اسم البرنامج :االتجاه المعاكس
عنوان الحلقة :هل يستحق النظام السوري ضربة عسكرية ساحقة؟
مقدم الحلقة :فيصل القاسم
ضيفا الحلقة:
 حبيب صالح  /كاتب ومعارض سوري جوان رشاد  /عضو النادي االجتماعي السوريتاريخ الحلقة3103/9/3 :
المحاور:
 رأي عام مؤيد للضربة المطلوب ضرب الطاغية استعادة السيناريو العراقي في آفاق الضربة لسوريا  01مليون سوري مشرد هروب كبار العائالت السورية إستراتيجيه أميركا في سوريافيصل القاسم :تحية طيبة مشاهدينا الكرام ،ال للتدخل الخارجي ضد بشار األسد ،نعم
للسكود والكيماوي وغاز السارين والميغ والسوخوي والبراميل المتفجرة وكل أنواع
المدفعية ،نعم لمل يون طفل الجئ ،نعم لثمانية ماليين سيدة عجوز وشاب نازح ،نعم لقتل
مئات األلوف من السوريين ،نعم لمسح مدن بأكملها عن خريطة سوريا ،نعم العتقال
نصف مليون سوري ،نعم لعائلة األسد لمئة عام قادمة ،نعم لتدخل األصدقاء من إيران
وحزب هللا ومالكي العراق وقطعان المهدي ،نعم لدخول الصديق والجار حزب العمال
اإلرهابستاني ،نعم لدخول روسيا القومية العروبية لذبح السوريين ،هذه أو هذا بلدنا
ونحن أولى بتدميره؛ هكذا يتهكم أحد السوريين في الفيس بوك ،أليس حريا ً بالعالم
األخرس أن ينقذ ما تبقى من سوريا من براثن النازية الجديدة ،لكن في المقابل؛ ألن
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تزيد الضربة األميركية إن وقعت الدمار في سوريا دماراً؟ أليس الذين يدعون إلى
قصف بلدهم متآمرين وخونة ألوطانهم؟ لماذا لم يتعلموا من تجربة العراقيين الذين
عادوا إلى العراق على ظهور الدبابات األميركية؟ هل يعقل أن الكثير من دول العالم
ترفض التدخل إلى سوريا بينما يدعو إليه المعارضون السوريون؟ هل تدخلت أميركا
في بلد إال وكانت عواقب التدخل وخيمة؟ أليس حريا ً بالسوريين أن يفضلوا الحوار
الوطني على صعوبته على تحريض اآلخرين على وطنهم؟ من قال إن أميركا جمعية
خيرية؟ أسئلة أطرحها مباشرة عبر األقمار الصناعية من برلين على المعارض
السوري حبيب صالح ،وهنا في األستوديو على السيد جوان رشاد عضو النادي
االجتماعي السوري في بريطانيا ،نبدأ النقاش بعد الفاصل.
[فاصل إعالني]
فيصل القاسم :أهالً بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام نحن معكم على الهواء مباشرة في
برنامج االتجاه المعاكس بإمكانكم التصويت على موضوع هذه الحلقة :هل يستحق
ً
ً
ساحقة عقابا ً له على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد
ضربة عسكرية
النظام السوري
شعبه؟ صوت على صفحة االتجاه المعاكس حوالي  78.8 ،07777نعم  3.21ال ،لو
بدأت بهذه النتيجة معك أستاذ حبيب صالح سامعنا في برلين أستاذ حبيب صالح.
حبيب صالح :نعم2
فيصل القاسم :إيه ،لو بدأت معك بهذه النتيجة بس دقيقة وحدة لدقيقة وحدة ،سأسألك
السؤال ،أجريت مثل هذا االستطالع أو هذا االستفتاء في عام  .771قبيل الغزو
األميركي للعراق هل تؤيد ضربة عسكرية للنظام العراق؟ فكانت النتيجة في عام
 .771حوالي  %07من الشارع العربي ال ضد الضربة ،اليوم األمر معكوس تماما ً
 7020مع ضربة ساحقة ماحقة لنظام بشار األسد ماذا تقول؟
حبيب صالح :ببساطة متناهية ،كانت الضربة ضد العراق ضربة ضد موقف سياسي
للقيادة العراقية وكانت المقصود بها إزاحة العراق من إطار التوازن الخليجي القائم بينه
وبين إيران ،وما أن خرج العراق حتى أصبحت إيران إمبراطورية عظمى..
فيصل القاسم :ادخل لي بالموضوع ادخل لي بالموضوع ادخل لي بالموضوع السوري
بدون هلق التاريخيات يال ا.
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حبيب صالح :أما في الموضوع السوري فهناك الكيماويات تكاد تكون قضايا الساعة
في العالم ،هناك خبراء األمم المتحدة ،هناك طبعا ً الواليات المتحدة هناك المخابرات
الفرنسية ،هناك تقارير االئتالف الوطني السوري هناك تقارير الكتائب واأللوية
المتموضعة في أماكن اإلصابة ،هناك عشرات آالف اإلصابات التي وقعت في صفوف
الثوار ،ما يظهر ويؤكد ويثبت ويقطع أن النظام هو الذي أطلقها ألن كل ضحاياها كانوا
من الثوار وكانوا من المعارضين وال نعرف أن منطقة ما أصيبت وكان بها من أدوات
النظام وبالتالي كل الضحايا كانوا في الجانب اآلخر المعادي للنظام والثائر على النظام
هذا يدل على أن مصدر اإلطالق كان مصدر النظام ومصدر اإلطالق كان جنود النظام
إال آخره إال أن جاءت أيضا ً بعثة األمم المتحدة و..
فيصل القاسم :ماشي ماشي ماشي ماشي ادخل لي بالموضوع لماذا يستحق الضربة
لماذا يستحق الضربة؟
حبيب صالح :إنه يستحق الضربة لسبب واحد أوالً لثالثة سنوات استخدم فيها كل آلة
الحرب التدميرية ضد شعبه هذه أوالً ،ثم ثانيا ً ألنه خرج على كل أسس وروح وقضايا
الشرعية الدولية التي حرمت استخدام أسلحة الدمار الشامل وحرمت استخدام الكيماوي
وحرمت..
فيصل القاسم :وهللا الزم تكون شي واعظ بشي مستشفى طيب تفضل تفضل آه.
حبيب صالح :ورغم ذلك ورغم ذلك وهناك طبعا ً اللجان التي أثبت ذلك وهناك منظمات
األمم المتحدة واليونسكو وغيرها22
رأي عام مؤيد للضربة
فيصل القاسم :ماشي ماشي أستاذ حبيب أستاذ حبيب أنا مش جايبك تعملي محاضرة هنا
قلت لك مش محاضرة هذه نحن لسنا في محاضرة ،كيف ترد على هذا الكالم ،%70
 %7020آه من المصوتين حوالي  07777مع ضربة ساحقة ماحقة للنظام السوري
ماذا تقول لهم؟
جوان رشاد :قبل ما أرد على سؤالك أستاذ فيصل اسمح لي أوالً أن أتوجه بالرحمة
على كل شهداء سوريا الطاهرين األبرار سواء كانوا من المعارضة ومن المواالة..
فيصل القاسم :جميل.
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جوان رشاد :سواء كانوا من المدنيين أو من العسكريين ،الرحمة على سوريا والشفاء
لكل الجرحى والمصابين ،يعني صراحة الكالم اللي عم يحكيه أخي وصديقي الحبيب
من الطرف األخر كالم مضحك يعني رداً على واحترامي للنسبة التي ذكرتها حالياً،
اإلعالم المزور المفبرك للحقائق يعني األطفال إلي عمره  6سنين و 0سنين حاليا ً
سيضحكون على إحصائيات الجزيرة22
فيصل القاسم :المزورة ،بس دقيقة بس دقيقة22
جوان رشاد :خليني أكمل إيه خليني كمل..
فيصل القاسم :ال ال دقيقة بــ .771أجرينا نفس االستفتاء لماذا كان عكس ذلك؟
جوان رشاد :ماشي الحال ألنه بــ .771و  .772التزوير اإلعالمي والغش عن
طريق الجزير ة وأخواتها ومشتقاتها ما كانت بالطريقة هذه فخليني خليني أرد على
سؤالك.
فيصل القاسم :تفضل.
جوان رشاد :نعم ،األخ الكريم عم بقول هنالك تقارير أميركية وثبوتيات وموثقات،
يعني سبحان هللا يعني عم يؤكد لنا كالم مسيلمة الكذاب كلياتنا نتذكر لما طلع كولن باول
على  United Nationورفع األنبوبة قال :هذه األسطوانة السالح العراقي سالح
التدمير الشامل إذا ما هجمنا على العراق العالم كله في خطر ،شو طلع؟ طلع مسيلمة
الكذاب بنفسه ،كولن باول نفسه شو قال؟ أنا كذبت عليكم يا جماعة خلينا نرجع على
سوريا ،يعني باهلل عليك واحد يقنعني يا أخي باهلل عليك يا فيصل أٌقنعني ،الجيش العربي
السوري يتقدم على طول الجغرافية السورية يتقدم على كل الجبهات ،الحكومة السورية
طلبت المفتشين الدوليين أو المراقبين الدوليين يجوا على دمشق ،وصلوا لدمشق باليوم
الثاني تقوم القيادة السورية باستخدام السالح الكيمياوي على بعد عدة أمتار من المفتشين
الدوليين ،يعني هذه مهزلة ومسخرة ،الحقيقة والقصة كلياتها مبينة فبركة عملتها
المخابرات السعودية بقيادة بندر بن سلطان بعد الفشل الذريع الذي واجهته القيادة قيادة
اإلخوان المسلمين في المنطقة بقيادة قطر وفشلوا بعد سنتين ونص بعد اإلجرام والقتل
والتدمير والزخرفة اإلعالمية والتزوير اإلعالمي ما طلع معهم شي جابوا الوهابية
تستلم الحرب على سوريا ،فأول ما قام بندر واستلم جاب عصاباته الوهابية واإلجرامية
من القاعدة ومن جبهة النصرة ومن يحزنون ضربوا الضربة حتى يوقعوا أميركا بفخ،
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وحاليا ً أميركا بفخ ،يعني معقول باهلل عليك أقنعني كيف جيش بتقدم عسكريا ً ويطلب من
 United Nationتبعث المفتشين وبنفس اليوم يوم الوصول إلى دمشق تقوم الحكومة
السورية باستخدام السالح الكيماوي يعني مسخرة وهللا مسخرة.
فيصل القاسم :جميل جداً سيد سيد حبيب رد على هذا الكالم فضل يال ا.
حبيب صالح :أو ً
ال ،أوالً القوى الدولية التي جاءت ودخلت لمناصرة االستبداد كانت
قوى إيرانية وقوى حزب هللا وقوى الحوثيين من اليمن وقوى أبو فضل العباس من
العراق وقوى المالكي وبالتالي فإن الضربة المفترضة التي ستحصل إن هي حصلت
بعد التردد األوروبي الكبير هي ضربة لشرعة األمم المتحدة ضربة ألننا نحن جزء من
الشرعية الدولية ،نحن شعب يباد ،نحن هناك ثمانية ماليين في الشوارع ،هناك عشرة
ماليين من الجياع ،هناك اثنين مليون من المشردين في األردن وفي تركيا وفي لبنان
هناك ثالثة ماليين طفل بال مدارس هناك حياة انتهى اقتصاديا تفككت وانتهت هناك
انهيار في كل شيء هناك تدمير لكل المشافي والبني التحتية..
جوان رشاد :ومين مين عم بدمر المباني والمستشفيات؟
فيصل القاسم :إمبال خليه بس دقيقة خليه يكمل سيد حبيب طيب كل هذا الدمار وتريد
مزيداً من الدمار من أميركا أيضاً؟
حبيب صالح :أنا أقلك أن الضربة جاءت لكي توقف هذا الدمار ،المحتل عندما يأتي
يقوم بالتدمير أما الذي يأتي كقاضي يأتي بمنطق الشرعية الدولية يأتي بتكليف دولي
يأتي بتكليف من شرعة األمم إنما ال يأتي محتالً وال يأتي ضاربا ً إنما يأتي لوقف
الضرب عن الشعب السوري ،ونحن نطالب بأن تأتي هذه الضربة بكل مكوناتها
ومفرداتها وقوتها وبكل التحالف الدولي ألنها وحدها الضمانة على أن يقف الضرب
الذي يعزف النشيد السوري ونشيد حماة الديار قبل أن تبدأ المذابح ويبدأ القصف
الكيماوي وقبل أن تبدأ المقابر الجماعية كلها تحصل على عزف النشيد السوري وآخره
وإلى آخره ،يضعون العلم السوري على الجثث يضعون شعاراتهم على الجثث
ويقصفون قصفوا المباني قصفوا البيوت قصفوا القرى حرقوا المزارع قتلوا الماشية
ضربوا المحالت التجارية منعوا الصيدليات من أن تعطي األدوية أوقفوا األطفال عن
الذهاب إلى المدارس ليس هناك في سوريا مدارس ،كل هذا ال يأتي في مسار ثورة
انقالبية عسكرية على نظام جاء وقد ورث الحكم عن أبيه ثم بدأ بحرب شاملة ضد
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شعبه ،هذه ثورة شعبية بكل مكوناتها..
فيصل القاسم :طيب خلينا بموضوع الضربة سيد حبيب خلينا بموضوع الضربة خلينا
بموضوع الضربة بس دقيقة..
حبيب صالح :الضربة يجب أن تتم نحن نطالب بالضربة ألنها الضربة التي ستقيننا
ضربات بشار األسد وإال إذا انتظرنا بدون ضربات تنقذ وتوقف ضربات بشار األسد
فإن السكود سيستمر بالضرب والغازات ستستمر في االنطالق واألمم المتحدة اآلن وفي
مخازن النظام هناك ألف وأكثر من ألف طن من غاز السارين وهناك آالف األطنان
وبالتالي هو يعتبر يعني يعتبر أن قدرته الكيماوية يجب أن توازي عسكريا ً القدرة
النووية إلسرائيل وما دام قد بدأ في استخدامها وما تبقى..
المطلوب ضرب الطاغية
فيصل القاسم :طب وصلت الفكرة طيب سيد حبيب سيد حبيب وصلت الفكرة أنا أسألك
سيد جوان يعني على موضوع يقلك الدمار الدمار ،أحد الكاريكاتيرات التي تناولتها أو
توزعتها الصحف الغربية والعربية في األيام الماضية صورة لطيار أميركي لطائرة
أميركية فوق سوريا ينظر إلى األرض السورية ويقول :يخرب بيتك يا بشار األسد ما
خليت لنا شي نقصفه ،طيب السؤال المطروح البلد أنتم تقولون ال نريد مزيداً من الدمار
وهذا السؤال اللي سألته إياه ال نريد مزيداً من الدمار في سوريا ،لكن سوريا تدمرت
هذا من جهة ،محمد السلمان يقولك القول بأن الحرب أو الضربة ستكون على سوريا
بأن الضربة ستكون على سوريا هي محض افتراء وتزوير وتكريس لمقولة سوريا
األسد ،التي دفع الشعب السوري نصف مليون ضحية للخالص منها ،الحرب هي على
نظام العهر والمناكحة على بشار الكيماوي ،أما الحرب على سوريا فيقوم بها محور
العهر والمناكحة ضد سوريا منذ ثالثين شهراً فكفى نفاقاً ،الضربة لن تكون لسوريا
يجب أن نميز بين سوريا وبين بشار األسد ،سوريا ليست سوريا األسد ،سوريا هي
وطن السوريين فكفانا ،اآلن يخونون الجميع أن ضد سوريا أنت مع ضرب سوريا ال
أحد بكامل عقله سوري بكامل عقله يقبل بأن تضرب بلده ،الضربة لألسد وشتان بين
الطاغية والوطن ،الضربة للطاغية ،أن تكون ضد الطاغية قمة الوطنية أما أن تكون
ضد البلد قمة الخيانة ،هذه ضد الطاغية ،هكذا يقلك كيف ترد؟
جوان رشاد :يعني أنا كمواطن سوري أنا كمواطن سوري كشخصي بتكلم باسمي
6

الشخصي أتقبل كل مواطن سوري أن يكون معارض لديه الحق أن يكون معارضا ً وكل
إنسان سوري عنده الحق بأن يعبر عن رأيه وحتى يكون معارض للنظام وحتى يطالب
بإسقاط النظام ،لكن من داخل سوريا بأساليب وطنية وأساليب حضارية وتحت سقف
السيادة السورية..
فيصل القاسم :بس دقيقة2
جوان رشاد :ال ال خليني كمل22
فيصل القاسم :بس دقيقة2
جوان رشاد :بس نقطة مهمة كثير خليني أكمل رجاء ،رجاء22
فيصل القاسم :تفضل2
جوان رشاد :أنا بتق بل من كل إنسان سوري يقول اللي بدو إياه ويشتم إلي بدو إياه
ويسب اللي بدو إياه تحت..
فيصل القاسم :كنك زلمة ابن زلمة روح اشتم ربع كلمة بسوريا وهللا العظيم يعملوك
صانع ،يا زلمة يا أخي أنا حكيت كم كلمة ،حكيت كم كلمة عندي طلعت صانع قنابل
انشطارية ،طلعت مخصب يور انيوم نباتي اشتريته من البزورية أنا العبد الفقير أمامك ما
بعمري عملت شغلة ،فقط حكيت طلعت مخبي عندي دجاجات بخم الدجاجات عم
بخصب يورانيوم وعم بيع كذا لك على مين عم تضحك يا زلمة؟ على مين عم تضحك؟
بدك تحكي كلمة وهللا بزتوك وراء الشمس حتى اآلن قال حوار وطني قال..
جوان رشاد :خليني أجاوبك ،خليني يجاوبك..
فيصل القاسم :تفضل.
جوان رشاد :أنا بتقبل من كل إنسان سوري أن يكون معارضا ،من كل إنسان معارض
في سوريا عنده الحق المطلق الكامل انه يعارض بشار األسد ويعارض أي نظام في
سوريا ويعارض طريق الحكم لكن تحت سقف وطن وتحت سيادة سوريا ،ولكن انه
أسمع من ابن أمي وأبي مواطن سوري عم يطلب االستعمار وعم بناجي االستعمار وعم
يترجى المستعمر اللي هو خائف أساسا ً يقول له يا مستعمر تعال دمر بلدي ،تعال اعتدي
على عرضي وشرفي وكرامتي أنا سوري ،تعال دمرني من شان هللا أنا استلم الكرسي،
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بيت القصيد يا ابن عمي بيت القصيد هنا سوريا مقسمة إلى طرفين ما بقى في بالنص يا
أبيض يا أسود..
فيصل القاسم :مين األبيض؟
جوان رشاد :األبيض مع الوطن مع سيادة سوريا.
فيصل القاسم :مع بشار األسد ؟
جوان رشاد :مع سوريا ،مع سوريا مع سيادة سوريا مع الحفاظ على كرامة سوريا.
فيصل القاسم :جميل ،جميل مش مع بشار األسد؟
جوان رشاد :والخائن.
فيصل القاسم :بس دقيقة مش مع بشار األسد.
جوان رشاد :بشار األسد قائد ،قائد لسوريا.
فيصل القاسم :يعني مع بشار األسد.
جوان رشاد :الشعب السوري اآلن متمسك ببشار األسد لك لو ما كان الشعب السوري
وراء بشا ر األسد ،متمسك بشار األسد كان صار فيه زي زين العابدين ،زين العابدين
من  07يوم هرب.
فيصل القاسم :الن ما أخذ وال فرصة وال فرصة..
جوان رشاد :ال ،ال حسني مبارك..
فيصل القاسم :يا أخي دقيقة ،دقيقة يا أخي في جماهير بدها تسمع السؤال.
جوان رشاد :خلي الجماهير تسمعني ،ال ال نقطة مهمة خليني كمل نقطة مهمة.
فيصل القاسم :تفضل.
جوان رشاد :شوف لو كان الشعب السوري ضد بشار األسد مثلما المعارضة عم تدعي
ومثل ما قنوات الجزيرة ومشتقاتها والعربية وغيرها وغيراتها عم يدعوا لو كان الشعب
السوري ضد بشار األسد كان انتهى بيومين ،كان انتهى بيومين.
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استعادة السيناريو العراقي في آفاق الضربة لسوريا
فيصل القاسم :ماشي وقف ،وقف بدي اسأله إله سيد حبيب صالح ،سيد حبيب صالح
لماذا ال تتعلمون من التاريخ لماذا تريدون أن تأتوا باالستعمار إلى بلدكم أيها الخونة
والعمالء كما يقول لك هو وغيره آه ،لماذا ال تتعلمون من العراق بس دقيقة لماذا ال
تتعلمون من العراق ،هل يعقل أن يقبل إنسان بكامل عقله أن يضرب بلده حتى لو كان ما
كان تحت سقف الوطن ،تحت سقف الوطن كيف ترد؟
حبيب صالح :أقول لك أن أولئك الذين يدعون أنهم يقفون مع النظام السوري هم الذين
جاءت بهم الدبابات األميركية إلى بغداد وهم الذين ركبوها واليوم يقفون مع بشار األسد،
اليوم الذين يقفون مع بشار األسد هم الروس واإليرانيون والحوثيون وهم حزب هللا الذي
بدأ يفرز اإلسالم إلى قسمين..
جوان رشاد :والسعودية وقطر بدك تجيب لك الديمقراطية بالّ ،يعني السعودية وقطر
هال صاروا رواد الديمقراطية.
حبيب صالح :لم يأت أحد إلى سوريا ،لم يأت أحد سعودي أو قطري..
فيصل القاسم :يا أخي مش هذا موضوعي هلق.
جوان رشاد :وجبهة النصرة والقاعدة وبالد الشام والى آخره شو بتسميهم؟
فيصل القاسم :جوان جوان يا سيد حبيب ،يا سيد حبيب طار نص البرنامج ،طار نص
البرنامج وأنت لسه بتفلسف وبتحط لي كالم وبتعلك لي كالم هذا الكالم اللي ينحكى هلق
هذا الكالم ،جاي تقول لي عراق وما عراق لك يا أخي عم أسألك سؤال جاوب ،جاوب،
جاوب..
حبيب صالح :على ايش بدي جاوب على ايش؟
فيصل القاسم :طار نص البرنامج يا أخي يا هللا يالّ تفضل ،شرّف تفضل.
حبيب صالح :أنا عم انقل لك ،انقل لك الذي يحصل في داخل سوريا هو يطلب أن كل ما
هو في داخل سوريا وطني أنا أقول كل ما حصل في داخل سوريا هو القتل والذبح
والفتنة وورطوا الطوائف في مواجهة بعضها كل ما صار في الداخل كان الفتنة..
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فيصل القاسم :يا أخي عم أحكيك عن الضربة األميركية يا حبيب صالح احكي لي عن
الضربة األميركية ،أعطيني مبررات.
حبيب صالح :الضربة األميركية يجب قلت في البداية أنها يجب أن تحصل لوقف
ضربات بشار األسد الكيماوية..
فيصل القاسم :ما شاء هللا ما شاء هللا إيه تفضل.
حبيب صالح :ويجب أن تحصل لوقف ضربات بشار بالسكود والدبابات والمدفعية وكل
مختلف األسلحة ،الضربة األميركية تأتي لضرب آلة األسد العسكرية ولخلق المناخات
التي يستطيع بها من يريد الهرب ،من يريد أن يترك نظام بشار األسد ،من يريد أن ينشق
عن نظامه من يريد ،من يريد إلى آخره والضربة ستترك المناخ للجيش الحر كي يبدأ
بتحرير المواقع التي ينهزم فيها النظام..
 41مليون سوري مشرد
فيصل القاسم :طيب أشكرك ،أشكرك وصلت سيد جوان أنت تقول ليس هناك سوري
وال نريد وال نريد ،اليوم تقول األمم المتحدة أن أكثر من مليونين ونصف مليون سوري
أصبحوا خارج سوريا ،أصبحوا الجئين  03مليون سوري نازح فقد بيته ودمرت بيوته
وتدمر مصدر رزقه وتدمر كذا صار عندك  01مليون ماشي ،هال 01مليون اللي
تشردوا وقتلوا وضربوا بالدبابات وضربوا بالصواريخ وضربوا بالراجمات وضربوا
بكل شيء ،لو شاهدوا األميركي يضرب حماة الديار راح يزعلوا منه لألميركي صاروا
يقولوا السوريين اآلن بالكروز وليس بالكيماوي ما الذي دفع السوريين لالستنجاد
بالكروز؟ وجدوا أن الكروز هو الموت الرحيم اآلن ،هو الموت الرحيم لماذا تلوم
السوريين على االستنجاد بالشياطين ألن شافوا األباليس لم يترك سالح هل شاهدت
مناظر األطفال؟ األطفال الذين يموتون وعيونهم مفتوحة هل شاهدتها؟ بتقول لي أن
السوريين اللي فقدوا أرزاقهم وصاروا مهجرين ويأكلون من الزبالة بدهم يوقفوا ضد
الضربة األميركية حكم المنطق ،حكم عقلك جاوب؟
جوان رشاد :راح أجاوبك ،لكن الزم افهم منك على أي سوريين عم تحكي على
ماليين..
فيصل القاسم :على  01مليون سوري مشرد..
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جوان رشاد 01 :مليون ماشي الحال..
فيصل القاسم :وال ما لهمش قيمة هدول؟
جوان رشاد :أل كل سوري عنده قيمة ودم السوري حرام على السوري حتى الناس
تسمع ،دم السوري حرام على سوري ،هالبيوت المخربة وهالناس المهجرة مين اللي
هجرها ما عم تشو فوا على التلفزيونات جماعات النصرة وجماعات الوهابين السعوديين
والقتلة والمرتزقة..
فيصل القاسم :ماشي خليني قل..
جوان رشاد :خليني كمل.
فيصل القاسم :ال ال في نقطة يا أخي بس دقيقة.
جوان رشاد :يا أخي ال ال.
فيصل القاسم :بس دقيقة.
جوان رشاد :يا أستاذ فيصل خليني جاوب على سؤالك.
فيصل القاسم :يا أخي بدي اسأل ،مين اللي عمل الدمار بس دقيقة مثلما قاطعته من اللي
عمل الدمار ؟
جوان رشاد :مين عمل الدمار؟
فيصل القاسم :العصابات.
جوان رشاد :العصابات طبعاً.
فيصل القاسم :ماشي خليك شوي ،خليك شوي العصابات والوهابيين والتكفيريين
واإلرهابيين ماشي والمجرمين وأنا معك ماشي ،وأنا معك طيب ،إذا كانوا هالمجرمين
وهالوهابيين وهالكذا دمروا نص سوريا أو ثالث أرباع سوريا وهجروا  03مليون،
واثنين مليون الجئ وكسروا االقتصاد وفرفطوا سوريا آه ،ما الذي يفعله النظام لماذا لم
يحم السوريين من هذا اإلرهاب الكبير الذي حل بسوريا على مدى  31شهراً ،النظام
ِ
الذي ال يستطيع أن يحمي شعبه من هؤالء اإلرهابيين اللي دمروا سوريا ليش يضله
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يحكم سوريا؟! أنت كسوري ليه ما تعطي لما  31شهر أنا يقول لك وأنا عم بحارب
إرهابيين وفشل وما زال اإلرهابيين يدمرون سوريا؛ جاوب؟
جوان رشاد :أنت إنسان مخضرم وعندك خبرة وعم بتابع اإلعالم العالمي أقوى دولة
في العالم ،أقوى دولة في العالم هي الواليات المتحدة األميركية اإلرهاب أركع أميركا
شلون تمكنوا  01سعودي 01 ،سعودي من جماعة القاعدة ينزلوا أقوى رمزيين
اقتصاديين في العالم خليني كمل
فيصل القاسم :رمزيين وبس ما دمروا أميركا!
جوان رشاد :اإلرهاب ،اإلرهاب ما إله وش ،اإلرهاب ما إله وش.
فيصل القاسم :سوريا دمروها هدول..
جوان رشاد :ال ال اإلرهاب منه بطولة يا فيصل.
فيصل القاسم :بعد في حلب بعد في ريف..
جوان رشاد :في إرهابي ،في وهابي ،في جهادي بالعالم وفي انتحاري ما أجا على
سوريا في انتحاري بالعالم..
فيصل القاسم :طيب النظام الذي ال يستطيع أن يحمي سوريا من اإلرهابيين فليتفضل
ويعطي مكانه لواحد يقدر يحمينا من اإلرهابيين.
جوان رشاد :ال يا عمو ال غلطان النظام والقيادة والجيش العربي السوري اللي بالمناسبة
نوجه تحية من هون لحماة الديار اللي عم يدافعوا عن األرض والعرض وكرامة
السوريين كلهم ،المواطن والمعارضة الجيش السوري يدافع عن أرض سوريا ،يدافع
عن كل ذرة من تراب سوريا من شمالها إلى جنوبها من شرقها إلى غربها.
فيصل القاسم :جميل جداً وصلت ،حبيب صالح ،حبيب صالح ،حبيب صالح سامعني يا
أستاذ حبيب جاوب يا أستاذ حبيب جاوب جاوب يا أخي تفضل.
حبيب صالح :أوالً ،أوالً الذين يقاتلون في سوريا لجيش النظام ليسوا حماة الديار هم
مدمرو الديار ،قتلة الديار  ،قتلة الشعب السوري هم الذين قتلوا األطفال شردوا ،وشردوا
القرى والمدن وقطعوا شرايين الحياة وحرقوا المزروعات وفعلوا كل شيء هؤالء أعداء
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الديار وليسوا حماة الديار.
جوان رشاد :ما شفت العصابات وهم اللي عم يفتحوا صدور الناس وعم يأكلوا قلوبهم
على التلفزيون عم يكذب ،عم يزور الحقائق..
فيصل القاسم :سجل عندك ،سجل عندك تفضل.
حبيب صالح :هؤال ء الذين قصفوا شعبهم بكل األسلحة المخصصة للوقوف ضد الصراع
العربي اإلسرائيلي ولتحرير الجوالن ،هؤالء الذين دمروا األطفال وبكروا ،وبكروا
بطون النساء وقتلوا المواشي وقتلوا الحياة وأسقطوا براميل الدمار الشامل وضربوا
بالسكود وضربوا بكل مختلف أنواع الطائرات وبمدافع الميدان ثم وصل األمر إلى أنهم
بدئوا بالغازات السامة والسارين وغيرها كيف يكونوا حماة الديار وليس هم حارقوها
وقتلتها وهم أعدائها وهم احتلوها فليأت األجنبي الذي يوقف آلة الحرق..
جوان رشاد :ولك يا عيب الشوم عليك ،يا عيب الشوم عليك ولك في سوري يا عيب
الشوم عليك ولك في سوري عنده شرف ،في سوري عنده ناموس عم يطلب من األجنبي
أن يهجم على سوريا وهللا عيب عليك أنا أحترمك كمعارض شوف أنا كنت أحترمك
كمعارض ولكن..
فيصل القاسم :بس خليه يكمل ،تفضل.
حبيب صالح :أنا ال أطلب ،ال أطلب من األجنبي أنا أطلب من معارض أنا أطلب من
ينقذني ،أطلب يوقف الضربة عليه أوقفوا من يوقف الكيماوي أنا أطلب الشرعية الدولية
أنا أطلب أصدقاء سوريا ،أنا أطلب الذين يعتبروا سوريا عضواً في األمم المتحدة وعليهم
أن يقوموا بالتزاماتهم تجاهنا في إطار قضايا حقوق اإلنسان وغيرها نحن نتعرض
لإلبادة ،نحن نتعرض للدمار نحن نتعرض إلى حسم عسكري يقوده النظام الذي كان
يدعي انه ينتخب بنسبة  %99نحن نتعرض من جمهورية ملكية وجمهورية عائلية
يرأسها حسن نصر هللا قبل أن يرأسها آية هللا الخميني نحن نتعرض للحكم طائفة ،نحن
نتعرض لقتل تمارسه اإلدارة الروسية واإلدارة العراقية واإليرانية ،كل كيان بالدنيا كل
شعوب العالم جاءوا إلى سوريا كي يقتلوا الشعب السوري ويدمروه ،ونحن نطلب
الشرعية الدولية كي تتدخل وهذا ليس احتالالً وليس أجنبيا ً إنه صوت الضمير العالمي،
إنه صوت الشرعية الدولية ،إنه صوت الحق العالمي األممي الذي حفظ حقوقنا في
اتفاقات جنيف وحفظ حقوقنا في إطار الشرعية الدولية نحن هذا ليس أجنبيا هذا منقذاً،
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األجنبي هو من قتلنا ،األجنبي هو من أطلق السكود ،األجنبي هو من أطلق السارين،
األجنبي هو من أتى باإليرانيين وحزب هللا ،األجنبي هو من جاء إلى سوريا وقال :هؤالء
تكفيريين واستحضر من التاريخ سكينة وزينب وحجر بن عدي وقال :إني جئت ألعيد
صياغة التاريخ من جديد في سوريا كان عليه أن يذهب إلى الجوالن ويقاتل هناك حيث
العدو ولكنه لم يقاتل جيش العدو قاتل حيث الحماصنة والدروز والعلويين والحماصنة
والحلبية وإلى آخره ،إذن هذا هو العدو من قتلنا هو العدو ومن جاء لينقذنا هو الصديق
وتنتفي عنه صفة االحتالل وتنتفي عنه صفة األجنبي..
جوان رشاد :صار اإلسرائيلي صديق؟!
فيصل القاسم :بس دقيقة طيب ماشي أنا أسألك باختصار.
حبيب صالح :وبالتالي ،وبالتالي نحن الذين ال ندعو اآلخرين إلى احتالل أرضنا ندعو
اآلخرين لنجدتنا.
جوان رشاد :أنت عمالء وخونة.
حبيب صالح :لمساعدتنا ندعو اآلخرين إلنهائنا األزمة..
جوان رشاد :انتم ال تستاهلون الشرف السوري اللي ذرة من تراب سوريا أشرف منك
ومن أسيادك يا خائن يا عميل أنت عم بطالب باالحتالل أنت عم بطالب المساعدة من
اإلسرائيلي يا عديم الشرف يا عديم..
فيصل القاسم :بس دقيقة..
حبيب صالح :أنا أطلبها من الشرعية الدولية وأطلبها من مؤسسات األمم المتحدة.
جوان رشاد :الشرعية الدولية قالت أميركا وإسرائيل..
فيصل القاسم :خليه يكمل ،خليه يكمل..
حبيب صالح :وأطلبها وأنا أطلبها ممن..
جوان رشاد :خلص نص ساعة وهو عم يحكي خليني رد عليه ،خليني رد عليه يا أخي..
فيصل القاسم :سيد حفيظ دقيقة أنا بدي أسألك سؤال.
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جوان رشاد :تزوير الحقائق..
فيصل القاسم :يا أخي..
جوان رشاد :خليني رد عليه تفضل ،تفضل..
فيصل القاسم :بدي أسألك سؤال أنت تقول ،أنت تقول القيادة السورية هي عماد الوطن
والسوريين حولها وكذا وكذا والخائن من يدعو إلى ضرب سوريا صح وال أل؟
جوان رشاد :ماشي ،سوري وطني شريف..
فيصل القاسم :ال ،ال.
جوان رشاد :أنت شو رأيك ،أنت كفيصل القاسم شو رأيك؟
فيصل القاسم :أنا ضد أي تدخل وأي عدوان خارجي على أي بلد عربي ونناقش غير
هذا الواحد ماشي ،خليني كمل لك خليني قول لك..
حبيب صالح :لن تضرب إال آلة األسد ،لن تضرب إال آلة األسد.
فيصل القاسم :بس دقيقة ،بس دقيقة يا أخي دقيقة دقيقة يا أستاذ حبيب أنا على المستوى
الشخصي غير اترك لي الموضوع ،جريدة األخبار اللبنانية تعرفها تابعة لحزب هللا
ماشي ،لحزب هللا ،قبل يومين تقول بالحرف الواحد حسب مصدر مطلع في األمن العام
فإن عائالت سورية من آل مخلوف وسليمان وشاليش وشبيب وعائالت وزراء ونواب
ومسؤولين سابقين وحاليين سوريين عبروا خالل الساعات  31الماضية إلى لبنان عبر
نقطة المصنع الحدودية ولفت المصدر إلى أن معظم هذه العائالت اتجهت إلى مطار
بيروت الدولي فوراً لمغادرة األراضي اللبنانية إلى أماكن أخرى هؤالء الذين يحكمون
سوريا ،شديد ومخلوف وشاليش ودنيا لم يبق منهم وال واحد داخل سوريا ولو قائلة هذا
الكالم المعارضة بقول لك كذابين أوالد  61كذابين ،قالته لبنان وجريدة حزب هللا
المتحالف مع سوريا ،وجاي لتبيعني وطنيات ولك الخائن اللي ببيع وطنه عندما وطنه
ينضرب مش هذا الخائن اللي  31سنة قاعد بالسجن ،بدي أسألك سؤال صغير آخر
سؤال وجاوب على طريقتك ،الضربة والدعوة لضرب سوريا خيانة.
جوان رشاد :السؤال لمين؟
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فيصل القاسم :أما الدعوة لضرب عدو سوريا بشار األسد فهي قمة الوطنية يقول
البعض ،هل معاقبة النظام السوري من األسرة الدولية ،هذا من الفيس بوك ،عدوان أم
تدمير سوريا وذبح شعبها على أيدي األسد عمل وطني شريف؟ يعني اللي دمر سوريا
كلياتها عامل لي إياه وطني شريف واللي بده يوقف القتل وكذا صار خائن ،طبعا مش
سؤالي هذا ،هذا سؤالهم كيف ترد؟
جوان رشاد :يعني وهللا صراحة أنا بسمع كالمه واللي بشوفه حاليا وكأنه عضو في
الكنيست اإلسرائيلي ،يعني نازل ضرب بمحور المقاومة امتدادا من إيران إلى سوريا
إلى المقاومة الوطنية اللبنانية الباسلة التي نوجه لها أشرف تحية.
فيصل القاسم :ماشي ،جاوبني على الذين هربوا من سوريا.
جوان رشاد :دقيقة.
فيصل القاسم :ما رح أسمح لك تحكي ،جاوب على السؤال.
جوان رشاد :عم تزوروا الحقائق يا فيصل.
فيصل القاسم :دقيقة ،يا حبيبي كأنك زلمة جاوب على السؤال.
جوان رشاد :تزوير الحقائق ما له قيمه هذا ،كالم اإلعالم هذا ما له قيمة.
فيصل القاسم :يا حبيبي هذه جريدة حزب هللا ،جاوب ،آل مخلوف كلهم هربوا ،جاوب.
جوان رشاد :ال مخلوف وال غير مخلوف..
فيصل القاسم :جاوب.
جوان رشاد :سوريا أكبر من أكبر عائلة.
فيصل القاسم :أكبر من آل األسد؟
جوان رشاد :سوريا أكبر من أي إنسان.
فيصل القاسم :أكبر من بيت األسد؟
جوان رشاد :أكبر من بيت األسد.
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فيصل القاسم :أكبر من بيت مخلوف؟
جوان رشاد :سوريا أكبر من أي إنسان.
فيصل القاسم :ليش بسموها سوريا األسد؟
جوان رشاد :خليني ك ّمل ،خليني أجاوبك.
فيصل القاسم :ليش خفت؟
جوان رشاد :ال ما خفت.
فيصل القاسم :كأنك فحل احك ،كأنك زلمة جاوب ،كأنك زلمة جاوب.
جوان رشاد :خليني أجاوبك ،أنا زلمة ونص ،صرمايتي تسوى.
فيصل القاسم :ليش خفت؟
جوان رشاد :ال تشك بوطنيتي يا فيصل.
فيصل القاسم :ليش خائف؟ جاوب.
جوان رشاد :أنا رح أجاوبك ،أنا ما استفدت من النظام مثلما أنت استفدت ،ما أخذت
الماليين مثلما أنت أخذت يا فيصل.
فيصل القاسم :ماليين بالليرات؟
جوان رشاد :أنت أخذت ماليين يا فيصل ،وعالقتك بالبعثيين وبالنظام وبالسفراء.
فيصل القاسم :حبيبي هلق شو بدك ف ّي أنا.
جوان رشاد :ال تحكي أنا وطني ومو وطني.
فيصل القاسم :حبيبي.
جوان رشاد :ال تحكي على وطنيتي ،أنا ابني ما يقبض مصاري ويشتري بيوت.
فيصل القاسم :أنا بقبض.
جوان رشاد :ال تشكك بوطنيتي ما بسمح لك.
17

فيصل القاسم :يا أخي دقيقة ،ليش هربت؟
جوان رشاد :خليني أجاوبك.
فيصل القاسم :دقيقة ،ال تصيّح ،أنا قبضت من النظام ،قل لي ليش آل مخلوف هربوا من
سوريا؟ ليش كأنك زلمة يالّ.
جوان رشاد :خليني أجاوبك وأجاوب على عضو الكنيست اإلسرائيلي.
فيصل القاسم :جاوب على السؤال.
جوان رشاد :ال في شغالت ،ز ّور حقائق.
فيصل القاسم :جاوبني على سؤالي.
جوان رشاد :عم يزور حقائق عضو الكنيست اإلسرائيلي ،عم يهاجم محور المقاومة من
إيران لسوريا لحزب هللا إلى المقاومة الفلسطينية.
فيصل القاسم :وموضوع آل مخلوف.
جوان رشاد :خليني أكمل ،عائلة ما عائلة.
فيصل القاسم :طيب.
جوان رشاد :شوف سوريا أكبر من أي إنسان ،سوريا أكبر من أي إنسان ومن أي
عائلة.
فيصل القاسم :أكبر من بشار األسد؟
جوان رشاد :أكبر من أي إنسان في سوريا.
فيصل القاسم :أكبر من بشار األسد؟
جوان رشاد :يا عمو بشار إنسان سوري ،صفته رئيس الجمهورية العربية السورية.
فيصل القاسم :أكبر من رامي مخلوف؟
جوان رشاد :أكبر مني ومنك ومن أي إنسان.
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فيصل القاسم :أكبر من بشار األسد؟
جوان رشاد :أكبر من كل إنسان ،بشار األسد قائد رمز يمثل سوريا.
فيصل القاسم :ماشي ،جميل ،خليك شوي.
جوان رشاد :ال خليني أك ّمل ،ما جاوبت.
فيصل القاسم :ال بدي أسأله هو ،حبيب صالح سامعني؟
حبيب صالح :تفضل.
هروب كبار العائالت السورية
فيصل القاسم :حبيب صالح ،عم يقول لك هذا الكالم سوريا صامدة ولم يتحرك أحد وكل
الكالم الذي تقوله جريدة األخبار عن هروب كبار العائالت السورية غير صحيح
وسوريا لحمها مر ،بشار األسد لحمه مر هذا قائد وطني كبير ،أميركا ال تستطيع أن
تضربه أصال.
حبيب صالح :هؤالء شبيحة وهؤالء مماليك وهؤالء مارقون ليس لهم جذور في الحياة
السورية ،هؤالء جاؤوا سلطة أمر واقع ،هؤالء جاؤوا فتنة أمر واقع ،اختزلوا بعض
الطوائف في طائفة واحدة.
فيصل القاسم :يا أخي جاوبني على هذا الكالم.
حبيب صالح :هؤالء ليسوا سوريا ،سوريا هي الثورة ،سوريا هي الشعب المنتشر اآلن
في البراري والقفار ،سوريا هي النساء التي تلد في البراري ،سوريا هي األطفال الذين
ال يجدون مدارس ،هؤالء هم سوريا ،سوريا هم الذين يقاتلون في الليل والنهار دفاعا عن
مبادئ وقيم.
فيصل القاسم :الرجل يقول لك هذه العائالت لم تخرج من سوريا.
حبيب صالح :هؤالء هربوا وهم موجودون في الضاحية الجنوبية ريثما يتأكدوا أن
الضربة ستقع كي يعودوا أو ال يعودوا ،هؤالء هربوا ألن ارتباطهم بالوطن ال يسمح لهم
بأن يعرّضوا أنفسهم ومصالحهم للخطر ،هؤالء هربوا فضال عن أنه ال يجوز أن تقال
سوريا بالم قارنة مع هؤالء ،سوريا هي شعبنا سوريا هي ثورتنا سوريا هي الجيش
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الحر ،سوريا هي نساؤنا المظلومات هي نساؤنا المغتصبات هم أطفالنا الذين ال يجدون
مدارس ،هذه هي سوريا ،سوريا التي ذبحت بالكيماوي ،سوريا هي التي تن ّكر لها
حكامها المماليك ،حكامها الخونة الذين أرسلوا قواتهم لتحرير الكويت وأرسلوها إلى
العراق وأرسلوها إلى لبنان وأرسلوها إلى كل مكان ،وإذا كان يتحدث عن الممانعة
فالجوالن على جانب درعا فلماذا لم يتشكل محور التحالف في الجوالن من أجل القتال
ضد إسرائيل؟ لماذا لم تنشأ المقاومة وتحالف المقاومة في الجوالن بل نشأت ضد حمص
ودرعا؟
فيصل القاسم :سيد حبيب البعض يقول أو يردد اآلن مقولة القائد األندلسي المعتمد بن
عباد الذي قال إن رعي اإلبل عند ابن عمي وإن ظلمني أشرف مليون مرة من رعي
الخنازير األميركية المعتدية الداعمة لالغتصاب اإلسرائيلي ألرضنا ومقدساتنا وأنتم
اآلن مع هذا الخط.
حبيب صالح :هذه ليست مقولة يمكن تطبيق أي نظام سياسي على.
فيصل القاسم :انبسطت؟
حبيب صالح :هذه حكاية ،نحن ندعو الشعوب التي تعمل على قاعدة جنيف وقاعدة األمم
المتحدة وقاعدة شريعة الحقوق وقاعدة منظمات حقوق اإلنسان أن تأتي لوقف النزيف
السوري وأن تأتي للتفتيش عن الكيماوي الذي سنُضرب فيه حتى ينتهي كل الكيماوي أو
ينتهي كل الشعب السوري ،نحن نريد حماية من الشرعية الدولية ،ال نريد تنصيب محتل
وال ندعو محتل وسنرفض االحتالل وسنرفض نزول جنود إلى أراضينا.
جوان رشاد :أنت تطالب باالحتالل يا كذاب ،يا مسيلمة الكذاب أنت عم تطالب باالحتالل
األميركي.
فيصل القاسم :جوان عيب يا جوان ،الرجل ما اعتدى عليك شخصيا.
جوان رشاد :عم يكذب على الناس يا أخي ،عم يطالب باالحتالل وعم يقول لك أنا ضد
االحتالل.
فيصل القاسم :يا جوان دقيقة ،احترم حالك يا جوان عيب عليك يا زلمة ما خليت حدا من
شرك.
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جوان رشاد :عم ينادي باالستعمار.
فيصل القاسم :يا أخي خليه يرد.
حبيب صالح :أنت لقيط ،لقيط ،لقيط ما بدي أرد عليك.
جوان رشاد :أنت واحد عديم األصل.
فيصل القاسم :سجل عندك.
حبيب صالح :من يلعق أحذية الطغاة ومن يركع للطغاة ومن ال يركع لنزيف الدم الطاهر
أنت لقيط مملوكي ،أنت مارق أنت غير سوري.
جوان رشاد :اسمع يا ابن اللقيطة ،اسمع يا ابن اللقيطة اسمع نحن هنا سوريون.
فيصل القاسم :سجل عندك.
حبيب صالح :أمي أشرف من نظامك.
جوان رشاد :أسيادك األميركان ،ولك اسمعني شو عمل لك األميركي.
حبيب صالح :يلعنك يا صغير..
فيصل القاسم :سيدي.
حبيب صالح :يلعنك يا صغير.
جوان رشاد :ولك اسمع يا لقيط خليني أحكي لك.
فيصل القاسم :سيد صالح ،عيب ،عيب..
حبيب صالح :ما بدي تحكي أنت صانع..
فيصل القاسم :بس دقيقة يا سيد صالح أنا بدي أدير الحلقة سيد حبيب ،خليني أسألك يا
رجل أنت بدك تعمل باألميركي ،طيب إذا األميركي هذا لسه عبس بوجهكم ما ضل وال
عائلة من عائالت النظام إال هربت ،يا زلمة حاجتكم تضحكوا على هالناس ،األميركي
عبس بوجهكم بدناش نحكي شو ساويته ،كيف لو إنه عطس؟
جوان رشاد :خليني أقول لك ،أنا بجاوبك.
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فيصل القاسم :طيب بكره راح يضرب وبنشوف النضال.
جوان رشاد :ماشي الحال ،أنا أقول لك ،يا سيدي اليوم ضابط جنرال أميركي نائب
رئيس مجلس األركان سابقا شو بقول لك اليوم؟ أوباما قال له شخصيا إنه الضربة
المتوقعة على سوريا والهدف األساسي للهجوم على سوريا ليس معاقبة النظام السوري.
فيصل القاسم :جميل.
جوان رشاد :وليس ردا على الكيماوي المزعوم في سوريا.
فيصل القاسم :صحيح.
جوان رشاد :وإنما القضاء على القدرة القتالية للجيش العربي السوري الباسل هذا سيدك
األميركي.
إستراتيجيه أميركا في سوريا
فيصل القاسم :مهم جدا ،حبيب صالح كيف ترد على هذا الكالم المهم؟ أميركا لن
تضرب من أجل عيونك وال من أجل عيون السوريين ،أميركا تريد أن تؤمن السالح
االستراتيجي السوري ،السالح الوحيد الباقي في المنطقة الذي يحمي الديار ،كيف ترد؟
حبيب صالح :الثورة مستمرة منذ  3سنوات ،لم تقدم أميركا على أي تهديد ،لم تقدم فرنسا
على أي تهديد ،أقدموا عندما ضرب الكيماوي فلوال موضوع الكيماوي لما كانت هناك
ضربة قادمة ،الكل يخاف من استخدام هذه األسلحة المحرمة دوليا والتي تخطى فيها
بشار األسد كل المعايير عندما فشل في فك الطوق حول دمشق فأراد أن يفكه بالكيماوي
ألنه أحرج على مدار سنتين.
جوان رشاد :عم يكذب ،يا أخي كذاب وعم يزور.
فيصل القاسم :حط عندك ورد عليه.
جوان رشاد :أعطيني مجال أرد عليه.
حبيب صالح :وبالتالي علينا أن نفصل بين سوريا ونظامها.
فيصل القاسم :طيب.
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حبيب صالح :سوريا هي الشعب الذي يقتل ويهجّر والنظام هو شيء آخر هو الذي يقتل،
ال يجوز أن نتكل م عن سوريا لنعني بها نظام األسد ،ال يجوز أن نتحدث عن معاناة
سوريا ونتحدث عن آل األسد وكأنهم هم قادة سوريا ،هؤالء جاؤوا إلى الحكم بدون
شرعية بدون انتخابات.
فيصل القاسم :ماشي وصلت الفكرة.
حبيب صالح :هؤالء أصبحوا عائلة مالكة.
فيصل القاسم :الدور لسيد جوان.
حبيب صالح :هؤالء يجب أن يقصفوا ،وأنا أوجه للجيش الحر وإلى طائفتي وإلى كل من
في سوريا أن يجدوا فرصتهم في هذه الضربة فيثوروا كل حسب موقعه ولينقضوا كل
حسب موقعه وليتبرؤوا كل حسب موقعه من هذا النظام وأن يتوبوا إلى الوطن.
جوان رشاد :ما في طوائف في سوريا.
فيصل القاسم :سيد جوان كويس ماشي.
جوان رشاد :خليني أرد عليه.
فيصل القاسم :سيد حبيب الدور للسيد جوان.
حبيب صالح :تفضل.
فيصل القاسم :سيد جوان ،هذه بعض المشاركات من الفيسبوك ،ما إلي عالقة بس بدي
أقرأ لك إياها بس ترد عليها.
جوان رشاد :تفضل خد راحتك.
فيصل القاسم :ال تخلطوا بين سوريا والنظام ،ليس هناك سوري بكامل عقله يريد لبلده
أن يضرب ،لكن كل السوريين مع توجيه ضربة لمن أعاد سوريا  11سنة إلى الوراء.
جوان رشاد :طبعا.
فيصل القاسم :المشكلة وأنت منهم ،المشكلة أن البعض ما زال يعتبر أن بشار األسد
ونظامه هو سوريا ،ال أبدا ،الخائن ليس من يدعو إلى عقاب بشار األسد ،الخائن وابن
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الخائن هو الذي يشد على أيدي بشار األسد لإلجهاز على ما تبقى من سوريا ،يعني أنت
اآلن بدفاعك عن بشار األسد وكأنه عم تقول له دمر ما تبقى من سوريا ،الرجل يقول لك
نحن ال نريد أن ندمر سوريا ،نحن نريد أن نضع حدا لهذا الدمار.
جوان رشاد :ماشي الحال.
فيصل القاسم :بدي أسألك  31شهر من الدمار من كذا ،يقول لك ال نريد أن نزيد الدمار
دمارا ،نعرف إنه سوريا تدمرت.
جوان رشاد :ماشي الحال.
فيصل القاسم :لكن الضربة ،لكن الكروز أصبح موتا رحيما بالنسبة للسوريين.
جوان رشاد :وصلت الفكرة.
فيصل القاسم :جاوبهم.
جوان رشاد :رح أجاوبك.
فيصل القاسم :تفضل.
جوان رشاد :رح أجاوبك ورح أجاوبهم ،لكن قبل ما أجاوبك خليني.
فيصل القاسم :باختصار.
جوان رشاد :باختصار ،األخ طائفي وعنصري.
فيصل القاسم :بس مش هو موضوعي.
جوان رشاد :ال ال ال هو قال طائفتي ،هو قال كلمة قال طائفتي.
فيصل القاسم :مش هذا موضوعي.
جوان رشاد :خليني أبشرك وأبشره ،ما في طائفية في سوريا.
فيصل القاسم :جميل وأنا معك.
جوان رشاد :في أطياف وألوان اللي بتشكل الموزاييك والفسيفساء السورية الجميلة من
القامشلي لدرعا لجبل العرب لحمص وحماة ودير الزور جبلة وبانياس وطرطوس.
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فيصل القاسم :رائع.
جوان رشاد :كلها مدينة وبلدة وقرية واحدة.
فيصل القاسم :جاوبني على سؤالي.
جوان رشاد :راجع لك.
فيصل القاسم :شو بدك فيهم ،الموضوع اكبر منه.
جوان رشاد :أكبر منه ومن أسياده.
فيصل القاسم :يا عيني عليك ،تفضل.
جوان رشاد :عم يقول لك أميركا ما تدخلت ،أميركا رأس الحربة من اليوم األول ولكن
أميركا أجبن من أن تتدخل مباشرة في سوريا فو ّكلت قيادة الهجمة العسكرية والهجوم
اإلرهابي لقضيتين ،أوال بقيادة التنظيم اإلخواني اإلخوان المسلمين.
فيصل القاسم :جاوبني على السؤال.
جوان رشاد :رح أجاوبك يا فيصل ،طول بالك.
فيصل القاسم :خلص الوقت.
جوان رشاد :قيادة اإلخوان المسلمين.
فيصل القاسم :ليش ما عم تجاوبني؟
جوان رشاد :قيادة اإلخوان المسلمين فشلوا فسلموها للسعودية.
فيصل القاسم :مش هذا موضوعي.
جوان رشاد :واإلرهابيين.
فيصل القاسم :طيب برجع أسألك ،الطبش على األقل يقول لك سوري ،على األقل يقول
لك إذا مات الشعب بالكروز فهو لم يدفع ثمنه بالعكس لكنه من  31شهر يموت بسالح.
جوان رشاد :يا أخي سمعته.
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فيصل القاسم :مش إلي ،يقول لك نحن إذا متنا.
جوان رشاد :من هو هذا؟
فيصل القاسم :يا أخي سوري.
جوان رشاد :انزل على سوريا وشوف الشوارع ،ماليين الشعب السوري ،لو ما كان
الشعب السوري صامد ولو ما كان الشعب السوري مساند للجيش العربي السوري
الباسل كان الجيش سقط وكان الرئيس سقط وكان سوريا راحت ،من الذي حمى سوريا؟
وعي الشعب السوري والوطنية السورية واإلخالص السوري والدفاع عن السيادة
السورية هذا الذي حمى سوريا مو الكالم الفاضي الطائفي اإلرهابي المقيت اللي عم
يحكيه بالطرف الثاني هو وأسياده األميركان.
فيصل القاسم :وقف شوي خلينا نخلص ،سيد حبيب صالح أخيرا ماذا تريد نحن في
نهاية البرنامج ،اآلن هناك دفع باتجاه ،أال تعتقد أن هذه الضربة أصال ليس هناك ضربة
وليس هناك أي كالم ،أنا بدي أقرأ عليك مشاركة من الفيسبوك مرة أخرى ،دعونا نفكر
منطقيا الكونغرس األميركي مؤسسة تخضع لسطوة اللوبي اإلسرائيلي قلبا وقالبا ،هل
ستعطي هذه المؤسسة للرئيس أوباما الضوء األخضر بضرب نظام دمشق الذي دمر وال
زال يدمر بلدا كانت تعتبره إسرائيل خطرا كبيرا على وجودها؟ أليس من السخف أن
يبارك الكونغرس معاقبة نظام األسد الذي حقق إلسرائيل من الدمار والخراب في بالده
ما تعجز هي عنه في عشرات السنين؟ لقد قالها نابليون ذات يوم إذا رأيت جارك الذي
تخشاه يدمر نفسه بنفسه فال تقاطعه ،فهل الكونغرس بهذه السذاجة ليقاطع جار إسرائيل
الذي يدمر نفسه بنفسه؟ طبعا من المستبعد ،اللهم إال إذا وصلت إسرائيل إلى اقتناع بأن
الدمار الذي تريده في سوريا قد حصل وال بأس من التخلص ممن قام بالمهمة بعد أن
انتهى دوره ،ماذا تقول لهم باختصار؟ هذا إلك وإله السؤال.
حبيب صالح :أقول لك أن اللوبي الصهيوني لو استطاع أن يدفع الواليات المتحدة بعد
قصة الكيماوي لكل الحروب لفعل ألن الكيماوي الموجود في سوريا يفترض استراتيجيا
ويفترض وطنيا وعسكريا أن يكون مكرسا ضد إسرائيل ،وبالتالي اللوبي الصهيوني
يخاف يوما أن يستخدم هذا الغاز ضد إسرائيل ولذلك هو يلح ويطلب.
فيصل القاسم :أشكرك جزيل الشكر ،وصلت الفكرة.
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حبيب صالح :أرجو لهذه الضربة أن تتم ،وأرجو أن يسحق نظام آل األسد وطغاته وأن
يسحق الشعوبيون وأن يسحق الطائفيون وأن تسحق أجهزة المخابرات وأن يسحق
الكالب الذين لم يجدوا لهم دورا في تاريخ أمتهم ووطنهم وشعبهم وثقافتهم ومستقبلهم
وتحرير أرضهم.
فيصل القاسم :أشكرك وصلت الفكرة ،ماذا تقول بجملة واحدة؟ الكلمة األخيرة لك؟
جوان رشاد :سوريا للسوريين ،المسألة الحوار هو الحل األساسي ،سيدافع الشعب
السوري بأطفا له ونسائه ورجاله عن كل ذرة من تراب سوريا المقدسة بالجيش العربي
السوري الباسل.
حبيب صالح :أنتم الخونة.
جوان رشاد :يا حماة الديار ،أنتم المجرمين الخونة ،عمالء آل سعود وعمالء األميركان
وعمالء أردوغان.
حبيب صالح :نعم لنا الشرف نحن حزب المقاومة يا خائن.
جوان رشاد :أنت خائن.
فيصل القاسم :شكرا لكم وإلى اللقاء.
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