اسم البرنامج :االتجاه المعاكس .
عنوان الحلقة :الشارع العربي والضربة األميركية المزمعة لنظام األسد.
مقدم الحلقة :فيصل القاسم.
ضيفا الحلقة:
 أحمد المصري  /إعالمي. إبراهيم حمامي /كاتب وباحث.تاريخ الحلقة.3102/9/01 :
المحاور:
 الشارع العربي والضربة األميركية المحتملة الفرق بين الوضعين السوري والعراقي محاولة إلنقاذ ما تبقى من سوريا تدمير على الطريقة الروسية األسد والتخلي عن المخزون الكيماويفيصل القاسم :تحية طيبة مشاهدينا الكرام ،أال تحظى الضربة األميركية للنظام السوري
إن حصلت بتأييد منقطع النظير في الشارع العربي ألنها تستهدف رأس الفاشية الجديدة
في العالم؟ يصيح ضيفنا ،أال ينتظر الشارع الضربة على أحر من الجمر؟ يصيح
معارض سوري ،أال تتجاوز نسبة المؤيدين لضربة عربيا ً أكثر من %01؟ كيف يُعير
النظام السوري العرب بأنهم يتآمرون عليه وهو الذي أول من بارك الغزو األميركي
للعراق؟ ألم يكن الذين عادوا إلى العراق على ظهور الدبابات األميركية في الست زينب
بدمشق يبيعون المالبس الداخلية النسائية والمجوهرات؟ لماذا نسي نظام األسد أنه حارب
جنبا ً إلى جنب مع القوات األميركية ضد العراق؟ أال يجب على كل من ما زال يؤيد
النظام السوري في الشارع العربي أن يخجل على نفسه بعد أن تنازل بشار األسد
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إلسرائيل و أميركا عن شرف سوريا العسكري المتمثل بالسالح الكيماوي كي يطيل بقاءه
بالحكم لذبح الشعب السوري؟ يضيف آخر ،لكن في المقابل؛ ألم تثبت األيام أن المقصود
بالضربة األميركية إن حصلت ليس النظام السوري حليف الصهاينة بل سالح سوريا
اإلستراتيجي؟ يتساءل معارض مستقل ،هل يعقل أن يبارك الشارع ضربة أميركية
لصالح إسرائيل بالدرجة األولى؟ لماذا ال يستطيع البعض التمييز بين استهداف النظام
واستهداف سوريا؟ أال يتوجس الكثيرون من التدخل الخارجي؟ هل تدخلت أميركا في بلد
إال وكانت نتائج تدخلها وخيمة؟ أليس من حق الشارع العربي أن يتذكر محنة العراق
عندما يرى التهديد األميركي لسوريا؟ أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على اإلعالمي
أحمد المصري ،وعلى الكاتب والناشط الدكتور إبراهيم حمامي ،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 تؤيد ضربةً
أميركية لنظام الرئيس السوري بشار األسد صوت على صفحة االتجاه المعاكس حوالي
 01ألفا 5.97 ،نعم  3197ال ،إبراهيم حمامي لو بدأت معك بهذه النتيجة حوالي %01
من الشارع العربي من المصوتين سميها ما شئت هناك يعني انتظار على أحر من
الجمر ،شيء غريب عجيب ،هناك انتظار على أحر من الجمر في الشارع العربي ليس
بالشارع السوري والمعارضين بل في الشارع العربي لضرب نظام بشار األسد حتى من
الشياطين ماذا تقرأ يعني شيء غريب؟
الشارع العربي والضربة األميركية المحتملة
إبراهيم حمامي :بسم هللا الرحمن الرحيم ،تحية لك دكتور فيصل ولكل المشاهدين
الكرام ،يعني بداية أجيب على سؤالك أعتقد أن هذه نسبة تعكس تماما ً وضع الشارع
العربي..
فيصل القاسم :تعكس وضع الشارع العربي؟!
إبراهيم حمامي :نعم حقيقةً ألن ما رآه الشارع العربي خالل عاميين ونصف من اإلجرام
والقتل والتشريد والتعذيب يعني كل أنواع اإلجرام التي لم تخطر على البال في سوريا
أصبح اآلن كل أحرار العالم ليس فقط الشعب السوري ينتظرون أن يضرب هذا النظام
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يمنة ويسرى وفي المنتصف ويشل ويسحق ،لكن خالل  32ساعة هناك متغيرات كثيرة
في ا لعالم بعد أن كانت هناك ضربة وشيكة أصبح هناك الحديث عن مخرج لهذا النظام،
طبعا ً هذا سيؤخر ضربة النظام الضربة حتمية وستكون ولن ينجو النظام منها بالتأكيد
وربما ستكون عملية إذالل خالل الفترة القادمة كما حدث في دول أخرى من خالل تسليم
الكيماوي ثم البيولوجي ثم صواريخ طويلة المدى ثم الدخول إلى القصور وغرف النوم.
فيصل القاسم :يعني كما يقول البعض إذا أردت أن تصطاد فريسة در حولها ثالث
مرات كي تأكلها نظيفة.
إبراهيم حمامي :والعالم يحشد ويستعد لذلك ،لكن ما حدث في األربع وعشرين ،الثمانية
وأربعين ساعة األخيرة يثبت شغلتين أوالً يثبت أن هذا الغرب بشكل عام غرب منافق،
ال يهمه قتل السورين خالل السنتين ونصف الماضيين وكأنه قتلهم بأسلحة عادية مش
مشكلة لو ضربهم نووي ،وال يهمهم أيضا ً قتلهم بالكيماوي كأنه بقلك لو المجرم قتل
وسلم سالحه هو بريء وهذا قانون دولي جديد على ما يبدو ،ويثبت أيضا ً أن النظام
جبان أعطوه سبعة أيام ليذعن ولكنه في سبع دقائق شلح وطوبز كما تقولوا في سوريا..
فيصل القاسم :شو يعني شلح وطوبز؟
إبراهيم حمامي :هذه عندكم أنت بتعرفها معناها دكتور فيصل..
فيصل القاسم :آه آه.
إبراهيم حمامي :حقيقةً لم ولن ننخدع باألجندة الغربية وما الذي يريده الغرب وال ندخل
في تفصيلها طبعا ً أميركا مش مؤسسة خيرية وال الغرب مؤسسة خيرية عشان يقوموا
بهذا األمر.
فيصل القاسم :طيب ماشي إيه طيب بس خلينا على موضوع خلينا بموضوع لماذا هذا
الحماس المنقطع النظير لضرب النظام السوري ،هذا هو السؤال نريد أن نعرف؟
إبراهيم حمامي :شوف أخي ،أخي الكريم نقولها بوضوح لن نمارس النفاق أو التقية كما
يفعل البعض ،الشارع السوري والشارع العربي يطالب بذالك منذ عام  3100وهذا
سنثبته بالدليل القاطع ،الشعب السوري؛ نحن نقف مع الشعب السوري واختيار الشعب
السوري نحن نقف مع الشعب السوري ضد النظام ،الحديث هو عن ضربة لهذا النظام
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وليس الضربة لسوريا لم يبقى في شيء سوريا شيء في سوريا ليضرب النظام دمر البلد
والعباد ،ضل يحكي لنا عن الممانعة والمقاومة أربعين سنة ثم باسم الممانعة والمقاومة
يتنازل عن كل شيء اآلن كي يبقى عشان الكراسي ،فالذي دمر البالد والعباد ال يحق له
التحدث عن البالد والعباد وأن وهللا سورية تتعرض ألزمة ،األمر اآلخر الذين اآلن يعني
يقودون هذه الحملة للدفاع عن هذا النظام وليس دفاع عن سوريا ،سوريا تدمر من سنتين
ونصف اللي بدو يدافع كان دافع من زمان ،سكتوا وبلعوا ألسنتهم طوال عاميين ونصف
و لم يدينوا ال اإلجرام النظام السوري وال التدخل الخارجي من روسيا إيران وال
االحتالل اإليراني في سوريا.
فيصل القاسم :وال حزب هللا.
إبراهيم حمامي :ما االحتالل اإليراني له أوجه من العراق ومن إيران وحزب هللا كلهم
جايين يصبوا االحتالل المذهبي اإليراني ،وسكتوا واآلن يتحدثون عن خوفهم وخشيتهم
على الدماء السورية وهذا الكالم حق يراد به باطل.
فيصل القاسم :سنأتي عليها ،باختصار شديد إنه تعتقد إنه هناك تحمس غير منقطع
النظير؟
إبراهيم حمامي :ال ليس ذلك فقط يعني ربما سيصاب الشارع العربي بخيبة أمل لو لم
تحدث هذه الضربة ألنه عواقبها ستكون وخيمة أكثر ،النظام السوري سيتمادى أكثر
عندما يعلم أنه يستطيع أن يخرج بفعلته سالما ً معافى سلم سالحك وانتهت القصة اقتل كما
تشاء بالصواريخ والبراميل والدبابات واألمور هذه كلها.
فيصل القاسم :طيب وصلت الفكرة ،أحمد المصري سمعت هذه يعني أريد أن يعني لو
أخذنا هذا التصويت حوالي  %01من الشارع يريدون أو يؤيدون ضربة  %01يعني
شيء بصراحة يعني بصراحة شيء عجيب.
أحمد المصري :طبعا ً غريب!
فيصل القاسم :يعني الشارع العربي لو قارنا أعيدك إلى الغزو األميركي للعراق في
 3112كنا نجري نفس االستفتاءات أريد أن أقارن بالماضي..
أحمد المصري :أوالً هذه..
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فيصل القاسم :بس دقيقة بس سآتيك إليها في ذلك الوقت كنا نجري نفس االستفتاءات هل
أنت مع ضربة للعراق كان حوالي  %.1من الشارع ال بصوت عالي ،اآلن العكس
يحصل يعني الجميع يريد ضرب بشار األسد بالشارع العربي فسر لي إياها ما رأيك؟
أحمد المصري :طبعا ً هذا كالم غير واقعي  %01من الشارع العربي أنا بنفسي أرى بأم
عيني اليوم كان في مظاهرة في غزة ضد الضربة ،كل يوم هناك في مظاهرات في
مصر في الجزائر ،المغرب العربي قد المشرق العربي وأنت أدرى على مرتين،
المغرب العربي كله بال استثناء الجزائر كلها ضد الضربة نظاما ً وشعباً ،مصر ضد
الضربة نظاما ً وشعباً ،هذا غير سليم ،يعني هذه األرقام طبعا ً هذه األرقام غير سليمة،
اثنين كان في هناك عملية إعداد وتضليل للرأي العام العربي إلعداده لهذه الضربة وإن
هذه الضربة يعني ضد النظام وإنه إحنا بدنا نسقط النظام وإنه مش هدفنا سوريا ،هذا
الكالم أنا أؤكد على كالم الدكتور حمامي إنه أميركا إذا أميركا مش مؤسسة خيرية طلب
ليش تؤيدها في إنها تضرب سوريا؟
إبراهيم حمامي :ال أؤيد أميركا..
أحمد المصري :ليش وال تؤيد مين؟! أنت لما تؤيد الضربة..
إبراهيم حمامي :نؤيد الشعب السوري في خياراته..
أحمد المصري :وإحنا نؤيد الشعب السوري طز في إيران يا سيدي نظام مين؟! هي
األسلحة الكيماوية هذه ملك للي خلّفه للنظام يا زلمة هي ملك النظام هذه ملك الشعب
السوري..
فيصل القاسم :إذا مش ملكه إذا مش ملكه لماذا تخلى عن شرف سوريا العسكري اليوم،
إذا مش ملكه ليش تخلى عنها؟!
أحمد المصري :لو بكره دخل الحرب ضد األميركان كنت وقفتم معه يعني كان تركتموه
رأيناكم في  3110شو صار فيه حزب هللا؟!
إبراهيم حمامي :أنت زعالن عليه يعني!
أحمد المصري :لما وقف حزب هللا أمام إسرائيل..
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إبراهيم حمامي :زعالن عليه ينضرب؟!
أحمد المصري :على مين؟
إبراهيم حمامي :على النظام السوري أنه سنتفرج عليه سنتفرج عليه ونشمت فيه كمان.
أحمد المصري :ال على البلد..
إبراهيم حمامي :ال مش على البلد على النظام ،على النظام ،هناك فرق..
أحمد المصري :قلت لك..
إبراهيم حمامي :فشر بشار األسد والمجرمين أن يكونوا هم سوريا ،سوريا هي الشعب
ونحن سوريا.
أحمد المصري :يا رجل ،أي شعب؟
إبراهيم حمامي :مش النظام المجرم.
أحمد المصري :أي شعب؟
إبراهيم حمامي :الشعب السوري الذي يطالب في التدخل الخارجي..
أحمد المصري :الشعب السوري الذي يطالب..
إبراهيم حمامي :وسأثبت لك ذلك.
أحمد المصري :الشعب السوري اللي هم ممثلوه في الفنادق يا زلمة مش في الخارج..
إبراهيم حمامي :مش بالفنادق اللي في الشارع.
أحمد المصري :اللي يأكل العص ّي مش زي اللي بعدها.
إبراهيم حمامي :طيب.
أحمد المصري :روح اسأل الناس في شوارع دمشق واسأل الناس في الداخل.
إبراهيم حمامي :موجود ،وسأرد عليك بالتاريخ واإلثبات.
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أحمد المصري :ثانيا يا سيدي العزيز موضوع عملية التعبير عن الرأي ثقافة ال يعرفها
الشارع العربي ،يعني بدك تطلع في مكة مظاهرات يعني عمرك سمعت طلعت
مظاهرات! وينك بدك تطلع مظاهرات ،العالم يعني هناك حتى كانوا يعبئون الناس في
باصات وأولهم النظام السوري ،يعبأ الناس في الباصات وحملها ،حماس نفس الشيء
فتح نفس الشيء ،كل األنظمة العربية و..
فيصل القاسم :وماذا عن مواقع التواصل االجتماعي ،لو نظرت إلى مواقع التواصل
االجتماعي..
أحمد المصري :هناك أجهزة مخابرات يا زلمة..
فيصل القاسم :كل مواقع التواصل مخابرات!
أحمد المصري :فرنسا بأجهزتها المخابراتية شغالة ،أميركا والسي أي إيه ،طب أن أقول
لك شيء اليوم من الجيش السوري الحر ،لواء أحرار الشام ،قائد لواء أحرار الشام:
أعطينا األميركان األهداف الموجودة في سوريا لضربها ،نعم ،وسنقاتل مع الجهاديين
لتحرير دمشق ،أي طيب أنت واحد وبعدين بجيك واحد آخر يقول لك نحن ندرب
السوريين ،السي أي إيه تدرب السوريين في األردن وفي تركيا للدخول في المعركة في
حال سقوط الضربة ،سي أي إيه بدها تجيب الديمقراطية للسوريين ،السي أي إيه قلبها
على السوريين يا زلمة! كان جابته للفلسطينيين ،كان جابت هذه الديمقراطية
للفلسطينيين ،أين ديمقراطية البُسطار األميركي في العراق وفي غوانتانامو وفي أبو
غريب ،رأينا الديمقراطية ،باسم الديمقراطية شو عملوا للعالم ،النظام السوري أي نعم
نظام جبان ودكتاتور ونظام سفاح ،لكن ضرب سوريا خط أحمر وال أعتقد أن العالم
العربي وهناك شرفاء بالماليين يرفضوا ضرب سوريا كبلد حاضرة في الشام.
فيصل القاسم :كيف ترد إبراهيم؟
إبراهيم حمامي :شوف دكتور فيصل أنا أستغرب حقيقةً من نفيه أن الشارع العربي مع
ضرب النظام السوري وأنه فعالً أكثر من  ،%01السيد أحمد المصري كتب منذ أسبوع
في  3102/./2وأقولها نصا ً من موقع تويتر يقول :ثالثة أرباع البريطانيين ونصف
األميركان وأغلب األوروبيين يعارضون الحرب على سوريا وأغلب العرب يؤيدون،
هل هناك عهر أكبر من هذا؟ هذا كالمك ،نعم هناك عهر أكبر من هذا الذي يدافع عن
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النظام السوري ،بالنسبة لما نقول الذين يقول أن الجزائر والمغرب وكلهم خرجوا بال
استثناء ومصر نظاما ً وشعبا ً يعني أنا جميل جداً أن يتحدث عن بعض األنظمة
االستبدادية في المنطقة والجميل اآلخر أن الذين يدافعون اليوم عن النظام السوري هم
معروفين طراطير عمالء للغرب المالكي الذي جاء على ظهر دبابة أميركية من بيع
المالب س الداخلية في السيدة زينب ،عباس الذي يتنفس بالرئة اإلسرائيلية والمال
األميركي ،والسيسي الذي لوال دعم الغرب له لما استمر في انقالبه ،هدول هم الدول اللي
تدعم زائد بقايا اليسار المهترئ خاصة القومجيين واليسارجيين..
فيصل القاسم :دقيقة ال ال..
أحمد المصري :السيسي أجا بالغرب ما الغرب جابكم جاب اإلخوان المسلمين إلى الحكم
مضبوط..
فيصل القاسم :خليه يكمل.
إبراهيم حمامي :مضبوط مضبوط صح صح صح!
فيصل القاسم :خليه يكمل.
أحمد المصري :هذا الغرب.
إبراهيم حمامي :مضبوط.
فيصل القاسم :كمل.
إبراهيم حمامي :أما بالنسبة لمطلب الشعب السوري هو مطلب للشعب السوري ونحن
نقف مع مطالب الشعب السوري الشارع السوري والقوى السورية والمقاتلين
السوريين..
فيصل القاسم :من قال لك أن السوريين مع بعضهم؟
إبراهيم حمامي :أعطيني دقيقتين عشان أرد عليك ،أوالً في  3100/./.من سنتين
بالضبط  3100/./.كانت هناك جمعة سميت بجمعة الحماية الدولية طبعا ً كل جمعة في
إلها اسم ،خرج الشعب السوري عن بكرة أبيه..
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أحمد المصري :حماية دولية..
إبراهيم حمامي :يحمل يافطات ،جماعة الحماية الدولية ،ثم طور ذلك طلع في 01/5
نفس الشيء ثم طور ذلك في  01/30في جمعة سماها جمعة الحظر الجوي الحظر،
الحظر كيف بدو يكون تدخل ضرب مرابط الدفاع الجوي ،وسقط في تلك الجمعة 25
شهيد..
فيصل القاسم :بس دقيقة ،بس دقيقة تفضل.
إبراهيم حمامي :رياض األسعد قائد الجيش السوري الحر يطالب بتدخل دولي لوقف
المجازر بعد فشل بعثة المراقبين العرب في مقابلة مع رويترز في ،3103/0/05
مؤتمر صحفي للمجلس الوطني السوري قبل ما يصير االئتالف يطالب بتدخل عربي
ودولي فوراً في البالد ،مؤتمر صحفي لجورج صبرا في إسطنبول في ،3103/2/03
كلها ممكن تراجعها ،الجيش السوري الحر مصطفى الشيخ في فيديو نشر في
 3103/2/31يطالب بتدخل عسكري في سوريا ،المجلس السوري أيضا ً في بيان له في
 3103/2/30يطالب بتدخل عسكري في سوريا..
فيصل القاسم :بس دقيقة ،دقيقة ،سجل عندك.
إبراهيم حمامي :الجئون سوريون يطالبون في مخيم دوفر في كردستان في داهوك
العراق في  3103/5/35بتدخل عسكري ،هذه لقاءات على راديو سوا ،عبد الباسط سيدا
المجلس الوطني السوري أيضا ً ثم االئتالف الوطني السوري..
فيصل القاسم :خليني بالشارع العربي ،الشارع العربي..
إبراهيم حمامي :قائد ميداني في حلب اسمه عبد الباسط سعد الدين في  3102/0/35من
أقل من شهر في  U.S Todayيقول أن البد من تدخل عسكري دولي قوي لمنع بشار
األسد من سحق المدينة والثوار ،هيثم المالح باألمس تحدث في ذلك إذن هناك إجماع
سوري في الداخل والخارج من المعارضة سواء رضيت عنها أو ما رضيتش عنها ومن
الثوار الميدانيين مصطفى الشيخ ورياض األسعد وقادة ميدانيين والجئين سوريين هناك
الشارع والثوار والمعارضة والقوى السياسية..
فيصل القاسم :الشارع العربي؟
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إبراهيم حمامي :الشارع العربي يؤيد ضرب النظام السوري لوال بقايا اليسار ،يقول لك
طلعوا مظاهرات بمصر مين؟ حمدين صباحي هذا المجرم وال مين اللي طلع في اليمن
شوية المصريين ،حمدين صباحي أكبر مجرم في مصر..
فيصل القاسم :بس دقيقة.
إبراهيم حمامي :بقايا اليساريين والقومجيين والليبرالجيين هؤالء الذين فقدوا كل شيء
اآلن ويتعاملوا مع الشيطان ألجل إحباط الربيع العربي هم الذين يقفون مع النظام ،من
الذي يقف مع النظام السوري؟ من الذي يقف مع النظام السوري؟ فرجيني مظاهرة
واحدة غير شوية الشلط اللي طلعوا حمدين صباحي وشوية في رام هللا ،ولكن إذا طلعت
مظاهرات تأييد تقمع ،عباس الذي يؤيد النظام السوري يقمعها ،في مصر لو طلعت
مؤيدة للنظام السوري تقمع ويرحل السوريون إلى خارج مصر ،هذا الذي يحدث اآلن
يقدر واحد يفتح فمه في مصر تقول لي مظاهرات تأييد ضد الضربة ،هذا الذي أتحدث
عنه دكتاتوريات تدعم دكتاتوريات ،الطغاة هم الذين يجلبون الغزاة النظام السوري هو
المسؤول عن هذه الضربة ويستحق هذه الضربة وننتظر هذه الضربة لنشمت به النظام
السوري وليس سوريا..
أحمد المصري :أنت كنت مثال مع الضربة على العراق..
إبراهيم حمامي :العراق مختلف العراق يختلف..
أحمد المصري :أنت كتبت مقاالت ضد الضربة على العراق..
إبراهيم حمامي :ضد الضربة وأسأل الدكتور فيصل.
أحمد المصري :لماذا تؤيدها اآلن؟
إبراهيم حمامي %.1 :من..
أحمد المصري :صدام عمل كيماوي وعمل كذا وكله!
فيصل القاسم :دقيقة.
إبراهيم حمامي :لم يستخدم صدام حسين كيماوي..
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أحمد المصري :يا سالم!
إبراهيم حمامي :حلبجة إيرانيين وهذه عارفينها حلبجة إيرانيين..
فيصل القاسم :بس خلينا ،خلينا ،بس دقيقة.
أحمد المصري :عدوك في العرب معروف ،أي شيء هأل اآلن الزم نعمله لإليرانيين
وضد الشيعة وعلى كذا..
فيصل القاسم :بس خليني أسألك.
إبراهيم حمامي :ما دام قومجي اإليرانيين دحة ،حمدين صباحي من القومجيين
اإليرانيين..
فيصل القاسم :ماشي ماشي..
أحمد المصري :مش تهمة يا زلمة.
فيصل القاسم :أحمد.
إبراهيم حمامي :وهللا هي تهمة وهي سبة وهي عار أن تقول أنني قومي..
أحمد المصري :مش تهمة!
فيصل القاسم :أحمد ،أحمد ،دكتور..
أحمد المصري :أنا أفتخر أني أنا قومي عربي..
إبراهيم حمامي :بمن تفتخر؟ بعبد الناصر..
أحمد المصري :أفتخر بعبد الناصر طبعا ً اللي حارب السترداد أرضك في فلسطين ،اللي
حارب الجيش المصري هذا..
إبراهيم حمامي :مين عرفات ،الخائن عرفات؟ الخائن عرفات؟
أحمد المصري :يا زلمة حرام عليك عرفات ميت الميت ال تجوز عليه إال الرحمة..
فيصل القاسم :مش هذا موضوعي.
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إبراهيم حمامي :ما باعنا إال هو..
أحمد المصري :ال ،اتق هللا يا رجل يا زلمة صرماية عرفات تسوى كل الدنيا.
الفرق بين الوضعين السوري والعراقي
فيصل القاسم :إبراهيم خلص دورك ،أحمد خلينا بس نأخذها نقطة نقطة العراق أال تعتقد
يعني عندما تريد أن تقارن خيار تقارنه بخيار مش خيار ببطيخ هناك فرق شاسع بين
الوضعين العراقي والسوري ،الوضع العراقي عندما كان هناك هجمة على العراق كان
صدام حسين لم يذبح شعبه كان لم يفعل ،سلم كل أسلحته ،سلم كل شيء كان في الزاوية،
اآلن لديك ثالثة أرباع سوريا دمرها بشار األسد لديك حادثة ضرب بالكيماوي لديك كل
هذا الدمار ،سوريا مدمرة ،ال تقولي العراق وسوريا الناس اآلن ال تريد دمار سوريا
الناس تريد أن تدمر من دمر سوريا ،من دمر سوريا ،واألمر اآلخر قال له طب لماذا
بربك لم تثر حميتكم على سوريا إال عندما بدأ األميركان يفكرون بضرب النظام ،لماذا لم
تثر حميتكم على التدخل اإليراني؟ هل شاهدت التقارير التي ظهرت باألمس عن التدخل
اإليراني في سوريا..
أحمد المصري :وعرضت فقط على الجزيرة.
فيصل القاسم :د قيقة ،اإليرانيون دقيقة اإليرانيون هم يقودون المعركة الروس هم الذين
ينسقون المعارك ،ليش في تدخل حالل وتدخل حرام هذا ما يسألون تفضل؟
أحمد المصري :طيب والكوايتة والسعوديين والشيشان والمقاتلين اللي من كل مكان ومن
فرنسا ومن بريطانيا ومن الكل جبهة النصرة واللي من العراق هذول من وين أجو
كلهم؟! يعني هذول مش تدخل كمان ،والدول اللي تدعم بالمعارضة هذه وتبعث لها
أسلحة من دول الخليج لتركيا لغيره لغيره مش تدخل هذا كمان؟
فيصل القاسم :ماشي ماشي ماشي رد لي على كالمه رد لي على كالمه والشارع.
أحمد المصري :كالم الشارع هذا تضليل إعالمي..
إبراهيم حمامي :أنت حكيته أنت حكيت..
أحمد المصري :أنا حكيت عن األنظمة العربية لما مجلس التعاون العربي..
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إبراهيم حمامي :موجود ،موجود على توتير..
أحمد المصري :آه موجود على موقعي
إبراهيم حمامي :يتحدث عن أغلب العرب..
أحمد المصري :أنا أتحدث عن العرب كحكومات عن حكومات وليس الشعوب..
إبراهيم حمامي :كيف بتقول ثالثة أرباع البريطانيين نصف األميركان واغلب
األوروبيين ،النص ثالثة أرباع! نصف الحكومات..
أحمد المصري :يا زلمة ثالث أرباع البرلمان البريطاني ،أنت أصالً عار عليك يا زلمة
لما البرلمان البريطاني يرفض الضربة وأنت توقف هنا تدافع عنها ،كيف تنام أنت؟!
إبراهيم حمامي :أدافع عن الشعب السوري وخياره ضد هذا النظام المجرم..
ي شعب سوري؟ أ ّ
أحمد المصري :أ ّ
ي شعب سوري اللي بدافع عنه؟ أي شعب سوري؟
ستدمر سوريا بالكامل..
فيصل القاسم :بس دقيقة.
أحمد المصري :مش سيدخلون على سوريا ،ستدمر األسلحة والجسور والجيش
السوري..
إبراهيم حمامي :تروح بستين داهية ،في ناس عم تموت ،في ناس عم تموت ،زعالن
على األسلحة!
محاولة إلنقاذ ما تبقى من سوريا
فيصل القاسم :بس دقيقة أحمد آخر كاريكاتير ظهر ونعيد هذا الكاريكاتير ،كاريكاتير
لطائرة أميركية تضرب فوق سوريا يقول الطيار األميركي وهو ينظر إلى األرض
"يخرب بيتك يا بشار األسد لم تترك شيء لنضربه" أنت لماذا عم بتخوف الناس من
الضربة والنظام لم يترك حجراً على حجر هذا هو السؤال هذا هو سؤالك وال ال؟ جاوبه
أنا ما إلي عالقة..
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أحمد المصري :أنا ما بديش أجاوب يعني اآلن على السؤال خليني بس أكمل في فكرتي
أن عملية أن الشارع العربي هذا عملية تضليل مباشر ،دول الخليج اليوم هي الوحيدة
جامعة ..ليش ما ذكرت من أوراقك اللي الممها هذه ليش ما حكيت عن نبيل العربي مثال
جامعة الدول العربية أنها رفضت الضربة ،جامعة الدول العربية تصريح لنبيل العربي
اليوم ضد ضرب سوريا.
إبراهيم حمامي :نبيل العربي الذي يدعم السيسي ذباح الشعب المصري..
أحمد المصري :نبيل العربي يدعم السيسي يا زلمة؟! أصبحت جامعة الدول العربية
مجلس تعاون خليجي راحوا اجتمعوا..
إبراهيم حمامي :نبيل العربي راح للعالم كله يروج ما فيش انقالب في مصر هذا اللي
تستشهد فيه مبروك عليك ،غيره..
فيصل القاسم :بس دقيقة بس دقيقة بدنا نأخذها هذه النقطة بدي أسألك سؤال أنت سمعت
القذافي عندما خرج في خطابه الشهير مهدداً الشعب الليبي وعندما قال زنقة زنقة دار
دار يعني كان القذافي مستعداً أن يدمر ليبيا بيتا ً بيتا ً زنقة زنقة يعني لو ترك القذافي كما
هدد ماذا بقي من ليبيا لو لم يتم التدخل الخارجي هذا مش أنا سؤالي هذا سؤال وصلني
كثيرا؟
أحمد المصري :ما شاء هللا ليبيا موحدة ديمقراطيا اآلن..
فيصل القاسم :يا أخي.
أحمد المصري :ما شاء هللا ليبيا موحدة اآلن ما فيش إقليم ما فيش مسلحين ما فيش
تسرب أسلحة في العالم ،أيهما أفضل؟
فيصل القاسم :هذه حالة انتقالية ،الحالة االنتقالية بتاع ليبيا اآلن أو دمار ،بدي أسألك لو
بقي القذافي انظر إلى مصراتة انظر إلى مصراتة..
أحمد المصري :يتنحى ،في جنيف ،شروط جنيف اثنين الوصول إلى انتقال سلمي إلى
السلطة وأنه بشار األسد يتنحى مش هذا هو جنيف اثنين ،طيب ليش المعارضة ما بدها
تروح على جنيف اثنين ،ليش ما بدهم أي حل سلمي يرفضوه..
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فيصل القاسم :خليك شوي.
أحمد المصري :ال نعمل ،ال نفكك األجهزة األمنية ،المهم ال ،هي إمالءات غربية زي
ما حصل..
فيصل القاسم :فيه جواب بدي جاوب بدي جواب على كالم أحمد.
أحمد المصري :حل البعث.
إبراهيم حمامي :هو إعالمي ،هو إعالمي ،هو يعرف أن تاريخ الثورة..
أحمد المصري :ليبيا ،ليبيا..
فيصل القاسم :بس دقيقة ليبيا والعراق لو بدها ترجع جاوبني عليه بسرعة يقول لك يا
أخي لم اذا انتم تطبلون؟ ليبيا أعطاك المثال صح وال ال؟ وأعطاك العراق جاوب لي
عليه ،ليبيا أفضل بأيام القذافي وال ال؟ جاوب ،جاوب..
إبراهيم حمامي :طيب سأجاوبك هم دائما ً بجيب لك العراق وأفغانستان كمثال ،أنا بجيب
مثال كوسوفو وليبيا ،يحكوا عن ليبيا يقولوا لك تدمرت وقتل عشرات اآلالف ،ليبيا أنا
سأقول لك عن ليبيا وأنا عارف أنك ستسألني السؤال هذا ،شوف يا سيدي منظمة العفو
الدولية تحدثت في تقرير لها في نهاية سنة  3103اللي فاتت تقول أن هناك  .511غارة
جوية للناتو استهدف فيها  7.11هدف تم تدميرها خالل سبعة أشهر وثقوا وثقوا هم
يقولوا لك قتلوا عشرات اآلالف  77حالة لمدنيين قتلوا كلياتهم  Damageخسائر جانبية.
فيصل القاسم77 :؟
إبراهيم حمامي 77 :واحد  77واحد في ليبيا ،في ليبيا بعد سبع أشهر  77مدني وأنا
أعرف وأنا أهلي في ليبيا وأعرف أصدقاء ولي ناس هناك أنا صار لي أشتغل  35سنة،
كان لما يضرب الناتو كانت عمليات جراحية دقيقة الذي حدث في زليطن وماجر
وطرابلس وسرت والبيضا ومصراتة  22واحد من  77قتلهم القذافي ما أجوا اتهموا
الناتو ،روسيا نفسها تتحدث على لسان فيتالي شوركن مندوب روسيا في األمم المتحدة
في  3100/03/31آخر مرحلة ليبيا الذي يقول أن الذين قتلوا من المدنيين ضمن تحقيق
مجلس األمن اديش؟ وهذه إحصائيات روسيا التي وقفت مع القذافي تقول الذين قتلوا
15

بين أربعين وأكثر من سبعين واحد مدني في ليبيا ،هؤالء بين أربعين وسبعين ،يا سيدي
كل قطرة دم غالية لكن أربعين وسبعين وبين  071ألف سوري قتلهم النظام المجرم
خمس ماليين سوري بين مشرد ونازح والجئ..
فيصل القاسم 03 :مليون..
إبراهيم حمامي :نصف السكان نصف الشعب السوري..
أحمد المصري :قل للمشاهدين قسم هذول  001آالف قسمهم للمشاهدين بس عشان هذا
من ضمن التضليل اإلعالمي ألنه المدنيين..
إبراهيم حمامي :في ناس موثقين باالسم.
أحمد المصري :أنا ما بحكي لك أنا رامي عبد الرحمن هذا المرصد السوري اللي أنتم
تعتمدوه في الجزيرة وتجيبوا تقاريره مش هيك أربعين ألف..
إبراهيم حمامي :وأنت مين بدك تعتمد إيران وال حزب هللا عشان نعرف؟
أحمد المصري :وأنا مالي!
إبراهيم حمامي :عشان نعرف مش عاجبينك المراصد مين بدك وال كيف نحسبهم؟
أحمد المصري :أنا بقول لك هذا المرصد السوري لحقوق اإلنسان أربعين ألف مدني
والباقي قد قتلوا اللي مقتولين هذول جيش سوري الجيش السوري اللي خمسة وسبعين
بالمئة منه خمسة وسبعين منه..
إبراهيم حمامي :مائة وخمسون ألف مدنيين متوسط العمر.
أحمد المصري :هذا كالم فارغ وكذب.
فيصل القاسم :بس دقيقة أستاذ أحمد خليني نأخذ النقطة ،جاوبني على النقطة ألنها دقيقة.
إبراهيم حمامي :ما خلصت دكتور..
فيصل القاسم :باختصار باختصار..
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إبراهيم حمامي :طيب بس هل شاهدت احتفاالت الليبيين في  3/05اللي فات؟
أحمد المصري :احتفاالت؟
إبراهيم حمامي :احتفاالت بكل مدن ليبيا حتى بني وليد وسرت الكفرة وسبها ّ
ألن هذه
معاقل للقذافي شفت االحتفاالت طلعت الشموع عن بكرة أبيهم ،نحن ال نتحدث عن
ديمقراطية يقول لك الديمقراطية راح يجيبوا األميركان ديمقراطية بدناش ديمقراطية
اآلن وال فينا نتحدث عن ديمقراطية نتحدث عن حرية ،ألنه وقف المعاناة وقف سفك
الدماء أنت تحكي لي عن الديمقراطية زعالن على الديمقراطية ملعون أبوها الديمقراطية
شو بدنا فيها الديمقراطية اآلن ،اآلن نتحدث عن إنقاذ شعب من مجرم.
أحمد المصري :انتم بس بدكم كرسي زي حماس..
فيصل القاسم :يا أخي خليه يكمل يا أحمد..
إبراهيم حمامي :ما راح تستفزني..
إبراهيم حمامي :الحديث عن المجرمين والقوميين واليساريين والناس اللي راكبين
رأسهم..
أحمد المصري :القناصة اللي اعتلوا البنايات كمان مجرمين.
فيصل القاسم :أحمد ،أحمد..
إبراهيم حمامي :لحظة ،لحظة أستاذ فيصل مش سأمررها هذه ،حسام أبو قينص رمته
فتح واعترفوا بذلك رفيق أبو خوصة في  3115/0/5وقال فكرناه من حماس ورمناه،
حسام أبو قينص من الدور الثاني عشر في برج في غزة اللي رموه فتح مش حماس ،ما
تقعد أنت بس تقول لي أنت عم تكذب وبتقول لي إعالم يخرب بيت الكذب يخرب بيت
الكذب..
أحمد المصري :أنا بكذب أنت اللي كذبت في هذا البرنامج في حلقة من الحلقات
واعتذرت وتم رفع قضية عليك واعتذرت.
إبراهيم حمامي :أتحداك أن أكون كذبت ،عشان قلت موضوعنا هو يكذب اآلن على
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لساني.
أحمد المصري :ال ما بكذب القضية وهذه هي المحاكم البريطانية.
فيصل القاسم :مش هذا موضوعي.
إبراهيم حمامي :تكذب ،ودحالن اللي تستشهد فيه خرج دون أن يأخذ شيء خسر القضية
بقولها على الهواء علنا ً خسرت دحالن القضية..
فيصل القاسم :مش هذا موضوعي مش هذا موضوعي ،كوسوفو..
إبراهيم حمامي :يكذب ليبرر كذبه..
فيصل القاسم :كوسوفو.
إبراهيم حمامي :كوسوفو يا سيدي ،بدك كوسوفو طيب التشابه واالختالف بين كوسوفو
وسوريا ،سكان سوريا عشرة أضعاف كوسوفو ،هناك احتالل صربي مقابل احتالل
إيراني هذا التشابه ،هناك بعد طائفي إضافي اآلن في سوريا لم يكن هناك كوسوفو ،هناك
قتل في سوريا ق ام كل ما قام به ميلوسوفيتش ،التأثير على الجوار أقل في كوسوفو اآلن
عنا إسرائيل عنا تركيا والعراق إلى آخره ،ال تهديد في كوسوفو للمصالح األميركية
واإلسرائيلية لكن في سوريا في تهديد للمصالح وذلك المطالبة ببقاء بشار األسد وهذا
سأقوله هو مطلب إسرائيلي بحت والذي يطالب ببقائه هو يتفق مع اإلسرائيليين وسأثبت
باألرقام فهو ما جاب وال مصدر وال رقم وال شيء..
أحمد المصري :أيباك مئة وخمسون واحد من إيباك يضغطوا على الكونغرس اآلن
عشان سوريا تنضرب..
فيصل القاسم :خليه يكمل يا أحمد ،تفضل ،تفضل..
إبراهيم حمامي :المصدر؟
أحمد المصري :المصدر رويترز..
إبراهيم حمامي :رويترز بتاريخ وين؟ مش موجود ،عفوا مش موجود مش موجود..
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فيصل القاسم :أحمد أنا متابع رويترز لحظة بلحظة فرجاء ،تفضل..
إبراهيم حمامي :حاول تكذب شيء يتصدق ،روسيا اليوم تحدثت عن قيادة قوية اآلن
بعكس عام  0...لم يسقط ميلوسوفيتش بعد ضربة أميركا على فكرة لكن سقط بعد ما
يحاول يسوي االنتخابات ولن يسقط األسد غالبا ً بعد الضربات اآلن ألنه الغرب مش
مستقرين ،إذن كوسوفو أنقذت وأعلنت فيها جمهورية وميلوسوفيتش ضل والنظام ضل
لكن منعوا المدنيين ليش؟ يا سيدي الكريم ألنه هناك في القانون الدولي شيء يقول
مسؤولية الحماية  Responsibility to Protectهذا اللي دخلوا فيه في قرار 0.52
في ليبيا ودخلوا في كوسوفو عام  0...هناك أمثلة ناجحة قلتها أيضا ً هناك في القانون
الدولي شيء اسمه ..Humanitarian intervention
فيصل القاسم :التدخل اإلنساني.
إبراهيم حمامي :يعني اإلنساني العسكري وهذا الذي نتحدث عنه ال نُدخل االحتالل،
نتحدث عن إنقاذ الشعب السوري تحت المنظومة الدولية وبالقانون الدولي ما بدهم
يعترفوا بالقانون الدولي بدهم الذبح يستمر والقتل يستمر ويقول لك دمر شو ضل شيء
بسوريا يدمر! يا سيدي الكريم إذا سمحت لي برضه دكتور فيصل أحكي لك عن وضع
سوريا في بداية الثورة السورية..
فيصل القاسم :باختصار.
إبراهيم حمامي :تقع تحت قانون الطوارئ عام  0.02أحكام عرفية المادة  0من
الدستور البعث فقط الذي يحكم البطالة  311 %21ألف زيادة كل عام %71 ،من
المغتربين هم الذين يدعمون األهل أكذوبة ،السجناء السياسيين من طل الملوحي اللي كان
ستة عشرة سنة وجر مشكوك في وطنيتهم..
فيصل القاسم :خمس ماليين سوري ،خمس ماليين سوري ليس لديهم جوازات في
الخارج ،المخابرات السورية تمنع الجوازات عن خمس ماليين سوري في الخارج!
إبراهيم حمامي :المرتبة  025في دول العالم من حيث الفساد ،نظام البعث في سوريا
عشرات السنوات يقوم على الوالء إذن هذا وضع سوريا دمر  %01قتل الناس اثنا
عشرة مليون مشرد شو خال للناتو أكثر وللغرب أكثر هو خال شيء إال وتخرب هو خلى
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شيء يقدروا يضربوه ،هذا إنسان مجرم نريد التخلص من هذا المجرم ،وأن أميركا
وإسرائيل ستقف مع المجرم وسأثبت ذلك..
فيصل القاسم :أنا أحمد بس بدي أسألك بس بدي أسألك سؤال أحمد بس سؤال أل أل بس
سؤال.
أحمد المصري :أنا معك بدنا نتخلص بس دقيقة هذه النقطة األميركان وهوليوود وهذه
األفالم اللي نشوفها على هوليوود و  CIAما دخلوا وطالوا نورويغا من غرفة نومه،
ليش ضرب سوريا؟ ليش األسلحة الكيميائية ليش اآلن؟ اللي أنت حكيتها بنفسك ضرب
سوريا هو مطلب إسرائيلي مش مطلب معارضة سوريا ،مطلب معارضة سوريا اللي
تدربها .CIA
تدمير على الطريقة الروسية
فيصل القاسم :أستاذ أحمد بدي أسألك سؤال يعطيك العافية بس سؤال ،طيب هل تعلم ّ
أن
كل عمليات تدمير المدن السورية في حمص في درعا في ريف دمشق ،لو قارنت
عمليات التدمير تدمير المدن السورية لوجدت أنها نسخة طبق األصل عن تدمير
غروزني في الشيشان يعني الروس هم الذين يضعون كل خرائط التدمير في سوريا
طيب ليش ما سمعناكم وال مرة ضد روسيا ليش ما سمعناكم وال مرة ضد إيران ،فيك
تدين التدخل اإليراني اآلن في سوريا فيك تدين التدخل الروسي قل ال لتدمير المدن على
الطريقة الروسية؟
أحمد المصري :ال لتدمير المدن على الطرق على الطريقة الروسية ال لتدمير المدن ال
للتدخل اإليراني في سوريا..
فيصل القاسم :وحزب هللا؟
أحمد المصري :وحزب هللا ال لتدخل حزب هللا ليش يعني..
إبراهيم حمامي :ألنهم مجرمين حزب هللا وإيران مجرمين يقتلون السوريين..
أحمد المصري :لما تذكر إيران وحزب هللا حط يدك على راسك عشر مرات..

20

إبراهيم حمامي :عشان يقتلون السوريين؟
أحمد المصري :ال ألنه هي اللي خلت أصالً حماس في  3110لما دكت إسرائيل في
الفسفور األبيض كانت الصواريخ ،صواريخ حماس اللي كانت تطلق كانت إيرانية عيب
عليك تحكي أصالً المقاومة هذه حماس لم تقم لها قائمة..
فيصل القاسم :احمد أحمد مش هذا موضوعي بدي أسألك سؤال
أحمد المصري :أل هذا موضوع هو اللي بحاول أصالً..
إبراهيم حمامي :سؤال آخر أحمد سؤال وصلني كثيراً من المشاهدين النظام السوري
وأنتم مش أنتم الذين يدعمون..
أحمد المصري :أنا بدعم النظام السوري يا دكتور؟!
فيصل القاسم :طيب يا أخي مش أنت مش أنت..
إبراهيم حمامي :تدعم إيران بدك تحط يدك على راسك ألنها أضرب من سوريا
المجرمين أضرب بدك تدعم حزب هللا السفاح نصر هللا.
أحمد المصري :سفاح نصر هللا؟
إبراهيم حمامي :السفاح نصر هللا اللي احتفل بالقصير واعتبرها..
أحمد المصري :أنتم اإلسالميين أنت وياسر زعاترة كتبتم قصائد مدح وحب في نصر
هللا.
إبراهيم حمامي :أتحداك زمانا ً ومكانا ً أمام سبعين مليون مشاهد مكانا ً وزمانا ً أيها الكاذب
إنك تجيب لي في يوم من األيام حكيت كلمة أو لقاء على التلفزيون أمدح نصر هللا أو
النظام السوري أتحداك على المأل كاذب.
فيصل القاسم :يا إبراهيم..
أحمد المصري :عيب أنت زلمة كبيرة تقول لي كاذب..
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فيصل القاسم :أحمد خذ مني شو بدك بالموضوع.
إبراهيم حمامي :كاذب.
فيصل القاسم :وصلني سؤال كثيراً من المشاهدين أنه..
إبراهيم حمامي :يا هللا شو يكذب!
فيصل القاسم :أنه النظام السوري وأبواقه ،إبراهيم أرجوك مش إلك الدور ،النظام
السوري يقول العرب يتآمرون علينا ،بعض العرب يتآمرون علينا طيب هل يحق وهذا
السؤال مش إلي جاوب أنت وأنا خارج اللعبة.
أحمد المصري :حلو.
فيصل القاسم :طيب هل يحق للنظام أول من بارك الغزو األميركي للعراق فيصل
المقداد رفع يده بالمباركة في األمم المتحدة كل الذين عادوا إلى العراق على ظهور
الدبابات األميركية كانوا يعيشون في الست زينب المالكي ،بياع الكالسين النسوانية
رئيس وزراء العراق اآلن كان بالست زينب يبيع مسابح وكالسين نسوانية..
أحمد المصري :وين الجلبي اللي أجا على دبابات أميركية وينه اآلن ،مش في مزبلة
التاريخ؟!
فيصل القاسم :ماشي بس دقيقة صوالغ كان عنده صاغات في الست زينب ماشي ،طيب
من الذي حرض مع األميركان ضد العراق؟ من الذي دعم إيران لثمان سنوات ضد
العراق؟ طيب هل يحق للنظام السوري الذي يتشدق بالعروبة والقومية الذي بارك
الخليجيين كانوا ضد تقسيم اليمن هو يفوت مع واحد ويطلع يقول له نحن مع تقسيم
اليمن..
إبراهيم حمامي :صح وال غلط؟
فيصل القاسم :هذا هو السؤال من الذي كان يمول الجيش األميركي أنت قلته؟
إبراهيم حمامي :رامي مخلوف.
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فيصل القاسم :بماذا؟
إبراهيم حمامي :بالمياه والنفط وكل شيء في العراق كان يمولهم أيام الحرب العراقية
بحفر الباطن وغيره.
فيصل القاسم :طيب جاوبني على هذا السؤال؟
أحمد المصري :هذا كالم فارغ طبعاً.
فيصل القاسم :ال ال.
أحمد المصري :ال هي معروفة الشخصية اللي تمول وأنتم ذكرتموها..
فيصل القاسم :طيب ماشي تفضل جاوبني على هذا السؤال..
أحمد المصري :طبعا ً هذا كان عداء بين البعثيين واالنقسام العربي اللي حدث لما انقسم
الحزبين البعث وأنت أدرى الناس فيه هذا..
إبراهيم حمامي :طيب فضائح القومجيين فضائح القومجيين..
أحمد المصري :مش فضائح القوميين زي ما انقسمت الحركات اإلسالمية..
فيصل القاسم :ماشي.
أحمد المصري :إلى سلفية وسلفية جهادية وإخوان المسلمين وما إلى غيره يعني عارف
هذا نفس الشيء..
فيصل القاسم :ماشي ماشي جميل جميل.
أحمد المصري :هذا حالل في السياسة ما إله وما عليه شيء..
إبراهيم حمامي :ه ّم يحاربوا بعض ويدعسوا على رأس بعض حالل.
فيصل القاسم :طيب إذن حالل على العرب اآلن يوقفوا ضده لبشار األسد..
إبراهيم حمامي :ضرب بغداد من طهران حالل.
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فيصل القاسم :بس يا إبراهيم.
أحمد المصري :ال يا زلمة كذب ،يوقفوا ضده يوقفوا ضده في إيش يعني؟ واقفين ضده
في دعم أنت في عملية شيطنة إنه الجيش السوري هذا كله علويين وجيش كله دروز
وجيش كله مش عارف إيش مع إنه اإلحصائيات بتقول إنه  %57من الجيش السوري
سنة اللي أنت بدك الناتو يقصفه واألميركان يقصفوه.
إبراهيم حمامي :شوف لو إنه من ساللة الرسول صلى هللا عليه وسلم هو عم يقتل
الشعب.
أحمد المصري :وزير الدفاع السوري سني وقائد األركان في الجيش السوري سني
ومحاولة إلصاق الطائفية.
فيصل القاسم :ماشي بس مش هذا يا أحمد ،يا احمد بدي أسألك سؤال فيك تجاوب لي
على الناشط أبو براء في لقاء مع إذاعة الصدى السورية يقول :نحن نعلم أن الذين
يتظاهرون بمساعدة الشعب السوري ويريدون قصف قوات النظام ال يفعلونها من اجل
أعيننا ،ولهم مصالح من وراء ذلك وقد يكونون متآمرين ونحن ندرك ذلك جيدا ،هذا
واحد ضد النظام لكن عندما نقارن مؤامراتهم بين قوسين بما فعل بنا نظام األسد على
مدى  21شهرا من قتل وتدمير لسوريا وذبح وضرب بأسلحة محرمة دوليا ال يسعنا إال
أن نقف بين قوسين مع المتآمرين ،شو اللي جبرك على المر غير اللي أمر منه؟ هذا
واحد معك بس عم يقول لك من شان هللا شياطين عم تيجينا.
أحمد المصري :مش دخلوا طالوا نورويغا في بنما من غرفة نومه وبالكلسون طلعوه
واحتجزوه في أميركا؟ طيب ليش ما يعملوا هيك في سوريا ما دام هم أكبر قوة في العالم
والسي آي إيه تشتغل واإلم آي سكس تشتغل وقوات هون وأسلحة رايحة جاية ونواب في
العالم ،طيب ليش ما يدخلوا يقتلوه لألسد؟ إذا هدفهم هو تغيير النظام ،يغيروا النظام
يدخلوا يغيروا النظام السوري ويشيلوه ،لشو ضرب الجيش ليش ينضرب الجيش؟
فيصل القاسم :يقول لك الرجل ،قبل شوي تحدث لك عن الشارع السوري ،تحدث اآلن
حسب األمم المتحدة  03مليون سوري نازح ،هذه إحصائيات أممية 3 ،مليون سوري
ونصف خارج البلد ،سوريين على مدى  21سنة لم يبق سوري إال تعرّض لإلهانة يا من
المخابرات يا من كذا ،طيب بدي أسألك أنت حط حالك مكان هؤالء السوريين ،بيتك
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تدمر وأهلك ماتوا والناس تشردوا طيب هل ستزعل إذا أجوا أوالد الستين ألف شياطين
وضربوا لك اللي دمرك؟ هذا أنا أسألك كإنسان ،هذا سؤال وصل لي من الناس ،قل لي
هذا  03مليون..
أحمد المصري :أنا بحكي لك المثل هذا أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على
الغريب.
فيصل القاسم :حتى إذا ابن عمك ،إذا  03مليون سوري تشردوا؟
أحمد المصري :حتى لو ظلمك وإذا جلد ظهرك يظل هو.
فيصل القاسم :خليك شوي ،إبراهيم حمامي لماذا تريدون أن تأتوا بالخارج؟ أنت
والشارع العربي ،يقول لك أنا وابن عمي على الغريب هذا مثل عربي يا رجل.
إبراهيم حمامي :مين ابن عمه األسد؟
فيصل القاسم :هو هيك قصد.
أحمد المصري :مش ابن عمي األسد ،الجيش السوري ابن عمي.
إبراهيم حمامي :الجيش السوري الذي يذبح شعبه جيش خائن وعقيدته فاسدة ،لو كان
من ساللة الرسول ويقتل شعبه خائن ،فما تقوليش  57سنة وإلى آخره ،وكالمك مش
صحيح أنا وثقت وسأوثق مرة أخرى إنه غالبية قيادات الجيش السوري هم علويين
وشيعة وباالسم.
أحمد المصري :أنت ألنه عندك مشكلة.
فيصل القاسم :بس دقيقة ،أحمد دقيقة بدون ما نعملها آخر دراسة وضعت من مراكز
البحوث كلياتها.
أحمد المصري :وينها؟
فيصل القاسم :بترجع لها أو أنا بفرجيك إياها ،عملها جمال خاشقجي بإمكانك تعود إله
موجودة في جريدة الحياة وموثقة 0071 ،ضابط أمير في الجيش السوري 0371 ،أمير
يا أخي عم بعطيك معلومة ،وأنت كذبها بس دقيقة  0311يا  0001يا  0371ضابط
25

أمير 0001 ،علوي ،والباقي سنة وكم شلعوط درزي وما بعرف شو ارجع لها وتأكد،
هذه مش أنا ما بدي أجي مع حدا ،موثقة ،كيف ترد؟
أحمد المصري :وزير الدفاع شو هو ،رئيس األركان هذا شو هو؟
فيصل القاسم :هل تعلم وزير الدفاع في سوريا ،هل تعلم أنه مصطفى طالس كان
الفراش بتاعه أقوى منه وهو يقول لك أسأله لمصطفى طالس.
إبراهيم حمامي :دكتور فيصل أحيله لحلقة االتجاه المعاكس في  3103/00/33التي
وثقت فيها عدد القادة العلويين باالسم والرتبة والمنصب 00/33 ،كل شيء موثق ماشي.
فيصل القاسم :ماشي بس خلينا نعود ،اآلن استهداف الكيماوي والذي حصل اآلن ماذا
تقول فيه؟
إبراهيم حمامي :أقول فيه التالي ،هذا سؤال مهم جدا ،أن هذا النظام الممانع والمقاوم
اللي عم يدافعوا عنه اآلن خضع واستسلم بالكامل.
أحمد المصري :أنا ال أدافع عن النظام للمرة األلف.
فيصل القاسم :عن سوريا.
أحمد المصري :أدافع عن سوريا البلد ،سوريا النظام طز في النظام ألف مرة.
إبراهيم حمامي :فيصل القاسم يقول ال مانع لدى القومجيين واليسارجيين أن يقوم أي
طاغية بذبح شعبه وتدمير بلده بشرط أن يتظاهر بمعاداة إسرائيل وأميركا ويفرجي
العنتريات الفارغة ،العنتريات نحكي عن العنتريات وكيف انقلب الموقف اآلن وهذه
مهمة جدا عشان نعرف شو هو النظام اللي يدافعوا عنه واللي زعالنين عنه أنه
ينضرب ،نماذج فيصل المقداد في  3103/2/00في صحيفة الغارديان يقول سوريا
تنح بشار أو غادر ،شوف يربطوها بشخص ،هم يربطوا النظام
ستغيب عن الخارطة إن َ
والشخص بسوريا.
فيصل القاسم :الوقت يداهمنا.
إبراهيم حمامي :فيصل المقداد أيضا في فرانس برس في  3102/./2يقول نرفض
التنازل حتى لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة ،واثق البطاط جيش المختار في العراق
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في  ./0يقول سنضرب مصالح أميركا وأحمد جبريل وحزب هللا وكل هذه العنتريات،
اآلن مجرد ما لوحوا بالعمل العسكري وقاولوا إنه عندك الزم تسلم الكيماوي مثلما قلت
لك شلحوا وطوبزوا.
فيصل القاسم :بس دقيقة خلينا نوضحها ،كيري كان يضحك كان يمزح في المؤتمر
الصحفي قال خليهم يسلموا الكيماوي ونوقفها ،كان يمزح هالزلمة ،عم يقول لك كنت
بمزح.
أحمد المصري :يا رجل كان يمزح عمل لي صارت مبادرة روسية؟
األسد والتخلي عن المخزون الكيماوي
فيصل القاسم :بدي أ سألك أعطاهم أسبوع للموافقة لنظام الممايعة والمقايمة طيب ليش
وافقوا أعطوه يا زلمة أسبوع بس ،أخجلتمونا يا زلمة ،يا زلمة أمبارح بطلع وئام وهاب
إنه نطلق ألف صاروخ على إسرائيل يطلع واحد اسمه نارام سارجون عن قلب األسد
وريتشارد قلب األسد وكذا ،طيب ليش طوبزوا عم يقلك الزلمة؟ طوبزوا بخمس دقائق،
هذه المقاومة والممانعة يا أحمد؟ يعني هذه سوريا بدنا نذبح وبدنا نساوي وبدنا نحرق
الخليج وبدنا نحرق تركيا وبدنا نحرق كذا ،بدي أسألك عندما تتنازل عن سالحك
االستراتيجي اللي هو شرفك العسكري.
أحمد المصري :طبعا هذا خطأ.
فيصل القاسم :سوريا دفعت ،ليش تنازل عنه؟ مش ملكه ليش تنازل عنه!
أحمد المصري :ملك الشعب السوري هذا مش ملك النظام السوري.
إبراهيم حمامي :بعد العنتريات اللي صارت ومجرد ما لوحوا بالقوة شو اللي صار؟
سفر بالجملة لكل عائالت المسؤولين للبنان ،اللواء القلمون  00في القلمون استسلم بدون
قتال لمجرد التلويح ،خنوع وخضوع ،انهيار الليرة السورية وصلت إلى  371دوالر،
أيضا بشار األسد سيحذر من ضربة تخل بالتوازن العسكري لصالح اإلرهابيين ،وليد
المعلم طلع يتبكبك أمبارح شو بقول لك إحنا يعني ما بدناش ويعطي استجداء ،جهاد
اللحام رئيس مجلس الشعب أحد الطراطير في سوريا يقول في رسالة مفتوحة للكونغرس
أن يستجدي ويتوسل ويبكي في  ،3102/./0بشار الجعفري في  ./2يقول نحن دولة
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صغيرة ومسالمة وبدناش حرب مع حدا ،استجدوا ،نبيه بري قال نفس الشيء ،الغريب
دكتور فيصل أن العنتريات هذه كلها والمقاومة اآلن فرطوا كل شيء مستعدين لكل
شيء ،وسيزينوه وكأنه نصر عظيم كما فعل عبد الحليم خدام وزير الخارجية حافظ
األسد كان وزير دفاع في ذلك الوقت في  0.05عندما قال ليس المهم أن نخسر جزءا
صغيرا من أرضنا إلسرائيل المهم أن النظام الحاكم صمد صمودا عظيما أمام األعداء،
في عام  0.52عملوا حرب تشرين في مكتبة تشرين وجامعة تشرين وصحيفة تشرين
وحديقة تشرين وهي كانت هزيمة منكرة ،وثيقة فك االرتباط خسرت سوريا فيها 2.
قرية شمال القنيطرة وانسحبت  07كيلومتر شماال ،ثمن القنيطرة كان غا ٍل جدا لم تنتصر
هذه الطغمة العسكرية ،أيضا المهزلة أخي الكريم سموه انتصار القصير في 0/7
الماضي في ذكرى نكسة حزيران ،خرجت صحيفة الثورة في  3102/0/0في ثاني يوم
تقول لك اآلن نمحو آثار نكسة حزيران اعتبروا إعادة القصير أو انتصار القصير يساوي
نكسة يونيو الهزيمة بسموها نكسة..
فيصل القاسم :حزيران.
إبراهيم حمامي :حزيران/يونيو هم بحبوا الهزيمة نكسة ،الدعارة بقولك ممارسة حب،
الخمور بقولك مشروبات روحية ،التنازل بقولك تكتيك ودبلوماسية ،التنسيق األمني
والخيانة.
أحمد المصري :بالتعاون مع السي آي إيه ،شو بسموه التعاون مع السي آي إيه؟
فيصل القاسم :أحمد بس خلينا بالنقطة أحمد ما نروح بعيد ،جهاد مقدسي المتحدث باسم
وزارة الخارجية السورية قبل أن يهرب.
أحمد المصري :المنشق.
فيصل القاسم :المنشق ،هرب الزلمة عم يقول لك ما انشق ،المهم قال نحن نمتلك السالح
الكيماوي لكننا نحتفظ به للرد على األعداء ،فكانت النتيجة أن هذا السالح الكيماوي
السوري لم يستخدم ضد األعداء استُخدم فقط ضد الشعب السوري وتم التنازل عنه
لمصلحة األعداء ،من المستفيد من التنازل عن السالح الكيماوي السوري؟ إسرائيل
بالدرجة األولى.
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أحمد المصري :طبعا إسرائيل بالدرجة األولى.
فيصل القاسم :هل يعقل أنه ..هل تستطيع أنت أن تجبر إسرائيل اآلن على التخلي عن
سالحها النووي؟
أحمد المصري :طبعا وال حدا ،أنا بدي األستاذ يخلّي حلفاء المعارضة السورية يجبروا
إسرائيل تتخلى عن سالحها النووي أو تمضي على معاهدة الحد من هذا ،بس أنا في
شيء بفبركة األدلة األميركية بتاريخ فبركة األدلة األميركية ودخولها الحروب هذا
معروف من قديم األزل ،من أيام ما ادعت أميركا إنه هناك إغراق سفينة لتستولي على
الكاريبي وحاربت إسبانيا لدخولها الحرب في العراق وفبركة هذا ومتذكر طبعا موضوع
الخدج واألميرة الكويتية وكل هذا الكالم.
فيصل القاسم :ماشي.
أحمد المصري :األميركان مبدعين في فبركة األدلة.
فيصل القاسم :واللي ماتوا هدول؟ مش بشر؟ واللي ماتوا بالغوطتين؟ بالمناسبة أحمد
سؤال بدي أسألك إياه وأنت تدافع عن سوريا اآلن المطلوب رأس الكيماوي السوري
صح وال أل؟
أحمد المصري :صح.
فيصل القاسم :شو رأيك اليوم الصحافة الغربية بدأت تعمل نغمة جديدة ،نريد ترسانة
األسلحة البيولوجية السورية وهناك ترسانة هائلة من األسلحة البيولوجية وبعد كم يوم
رح يقول لك بدنا اإلس  ،211طيب نظام يسلم شرف سوريا العسكري ماذا تقول؟ طيب
كيف بتدافع عن سوريا اآلن؟
أحمد المصري :شو أنا بدافع عن النظام يا زلمة؟ نظام زبالة ،أنا بدافع عن النظام؟ لكن
هذه األسلحة الكيماوية الضرب واالستخدام والتسليم جاي من الطرف الثاني جاي الناتو
لمين هذا.
فيصل القاسم :فيما لو تدمرت األسلحة الكيماوية والبيولوجية واإلستراتيجية السورية..
إبراهيم حمامي :في ستين داهية.
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فيصل القاسم :ليش بستين داهية ليش حبيبي ليش؟
إبراهيم حمامي :هذه األسلحة الصدئة غير مستخدمة  21سنة لم تطلق رصاصة على
حام لحدود االحتالل يطلقها على شعبه ،مين أهم البني آدم والدم السوري
االحتالل وكان ٍ
وال السالح المعفن السالح الصدئ؟ مين أهم؟
فيصل القاسم :بس بدي أسألك هذا سالح استراتيجي تخ ّوف به األعداء.
أحمد المصري :كيف يا إبراهيم؟ اللي استخدموا السالح هذا هم األميركان في هيروشيما
وناغازاكي.
إبراهيم حمامي :يا رجل إسرائيل عربدت فوق القصر وضربت دير الزور وضربت
الالذقية وضربت قاسيون ما حدش رد عليها وين ترد يرد مين؟ هو ما برد إال على شعبه
يضربوه في قاسيون برد في حلب وحمص ،شوف يا دكتور وجود بشار مصلحة
إسرائيلية تحدثنا عن ذلك في عام  3100واآلن خرجت كثير أمور اآلن تتحدث عن هذا
األمر.
أحمد المصري :كيف مصلحة إسرائيلية وبدهم يضربوه؟
إبراهيم حمامي :خليني أقول لك كيف.
فيصل القاسم :باختصار خلص الوقت؟
إبراهيم حمامي :بدي أحكي عن ..3100
فيصل القاسم :باختصار خلص الوقت.
أحمد المصري :ليش بدهم يضربوه!
إبراهيم حمامي :ليفي رئيس الموساد بين  0.00و  3112مجلة Foreign Affairs
األميركية في  3102/7/01قبل ما يصير كيماوي وغيره يصف بشار بأنه رجل
إسرائيل في دمشق ،غابي سيبوني في  3102/7/20باحث في معهد الدراسات القومي،
استمرار نظام األسد مصلحة إسرائيلية عليا ،الشرق األوسط العربية نت في
 3102/0/07من زمان الرئيس بوتين الرئيس الروسي قال حرفيا للصحفي مناحيم من
جريدة همودالع وال شو بسموها هذه أكتب لقرائك وزعمائك في إسرائيل أن المصلحة
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العليا للبالد في بقاء الرئيس بشار األسد ،لحظة  3102/0/35بعد المجزرة ،ليبرمان
يتحدث نفس الكالم ،يعقوب بري وزير العلوم والتكنولوجيا الحالي والقضاء والرئيس
الشاباك األسبق في  3102/./0بقاء نظام األسد في صالح إسرائيل ،أنا جبت لك خمسة
ستة ،عندي قائمة مش أقل من عشرين تصريح لمسؤولين.
فيصل القاسم :طيب أنتم ،لماذا أنتم منزعجون اآلن من وضع أسلحة األسد اإلستراتيجية
الكيماوية تحت المراقبة الدولية؟ البعض يقول هذا انتصار للثورة على األقل تم تحييد
السالح الكيماوي الذي كان يهدد فيه الشعب السوري فقط.
إبراهيم حمامي :شوف دكتور.
فيصل القاسم :شغلة ثانية هذا انتصار هذه هزيمة كبرى لنظام األسد وهزيمة لروسيا
يعني عندما تضع سالحك االستراتيجي بس تعرض إنك تحطه تحت المراقبة ،بالمناسبة
قبل دقائق بوتين ماذا قال؟ لم يتحدث عن وضعه تحت المراقبة تحدث عن تسليم وتدمير
السالح السوري ،طيب هذا انتصار للثورة.
إبراهيم حمامي :نعم لكان يجربوه على الناس والبشر طبعا هناك فرحة في الشارع
السوري.
فيصل القاسم :بالمناسبة فايز سارة اليوم رحب بوضع السالح الكيماوي تحت الرقابة
لكن قال يجب وضع كل سالح نظام األسد تحت..
إبراهيم حمامي :ألنه يستخدم ضد الشعب ،هذا اللي نحكيه أخي ،هناك انفصام في
الشخصية..
أحمد المصري :السالح اإلسرائيلي كمان ضروري طبعا.
إبراهيم حمامي :البعض يقول لك أنا مش مع النظام أبو ستين وسبعين بس أنا بديش
ضربة على النظام غريب جدا هذا االنفصام في الشخصية.
فيصل القاسم :كيف؟ اشرح لي إياها.
إبراهيم حمامي :سوريا ليست النظام ،وسوريا ليست األسد ،الدكتاتوريات كلها من عبد
الناصر وج ّر تربط البلد بالشخص ،مصر بعبد الناصر فلسطين عرفات العراق صدام
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حسين سوريا األسد يربطوها بالشخص أصبح التعريف بالشخص.
أحمد المصري :هللا يرحمه عرفات يا زلمة.
إبراهيم حمامي :يا سيدي هللا يحشرك معه..
أحمد المصري :آمين يا رب آمين.
إبراهيم حمامي :الحمد هللا تدعي على حالك ،المهم يربطوها بالشخص البلد ليست بشار
األسد هذه ليست ملكه ال هو وال عصابته ،وهذه األسلحة ليست ملكه هي ملك الشعب
السوري لكن إذا كانت ستستخدم ضد الشعب السوري بالناقص منها ،الشعب أهم من
السالح ،وأهم من الدبابات.
أحمد المصري :وأهم من فلسطين.
إبراهيم حمامي :وأهم من كل شيء ،البشر أهم من األرض.
أحمد المصري :شو قلت تحرير فلسطين..
إبراهيم حمامي :إذا كان بده يمر عبر جثث ودماء ما بدنا إياها تتحرر ،بدناش إياها
تتحرر ،أنت لو قالوا لك إنه نحرر فلسطين مقابل إنه نفني الشعب السوري توافق؟
خلص انتهينا.
أحمد المصري :أل طبعا ال أوافق بس ليش تحكيها؟
إبراهيم حمامي :ليش أحكيها ألني ال أنافق مثلما اللي بمارس التقية بتاعت إيران.
أحمد المصري :التقية.
إبراهيم حمامي :أنا ال أمارس التقية كما تفعل.
أحمد المصري :لوال إيران ما كنش عند حماس جماعتك صواريخ وال شي ،طيب ليش
كنتم قاعدين في سوريا؟ ليش حماس كانت قاعدة في سوريا؟
إبراهيم حمامي :تحدثنا عن ذلك.
فيصل القاسم :مش هذا موضوعي.
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إبراهيم حمامي :عندي على فكرة الجواب بس مش وقته ،ماشي دكتور.
فيصل القاسم :بس بدي أسألك سؤال بس دقيقة بس من شان نوزع الوقت ،أحمد ،بعض
المشاركين في الفيسبوك يقول لك يعني تخلينا عن لواء اسكندرون وتخلينا عن الجوالن،
بعنا الجوالن من أجل الكرسي ،نتخلى عن الكيماوي من أجل الكرسي ومستعدين نتخلى
عن كل سوريا ،كيف ترد عليهم ،هذه هي النغمة اآلن في الشارع السوري ،صار لك 21
سنة  71سنة بتقول لي مقاومة وقلب العروبة النابض وقلب كذا.
أحمد المصري :أنتم اللي عملته أصال كتاباتكم أنتم ،أنت نفسك يا فيصل القاسم ما كنت
تحكي عن الموضوع؟
فيصل القاسم :أنا قلت ماشي بس قل لي اآلن
أحمد المصري :ما قلت عنه مقاومة.
إبراهيم حمامي :نتكلم في فترة إذا صار مجرم وعلى باطل نظل يدعمه؟
أحمد المصري :ال يا زلمة إليش هو؟
إبراهيم حمامي :مش عيب إنه كان يقف لصالح النظام لكن وقف ضده عندما أصبح على
باطل وأصبح مجرما.
أحمد المصري :ونحن ضده لما هو على باطل.
إبراهيم حمامي :كل هذا ضده! كنت تمدح بحزب هللا وإيران دخيل هللا ليش االنفصام في
الشخصية هذا مرض على فكرة روح عالج حالك يا رجل.
أحمد المصري :إذا عندك طبيب كويس من شان تعطيني عنوانه أروح أتعالج عنده.
إبراهيم حمامي :وهللا مستعصي.
أحمد المصري :مستعصي ما فيش عالج يعني ،كيماوي معناته.
إبراهيم حمامي :عن طريق النظام السوري يمكن يوصل لك.
أحمد المصري :عن طريق المعارضة كمان برضه.
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فيصل القاسم :مش هذا موضوعنا ،قربنا ننتهي من الحلقة ،ماذا تقول للشارع العربي
اآلن هل فعال كما تقول إنه الشارع العربي سيصاب بجلطة إذا صح التعبير إن لم
يضرب األسد؟ أليس هناك مبالغة كي ننهي الموضوع؟
إبراهيم حمامي :مش مبالغة ،ألنه فعلته هذه لو ما عوقب عليها وتأدب وربما حتى
ضرب سيقوم بغيرها ،أصبحت اآلن األمر مفتوح ،اعمل اللي بدك إياه ما فيش حدا
يوقفك ،يا فرعون مين فرعنك ما لقيت حدا يردني ،إذا العرب مش قادرين يعملوا شيء
والعالم مش قادرين يعملوا شيء خليه يقتل في الشعب السوري وخلينا نقول ما إلنا غيرك
يا هللا.
أحمد المصري :والجيوش العربية التي تسلح بالماليين..
فيصل القاسم :بعد عندي نصف دقيقة أحمد ،لماذا ال يذهبون إلى جنيف؟ أنت سألت هذا
السؤال لماذا ال يذهب المعارضون إلى جنيف؟ ومن حقك ،ماشي أنا بدي أعطيك
مجموعة من السوريين..
إبراهيم حمامي :ما خلصت يا دكتور.
فيصل القاسم :ال ال دقيقة ،رياض نعسان آغا وزير سوري من كبار مثقفين سوريا،
محمد حبش شيخ جليل رقيق يمكن ما يضرب البسة ،معاذ الخطيب ،ميشيل كيلو كل
هؤالء زينة سوريا ،مثقفي سوريا كلهم الىن يحاكمون أمام محكمة اإلرهاب ،تصور طلع
إرهابي محمد حبش ،تصور رياض نعسان آغا طلع إرهابي ،يا سيدي هذا نظام يريد أن
يحاور خيرة شبان سوريا في محكمة اإلرهاب لمجرد إنهم عارضوه وبدك تقول لي ،هذا
ال ينفع معه إال كما يقول لك الصواريخ الكروز كما يقول لك هو ،كيف ترد؟ باختصار.
أحمد المصري :طيب ما المعارضة اآلن معها مش في  31لواء مسلح و 21ألف
صاروخ وصواريخ دك وك ّر وفرّ.
فيصل القاسم :أنت مع الضربة األميركية أخيرا؟
أحمد المصري :أنا مش مع الضربة األميركية يا سيدي العزيز..
إبراهيم حمامي :الطغاة هم من يجلبون الغزاة..
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أحمد المصري :والخونة هم من يجلبون الغزاة أمثال ..والبسطار واللي بيجي على دبابة
أميركية ينتهي بمزابل التاريخ..
إبراهيم حمامي :زي عباس ،زي المالكي ،زي السيسي..
أحمد المصري :عباس له تاريخ نضالي قبل ما تكون..
فيصل القاسم :أحمد هل تؤيد ،أحمد ،أحمد ،إبراهيم بدي أقرأ ،هل تؤيد الضربة
األميركية للرئيس السوري بشار األسد؟ ص ّوت حوالي  01ألفا حوالي  %01نعم مع
الضربة % 3197 ،ال ،لم يبق لنا إال أن نشكر ضيفينا الدكتور إبراهيم حمامي والسيد
أحمد المصري ،أوه ،نلتقي مساء الثالثاء المقبل ،فحتى ذلك الحين ها هو فيصل القاسم
يحييكم وإلى اللقاء ،يعطيكم العافية ،شكرا ،يعطيكم العافية.
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