقض يتبدى وإنما البالد، حكم إدارة في وفشلت السلطة إلى وصلت مستبدة

 الوطنية السياسية وقواه المصري الشعب جماهير من العظمى الغالبية بين األعمق

 الخطر تمثل والتي اإلخوان بقيادة الفاشية الديني اليمين قوى وبين ناحية من الديمقراطية

 !(.أخرى ناحية من والثورة الوطن مستقبل على األكبر

االغتيال الممنهج ومازالت القوى المدنية التونسية تناضل لتحجيم وعزل هذا التيار رغم 

  !لقياداتها

 العاصمة تونس في األشخاص عشرات آالف تظاهري) : فرانس بريس/ تونس  1931 /12/90

 خالل الحشود وهتفت". الرحيل أسبوع" شعار تحت أسبوعا تستمر حملة من األول اليوم في

وستستمر هذه ..!"قاتل  الغنوشي" و" ارحل "و" النظام اسقاط يريد الشعب" التظاهرة هذه

امتصاص زخمها وتبديد ..الغنوشي" اخوان "االنتفاضة االجتماعية التنويرية رغم محاوالت 

 !في تركيا" االخوان "طاقتها بدعم من االمبريالية االمريكية واالوربية و 



ت و" القاعدة " التدخل الخارجي والتخويف من  االنتفاضة اليمنية تحت غمام قحمتأ   (1 جَّ ز 

" بحق أهل "  اإلستبداد" كمشكلتي  "إستبعاد األزمات الجذرية  )وار حفي دوامة 

مضمونها التحرري من اإلنتفاضة وتفريغها  تمهيدا  لتهجين..( " صعدة "و "  الجنوب

التكفير  "العائم على عقيدة " االخواني " وتدجينها في قفص حزب اإلصالح ..التنموي

 !المتوحش" القاعدة " تكفير المرتكز الى  "الناعم

 والمواطن اليمني الشعب سئم لقد:)تقول الكاتبة اليمنية مريم عبد هللا 31/91/1931

 تحدث، التي المماحكات تلك كل ومن السياسة أروقة في يحدث ما كل من البسيط

 حمايته على قادر وطن له بأن يشعر أن هي المواطن ُيريده الذي الوحيد والشيء

 الدولة بدور يشعر وأن ،له والغذائي والسياسي اإلجتماعي األمن متطلبات وتوفير

 ويقتل الضعيف، حق القوي فيها يأكل غابة ستظل اليمن فإن وإال حياته في والحكومة

 (!.،، عقوبة من خوف وال ضمير من رادع دون الضعيف القوي

الى "  مغلقةمظلمة غرفة "في االنتفاضة  فشلت محاوالت وضعأما في البحرين فقد  (2

  !حين إستنفاذها لطاقتها وإنطفائها

 الخالفات افتعال أو الترقيع عمليات صحيحا   ليس: ) كتب الكاتب البحريني قاسم حسين

 لم فهي بشجاعة، األزمة مسببات عن البحث تقتضي الحكمة.....تلك أو الدولة هذه مع

 .(!النزيف من مزيدا   أردنا إذا إال... اليوم وليدة تكن

 نشوء في الرئيسي العامل هو(  المواطنين وغالبية المستبدة الدولة بين)  المصالح تعارض ان

 !ناوطواال بوالشع مصير وتهديد..وإنفجارها.. وإنتشارها.. األزمات

 فيما..االنتفاضات في المشاركة المعارضة قوى)  بين والنوايا المصالح تعارض يشكل مثلما

 التفكك الى"  الشعبية االنتفاضات"  إنزالق في الرئيسي العامل( المستبد" رحيل "بعد  بينها

لها " االستبداد الديني "وإختطاف جماعات  مسارها وتحريف"  الخّناقة الفوضى"  الى وجرفها

 !مضمونها االجتماعي وتبديد..

 ..نها لن تنطفئإوبغض النظر عما آلت اليه مصائر تلك االنتفاضات ف

 :ساسيينأعاملين  ببسب

والقدرات ..عالجت  نفجار تلك االنتفاضات لم إان االسباب الموضوعية التي أدت الى  (3

 !ذنفَ ستَ الذاتية للمنتفضين لم ت  

الحواضن ومازالت تملك ..نهزم بعد ان القوى التي ارادت االنتفاضات االطاحة بها لم تَ  (1

 !ساليب دمويةأوالدعم الخارجي إلدامة الصراع ب المحلية

" اإلحتياطي " إستدعاء في  "استراتيجيا  وتكتيكيا  " ا  دورالرأسمالية مخابرات الدول وتلعب 

 ..وتغيير اتجاهها وتأجيجها وتجويف مضمونها" االزمات "تعميق ل

 30/0/191 : (اإلسالميين"  إن: ـ الناطقة بالفرنسية دالجيرى ـ لوسوار صحيفة قالت  "

 لكى الحق وقت فى إليها انضموا الوطنى التحرر حركات محاربة فى فشلوا الذين



"  اإلسالميين"  نارى بين وقعت الشعوب وأن،  أكبر بصورة عليها الخناق يضيقوا

 .(!معا والمواطن األرض تحرير أو فقط األرض تحرير إما عليهاوصار .. واالستعمار

 االنتصار إن)  واإلسالميون مرسى أوباما.. عنوان تحت لها مقال فى الصحيفة وقالت

 أمام تجرى تنتهى ال حرب وكأنه الوقت مرور مع بدأ الوطنية التحرر لحركات المبتور

 خطة ومشروع ديمقراطى مجتمع مشروع بين حرب هى:)  مضيفة (الجميع أعين

 الحريات نحو االتجاه بينو والثيوقراطية العلمانية بين حرب أى الدينى للمجتمع

 .!( الديكتاتورية أو الدينية للسلطات الخضوع نحو الميل وبين العالمية

 مثل ـ مصر سفراء تستدعى التى الدول أن)  إلى باإلشارة مقالها الصحيفة واختتمت

 بأنها بالدها فى العام والرأى شعوبها توهم لكى تسعى إنما األحداث إلدانة ـ فرنسا

 والدم.. اليوموالمالي والليبي واليمني  والتونسى والسورى المصرى الدم من بريئة

 !!(باألمس العراقي والجزائرى

 ( مدكور منى) مع حوار في( واالخوان امريكا بين الوسيط) ابراهيم الدين سعد يقول

االمريكية للجيش  بشأن المعونات 11/93/1931 في المصرية الوطن جريدة في

 : المصري

 كل إلى الرئاسة، انتخابات نتيجة إعالن قبل أمريكا إلى إخوانية شخصية 21سافرت ) 

 الخارجية األبيض، البيت فى الشخص هذا كان سواء ،واشنطن فى األمر يهمه من

 المركزية المخابرات مقر ،" الدفاع وزارة"  البنتاجون الكونجرس، األمريكية،

 نيويورك بوست، واشنطن"  الصيت ذائعة األمريكية الصحف بعض ،CIA األمريكية

 هاوس فريدوم"  مثل المتخصصة البحثية المراكز بعض ،" تريبيون هيرالد تايمز،

 أن وهى للجميع واحدة الرسالة وكانت األماكن، هذه كل إلى ذهبوا " وكارنيجى

 لتعظيم منفتحون نحن العكس على بل بسوء، األمريكية المصالح يمسوا لن اإلخوان

 .!(المشتركة المصالح

 :سعد الدين ابراهيم.وكشف د

 الثالث، الطرف هى تكون أن أستبعد وال لإلخوان، األسود الصندوق هى الميليشيات )

 القوة إلى لجأ الذى الوحيد السياسى التنظيم فهم ذلك، يقول تاريخهم أن خاصة

 سنة 011 خالل ذلك فعل فصيل أى وال الشيوعيون وال الوفديون ال المسلحة،

 .!(األخيرة

 :وتأكيدا  لما سبق

 اإلخوان، جماعة عن منشقون دشنها التي ،”منشقون“ حركة كشفت:11/90/1931)

 عموم في موسعة إرهابية عمليات تنفيذ خالل من مصر، لحرق الجماعة مخطط

 .مصر محافظات

 وضعتها ،” اتحرقت األرض ”بـ المعنونة الخطة فإن للحركة، منسوب بيان وبحسب

 وباركتها أمين، وجمعة حسين ومحمود ياسين وأسامة عزت محمود الجماعة، قيادة

 !منير وإبراهيم الغنوشي راشد لإلخوان، الدولى التنظيم قيادات

 لتنفيذ الجماعة، ميلشيات من مقاتل آالف 0 استخدام سيتم أنه عن الحركة وكشفت

 .والشرطة الجيش مالبس وسيرتدون الخطة،



 وسيناء، والعريش القاهرة في تفجيرات تنفيذ على ،”اتحرقت األرض“ خطة وتقوم

 اإلعالمي، اإلنتاج مدينة واقتحام األنفاق، مترو في قنابل وزرع الضحايا، بجثث وتمثيل

 السيادية، الوزارات من عدد على والهجوم الكنائس، وحرق الكاتدرائية، ومهاجمة

 للجماعة، المناوئة الصحف من وعدد التليفزيون، ومبنى العربية، الدول جامعة ومبنى

 .السياسية المراكز من عدد واقتحام ،والوفد السابع واليوم الوطن: مثل

والسياسيين  اإلعالميينوالمفكرين  من عدد تصفية إلى البيان، بحسب الخطة، وتهدف

..!). 

 : سعد الدين ابراهيم وعندما سألت الصحفية منى مدكور

 عام منذ واإلخوان األمريكيين بين الوصل حلقة كنت أنك البعض يعرف ال ربما) 

 يناير؟ 32 ثورة قيام بعد األمر هذا تكرر فهل ،3112

 :جابأ

 من بكل االتصال تحديدا   وطلبوا الثورة قيام بعد باألمريكيين خاللى من اتصلوا نعم،

( وزير الخارجية االمريكية الحالي/ الديمقراطى  الحزب) كيرى جون سيناتورال

 (!!!التيارين  مع حوار فتح يريدون فهم ..الجمهورى  الحزب) ماكين جون سيناتورالو

  في مقابلة مع  قال جون ماكين 36/0/1931فيCNN : (السلطات بأن شك من ما 

 بعض باألوضاع اإلمساك إلى والسعي األشخاص بعض قتل على قادرة المصرية

 للتاريخ مناف أمر فهذا ،المسلمين اإلخوان جماعة إنهاء من تتمكن لن ولكنها الشيء

 مبارك، "حسني السابق الرئيس"  حكم ظل في البقاء في نجحت الجماعة بأن يؤكد الذي

 الجنراالت سعي ظل في حتى سري بشكل والتحرك البقاء في تنجح قد كما

 !!!(."إلبادتها

َعد  لمصر  الذي والقمع الجزائر في حصل ما نتذكر نحن)  :وحدد ماكين السيناريو الم 

 نموذج إلى تتجه األمور أن أخشى وأنا شخص، ألف 199 من أكثر مقتل إلى أدى

 (!جديد من الجزائر

خطر شخصية في جماعة االخوان أن هو مّ عسعد الدين ابراهيم أجاب  وفي تلك المقابلة

 : !!؟(برهة صمت أن بعد)

 أو «الكبير السر» وهو الجماعة داخل األخطر الرجل هو.. عزت محمود الدكتور) 

 (!!!بأمريكا اإلخوان عالقة فى «الكبير اللغز»

 ..المعلوم من و

خوان المسلمين في المرشد العام إلمحمد بديع " الطبيب البيطري " بعد اعتقال )

 ا  مؤقتخليفة " الزقازيق  بجامعة الطب كلية أستاذ" أختير محمود عزت  31/8/3102

 !!!(بمصر للجماعةله كمرشد عام 

 31/1/1931:  عيدسامح  "كشف القيادي في جماعة االخوان المسلمين من جانبه  " 

قبل اكثر من شهر من إعتقال محمد بديع وإختيار  "العربي األهرام" مع مقابلة في

 :محمود عزت خلفا  له

 زعيم دوما   يوجد إذ سرية، وأخرى علنية قيادات فهناك ،األول القائد ليس المرشد أن) 

 هناك أن نجد بديع محمد وهو الحالي المرشد عن تحدثنا وإذا. صفر الرقم يحمل خفي

 أن ولعزت عنه، المسؤول للتنظيم وفقا   فهو عزت، محمود وهو التنظيم في يسبقه َمنْ 



 الجماعة، يدير َمن   هو ليس الحالي فالمرشد وبالتالي عقاب، أي عليه يوقع أو يعزره

 الخاص التنظيم يمثلون الذين النقباء ومجموعة عزت محمود هو الفعلي الحاكم ولكن

 التنظيم تحت والذين يندرجون شخص، 3999 إلى عددهم يصل وال الجماعة داخل

  .(!!الحقيقيون المعبد كهنة عليهم ُيطلق َمنْ  هم وهؤالء عزت، لمحمود الخاص

 في إنه تقارير تقول وقت ففي..اآلن عزت محمود تواجد مكان حول األنباء وتتضارب

 من واحد وهو ..اليمن في يتواجد إنه البعض يقول حماس، حركة بحماية غزة

حيث وصف  بالغموض يتمتع التي المسلمين اإلخوان جماعة داخل القليلة الشخصيات

 !!" اإلخوان إكس مستر"  بانه

 يقول الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل: 

 وتنفيذ التحالف من يمكنهم ..محاولة كل مقاومة على وقادر قوي دولي تنظيم لهم االخوان) 

 العراق في كما اهدافهم وخدمة..الوطنية الحدود خارج مساحة على االستراتيجي المشروع

 من مباركية أكثر سيكونون ـ تعهدوا المريكا واسرائيل بانهم  االخوانانهم ـ ) و..(..وسوريا

 االخوان ماسرقه السترداد إستيقظت مصر) لكن..(تركي ذلك لهيكل مسؤول نقل كما..مبارك

ومواجهة ..قيد التبعية المريكا   التغيير وكسر إرادة يونيو اعلن 19في انتفاضة  الشباب) و (..

 :االمريكية الرؤية

 والسياسة.. والتنمية.. والقومية.. الوطنية.. السياسي االسالم في أصيل شيئ كل إذابة 

  !!( الدين وعاء في تاريخي شيئ كل وضع من أي البد..الخ  والصراع..

في لمصر وألهمية الدور المحوري  وفي هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ كفاح الشعب المصري

والعراق ولبنان وليبيا وخاصة في سوريا .."!وسط الجديدمخطط الشرق األ"  تحديد مصير

 !بل وتركيا..واالردن وتونس واليمن

كما جرى ..الشعبية المصرية  3102 يونيو 21انتفاضة رع العديد من التيارات إلختطاف تتصا

 !3100عام يناير  32نتفاضة ال

  نظمة تركيا وقطر أصطخاب االمريكان ودول الناتو االوربية وإفالى جانب

وإيقاف تفككهم كقوة ..في مصر والمنطقة"  !شرعية االخوان"وتونس لدعم 

 "!الشرق االوسط الكبير"تنفيذية لمشروع 

  األجير للواليات .. نظام حسني مبارك " إعادة انتاج " تتزايد المخاوف من

ضمون االنتفاضة وأهدافها الوطنية واالجتماعية لتجويف م..المتحدة 

" إلتمام  وإعادة ترميم تحالفاته مع اسرائيل والقوى الرجعية في المنطقة..

وفرض طريقين الثالث لهما على قوى الشعب  ،"مخطط الشرق االوسط الكبير

 : هما..الوطنية المصرية

 !نظام مبارك بدون مبارك (0

 !!رهاب لمصر وأهلها اإلأو إستباحة  (3

 :المتمثلة بـوالموضوعية  الظروف الذاتيةمستغلين 



" االخوان"خالت االمريكية واالوربية الرباك العملية السياسية وإيهام دالت (3

التي ..مما يشجعهم على المزيد من عملياتهم االرهابية في مصر..بنصرتهم لهم

 !ت فق د المواطن والمجتمع أهم مقومات دورة الحياة المدنية الطبيعية

المشاركة تلك القوى ـ من قوى نخبوية وشعبية مؤثرة وإرتداد خطورة انزالق  (1

" بحجة  وتوابعها مع االمبرياليةتساومية مشاريع نحو يونيو ـ  19بانتفاضة 

المعونات "وللخروج من االزمة االقتصادية بـ "الخشية من عدم اإلستقرار 

 !!".السخية

التقدمية والقوى واالحزاب  الثوريةهشاشة تحالف الحركات الشبابية  (1

وغياب برنامج ديمقراطي وطني تنموي تتوحد حوله  الديمقراطية والمدنية

تطبيق جميع تلك القوى صانعة االنتفاضة وذات المصلحة في تعميقها و

رغم تحشدها المليوني خلف ..التي تحقق مصالح الشعب المصري أهدافها

 !يونيو 19في " اسقاط سلطة االخوان "شعار 

جسد قمة هرم وفي الكامنة قوة المجموعات الموالية لنظام مبارك  استمرار (2

نها من التأثير كّ مَ وتَ ..واالعالمية والفكرية والعسكرية السياسيةالدولة مؤسسات 

وخطورة العودة الى ماقبل انتفاضة ..قوى المجتمع المتنفذةإرادة على السلبي 

المجتمع "وإسترضاء ..في الداخل"  المصالحة" باسم ..يناير 32

المتواطئة مع البلدان )  مقايضة المواقفومزالق العودة الى نهج .."الدولي

 !االقتصادية" المعونات"بـ( الرأسمالية والرجعية 

، الم همَّشمخاطر توغل الحركات االرهابية الى نسيج المجتمع المصري  (5

االمن السلم المجتمعي وهديد وت..وإخوانهم" االخوان " في حواضن وإستيطانها 

في القوات المسلحة  ستنزافوإالدموية ، من خالل االعمال االرهابية  القومي

 !تمهيدا لتوريطها في حرب داخلية..ناء يسيناء وغير س

االقتصادية الضاغطة على ماليين الفقراء " زمة األ" مخاطر تداعيات  (6

وماتفرزه من ميول ..ـ التكنوقراطية ـ للحكومة االنتقالية رب كةالمصريين ، والم  

لتنازل عن المضمون ل..لدى بعض النخب المتنفذة في السلطة إذعانية 

في المنطقة " الفوضى الخّناقة " واإلنجرار الى مشاريع االجتماعي لالنتفاضة 

 .!"المعونات اإلنقاذية"لقاء 

وإرادة ومصالح الفرد والمجتمع إستالب حرية  في يعبر عنهالذي ..أشكالهاالستبداد بكل ان 

 : مختلفة كـيأخذ اشكاال ..والدولة

 .!واحد شخص في الوطن اختزال  - (3

  !الحاكم المستبدسلطة إلدامة ثرواته  من الشعب وحرمانإهدار المال العام  - (1

تعطيل  على ليعملوا إرهابهم أو القانون تطبيق فيالقضاة  محاباةو العدالة، تعطيل - (1

 !العدالة

 !السلطات وشخصنة ، الدولة فساد - (2

أولي " يستغلها ,  " دينية" إنتقائية  نصوص بتوظيف ..تغليف السياسة بعباءة الدين  (5

 !هللا باسم يحكمون"  خلفاء" ـك دورهم على قداسة ضفاءإل "!األمر



شخصية الفرد  تشويهل والتسلط واإلستعباد منهجا سائدا العنفاالسرة والمدرسة  ستخدامإ (6

 !والمجتمع

على والتطرف في ـ إنتاج اإلستبداد ـ التخلف  بيئةتساهم  وغيرها العوامل تلك كل جانب والى

الفكرية وسلوكياته  وتياراتهالسياسية وممارساته  العقائدية جذوره ختالفإ

 ..وخاصة التكفيرية منها..المجتمعية

 لفرائضهم أدائهم رغم مسلمين باعتبارهم)  لغيرهمالينظرون  البلدان جميع في"  التكفيريون" فـ

 (!!. بالدماء يداه تلطخت لو حتى مسلم فهو اللحية ويطلق الجلباب يرتدى الذى أما ..الدينية

 مع الصراع أن) بـ سياف بأبو الملقب األردن في"  !الجهادية السلفية زعيم"  صرح 

 من الحر الجيش كتائب طلب عند وسيبدأفي سوريا  النظام سقوط بعد سيحتدم العلمانيين

 ال الجيش الحر مقاتلي من الكثير أن )وأضاف (!..السالح  إلقاء اإلسالمية الكتائب

 هناك وأن.. سوريا إلى أجله من الجهاديون يدخل الذي األمر الشريعة تحكيم يرون

 (!والنظرة الهدف معهم في خالف

 1/1/1931 :  في حديث لها الى قناةCNN  بشأن القاعدة " هيالري كلنتون " تقول

 وجدناهم قبل عشرين عاما  أنحن الذين ..ان الذين نقاتلهم اليوم  ( التكفيرية خواتهاأو

!!) 

 لم . واعتباطية عشوائية نزعة فهي. األيام من يوم في الحدود التكفير نزعة تعرف لم )و

 !أنفسهم"  المذاهب أئمة"  يسلم منها حتى

 ستتابتهإ تمت ولقد.. الرأي في خصومه قبل من ،النعمان حنيفة أبا تم تكفير اإلمامفقد 

 ..! آرائه بسبب مرات،

 والي سليمان، بن جعفر إلى بعضهم بها وشى أنس، بن مالك باإلمام لوشاية ونتيجة

ا، سبعين وضربه وتجريده، مالك اإلمام باستدعاء الوالي ذلك قام ، المدينة  سوط 

 .(! كتفه فيها انخلعت

  (مصعب أبو قال ،1993سبتمبر  33 هجمات من سنة قبلاي .. 1999 سنة في 

 لحظة" العلوية" حكم تحت يبقوا أن للمسلمين يجوز ال: ) القاعدة قادة احد السوري

 وجه ومن وجودهم من الكبرى سوريا وتطهير لقتلهم السعي من بد وال... واحدة

 بكمين القيام"  السنة المسلمين"  على يجب ،وجماعات كأفرادا قتلهم ينبغي كما األرض،

 (!.  جميعا وقتلهم

 خطورة ذلك المصرية ومنها القوى الثورية ..في بلداننا القوى الثورية  لقد شخصت

 :وإغفالهأوحذرت من السكوت عنه ..التيار التكفيري

 مسلسل في اإلخوان حكم بعد مصر في للعيان وماثلة واضحة ذلك بوادر رأينا لقد) 

 التاريخ في مرة ألول المرقصية الكاتدرائية على االعتداء وكذلك الكنائس على االعتداء

 قرية في الشيعية الطائفة أبناء على الوحشي االعتداء وكذلك مصر، اإلسالم دخول منذ

 وإعالن ،نوعها من األولى هي سابقة في أبنائها من أربعة وسحل وقتل" النمرس أبو"

 فضال   سوريا، في للحرب اإلرهابيين المرتزقة لتوريد والدعوة اإلستاد مؤتمر في الجهاد

 القتل من أنواع وظهور المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر جماعات انتشار عن



 استمرار ذلك إلى أضفنا إذا،  اإلنارة أعمدة على الجثث وتعليق القانون خارج الوحشي

 وحلفائهم اإلخوان ميلشيات أيدي على والنهضة رابعة اعتصامات في التعذيب مسلسل

 وحق القانون عقال من المنفلت والتوحش البربرية سيناريو أمام أنفسنا نجد فإننا

 بدال   نحورنا إلى بأسنا يرتد وأن أنفسنا، على بأنفسنا نقضي أن الهدف وأصبح االختالف

 .(!ن يالحقيقي أعدائنا نحور من

وأخواتها التكفيرية " القاعدة "  ترنفتَ إس"..مركز مخابراتي عالمي واحد " بتوجيه من و

 ضاغطة نفسية بيئة لخلق و..لقتلنا وتفجير بلدانناالى منطقتنا  مللقدومن كل العالم اإلرهابيين 

في  لتبرير التدخل العسكري المباشر.. كمصدر لتهديد السلم العالمي المنطقة على للتهويل

 :واهيةوبحجج بلداننا 

الذي تالشى دون تبرير مثلما التهديد )تهديد الظواهري للبعثات الدبلوماسية الغربية  (0

 ! (أُثيرت الضجة حوله دون تبرير

 ! والغربية االمريكية المصالح على(  االمبريالية تصنعة الذي)  اإلرهاب خطر (3

!( إدانة النظام السوري حتى قبل بدء التحقيق)  إستخدام السالح الكيمياوي في سوريا (2

على أساسها غزو العراق التي تم " أسلحة الدمار الشامل " للبناء على ذات الذريعة 

 !3112عام 

  "مصالح بمهاجمة تهديدات تتضمن رسائل رصد "المخابرات االمريكية عن " ! كشفت 

 ناصر اليمني العرب جزيرة في القاعدة تنظيم وزعيم الظواهريايمن  بين غربية

  .!اعتداءات حصول من تخوفا سفارة عشرين نحو اقفلتو.." الوحيشي

 من ادعته ما على موقفها كل بنت اميركا ان لوجدنا التهديد اصل الى عدنا ولو

"  !الكشف" ذلك  جاء و ، والوحيشي الظواهري ايمن بين هاتفي التصال اعتراض

 على خالقيأ الال االميركي التنصت قضية فيها تثار فترة في..والضجة التي أعقبته

 .!ومؤسساتها االجنبية الدول وسفارات االميركيين المواطنين

 تساؤل ثمة ان اال :  

 القاعدة عن المتفرعة التنظيمات ان ام مباشرة االوامر يعطي من هو الظواهري هل

 نفسها؟ تلقاء من تتصرف

 مركز" ان باكستان بشمال االسالمية الحركات في المتخصص يوسفزاي هللا رحيم :يقول

 او باكستان في يعد ولم انتقل والفعالية والقدرة الضاربة القوة حيث من الثقل

 الى انتقلت القاعدة زعامة ان يبدو "و ". هنا يعودوا لم المقاتلين ومعظم. افغانستان

 جماعات تنتشر واليوم ".الصومال في االرجح وعلى وسوريا اليمن في اقليمية بنى

 او وسوريا ليبيا مثل بلدان في للديمقراطية المناهضة القاعدة ايديولوجية من تستوحي

 غرب في وايضا ،"العربي الربيع"بـ يسمى عما الناجمة الفوضى حالة مستغلة مصر

 .افريقيا

 :نيوز شفق08/8/3102

 في القاعدة لتنظيم المحلي الجناح زعيم ان االحد، رفيع، عراقيامني  مسؤول ذكر

 .سوريا على" واليا" العدناني محمد ابو بَ صَّ نَ  البغدادي بكر ابو العراق

 ".الشام على واليا باسمه المتحدث عين" البغدادي إن العراقي المسؤول وقال



 عدد تضاعف" النصرة"و" االسالمية العراق" المتشددتان الجبهتان اتحدت ان ومنذ

 .السواء على والحكومية المدنية المرافق ضد العراق في والتفجيرات الهجمات

 .الظواهري ايمن القاعدة تنظيم زعيم معارضة برغم التنظيمين اتحاد وجاء

 الشام الوية قيادات من ثالثة نقل" ايضا طلب البغدادي ان العراقي المسؤول واضاف

 !"العراق الى

32/18/3102: 

" استغاثة  " رسالة عن العراقية الدفاع وزارة في العسكرية االستخبارات مديرية كشفت

 الدولة تنظيم أمير إلى ،(بكر أبي بن العاصي) مصر، في القاعدة تنظيم أمير من

 " بضرورة فيها يطالب ، ( البغدادي بكر أبو)  الشام، وبالد العراق في اإلسالمية

  !(المسيحيين) واألقباط والعلمانيين األمنية القوات مع حربه في التنظيم" نصرة 

  :مايلي رسالةال وجاء في 

 بها تمر التي العصيبة األيام تلك ظل في النصرة منكم يطلبون مصر في إخوانك جميع"

 ".المجاهدين إخواننا بال عن وال بالك عن يغيب لن هذا أن واعلم المسلمة، أمتنا

 نفسها حل عن"  بلمختار المختار" الجزائري يقودها التي" الملثمون" جماعة أعلنت 

 األزوادي يقودها التي إفريقيا غرب في"  والجهاد التوحيد جماعة"  مع وانصهارها

 ". المرابطون " اسم تحت جديد تنظيم في" عامر ولد أحمد"

  اإلسالمي الشرع وألوامر الرباني للنداء امتثاال الخطوة هذه على أقدموا وقالوا إنهم

 هذا رد في والمشاركة الجهاد أرض إلى بالنفير نصرتهم " بـ الجديد التنظيم وتعهد.

 تلبية و طاقته حسب كل مكان كل في المتواجدة الصليبية المصالح وضرب العدوان

 الصليبيون فيه اعتدى الذي الوقت هذا في مسلم كل على المتعين الشرعي للواجب

 .!"ديارهم على وأعوانهم

 12/90/1931 :نيوز إيه أى سى»  األمريكية االستخبارات اخبار بموقع تقرير قال»  (

 «االمام زياد» ويديرها قطر، من اداراتها يتم مصر فى تحدث التى اإلخوان عمليات إن

 !«فادى أبو» باسم والملقب قطر، دولة منأل السرية العمليات مدير

 باسم يعرف شخص من االوامر ويتلقون يتعاملون انهم االجانب اعترافات من وتبين

 .االمام زياد إال الواقع فى ليس راشد دكتور أن المصرى لألمن وتبين «راشد» دكتور

 المصرية االمن سلطات ضبطت وقد ،الجماعة أعضاء إلى الكبيرة التمويالت ويرسل

 وجهاز العسكرية، الرتب تتضمن وقوائم الكترونية، أجهزة عليها المقبوض العناصر مع

 العسكرية، االتصاالت ويلتقط المصرية الشرطة ورسائل شفرات يلتقط خاص راديو

 لمسافة الموقعفي  المحمولة الهواتف على التشويش خالله من يمكن آخر وجهاز

 التوصل تمنع وقائية امنية اجهزة بجانب ،أميال خمسة قطرها نصف دائرة إلى تصل

 من الهروب اإلخوان لقادة تسمح األجهزة وهذه الخلوية الهواتف وجود مواقع إلى

 المصرية، االمن الجهزة االخرى االلكترونية المراقبة وسائط من او الرادار مراقبة

 نفسه السيسى الفريق سيجد ومعها اإلخوان جماعة وآذان عيون االجهزة هذه وتعد

 "!!كما يحدث اآلن في العراق" .للتقرير وفقا خطيرة اشباحا يطاردون االمن وقوات

 بان قطر وثيقة معرفه على الدفاع وزير السيسى الفتاح عبد الفريق أن التقرير وأكد

 والمعدات بالمال وتمدهم المسلمين اإلخوان لجماعة المسلحة الفروع نشاط تدعم



 زمام اخذ إلى السيسى دفع ما وهو ،المعلومات وايضا «االسلحة يقصد» العسكرية

 وتضمن ثاني، آل حمد بن تميم الشيخ قطر لرئيس مباشر انذار وارسال المبادرة

 اإلخوان لجماعة مساعدة أو نشاط لكل الفورى باإلنهاء واضحا مطلبا االنذار

 (!المسلمين

ضرب الذين لم يتفقوا ) لـ ُمسبق( إسرائيلي) التدخل العسكري في سوريا قرار 

"  قبلوذلك ..سوريا" أخونة"..(الشرق االوسط الكبير )وفق مشروع  وإستهدف..!(معها

 ..بدونهو" الكيمياوي 

ضاغطين  لعاملين أساسيين..اآلن (العمل العسكري المباشر)بـالتعجيل التهديد ووجاء 

 : ُمسَتحَدثين في الصراع على سوريا

  ( الميداني) العامل الداخلي : 

لتغيير موزاين القوى !" تسليح المعارضة بأسلحة نوعية " إنغالق السبل أمام جدوى  (3

  !1931مايو  30في  بعد معركة القصير "المعارضة"على األرض في سوريا لصالح 

في  13/90/1931في هجوم الجيش السوري االستباقي على قوات المعارضة اغتة بم (1

ـ منذ شهرين ـ بدعم استخباري التي كانت تستعد تلك المعارضة ..محيط دمشق

قتحام العاصمة يوم إل( دوليا  واقليميا  ) وتسليحي ولوجستي على أعلى المستويات 

لتغيير موازين القوى لصالح ( الطريق الى دمشق)ية في عمل 15/90/1931االحد 

 العمود كسر "ستهدف أدى الى تغيير نوعي لصالح الجيش السوري أمما ، المعارضة

 !"دمشق ريف في للمسلحين الفقري

يقاف تقدم الجيش إل 11/90/1931لجمعة يوم ا( جريمة الكيمياوي )  كشف عنتم ال (1

علما  ان هناك اكثر ..(درع العاصمة) ستكمال عملية إوفي محيط العاصمة السوري 

( من الحكومة والمعارضة وبعلم االمم المتحدة ) من عشرة مواقع ترددت معلومات 

وبينها ماكشفته ..خالل االشهر الماضية او عثر عليه فيها عن استخدام الكيمياوي 

ينقلون كميات ( جبهة النصرة)المصادر التركية الرسمية عن القبض على عناصر من 

 !على الحدود التركية السورية( غاز السارين ) من 

 بهدف..االستراتيجي االقليمي والدولي العامل: 

 تفكك بعد..وطمأنة إسرائيل ( التنظيم الدولي لالخوان ) بعث الروح في جسد 

حهم في ن  رَ ، وتَ  ليبيا في همر  ناح  وتَ ،  تونس في همع  د  صَ وتَ ،  مصر في ( االخوان)

السودان ، وإرتباكهم في غزة ، وإنكشافهم في لبنان ، وإنفضاحهم في اليمن ، 

 !!تركيا في وإهتزازهم

 92/96/1931 : بريطانيا)  أن دوما روالن االسبق الفرنسي الخارجية وزير كشف 

 عام في سوريا في االزمة بدء من عامين قبل سوريا لغزو المسلحين تحضر كانت

 بانهم لي اعترفوا بريطانيين بمسؤولين سنتين قبل التقى)  انه موضحا ،( 3100

 سوريا المسلحون يغزو حتى تحضر كانت بالدهم وبأن سوريا في شيئا يعدون كانوا

 .( رفضت لكني معهم أشارك للخارجية وزيرا كنت أنني بحجة مني طلبوا أنهم حتى



 ومصممة مجهزة كانت سوريا ضرب خطة)  ان الى تلفزيوني، حديث في دوما، ولفت

 الهدف)  أن مؤكدا ،( 3100 عام في وقعت التي االحداث قبل بعيد وقت منذ ومنظمة

 كاشفا ،( المنطقة تلك في السرائيل العداء تعلن ألنها السورية بالحكومة االطاحة هو

 التفاهم سنحاول)  طويلة فترة منذ له قال نتانياهو بنيامين االسرائيلي الوزراء رئيس أن

 .(! سنضربهم معنا يتفقوا لن والذين المجاورة الدول مع

 33/92/1931 : فهد" الحر السوري الجيش"لـ المشتركة القيادة في اإلعالم مسؤول قال 

 الظواهري أيمن وقائده "القاعدة" لتنظيم مبايعتها" النصرة جبهة" إعالن إن المصري

 !األرض على المتغيرات بسبب النظام إلسقاط سريعا   دوليا   تدخال   يستدعي

 0/1/1931 : االستخبارات وكالة في الثاني الرجل اعتبر -( ب ف ا), واشنطن 

 الحرب ان جورنال ستريت وول لصحيفة حديث في موريل مايكل ايه آي سي المركزية

 .المتحدة الواليات امن على تهديد اكبر وتفاقمها سوريا في االهلية

 ".الحرب تأخذه الذي المنحى بسبب اليوم العالم في مشكلة اكبر االرجح على" انها واكد

 الى ينضمون الذين االجانب االسالميين المقاتلين من اكبر عددا اليوم هناك ان وذكر

 !العراق في الحرب اوقاتمن  اسوأبشكل  المعارضة صفوف

 االسد بشار الرئيس نظام ينهار ان او سوريا حدود النزاع يتجاوز ان هو والخطر

 التي االسلحة امن ضمان عدم خطر من وحذر. للقاعدة جديد ملجأ الى البالد وتتحول

 .الكيميائية االسلحة ذلك في بما الحكومة تملكها

 15/90/1931: بجمع تقوم زالت ما االميركية االستخبارات)  ان االبيض البيت اكد 

 .!(مؤكد بشكل حدث ما لتحديد الوقائع

 واعيا قرارا الرئيس سيتخذ الوقائع، كل من تحققنا فور)  انه أميركي المسؤول اكدفيما 

 واضاف. (مطروحة خيارات مجموعة) يملك أوباما ان الى مشيرا ،(الرد طريقة بشأن

 لما وتقييمنا القومية ومصالحنا تتوافق قرارات التخاذ محسوبة بطريقة سنتصرف)

 (!سوريا في اهدافنا يحقق ان يمكن

 10/0/1931  :ضربة أي " بعنوان ميلين لسوماس مقاال   الغارديان صحيفة نشرت 

 يتم الذي سوريا على الهجوم" إن ميلين وقال". والقتل الحروب إال تنشر لن لسوريا

 الغربي العسكري التدخل سيكون وحلفائها المتحدة الواليات قبل من اآلن له التخطيط

 !"عاما 35 منذ إسالمي أو عربي بلد في التاسع المباشر

 منذ باإلزدياد بدأت سوريا في والخليجية الغربية الدول تدخل فكرة)  فإن الحقيقة، وفي

 إلى وأدت 3100عام  االستبدادي النظام ضد انتفاضة بأنه وصف لما األولى األيام

 .!(الجهادية  بالمجموعات نفسها تصف التي الجماعات من ألف 399 من أكثر مقتل

 31/1/1931برنامج / قراي سميح التركي العمال لحزب العام االمين / اليوم روسيا  "

 االجتماعي الوضع يعكس اسطنبول في" تقسيم" ميدان في حدث ما: )"اليوم حديث

 خالل ففي. شك بال خلفياته له هناك حدث ما وإن.. والعشرين الواحد القرن في التركي

 ضد التركي العمال حزب نظمها كثيرة مظاهرات تركيا في خرجت الماضية السنوات

 وضد ، االتاتوركية الكمالية الحركة تصفية الى الرامية وحكومته الرئيس سياسة

 مواقفه وايضا..  هناك العسكري وتدخله سورية حيال العدائية مواقفه استمرار

..  التقسيم هدفها امريكية خطة هو"  الكردي االنفتاح"  يسمى ما ان. اليران المعادية



 – الكبير االوسط الشرق مشروع – االكبر المشروع فلك في تدور األمور هذه وجميع

 اقطاب احد بصفته يعمل بإنه عديدة مرات صرح نفسه واردوغان. امريكا تعده الذي

 اجتماعيا توترا اثارت جميعا االمور هذه ان .االمريكي الكبير االوسط الشرق مشروع

 العمال حزب زعيم وأكد.نراه الذي االجتماعي االنفجار حدوث الى أدى البالد في كبيرا

 عن ويعلن المنصة يصعد الذي القوي الالعب هي اآلن الشعوب ان على التركي

 .(!!ستستمر تركيا في الشعبية االنتفاضة ان. احتجاجه

 12/10/3102:أن خاصة مصادر أفادت)  /آذار 08ثورة / المركز االخباري السوري 

 اإلسالم جيش – الحسين اإلمام لواء – الصحابة لواء)  ومنها وكتيبة لواءا   31 من أكثر

 ثوار لواء – الصحابة ألوية – هللا أسود كتائب – اإلسالم لواء – دوما شهداء لواء –

 مقاتل   35999 من أكثر قوامه عسكري   جيش   بتشكيل قاموا, (  المغوي لواء – الغوطة

 الحصار لفك كبيرة بعملية   للقيام استعدادا   والذخيرة العتاد من بالمستطاع تجهيزهم تم, 

 تشكيل تم والتي”  دمشق إلى الطريق معركة”  اسم عليها وأطلقوا وريفها دمشق عن

 .(!ألجلها الجيش

  يقول وليد المعلم وزير خارجية سوريا: 

 !!وانها تمتلك مفاجآت للعدو ..ليس امام سوريا سوى الدفاع عن نفسها

 قد سوريا   حربيا   طيارا   31)  ان السوري ”سيرياستيبس“ موقع افاد:  16/90/1931

 إستشهادية عمليات لتنفيذ االستشهادية الجوية النسور سرب تشكيل بطلب تقدموا

 على وذلك السورية، السواحل إلى قدومها بحال االمريكية الطائرات وحامالت بالبوارج

 (!الياباني الكاميكاز غرار

وتصديرهم كمفخخات الى .. من ليبيا والعراق وباكستان" التكفيريين " سجناء التهريب 

غرفة عمليات " بقرار من  صفحة اخرى من إشعال المنطقة بالفتنة وتفتيتها..بلداننا

  !"إستخبارية واحدة 

  32 /12/3102 :"في بنغازي شرق ليبيا  الكويفية سجن داخل تمرد حركة حدثت

 الخاصة القوات وقال قائد .."سجين الف من اكثر هرب ثم..الخارج من هجومترافق مع 

 على النار اطالق بعدم االمرالقوات الخاصة  تلقت " اسناد كقوة استدعاؤها تم التي

  !ليبيين غير افارقة وبينهم". !! السجناء

 11 /1/1931 : فروع أحد" الشام وبالد العراق في اإلسالمية الدولة"  تنظيم أعلن 

 شمالي غريب وأبو التاجي سجني على الهجوم عن مسؤوليته العراقية القاعدة تنظيم

 .بغداد العاصمة وغربي

 واوضحت ".السجناء من 599 تحرير"  في نجحوا إنهم للجماعة بيان في التنظيم وقال

 حراس من مساعدة تلقوا المسلحين"  إنلها  بيان في العراقية الداخلية وزارة

 الجماعات قادة احد "ان صحفي تصريح في الهنداوي محمد النائب كشفو .".!السجن

 من هم غريب ابو في العملية منفذي من بالمائة 01 قرابة ان ذكر تونس في التكفيرية

 .!" القاعدة جماعة نشاطات ضمن العراق في المتواجدين التونسيين



 30/90/ 1931: جنوب في القاعدة لتنظيم مخططا   الجزائرية األمن مصالح أفشلت 

 .ورقلة بمدينة سجن في محبوسين لتهريب يهدف كان البالد،

 1 /0 /في باكستان غرب شمال في سجن من سجينا   120 حوالي هرب: 1931 آب 

بالتعاون مع  نفذتها القاعدة من عناصر أن يعتقد التي السجناء لتهريب عملية آخر

 !حراس السجن

في هذا المنعطف  ةالمطلوبالمعالجة فإن .." فعل المستقبلإدارة الحاضر و" السياسة والن 

 :التاريخي من حياة شعوبنا ووجود بلداننا يستوجب

تشكيل جبهة شعبية للقوى الديمقراطية المدنية المناهضة لالستبداد الديني والتكفيريين  .3

وإطالق حمالت توعية اعالمية وفكرية وتظاهرات تضامنية مع الشعوب ..وإلرهابهم

في ..الممنهجة ـ بمفخخات التكفيريين والدعم الخارجي لالرهابالتي تتعرض لـ ـ االبادة 

 !العراق وسوريا ولبنان واليمن

مام البوارج أغلق قناة السويس ) بة بـل  طاالمصرية المُ " تمرد " ولتكن مبادرة 

جميع إيذانا  بحملة شعبية واسعة ومتواصلة في ( الحربية المتوجهة الى سوريا 

عاقة الجهد العسكري واالقتصادي الداعم إللعدوان على سوريا لضة راعلماالبلدان 

 !للعدوان

 ..االرهاب الدول التي يستهدفها يضماإلرهاب لمكافحة  قليمي ودوليإ تحالفتشكيل  .1

 هلرصدمن البلدان التي يستهدفها االرهاب (  موحدةمهنية  عمليات غرفة)إنشاء  .1

ـ ميدانيا  ومكافحته ..ـ إعالميا ومن كانوا إستخباريا  وفضح المتورطين فيه ـ مهما كانوا 

 !!رسميا  وشعبيا  ـ


