
ُكُم كيَف ّنظِّاُم َيحَ ّيَة الّسوُِّريِ ال  ُسوُّر
 الرحيم الرحمن الله بسم

نللبي ل مللن علللى والسلم والصلةا وحده، لله الحَمد
وبعد.  بعده،

وطغيللان ديكتاتوُّريللة عللن أتكلللم أن أريللد ل هنا فأنا
عللن .. ول وطللائفيته بعللثيته عللن .. ول السللوُّريِ النظِّام
.. فهللذا عليلله القللائمين .. وفساد قانوُّنه وفساد فساده

ًا بات أمر أسلللط أن أريد .. وإنما والداني للقاصي معلوُّم
يحَكللم بهللا الللتي ونفسلليته النظِّللام عقليللة علللى الضللوُّء
السوُّريِ الشعب .. ليحَسن السير سوُّرية وشعب سوُّرية
.. وكيللف إليلله آلوُّا الذيِ المرير الوُّاقع هذا وفهم تفسير
الللذيِ الخللبيث الباطني النظِّام هذا مع يتعاملوُّا أن ينبغي

الوُّاقع. هذا إلى بهم آل
ّلم المعلوُّمللة المللوُّر أقللوُّل: مللن عنللد بهللا والمسلل

وطقوُّسه، وثقافته، بعقيدته ابتعد كلما المرء أن العقلء
الملللة، عقيلللدةا .. علللن .. وهملللوُّمه وقيمللله وعلللاداته،
قليللل كللان .. كلمللا إليهللا ينتمللي التي وقيمها وثقافتها،

بهللا، التفريط عليه هان .. وكلما وأرضها بالمة الرتباط
.. أعللدائها .. لصللالح .. ومصللالحَها وحرماتهللا وبأرضللها،

.. البقللاء حب .. هوُّ بها يربطه الذيِ الوُّحيد الشيء وكان
طريقللة .. بللأيِ .. والرغبات والنزوات الشهوُّات وإشباع

كانت!  وسيلة أو
.. الللتي سوُّرية في النصيرية الطائفة فإن وبالتالي

العقيلدةا .. بحَكلم الحَلالي السلوُّريِ النظِّلام وتقوُّد تحَكم
.. وبحَكللم إليها تنتمي التي الكافرةا الباطنية والتصوُّرات

ً ل المستهجنة الغريبة والعادات الطقوُّس ًا عقل للل وشللرع
.. وبحَكللم حيللاتهم فللي ويعيشوُّها أبناؤها يمارسها التي

.. وبحَكللم إليها ينتموُّن التي الهابطة والخألقيات القيم
ً يتوُّارثوُّنهللا الللتي والمللؤامرات الحقاد .. جيللل بعللد جيل

.. .. ولرضللها السلمية للمة النتماء شعوُّر فقدوا فقد
.. .. وأهلهللا .. ودينهللا .. وعقيللدتها .. وقيمهللا وترابهللا
بللأنهم متللوُّارث شللعوُّر .. ولللديهم عليهللا الغيللرةا وشعوُّر

ُيستأصل ما .. سرعان المة جسد في خأبيث غريب جسم
منهلا وبخاصلة السلللم أملة .. إذ حيللن بعد .. ولوُّ ويزول

لحَكللم الطوُّيللل الزمللن ترضللخ أن يمكللن ل الشللام بلد
وكفللر هيمنللة مللن التحَللرر .. ففجللر البللاطنيين الزنادقة
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بللإذن قللادم المارقللة الطائفللة هللذه وجهل وظلم وفساد
السللوُّريِ للنظِّللام الحَللاكموُّن .. والنصيرون محَالة ل الله

لنهلايتهم اليلام يعلدون .. وهم اليقين علم ذلك يعلموُّن
ًا!  وحكمهم ملكهم وزوال عد

ملدار عللى لل حملهللم اللذيِ هلوُّ منهلم الشلعوُّر هذا
الغللزاةا أحضللان فللي بأنفسللهم يلقللوُّا أن للل تللاريخهم

المللة ضللد معهللم .. ليقفوُّا المة أعداء من المستعمرين
يزالوُّن! .. ول وأبنائها
.. بعقليللة سللوُّرية وشللعب سوُّرية يحَكموُّن فهم لذا
مللا سللرعان للله أتيحَللت كفرصللة البلد يحَكم من ونفسية
هللذه يغتنللم كيللف سوُّى له هم ل .. فهوُّ تعوُّد ول تنقضي
وشللهوُّاته نزواتلله إشللباع فللي للل تتكللرر ل التي ل الفرصة

ذلللك كللان .. ولللوُّ ممكللن قدر .. وبأكبر الخاصة وأطماعه
حرمللات علللى .. والعتللداء .. والقتل .. والسطوُّ بالنهب
الرض!  في .. والفساد العباد

ُحكللم مللن .. بعقلية سوُّرية وشعب سوُّرية يحَكموُّن
ٍم سللوُّى حيللاته من يبق لم أنه .. ويعلم بالعدام عليه أيللا

أيِ يحَقللق أن اليللام هللذه فللي ُيبللالي ل .. فهوُّ معدودات
هملله .. وإنما للخأرين خأدمة أو تقدم أو منفعة أو عمران
.. فيمللا عمللره أيللام من تبقى ما يغتنم كيف يكوُّن الكبر
.. ممكللن قدر .. وبأكبر .. ورغباته وشهوُّاته نزواته يشبع

والعباد! البلد حساب على ذلك كان ولوُّ
ونفسللية .. بعقليللة سللوُّرية وشعب سوُّرية يحَكموُّن

هللوُّ .. ثم حق وجه بغير الشيء على يسطوُّ .. الذيِ اللص
ًا صللاحبه .. ويللأتي الشلليء هذا منه يتفلت أن يخاف يوُّملل

كيللف الكللبر هملله .. فيكللوُّن منلله فيسللترده اليللام مللن
.. يملك ل ما يستملك .. وكيف عليه سطا ما على ُيحَافظ
بلله أدى .. ولللوُّ وقانوُّني مشروع إلى مشروع ألل ويحَوُّّل

والعباد!  البلد بحَق والجرائم المجازر ارتكاب إلى المر
ونفسللية .. بعقليللة سللوُّرية وشعب سوُّرية يحَكموُّن

ًا يملك ل الذيِ المعدوم الشحَيح الجاهل فجللأةا .. ثللم شيئ
.. شللأنه وعظِّللم ثمنلله غل بما المليئة البلد كنوُّز تصادفه

ًا بها ويتخبط ُيهلكها فهوُّ ًا تبذير ًا وإسراف فللي .. وإفساد
أن .. خأشللية شفقة ول رحمة ول دراية غير .. من الرض

الشيء!  بعض منها يستفيد من بعده يأتي
ونفسللية .. بعقليللة سللوُّرية وشعب سوُّرية يحَكموُّن

حظِّللوُّظ إل الوُّجللوُّد مللن يعللرف ل الللذيِ النللاني النسان
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.. كللل الخأللرون هلللك .. ولللوُّ ونزواته .. وشهوُّاته نفسه
الخأرين!

ونفسللية .. بعقليللة سللوُّرية وشعب سوُّرية يحَكموُّن
للمللة يعرفللوُّن ل .. الللذين البللاحيين الزنادقللة الكفللار
ّ وأبنائها لشيء!  حرمة .. ول ذّمة ول إل

ونفسللية .. بعقليللة سللوُّرية وشعب سوُّرية يحَكموُّن
ُيمللارس أن يتقللن ول يعللرف ل .. الللذيِ الموُّتللوُّر الحَقوُّد
.. والجللرام .. والغللدر .. والقتللل النتقللام دور سللوُّى

والتآمر!
ونفسللية .. بعقليللة سللوُّرية وشعب سوُّرية يحَكموُّن

.. التي الراقية والخألقية الدينية القيم مطلق يفقد من
الخأرين!  مع والتعايش التعامل حسن من ُتمكنه

سللوُّرية في الحَاكم النصيريِ َترد التي القيم هي ما
النللزاع مللوُّرد عند بها ويلتزم إليها يحَتكم التي .. أو إليها

المرجعيللة هللي .. مللا الخأريللن مع التفاهم عدم وحصوُّل
أوجههللا أسللئلة .. هللذه بهللا ويلللتزم يللؤمن التي الفكرية

يهتموُّن ممن والمثقفين والسياسيين المراقبين لجميع
السللوُّريِ للنظِّلام الحَاكملة .. وبالفئللة السللوُّريِ بالشلأن

ًا ًا عندهم أجد أن .. عسى تحَديد أظنهللم .. ول عنهللا جوُّاب
بقادرين؟!!

تقللوُّل أن مللن .. تمكنللك معتللبرةا دينية قيم هي هل
.. يجللوُّز ل وهللذا يجللوُّز .. هللذا حللرام وهذا حلل هذا لهم

الله؟! عباد في الله اتقوُّا
تعللارفت قللد عالميللة إنسللانية أخألقيللة قيم هي هل

يؤمنللوُّن هللم .. ثللم والمم الشعوُّب جميع وأقرتها عليها
بها؟!  ويلتزموُّن
ًاش ليس فللي الحَاكمللة .. فالنصيرية البتة ذلك من يئ

طقوُّسللهم إلللى إضللافة للل الوُّحيللدةا مرجعيتهللا سللوُّرية
.. الللتي الكللافرةا الغريبللة الباطنية ورموُّزهم ونصوُّصهم

ً الخاصة من كثير يجهلها الشهوُّات نداء ل العامة عن فضل
مللن عليهللم تملللي .. ومللا والفللرج البطللن .. شللهوُّات

ومتطلبات!  وإيحَاءات، إملءات
للنظِّام الحَاكمة النصيرية الطائفة قيل: مبادئ فإن
.. العربية .. والقوُّمية البعث حزب مبادئ .. هي السوُّريِ

والعلمانية! 
فيهللا وجللدوا لنهم .. فنعم؛ العلمانية أقوُّل: مبادئ

إبللاحيتهم، عللن العلن من يمكنهم الذيِ والمبرر الغطاء
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القيللوُّد جميع من .. وتحَررهم السلم لتعاليم وجحَوُّدهم
ردوا ذللك علن ُسلئلوُّا ملا .. وإذا الدينية والخألقا والقيم

ً العلمانيللة إلللى هللذا وفجللوُّرهم مروقهللم أن مللن .. بللدل
النللاس .. فيللثيروا الباطنيللة عقائللدهم إلللى ذلللك يللردوا

عليهم! 
النللاس أبعللد مللن .. فهم العربية القوُّمية مبادئ أما

ً بهللا يتشللدقوُّن كانوُّا .. وإن عنها ًا ليل .. وبرهللان ونهللار
عنصللر للل دولتهللم نشأةا منذ ل .. فهم الحَالي واقعهم ذلك

الغللزاةا .. ومللع المنطقللة فللي وابللتزاز وتفريللق تللوُّتر
.. ل ومصللالحَهم العربيللة الشللعوُّب علللى المسللتعمرين

.. فللإن عربللي نظِّللام أيِ مللع مميللزةا علقللة أيِ تربطهللم
ًا اصطلحَوُّا المعاصللرةا العربيللة النظِّمة من نظِّام مع يوُّم

النظِّام علقة فإن المقابل في .. بينما َسنة معه اخأتلفوُّا
الرافضللي اليرانللي النظِّللام مللع السللوُّريِ النصلليريِ
ًا وعشرين خأمسة من أكثر ومنذ ل الفارسي علقللة للل عام

فللي اخأتلفهمللا .. رغللم المنطقللة فللي وفريللدةا مميللزةا
علقللة اعتبارها مجرد من أقوُّى .. وهي القوُّمي النتماء
ًا البعض يظِّن كما مصالح في تأتي العلقة هذه أن .. علم
ذللك .. ملن وبللدانهم مصلالحَهم وضد العرب ضد الغالب
التشلليع مللذهب لتصللدير بوُّابللة دمشللق مللن جعلللوُّا أنهللم

.. وبوُّابللة وخأارجهللا سللوُّرية في المسلمين بين والرفض
.. المنطقللة فللي الفارسللية اليرانيللة السياسللة لتصللدير

الللدعاةا أفللوُّاه كممللوُّا قللد نراهللم المقابللل فللي بينمللا
.. السللجوُّن فلي بهم .. وزجوُّا السنة أبناء من المسلمين

ًا الشللعب أبنللاء مللن العظِّمللى الغالبيللة يمثلللوُّن أنهم علم
.. وجمعهللم السياسللة هللذه علللى حملهم .. وما السوُّريِ

الجتمللاع هللذا اليرانللي الرافضللي الفارسللي النظِّام مع
النصلليرية إذ النظِّامين؛ لكل الطائفي البعد سوُّى الحَميم

فللرقا مللن .. وفرقللة والرفللض التشيع فرقا غلةا من ُتعد
هللذا نجللد .. لللذا إيللران فللي الحَللاكمين الروافض الشيعة

النظِّللامين: بيللن والللتزاوج والتوُّافللق والتنللاغم التغللازل
اليراني!!   والرافضي السوُّريِ النصيريِ

القوُّميللة مبللادئ مناقشللة غرضللنا ليللس هنللا ونحَللن
ل النصلليريِ النظِّللام أن نثبللت أن غرضللنا .. وإنما العربية

مبللادئ بأيللة .. ول العربيللة القوُّميللة وقيللم بمبادئ يلتزم
ًا إليه أشرنا ما سوُّى أخأرى الشهوُّات وقيم مبادئ من آنف
وقيم!  مبادئ للشهوُّات كانت إذا .. هذا
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الفسلللاد هلللذا سلللبب ذللللك: علمنلللا علمنلللا فلللإذا
.. علمنا المستوُّيات جميع وعلى سوُّرية في المستشريِ

فلي النتشار الوُّاسع والنهب والجرام السطوُّ هذا سبب
والفسللوُّقا التحَلللل هللذا سللبب .. علمنا البلد ربوُّع جميع

جميلللع وعللللى سلللوُّرية فلللي المستشلللرية والباحيلللة
والحَرمللان والجللوُّع الفقر هذا سبب .. علمنا المستوُّيات
.. إل المسللتوُّيات جميللع وعلللى سللوُّرية في المستشريِ

.. علمنللا المتنفللذةا الحَاكمللة النصلليرية الطائفللة مستوُّى
والتخلف .. والجهل والرهاب والرعب الخوُّف هذا سبب

ثلثيللن مللن أكللثر ومنللذ السللوُّريِ الشللعب يعيشه .. الذيِ
ًا الللتي المفاوضللات كللل فشل سبب كذلك .. وعلمنا عام

البللاطني الفاشللي النظِّام هذا مع ُتجرى تزال ول أجريت
.. وأخألقلله .. وقللانوُّنه .. ونظِّللامه تكللوُّينه فللي الغريللب
النظِّللام هللذا استعصللاء سللبب كللذلك .. وعلمنللا ومبللادئه
نظِّام .. فهوُّ الفضل نحَوُّ والتغيير الصلحا على الباطني

اتجللاه نحَللوُّ يتغيللر أن يمكللن .. فإنه للتغيير قابلية وجد لوُّ
يتجه أن حاول .. ولوُّ الفضل ل السوُّأ التجاه واحد: نحَوُّ

يعنللي .. هللذا الفضللل التجللاه نحَللوُّ ل واحدةا خأطوُّةا ولوُّ ل
الجللراحا فتق .. ويعني والزوال بالعدام نفسه على حكم

فللوُّات .. ويعنللي والمجرميللن اللصوُّص أوراقا .. وكشف
المتنفللذين الحَكم لصوُّص .. على والخصائص المتيازات

اخأتياره.   على يتجرؤون أظنهم ل خأيار .. وهذا
النفة والنفسية بالعقلية سوُّرية يحَكم الذيِ النظِّام

يجللوُّز ل .. كمللا والتغيير للصلحا قابل .. غير أعله الذكر
ل الشلليء .. ففاقللد العبللاد أو للبلد خأيللر منلله ُيرتجى أن

معلله المجللديِ الوُّحيللد .. والحَل للخأرين يعطيه أن يمكن
خأللبيث مللرض .. كللأيِ جللذوره ومن الكلي الستئصال هوُّ

المسللكنات معلله تنفع .. ل والطباء العلج على مستعٍص
العقاقير! ول

بإصلللحا يفكللر مللن لكل نصيحَتي .. وهذه قوُّلي هذا
المضللمار هذا في .. ويتحَرك البلد في والوضاع النظِّام

.. .. وجهللللوُّدكم .. وأمللللوُّالكم أوقللللاتكم .. وفللللروا
ًا تهدر أن ومن الضياع، .. من ومؤتمراتكم .. لتصللب ُسللد

َبللث استئصال وهوُّ واحد: أل اتجاه في مللن والمللرض الخ
والعبللاد البلد على يفتح أن الله .. عسى غير .. ل جذوره

ًا ًا عهد .. والمللن .. والكرامللة .. والعللزةا الحَرية من جديد
الله. شاء إن ببعيد ذلك .. وما .. والرخأاء  والمان
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َلللم َبللث استئصللال خأيللار أن أع خأيللار جللذوره مللن الخ
ِلللف صللعب .. كلهللا الخيللارات تنعللدم عنللدما .. لكللن وُمك

للشللعوُّب بد ل .. فحَينئٍذ منه بد ل واحد خأيار في وتنحَصر
أن أرادت إذا .. هللذا مسللؤولياتها وتتحَمللل تترجل أن من

والتقدم. والكرامة، العزةا حياةا تعيش
 ُد َوَما ُكْم َأْن ُأِري ِلَف َلى ُأخَأا ُكْم َما ِإ ْنَها ْنُه َأ ُد ِإْن َع ّ ُأِري ِإل

ِلْصلحََا َطْعُت َما ا َت ّ َتوُِّْفيِقي َوَما اْس ّلِه ِإل ْيللِه ِبللال َل ْلُت َع ّك َتللوَُّ
ْيِه َل ِإ ِنيُب َو .88هوُّد: ُأ

حليمة مصطفى المنعم عبد
"  الطرطوُّسي بصير " أبوُّ

 م. 2/10/2006 هل/ 10/9/1427

www.abubaseer.bizland.com  
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