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   املؤسسة الدينية الرمسيةموقف

  من ثورة الكرامة السورية

  منوذجا حممود عكامالشيخ 
 

كان علماء اإلسالم على الدوام من أوائل الرافعني لراية اجلهاد والتضحية         
ـ    رييـة يف كلّ ضٍة أو ثورة أو حركـٍة تغي        والتغيري  والصمود   ن ، ومل تك

، بل إنّ كثرياً منهم      النصائح والتوجيهات فحسب   تصرةً على مشاركتهم مق 
، فتركوا صورة خالـدة     اهدوا العدو بأيديهم    ذهبوا إىل جبهات القتال وج    

، صورة امتزج فيها العلـم واإلميـان بالـشجاعة           يف قلوب املسلمني  رائدة  
  . التضحية يف سبيل اهللا تعاىلو

بالتحالف مع   مل يكتف    مبوس العل د بعضاً ممن لبسوا ل    ولكن يف هذه األيام جن    
ااهدين بكل ما أوتـوا  للدفاع عنهم وتثبيط   محاة  الطغاة بل نصبوا أنفسهم     

ا انعكس سلبا على الثورات العربية وأضعف الدين يف نفوس          ممبيان  من قوة و  
  احلياةمن مث قيادة  والشباب فضال عن ختلف الدين عن قيادة تلك الثورات

مفيت حلب الثاين الشيخ الدكتور حممـود عكـام         وسنأخذ عينة من هؤالء     
حول ثورة الكرامة    - وفق تسلسها التارخيي     – تصرحياته وكلماته    ١وسنرصد

                                                
 غالب ما يذكر يف هذا البحث من كلمات ومواقف للـدكتور حممـود عكـام         - ١

 موجود يف موقعه وإن كنا سنحرص على توثيقه من املصادر األخرى



 ٢

ليكـون   - غالباً –السورية ونبوا حتت عناوين خنتارها ونتركها بال تعليق         
  حكم القارئ بال أي مؤثرات من غري نفسه ونباهته ويقظته وفطتنه وثقافته  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣

ام الــدكتاتور الــدكتور اــرم  نظــالــدعوة إىل احملافظــة علــى  
  :الفاسد املفسد 

هبت  الشعوب العربية من سباا العميق على جالديها وأسـقط الـشعب             
 م وأسقط الشعب املـصري      ٢٠١١/ ١٥/١بن علي يف    االتونسي الدكتاتور   

   مث هب الشعب اليمين واللييب ،  ٤/٢/٢٠١١الفرعون حسين مبارك يف 

ويـسقط  العميق  وبدأ اهلمس حول الشعب السوري وهل سيهب من سباته          
الدكتور حممـود عكـام     الثاين  وجه مفيت حلب     أطغى طغاة البشرية عندها     

إىل الشعوب العربية يطالبها     م٢/٣/٢٠١١ يف  - كما أمساه    -)نداًء عاجالً (
ـ ، باحملافظة على أنظمتها وإصالحها بدل إسقاطها  فيه    تألن الشعوب عقم

 بشار األسد   شام  طاغية ال ظ على   فا للح ةواحلقيقة هي دعو  عن والدة أمثاهلم    
   :يف ذلك البيان الشيخ حممود عكام ا قاله ممال أكثر وال أقل  وونظامه 

  :أيتها الشعوب الثائرة(

الـشعب  : "شعاراً يقول " الشعب يريد إسقاط النظام   "هلَّا استبدلِت بشعارك    
ال يريد إسقاط بعضه إذا كان بعضه فاسداً      " لكلا" ألن   ،"يريد إصالح النظام  

وأنا ... بل يسعى إىل إصالحه ما استطاع إىل ذلك سبيالً باحلكمة واحلسىن            
أناشدك قبل رفع الشعار أن يئي بنود اإلصالح وفقراته وأسسه ومنهاجـه،            

  ٢ )وتبثِّيه عرب وسائل االتصال املتنوعة واملختلفة اليت حتوزينها

                                                
 وموقع دار اإلفتاء والتدريس الديين يف حلب،  التعليقات – موقع العكام - ٢



 ٤

تـونس  ال ل عكام ليست موجهة ملصر و    حممود  الشيخ  ة  دعومن الواضح أن    
وذلك ألن الثائرين يف مصر وتونس أجهزوا على أنظمتهم وأسقطوها حينما           

دفاعاً عن  ه خيوض احلرب االستباقية     سماحتف  - الفاجر –  العاجل هوجه نداء 
ـ     نالذييف سوريا   نظام القتلة    فيـدعو إىل اإلصـالح      ها سبحوا يف دماء أهل
قبل وصـول ريـاح التغـيري إىل    لى التغيري وإسقاط النظام حىت   استدراكا ع 

فالشيخ حممود عكام وقبل اندالع الثورة السورية يعلن التحامه بنظام          ، سوريا
 السوري نفسه    بتوجيه من النظام  وبيانه الذي أصدره كان      ، القتلة وارمني 

   : - ٢٠١١ مارس ١٠-القدس العريب اخلميس   قالتفلقد 

عديدون ما حتدث به مفيت مدينة حلب الشيخ حممود عكـام عـن             انتقد ال "
واعترب مراقبون كـثريون يف     ، ضرورة إصالح النظام السوري وليس تغيريه       

سورية أن تصرحيات عكام مل تكن لتحدث بدون دفع وتوجه مـن النظـام             
  "السوري الذي خيشى حترك الشارع السوري

ة الـصدر أهل درعا خمربون مفسدون نرجو مـن احلكومـة سـع
  معهم

موعة من   السياسيبعد تفجري األحداث يف درعا نتيجة لسجن األمن
يوم االثنني الرباعم وتعذيبهم وتقليع أظافرهم صرح الشيخ حممود عكام يف 



 ٥

موقع العكام وحسب  ٣"عكس السري"الشبيحة قع اوألحد م، ٢١/٣/٢٠١١
  )اً يف درعاباألحداث اليت جرت مؤخر(أن هذا التصريح كان رأي فضيلته 

 ليست وسائل لإلصالح!! ؟؟الفاسدة الطرق إن : ( الشيخ حممود عكام قال
  واحداً، وان يتعاونوا على إصالح بلدهم،السوريني أن يكونوا صفاًوعلى 

  ".األذى ليس طريقاً لإلصالح"مؤكداً أن 

واحلوار، وليس األذى والطعن كون يف السلم إن اإلصالح ي": ل وقا
ألي بلد أن يتقدم إال من خالل احلوار وعدم   ميكنه الوالتخريب، ألن
  ".التناحر والتعادي

لنبتعد عن األذى، : والتخريب نقول ملن حيرق وملن يسبب األذى: "وتابع
ألا طرق  ، ، ولنبتعد عن الطعن واللعن ألن األذى ليس طريقاً لإلصالح
 إصالحية، وإن غايتنا إصالحية ووسائلنا فاسدة ليست وسائل لإلصالح

  ".ومشروعة، فلنتعاون على اخلري

، "الصدر، كوا الطرف األقوى سعة"كما دعا مفيت حلب احلكومة إىل 
  .٤)اإلصالحات داعياً املسؤولني إىل احتواء املواطنني، ورعاية

                                                
 كما كه اللواء علي مملوك، رئيس فرع امن الدولة يف سورية        ميل موقع عكس السري   - ٣

  ١١٨٤٢ عدد ٢٠١١ / ديسمرب٣/ جاء يف جريدة الرأي 
ويف صفحة  " عكس السري "التقى موقع   : ( موقع العكام وجاء فيه قبل نص احلوار         - ٤
، وسأله عـن  ٢١/٣/٢٠١١الدكتور الشيخ حممود عكام، يوم االثنني       ) بكرى أحلى (

 )اث اليت جرت مؤخراً يف درعاباألحدرأيه 



 ٦

هذا ما يقوله مفيت حلب بينما األستاذ يوسف أبو رومية عضو جملس        
من السوري هو الذي اقتحم املساجد الشعب قال ويف جملس الشعب أن األ

أهل درعا رغم جرحهم النازف يف درعا وعذب األطفال وقتل الناس وأن 
   ٥يقبلون جمرد تعزية بشار األسد هلمكانوا 

   بوادر اخلري من املسؤولنيظهرت

   م ٢٥/٣/٢٠١١ اجلمعة  الدكتور حممود عكام يف خطبةجاء 

جاالت الرفيعة ، وأجابونا وحنن منذ أيام التقينا من رجاالت الدولة الر"
وها هم قد بدؤوا بترمجة ما كنا ، ووعدونا  منصفون ، وكانت إجابتهم طيبة

كأمنا أتكلم ، التقينا رجالً مسؤوالً رفيعاً فتكلم معنا قد طلبناه على األرض
وكنت بصحبة ومعية املفيت اجلليل األستاذ الشيخ إبراهيم السلقيين، ، أنا

وال تساحمونا إن كنا قد حدنا عن صفات الكلمة  يف احلديث حتدثنا وأفضنا
، وكانت اإلجابة طيبة، وكانت اإلجابة أننا سنسعى وسنعمل، اليت ذكرا

 اليت تؤذن باستمرار ترمجة ما كنا قد قلناه وطالبنا به وتبدت بعض البوادر
  ٦"بترمجته على األرض، فاحلمد هللا والشكر هللا

  

  

                                                
   ينظر كالم يوسف أبو رومية على االنترنت يف مواقع خمتلفة ومنها اليوتيوب- ٥
  خطبة اجلمعة– موقع الدكتور حممود عكام على االنترنت - ٦



 ٧

  )الشعب  ( للنتجه للقاعدة و - األسد ر  بشا– الرأس اتركوا 

 حواراً خاصاً مع الدكتور ٢٧/٣/٢٠١١بتاريخ " شهبا برس"نشر موقع 
  : ومما جاء فيهالشيخ حممود عكام ضمن صفحة حوار األسبوع

وعلى ، حنن نريد بناء اهلرم بدءاً من القاعدة وانتهاء بالقمة والرأس: يا ناس(
فأنا أخاطب اجلميع بالتوجه إىل التربية لذا ، شاكلة القاعدة ستكون القمة

 حنن أوالء يف دار اإلفتاء ...دينية والتوجيه وفق معايري اإلسالم األخالقية وال
يطالب يف توعية الناس وما " نداء عاجل: "يف حلب أصدرنا بياناً حتت عنوان

 وهو النداء الذي طالب فيه العكام  ٧)ب أن يفعلوه يف مثل هذه األوقاتجي
بل الطواغيت بعدم الثورة على  - والقصد السوري –ب العربية الشعو

  إصالحهماحملافظة عليهم و

   األسد  آل ال تتظاهروا حىت ال تفقدوا نعمة أمن

يف عددها الصادر يوم " اجلماهري"       نشرت جريدة 
للشيخ حممود عكام مقاالً ) منوعات( ويف صفحة ٣١/٣/٢٠١١اخلميس
سئلت أكثر من مرة عن : (آِمنا يف أوطاننا  ومما جاء فيه اللهم أمنا و: بعنوان 

إا األمان، وإن شئت حذف : أعظم نعمة ينشدها اإلنسان فقلت على الفور
، وال حتدثين يا هذا عما يقابل األمن واألمان... األلف فهي عندئذ األمن 

كر ومن من الناس األسوياء يرغب يف ذ، فاحلديث عنها حبد ذاته يؤملين

                                                
حـوارات  ،  وموقع الدكتور حممود عكام علـى االنترنـت    - موقع شهبا برس     - ٧

 صحفية 



 ٨

وقرب ، فاللهم أبعد عنا ما ينايف األمن واألمان، اخلوف واالضطراب والرعب
اللهم رد كيد العدو يف حنره، ... منا وإلينا ما جيلب االستقرار واالطمئنان

وألف بني قلوبنا، واحفظ علينا بالدنا، وأمنا وآِمنا يف أوطاننا، وهيء لنا 
كأين بفضيلته يبث رسالة حتذير  )رشداًوحلكامنا ولشعوبنا من أمرنا وأمرهم 

وحذار حذار ، للشعب السوري فاألمن السوري نعمة جيب احلفاظ عليها 
طيات كالمه ودعائه من تلويح وتلميح لنظرية يف من فقدكم هلا وال خيفى ما 

وكل من لديه أدىن علم باملخابرات  ، املؤامرة اليت يتغىن ا النظام السوري
 الذي يتغىن به -خر ما خيطر ببال قادا أمن املواطن السورية يعلم أن آ

 وأا قد برعت بفن بث الرعب واخلوف يف نفوس املواطنني –العكام 
  وسلبهم أدىن مقومات األمن واألمان والسكينة والطمأنينة

وال يشعر بأمن النظام السوري وخياف من فقده إال من كان على     
من هام ويأخذ حظه من الدنيا واآلخرة شاكلتهم ويسري يف ركام وبتوجي

  قربه منهم وحبه هلم

   أمكنة فوضى ورعبون أساؤوا للمساجد وحولوهااملتظاهر

  : قال العكام١/٤/٢٠١١يف خطبة اجلمعة 

، ألنين أرى فيه  مل أعد أحب أن آيت املسجد: حدثين واحد أو اثنان قال يل(
،  أن املسجد مالذ أمن ، لمت أن املسجد يقدم يل طمأنينةفوضى، وأنا تع



 ٩

، ٨كلمين طفلٌ يف العاشرة من عمره ورب الكعبة. وأن املسجد مالذ راحة
وهذا ما أخشاه على أطفالنا،  ولست يف كالمي هذا إال الناقل الصادق

، أخشى على أطفالنا أن تبتعد  أخشى على أطفالنا أال حيبوا املسجد بعد اآلن
 هذا الطفل بعبارته العامية لكنين قلوم عن املساجد ألم كما قال يل

  ).لقد أخذ الرعب قليب: أترمجها إىل العربية الفصحى

 من حيث كوا مشعاً أعيدوا الثقة إىل مساجدكم: (ويف آخر اخلطبة قال
ال تقفوا باهللا لالطمئنان واالستقرار، ومن حيث كوا مصدراً للمعرفة، 

،  ، ال أريدكم وأسألكم باهللا عليكم سداً حاجزاً أمام األطفال واملساجد
، يف بث  ، أن تعيدوا هلذه املساجد دورها يف التوجيه أسألكم بضمائركم
، يف  ، يف التعليم ، أن تعيدوا للمساجد دورها يف التأليف األمان واالطمئنان

  )بناء اإلنسان

أصبحنا نعيش وأنتم تسمعون هذا خوف (: قال  م ٢٩/٤/٢٠١١ويف خطبة 
  .٩)، ملاذا يا إخويت ؟ ، ِرهاب اجلمعة )اجلمعةفوبيا (اجلمعة 

نظام العكام وأن معه كل العقالء يعلمون عكام يعلم وشيخ حممود ال
خوف ( يشعرون بـ  الذين األسد وأشياعه وأتباعه وحمبيه هم فقط 

 وأما الشرفاء من هذه األمة،   )ِرهاب اجلمعة)  فوبيا اجلمعة(اجلمعة 

                                                
شيخ حممود   أن هذا الطفل غري موجود يف غري ذهن ال          لو أقسم رجل برب الكعبة     - ٨

  عكام ملا حنث بيمنه 
  خطب اجلمعة– موقع الدكتور حممود عكام على االنترنت - ٩



 ١٠

لقا لكل راية جهادية عرب التاريخ وسيظل  أن املسجد كان منطفيعلمون
   كذلك  ما بقي الليل والنهار وبقي يف األرض ثوار وأحرار

  !! ؟؟اإلصالح بشار األسد هدف

  : قال العكام١/٤/٢٠١١يف خطبة اجلمعة 

 وحنن أمة منصفة، يقول وينضم إىل -ها هو رئيس الدولة يقول يف خطابه (
إن من ال يطالب يف :  يقول-ح أولئك الذين وضعوا أمامهم هدف اإلصال

، م ، وهم قلة وحنن وإياكم سنواجههاإلصالح هم أهل الفساد واملصاحل
  ١٠)كلمة ينبغي أن نعتربها

  خداع املسلمني بإصالحات الدولة الكاذبة

عكام مناسبة إال وخيدع املسلمني بإصالحات بشار شيخ حممود ال يترك ال
 وانتهاكل والسلب والنهب والتخريب األسد اليت مل ير العامل منها غري القت

 بإصالحاتوهذه مناذج من إشادة العكام  ، والنيل من املقدساتاألعراض 
  بشار األسد

 رفع الرواتب، وصدر صدر مرسوم( :١/٤/٢٠١١يف خطبة اجلمعة قال 
قرار بتشكيل جلان لدراسة إاء حالة الطوارئ، وستتم هذه العملية بأقل من 

القضاء وليس من األمن من أجل حماسبة أولئك شهر، وشكلت جلنة من 

                                                
  خطب اجلمعة– موقع الدكتور حممود عكام على االنترنت - ١٠



 ١١

الذين كانوا السبب يف وقوع هؤالء الشهداء يف درعا ويف الالذقية ويف محص 
 .ويف كل مكان

وصدر القرار بتشكيل جلنة من أجل دراسة أولئك الذين ليس : أيها اإلخوة
 هلم جنسية ويعيشون يف شرق البالد، وأعتقد أن املراسيم والقرارات ستصدر

، ألنين أخشى أن نكون فإيانا وإياكم أن نستعجلتباعاً خالل األيام القادمة، 
ل الشيء قبل أوانه عوقب من استعج: "حتت القاعدة الفقهية اليت تقول

  ١١)"حبرمانه

 اليت عكام بإصالحات الرئيس ونواياه الطيبةشيخ حممود دن النوكثرياً ما د
 ٨/٤/٢٠١١ عة يف  اجلمخطبةسنراها من خالل هذا البحث وخاصة 

 يف   املركز الثقايف حبلب اليت ألقاها يفشباب حتت سقف الوطنالعكام وحماضرة 
٥/٢٠١١/ ٢٦  

 عكام حلوار الدولة ألنه املرجععلى الشعب ترشيح  حممود 
  !!؟؟ املؤمتن

  :١/٤/٢٠١١يف خطبة اجلمعة قال العكام 

حددوا ،  ، يا شبابنا أن يكون لنا مرجع: الشرط األخري يف احلوار(
، حددوا  ، وأنتم تطالبون حماورين  وأنتم حتاورون مطالبنيمراجعكم

إذاً اتركوا األمر إلينا فورب ؟ ١٢هل تعتربوننا مراجع لكممراجعكم 
                                                

  خطب اجلمعة– موقع الدكتور حممود عكام على االنترنت - ١١
 ورمزيته الشيعية ) رجعامل( أرجو أال ننسى مصطلح - ١٢



 ١٢

املرجع املتفق عليه  ... ، وقد عهدمتونا كذلك١٣الكعبة لن خنون األمانة
م ؟ حددوا مراجعكمن مرجعكم يا شبابنا ،  شرطٌ من شروط احلوار
﴿فأما الزبد !  من قرر أال يكون مؤمتناً عليكم ؟أتريدون أن ترجعوا إىل

 من أجل وحنن نشتغلفيذهب جفاًء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض﴾ 
ما ينفع الناس وال نبتغي من وراء ذلك جزاًء وال شكوراً، وكلكم تعلمون، 

ين نريد ألبناء حنن األوفياء للوطن، حنن احلريصون على الوطن، حنن الذ
  ١٤) خري الوطنالوطن أن جيتمعوا على 

يعلن حبه العكام 
ُ

  بشار األسد ل

   منه الصدق واإلخالص والوطنية العاليةوشم

 مشايخحممود عكام  مع جمموعة من إخوانه الدكتور بعد أن تشرف الشيخ 
 م  بلقاء السيد الرئيس بشار األسد قالت وسائل ٧/٤/٢٠١١  يفحلب 

  :عكام ما يليللقاء ونقلت عن فضيلة الشيخ حممود ن ااإلعالم ع

                                                
عكام على األمانة اليت أقسم برب الكعبة أنه لـن  شيخ حممود  من باب حمافظة ال    - ١٣

 قام بدور املهرج واملنكت واملضحك لسيادة الرئيس بشار األسـد عنـدما   فقدخيوا  
مما اضطر صديقه احلميم    )  رمضان ٧(م  ٢٠١١/ ٧/٨التقاه مع وفد مشايخ حلب يف       

زودت امللح يا دكتور حممود زيادة : لشامي أن يقول له وأمام الرئيسالدكتور صهيب ا
وكاد العكام أن يفتك بالشاب الذي  نطق ببعض احلق يف           ، امللح يف الطبخة بتخرا     

 ودونكم  مشايخ حلب الذي حضروا فسلوهم إن كانوا ينطقون، جملس الرئيس 
 عة خطب اجلم– موقع الدكتور حممود عكام على االنترنت - ١٤



 ١٣

: أكد مفيت حلب الشيخ حممود عكام لـ صحيفة الوطن أن اللقاء يأيت "
 ونريد وحمبونوحنن ناصحون  واحلباليت تعين النصح  حتت عنوان األخوة«

   ١٥"عن طريق احلوار  هلذا البلد كل صالح وبناء اإلنسان

حنن نريد أن تزرع سيادتك «: األسدوقال عكام موجهاً حديثه للرئيس 
وأشار مفيت حلب ... ، »الوطن حىت حتصد الوالء الصادق األمن يف جنبات

األسد رد  الرئيس«ن وأ... إىل أن املطالب عامة وما من مطالب شخصية 
 إن املطالب يف طور قوننتها وتنظيمها بصيغة ستتحول إىل: على ذلك بقوله

ومشمنا رائحة الصدق واإلخالص والوطنية  . برنامج عمل على أرض الواقع
  ١٦"العالية

  

    ٍشكرنا الرئيس بأمر من سيدي رسول اهللا 

مسؤولية الكلمة، (عكام بـ شيخ حممود  اليت عنوا ال٨/٤/٢٠١١يف خطبة 
 مع رجاء – ومما جاء فيها)  وتعليقات على لقاء السيد رئيس اجلمهورية

ديح والثناء لنفسه ورفقاء دربه عكام املشيخ حممود  يكيل المالحظة كيف
  : -مشايخ حلب 

                                                
  ٧/٤/٢٠١١ جريدة الوطن السورية اليت ميلكها ابن خال الرئيس رامي خملوف  - ١٥
  ٧/٤/٢٠١١ جريدة الوطن السورية - ١٦



 ١٤

،  ، اجته فريق من علماء حلب ١٧من منطلق مسؤولية الكلمة ورب الكعبة( 
!!  ؟؟١٨حمسنني لرم،  وهؤالء الذين اجتهوا رأيتهم صادقني حمسنني لوطنهم

 ١٩ورب الكعبة، حيبون اهللا ورسوله !!  ؟؟ وأنا معهموعهدم ،  ، متفامهني
،  بناء على طلِب السيد الرئيس هذا الفريق للقاء السيد الرئيس اجته... 

   ...اجتهوا للقائه

أما واهللا إين ألريد الذي تريدون، وال بد أن نعترف بأننا : وقال السيد الرئيس
، وهذا ال يعفينا من مسؤولية تاليف  مجيعاً مقصرون، قصرنا وقد قصر غرينا

  كم بشكل حمدد ؟ما كنا قد قصرنا فيه، فما مطالب

، حتدثوا وذكروا املطالب اليت  ٢٠حتدث السادة العلماء األفاضل الكرام
،  ، وحتدثوا عن قانون الطوارئ ، حتدثوا عن الفساد تسمعوا واليت تقرؤوا

  .وأعتقد أن مجيعكم مسع هذا... وحتدثوا، وحتدثوا
                                                

 على ما يبدو أن القسم برب الكعبة عند فضيلة مفيت حلب يعين أن يتكلم املرء                - ١٧
 - كما يقول العكـام  –فهل مشايخ حلب ذهبوا لقاء الرئيس !! مبا شاء وكيف شاء  

  )ق مسؤولية الكلمة ورب الكعبة من منطل(
اجته هذا الفريق للقاء    (- كما يقول العكام أيضا      –أم استجابة لطلب سيدهم الرئيس      
  !!؟؟ ) السيد الرئيس بناء على طلِب السيد

  !!! ؟؟؟ال ندري كيف يكون املرء حمسنا لربه سبحانه وتعاىل - ١٨
 يثقون به لذلك يكثر من األميـان         لعل العكام يعلم أن سامعيه ال يصدقونه وال        - ١٩

 ومديح النفس
هؤالء العلماء األفاضل الكرام ثالثة منهم ناموا وشخروا يف جملس السيد الرئيس             - ٢٠

أن الشعب  : وقال كبريهم يف احلجم بعد خروجه       ، من ثقل هم األمة الذي  حيملونه        



 ١٥

قدموا وين و، وساعد لقد باشرت وادعوا يل بأن أتابع:  السيد الرئيس فقال
سأكافح الفساد حىت ولو كان املفسدون ، يل النصح من أجل أن أتابع 

وأنا أسعى إىل ،  ، وأعاهدكم وأعاهد اهللا قبل أن أعاهدكم قريبني مين
 وال أريد أن ينتسب هذا الشعب الكرمي ، إسالم مستمٍد من الكتاب والسنة

ا أُصدر املرسوم تلو ، وقد باشرت وها أنذ ، فأنا معكم إىل إسالٍم سواه
  . ومراسيم هي قيد اإلجناز ، ، مراسيم أصدرا املرسوم

، أصدر  ، أمر بإحداث قناة دينية أعاد املنقبات إىل املدارس كما مسعتم
 معهد للدراسات الشرعية والدراسات العربية والفكر مرسوماً بإحداث

كراد وفقهم اإلسالمي، أصدر مرسوماً كنا نبحث عنه من زمن مع إخوتنا األ
اهللا املتعلق بتجنيس مئة ألف كردي أو أكثر، أصدر التعاميم من خالل وزير 
الداخلية بالنسبة إىل شغل الوظائف بأن الدائرة والوزارة املعنية هي اليت حتدد 

، قانون الطوارئ اآلن قيد اإلجناز، قانون احلريات  وتقبل أو ترفض
وأنا د اإلجناز، وهناك ورشات، واألحزاب قيد اإلجناز، تعديل الدستور قي

 وما كنت يف يوم من األيام ألقول أنا على اطالع، ولست على على اطّالع،
،  محلت األمانة بأمانةاطالع، وقلت لكم األسبوع الفائت أيها اإلخوة، 

، مل نسافر على  وليس ألحٍد أن يزاِود علينا حنن الذين بقينا هنا يف هذا البلد

                                                                                                                   
 بعضاً من احلوار    ومن أراد ، السوري ال يستحق ربع السيد الرئيس ملا ملس من طيبته           

الذي دار بني األفاضل ورئيسهم بشار األسد فليستمع خلطبة الشيخ بكري حالق بعد         
  تشرفه بزيارة السيد الرئيس



 ١٦

ألننا حنب وطننا، وال أقول هذا  ٢١يات اليت عرضت عليناالرغم من كل املغر
على الذين سافروا بأم ال حيبون وطنهم، وحاشا هللا، ولكن أقول بقينا هنا 

  ...نريد لوطننا كل خري

، قانون األحزاب  أيها اإلخوة صدرت املراسيم وستصدر املراسيم األخرى
 درعا والالذقية قيق فيما حدث يفواحلريات، وشكلت جلنة قضائية للتح

وسئلت عن القناة الدينية هل إذا طالب املواطنون املسيحيون بقناة ... ..
القناة الدينية اليت صدر املرسوم :  ؟ فقلت بكل بساطةدينية ما رأيكم

بإحداثها واليت ستكون هذه القناة الدينية أريدها كالوطن، جتمع كل 
عو مطراناً ليتحدث يف قناتنا األطياف، وما املانع من القناة الدينية أن تد

  ...الدينية ؟ أليس الوطن يضمنا مجيعاً ؟ والدين أوسع من الوطن 

املراسيم اآلن منها ما صدر، ومنها ما سيصدر، قانون األحزاب : أيها اإلخوة
واحلريات هذا بالنسبة للشباب، شكِّلوا األحزاب أيها اإلخوة ضمن مراعاة 

  ....ن، شكلوا ما تريدون أن تشكلواالثوابت الدينية، وثوابت الوط

يف آخر احلديث مع سيادة الرئيس، نظرنا حنن الذين اجتمعنا إىل حديث 
) ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

                                                
٢١ -     عكأين بالشيخ حممود عكام ي رهم  حبيبه وسـيده         رض بعلماء سوريا الذين هج

األنظمة العربية  األسد يف مشارق األرض ومغارا وذاقوا مرارة الغربة واملضايقات من           
وال ندري يف أي موقع من الدنيا ، والغربية بإحياءات من نظام البعث يف سورية السليبة 

 مساحة مفيت حزب البعث يف حلب ما ناله يف ظل األسدين األب واالبن مـن                لسينا
  !!جاه ومال وسلطان ودعم مادي ومعنوي ؟؟



 ١٧

شكراً لك يا أيها الرئيس على : وقلنا لهشكرناه بأمٍر من سيدي رسول اهللا 
  ٢٢)هذا الذي تفضلت به

عكام عن لقائه ومشايخ حلب بالسيد الرئيس شيخ حممود  ما يقوله الهذا
 : قالتاوباخلط العريض جريدة الوطن والبعث غري ذلك ولكن الصحافة قالت 

   : قالوا وفد رجال الدين حبلب.. استقبلهم الرئيس األسد(

  "أقصى ما نتطلع إليه هو أقل مما يفكر به ويسعى إليه الرئيس"

هم ئعلماء حلب بعد لقا: (ري فكان عنوانه العريض أما موقع عكس الس
دخلنا إليه وحنن حنمل مهوم األمة وخرجنا : قالوا .. بالرئيس بشار األسد 

  )وقد انزاحت عن صدورنا تلك الغمة

   املتظاهرون يف الداخل وأعوانهم يف اخلارجخسئ

 ١٩/٤/٢٠١١يف عددها الصادر بتاريخ الثالثاء " اجلماهري"نشرت جريدة 
  : يف صفحتها األخرية مقاالً للدكتور الشيخ حممود عكام بعنوانو

ومما  -على موقعه العكام  ونشره –مبناسبة عيد اجلالء ، "نئيت يا وطين لك"
  : املقالجاء يف 

ورفض العابثني بأمنها يا سوريون وفاًء ألرضها،  سورية تريد منكم(... 
وعاش ، وطهر وصفاء نظيفة ذات فضيلة  عاشت سورية... ، وأمن شعبها

                                                
 معة خطبة اجل– موقع الدكتور حممود عكام على االنترنت - ٢٢



 ١٨

كنا نسعى صادقني  وعشنا مجيعاً إن، أبناء بررة لسورية أوفياء هلا  :السوريون
عنيد داخلي وخارجي يبغي شراً  وخسئ كل جبار، لبناء الوطن املتني 

   )وفساداً واحنرافاً وضالالً

  ال تستيقظوا من رقادكم  حىت  الفيسبوك قاطعوا

  : قال العكامم ١٥/٤/٢٠١١يف خطبة 

 حتاورا فيما بينكم أيا املواطنون يف كل مكان من أمكنة سورية احلوار البناء،(
،  ال تتحاورا على الفيسبوك امسحوا يل أيها الشباب أن أقول كلمة،... 

قاطعوا هذا، ال تتحاوروا ...  فهذا امليدان ميدان الفيسبوك ميدان مظلم
 يرى الوجه اآلخر يزداد يف حتاوروا وجهاً لوجه، ألن الوجه إذعرب الفيسبوك 

داخله السعي إىل الوصول إىل احلق، بينما هذا امليدان، موقع الفيسبوك يفتح 
، وصفحة يفتحها  الصفحة تلو الصفحة اليت تزرع العداوات بني الشباب

، ورمبا عاداه عن معرفة ورمبا عاداه عن  فالن يريد من ورائها أن يعادي أخاه
شغلنا الفيسبوك... اء الذي يكون حتت الشمسغري معرفة، احلوار البن 

وسواه، شغلنا وشغل دواخلنا وأفئدتنا وعقولنا من أن تأخذ األفئدة منا 
والعقول والقلوب جمراها الصحيح، أنت إنسان هيا، وأنا إنسان، بيين وبينك 
الكلمة، هيا نلتِق على الكلمة بوضوح وجهاً لوجه، فلماذا االختباء، وملاذا 

  ).ة من وراء وراء وراء احلجب واألستاراملخاطب

  

  



 ١٩

  قائد الوطن ىوالسالم عل ٍوطننا الغايل بأمن وأمان 

 ٢٥/٤/٢٠١١يف عددها الصادر بتاريخ االثنني " اجلماهري"نشرت جريدة 
نئة : "ويف صفحتها األخرية مقاالً للدكتور الشيخ حممود عكام بعنوان

بعضاً وفيما يلي  -م على موقعه  ونشره العكا– "مبناسبة عيد الفصح ايد
   : املقالمن

 كل عام وأنتم بألف خري، وكل شهر وكل  : أيها احملتفلون بعيد الفصح ايد
، وسلٍم وسالم، وأنٍس واطمئنان، بأمٍن وأمانيوم وكل ساعة ووطننا الغايل 

نؤكد على وحدتنا الوطنية وعالقاتنا الطيبة النموذجية،  ... وتقدم وازدهار
ألن أشد حاجة إىل ذلك من ذي قبل، فنحن اليوم  ... م منا وحنن منكم،فأنت

املتمثل بإسرائيل وأنصار إسرائيل من الصليبيني املتصهينني  -  عدونا املشترك
 يسعى بكل ما أويت للنيل من هذه القوة - واملتطرفني الدينيني التكفرييني

على جهد نبيل حثيث بذلناه اليت متعنا اهللا ا جزاًء وفاقاً ) الوحدة الوطنية(
 ورمحة اهللا وقائد الوطنوالسالم علينا مجيعاً وعلى الوطن  ... يف سبيل ذلك

  ) وبركاته

  الطوارئ و املسؤول عن تعثر القوانني وعودةالشعب ه

   : قال العكام م٢٩/٤/٢٠١١يف خطبة 

أن يكون عوناً للدولة يف تنفيذ القرارات اليت صدرت واليت نطالب الشعب ( 
ر تصباإلصالح، مبعىن ال نريد من بعض الشعب أن يكون حج يف مصب 

 عثرة يف تنفيذ املراسيم اليت صدرت، وأذكر هنا مثاالً واحداً ال أكثر وال أقل



 ٢٠

أناشدكم اهللا ،  ، أيها اإلخوة لقد صدر املرسوم الذي ينهي حالة الطوارئ
ذه التصرفات أن أال تتصرفوا تصرفاٍت تستدعون من خالل هأيها الشعب 

أناشدكم اهللا هذا األمر، كونوا عوناً للدولة تعاد حالة الطوارئ من جديد، 
  .٢٣)يف تنفيذ القرارات اليت صدرت

  علينا مجيعا أن نقاوم املتظاهرين املفسدين

 ويف ١/٥/٢٠١١يف عددها الصادر بتاريخ األحد " اجلماهري"نشرت جريدة 
طبت أيها  ":خ حممود عكام بعنوانصفحتها األخرية مقاالً للدكتور الشي

وفيما يلي بعضاً من  - ونشره العكام على موقعه – "العامل وطاب إنتاجك
 :نص املقال

عمال الوطن األوفياء على اختالف اختصاصاتكم ومراتبكم  إليكم يا( 
ومع التهنئة عهد . وبقاعكم ومناصبكم التهنئة يف يوٍم أضحى لكم ولنا عيداً

وأن اً أوفياء لقيمنا ومبادئنا ووطننا وحضارتنا وجمدنا، يف أن نكون مجيع
نكون يف وجه اآلمثني واملعتدين واملفسدين فنقاومهم وندفع شرهم وسوءهم 

  )، وعن بلدنا وعن مرابعنا ومراتعنا عن أوالدنا ومستقبلهم

  ) بشار األسد أسد العرب  (أغنية  تصويراملشاركة يف 

عث ورئيسه بشار األسد أن شارك مساحته عكام لنظام البحممود بلغ والء 
انني والفنانات ن إىل جانب الف)بشار األسد أسد العرب (بتصوير أغنية 

: ما يليم٧/٥/٢٠١١جاء يف موقع شهبا برس فقد  ، الكاسيات العاريات   
                                                

  خطب اجلمعة– موقع الدكتور حممود عكام على االنترنت - ٢٣



 ٢١

) أسد العرب (برعاية حمافظ حلب أغنية جديدة للفنان فؤاد ماهر بعنوان ( 
 توالي هارون أمههمن جنوم الدراما السورية ومن ومبشاركة جمموعة كبرية م

 مزنة األطرش اإلعالميةوقسوسي وخليل حداد و جورج باندو وفايف عر
وقد مت تصوير األغنية يف مدينة حلب شراف العام للزميل كمال شنو واإل

 واألغنية إبراهيم يوحنا واملطرانمبشاركة الدكتور حممود عكام مفيت حلب 
  )زوز جمموعة عإنتاجمن 

  !!كانت حتقق العدل يف زمن مضى من الدستور املادة الثامنة 

لقاًء مع الدكتور الشيخ حممود عكام على ) صوت الشباب(أجرت إذاعة 
أجاب فيه الدكتور " مؤمتر دور القانون يف حتقيق األمن والتنمية"هامش 

ا مما وفيما يلي بعض. عن املؤمتر) صوت الشباب(أسئلة واستفسارات : عكام
  :  اللقاءقاله يف

مواد يف الدستور حتتاج إىل تعديل حىت يبقى الدستور حمققاً للعدل، "
وقلت بأن هذه املواد كانت واستعرضت بعض املواد من هذا الدستور، 

، وعلينا اليوم أن ، واألحكام تتغري بتغري األزمانحتقق العدل يف زمن مضى
مل تعد حتقق العدل واد اليت ونأخذ هذه املننظر نظرةً تعديلية إىل الدستور، 

  ٢٤)الختالف الزمان واملكان

ومن املواد اليت ذكرها فضيلته كمثال على مادة كانت حتقق العدل واليوم  
  :  بل لتغري الزمان واملكانوطغياا حتتاج للتعديل ال لظلمها 

                                                
  حوارات صحفية– موقع العكام - ٢٤



 ٢٢

الوحيدة العريب االشتراكي املادة الثامنة اليت تنص على قيادة حزب البعث 
  !! واتمع ؟؟للدولة 

  !!! ؟؟؟ يطيعيسمع ويقبل و وعلى الشعب أن يذعن للعكام

  :٢١/٥/٢٠١١عكام يف شيخ حممود قال المن قرية نبل الشيعية 

ولتكن : ( يوم قال تلك األمة اليت أفرزها اتمع وأنشأها بأمر من اهللاحنن(
ئك هم منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأول

فأنا اختصاصي ومهِّي آمر باملعروف وناهي عن املنكر، فال يكلفين ) املفلحون
، وإمنا غاييت اليت وضعها يل ريب فأنا لست سياسياًأحد أكثر من هذا 

ووضعتها أمامي أن آمر باملعروف وأى عن املنكر، فأنا يف الوسط بني 
روف وأاها عن املنكر، الدولة والشعب، واملفروض علي أن آمر الدولة باملع

 حنتاج اليوم ليعرف كلٌ منا... وأن آمر الشعب باملعروف وأاه عن املنكر 
ناٍه عن املنكر للدولة وللشعب، انقدوين إن مكانه، وأنا آمر باملعروف 

فإن مل ،  خالفت العلم أو اإلخالص أو اجلرأة أو اإلذعان للحق وانصحوين
  ٢٥"  واقبلوا وتوبواأخالف فأذعنوا وامسعوا وأطيعوا

  والبالد تتعرض للمؤامرةاألسد رئيس مصلح متواضع بشار 

شارك الدكتور الشيخ حممود عكام يف الندوة اليت أقيمت يف املركز الثقايف 
شباب حتت سقف : ( بعنوان٢٦/٥/٢٠١١العريب حبلب يوم اخلميس 

                                                
املركز الثقايف العريب   / الفساد وأسبابه وطرق معاجلته    - ندوات   – موقع العكام    - ٢٥

 يف نبل



 ٢٣

، فرع   حلزب البعث العريب االشنراكيبدعوة من احتاد شبيبة الثورة) الوطن
، وقد شاركه فيها املطران يوحنا إبراهيم، وأدار احلوار األستاذ حسن حلب

بعضا من نص ، وفيما يلي  مدير مدرسة اإلعداد احلزيب عاصي الشيخ
  : عكام الشيخ حممود شاركةم

، وراء األكَمة ما وراءها بال أقول للشباب هلذه الوجوه الطيبة: أيها الشباب(
، والتآمر على والتآمر على الصامدين سنة تارخييةواملؤامرة مستمرة، شك، 

 ٢٦كاجلراثيماملؤامرة قائمة باستمرار ،  ن يريد أن حياسب نفسه قضية قدميةم
اإلصالحات بدأت ال ....لكننا نشعر ا وحنس بأثرها عندما تضعف مناعتنا

، لكن ما أريده أن  ، ترتيل سعر املازوت ، زيادة الرواتب شك يف ذلك
، كنا يف فترة ما التواصل بيننا يف  إلصالح العالئقي أي التواصليكون هو ا

تواصل ، وخالل هذه األحداث  املناسبات ويقوم على نفاق بشكل عام
السيد الرئيس مع أهل حلب ودرعا وبانياس وسائر احملافظات والقطاعات 

  ٢٧) والفعاليات

  العكام حياضر حتت أمر ورعاية حزب البعث 

ك األعراض وسفك الدماء انتها قادة حزب البعث بيف الوقت الذي ميعن
   عكام حبزب البعث حماضراً يفالشيخ الدكتور حممود يلتصق وختريب البالد 

                                                
،  لعل العكام استلهم وصف اجلراثيم  من سيده وويل نعمته وأمره بشار األسد                 - ٢٦

  !!ما  ينهالن من مدرسة واحدة أو لعله
  املركز الثقايف حبلب/ شباب حتت سقف الوطن - موقع العكام على االنترنت - ٢٧



 ٢٤

  :نقرأ يف موقع العكام ما يليومدافع عنه كزه ومعسكراته امر

بدعوة من املركز الثقايف العريب يف عندان ألقى الدكتور الشيخ حممود عكام (
 يف قاعة ٩/٧/٢٠١١يوم السبت " طن، مواطن، مسؤوليةو: "حماضرة بعنوان

  )احملاضرات يف املركز

فرع أقام ، ، مسؤولية معسكر الطالئع يف كفر جنة حبلب  ، مواطن وطن(
شارك فيها ) سورية خبري: ( ندوة حوارية حتت شعارطالئع البعث حبلب

الدكتور الشيخ حممود عكام مفيت حلب والقس هاروتيون سليميان رئيس 
يف سورية وأدارها السيد عبد القادر بدور رئيس  طائفة األرمن الربوتستانت

يف معسكر الشهيد باسل األسد اجلمعية العربية املتحدة لآلداب والفنون، 
   )١٣/٧/٢٠١١يوم الثالثاء بكفر جنة 

وطن، مواطن، : "ألقى الدكتور الشيخ حممود عكام حماضرة بعنوان (
 يف قاعة احملاضرات يف املركز الثقايف ٢٠/٧/٢٠١١يوم األربعاء " مسؤولية

 اليت ميلكها جنل ضابط –" بلدنا"ونشرت جريدة  )العريب يف النريب حبلب
 -٩- ١٣ريخ الثالثاء الصادرة يف دمشق بتا -املخابرات جت سليمان

: مقاالً للدكتور الشيخ حممود عكام بعنوان) آراء(صفحة  وضمن ٢٠١١
  )ة املثلى لتجاوز اخلالف والتخلف الصيغ:تزاوج العروبة واإلسالم

إىل غري ذلك من االلتحام حبزب البعث ومراكزه واملشاركة يف ندواته 
 البعث وأسدهوحماضراته ودعواته لإلصالح حتت ظل قيادة 

  



 ٢٥

   واخلضوع لوالة األمربعاد املنرب عن السياسةالدعوة إل

   ٢/٦/٢٠١١ يف عددها الصادر بتاريخ اخلميس" اجلماهري"شرت جريدة ن

  : وعلى صفحتها األخرية مقاالً للدكتور الشيخ حممود عكام بعنوان

  : ، ومما جاء فيه) إىل اهللا واعيةوثيقة تعاون بناء على دعوة(

خطباء وأئمة ومدرسني، أيتها الداعيات من مدرسات  أيها الدعاة من(
اهللا واعية فيما بيننا من أجل دعوة إىل  هيا معاً إىل تعاون بناء: وواعظات

  :جادة نافعة، وذلك بالتواصي على أمور هي

خمتلف املوضوعات املطروقة بروح اإلسالم العامة الرمحوية   االلتزام يف-٣
  .والتيسريية

املوضوعات  على - خال املناسبات -أغلب األحيان   التركيز يف-٤
أزمة أخالق وتزكية وسلوك حسن  ، فاألزمة اليوماألخالقية واالجتماعية

  .ظيفن

اخلطابة والتدريس عما يعمق التعصب املذهيب والطائفي   االبتعاد يف-٥
  ويؤدي باملسلمني إىل املنازعة

٦-باملنرب ومقاعد التدريس عن أن تكون أبواقاً للتشهري بإنسان معني   النأي
جمموعة حمددة بعنواا، فاملهمة تفنيد األفكار وتشخيصها  أو كاتب بامسه أو

  .وشتمها ولعنها وسبها  األشخاصومتحيصها دون



 ٢٦

 -وختصيص بعض اخلطب والدروس ، باحلسبان دائماً  وضع الوطن-٧
ومتتيناً لوحدة وطنية بني أبنائه على  عنه رعاية ومحاية وعناية -بشكل دوري 

  . وأعراقهماختالف أديام ومذاهبهم

قية  من أجل ضة دينية وأخالالبناء مع أويل الشأن واألمر التعاون -٩
على النصيحة واملصارحة واالحترام املتبادل  واقتصادية واجتماعية قائمة

  ).واملعرفة اجلادة والبحث املوضوعي

    !!!شغورـر الـسـجرمية ج  األمن وراء الشعب وليس

بعد أن تواترت األنباء عن املذابح الفظيعة اليت ارتكبها األمن السوري يف 
لبس األمن لباس الضحية  الشغور من قتل لألبرياء وهتك لألعراض جسر

صرح الشيخ عكام فقد  شيخ حممود ه للدفاع عنه وكان منهم الوجند عمالء
معلقاً على جمازر م ٢٠١١-٦-٩الدكتور حممود عكام للتلفزيون السوري 

  إن هذه اجلرائم ال متت إىل اإلنسانية بصلة وإباحة: (قائالً  جسر الشغور
قبل نصح القتلة وارمني بالتوبة واالعتذار أو... الدم واملال والعرض حرام 

 والقصاص ما ينتظرهم فضال عن وحينها سيكون اجلزاءأن تطاهلم يد العدالة 
الظاملني السفاكني عقوبة اهللا املنتقم اجلبار يف الدنيا واآلخرة داعيا اهللا أن يبعد 



 ٢٧

 ينصر املظلومني وأن يرحم الشهداء التصرفات الوحشية وأنارمني ذوي 
  ٢٨) على مواجهة التحديات بعزم وإميان وأن مينح الشعب القوةاألبرار 

إذا تذكرنا عنوان احللقة التلفزيونية اليت تكلم الشيخ حممود عكام من خالهلا 
ندرك أنه يقصد بالقتلة وارمني والظاملني والسفاكني والوحشيني الشعب 

  :الوديع املسامل  وإليك العنوانارم وليس األمن 

 القتل والتمثيل باجلثث جرائم إرهابية: شخصيات حقوقية ودينية وأكادميية"
  |"على أمن الدولة الداخليتندرج يف إطار اجلرائم الواقعة 

  حلب الساكتة على الظلم 

 ١/٨/٢٠١١ يوم االثنني ٢٩"٧ satقناة "استضافت : (نشر موقع  العكام 
وطلبت منه تعليقاً على األحداث مود عكام على اهلاتف، الدكتور الشيخ حم

 :، وفيما يلي بعضاً من احلواراليت جتري يف سورية

 كيف ميكن وصف الوضع من أول أيام شهر رمضان يف :٧ satقناة 
  سورية ويف حلب بشكل خاص ألنكم يف حلب ؟

                                                
 – م   ٩/٦/٢٠٠١١ – موقع اهليئة العامـة لإلذاعـة والتلفزيـون الـسوري            - ٢٨
القتل والتمثيل باجلثث جرائم إرهابية تندرج يف     : شخصيات حقوقية ودينية وأكادميية   "

 |"الواقعة على أمن الدولة الداخليإطار اجلرائم 
 هذه القناة تنصريية تبشريية ومع ذلك  خيرج فضيلته يف براجمها ليس حماورا جمادال - ٢٩

  !!!!!وإمنا مادحا لنظام األسد 



 ٢٨

 وضع طيب كما قالأعتقد أن الوضع يف حلب كما دائماً : الدكتور عكام
 ! ؟ونساٌء يشتغلن وإخوة متساحمون) بلدة طيبة ورب غفور(:القرآن الكرمي

يف أن تنحسر هذه السحابة الداكنة اليت  ودعاء إىل اهللاوعالقات طيبة، 
نسمع أخباراً عن حلب وحنن حتمل شراً عن مساء سورية، ولعلنا أحياناً إذ 

 املدينة اليت نسكن، نعيش فيها نقول بينا وبني أنفسنا كأم يتحدثون عن غري
  )ميكن عن حلب اليت يف أمريكا اجلنوبية أو يف قارة أخرى

  املواطنون ينتهكون األعراض ويسفكون الدماء

م ٧/٨/٢٠١١رمضان  ٧يف بعد البيان اخلجول الذي صدر عن علماء حلب 
عكام منه بتوجيه اللوم للشعب واالام له بأنه يقتل حممود شيخ تنصل ال

 السوريل التلفاز ض وذلك بثوب النصيحة قدمها من خالوينتهك األعرا
  : فقد جاء فيه  على موقعهاونشره

أدىل الدكتور الشيخ حممود عكام بتصريح ألخبار التلفزيون العريب السوري (
   :ومما جاء فيه ١٥/٨/٢٠١١يوم االثنني 

،  ، إياكم وسفك الدماء إياكم وانتهاك األعراض :أيها املواطنونيا ( 
، ال  ، حرام ، حرام  املمتلكات العامة فهذا كله حرامم والتعدي علىإياك

.  ..، كل ذلك حرام ، وال يقره عقل ، وال يقره دين جيوز، وال يقره شرع



 ٢٩

لوطننا يف رقبتنا حق، وعلينا أن نرب هذا الوطن، ومن مل يرب وطنه فقد 
  .٣٠)شاء أم أىبنية انتهكه، ومن انتهك وطنه فهو ضالّ مضل، عدو لإلنسا

 يعتقد أن املواطنني هم الذين ينتهكون عكام فضيلة الشيخ حممود إذاً 
 وأزالمه وخمابراته  األسدأما جند بشار! األعراض ويسفكون الدماء ؟

    ال أمثر وال أقل !!!فضحايا اعتداء املواطنني األشراروشبيحته 

   وليست مع النظاممشكلتنا مع املتظاهرين

 إذاعة  استقبل فضيلة الدكتور العكام١٥/٨/٢٠١١ثنني م االيويف       
ل عن العلم الذي وعندما سِئ" سورية حمبة"من برنامج ض) صوت الشباب(

مشكلتنا مع الذين  (:لفه مؤيدوا الدكتاتور  بشار األسد  كان مما أجاب به 
يريدون أن يشوهوا هذا الدين، يريدون أن حيولوه من دين تسامح إىل دين 

، مشكلتنا مع اإلنسان الذين قال  ، إىل دين إرهاب  إىل دين شراسةعنف،
، ندافع عن لذلك حنن يف حالة دفاع وبناء) مث رددناه أسفل سافلني: (اهللا عنه

وطننا أمام أولئك الذين يريدون أن ينالوا منه، وندافع عن ديننا أمام الذين 
الذين يريدون أن يريدون أن يشوهوه، وندافع عن إنسانيتنا أمام أولئك 

   ٣١)يغتالوها

  

                                                
 –موقع العكام على االنترنت     و، امة لإلذاعة والتلفزيون السوري      موقع اهليئة الع   - ٣٠

 أخبار صحفية 
  االنترنت على  موقع العكام- ٣١



 ٣٠

   السورية يف الثورة !! اإلسالم مستغل 

مساحة مفيت حزب البعث يف حلب الشيح حممود  ) حتت اهر( التقى موقع 
  : عكام وأجرى معه حوارا ومما جاء فيه

لقد اقترنت املظاهرات باملساجد، هل يدل هذا على : موقع حتت اهر 
  حراك إسالمي 

 شك يف أن اِحلراك ليس إسالمياً فحسب، بل هو متنوع تنوع ال( :عكام. د
 ملا لإلسالم من تأثري قوي على اإلسالم فيه مستغلّالشعب وأطيافه، غري أن 

النفوس، وأعين باإلسالم الدين، فال زالت جمتمعاتنا جمتمعات دينية، تنطلق 
 تقابل به ما من الدين وتقدسه حىت ولو مل تكن تطبقه، واملهم أا تريد متكأً

  ٣٢)...يتكئ عليه الغرب من ال دينية أو علمانية

    !!  الثورة السورية صناعة غربية

  !!!!!  ألن سورية دولة مقاومة وممانعة

هل تشبه ما حدث يف تونس !!  األحداث يف سورية :موقع حتت اهر
  ومصر ؟ وماذا ميكن أن نوصف األحداث يف سوريا ؟

  داث يف سورية تشبه تلك اليت حدثت يف تونس ما أظن أن األح: عكام. د

                                                
 حواراً خاصاً مع الدكتور الشيخ      ٢٢/٨/٢٠١١بتاريخ  " حتت اهر " نشر موقع    - ٣٢

 ، وأورده العكام يف موقعه)لقاءات دينية وروحية(حممود عكام ضمن صفحة 



 ٣١

فسورية دولة مقاومة وممانعة من  أما سورية فاألمر خمتلف.... أو يف مصر، 
فهناك بعض الضغوطات " الدين"، وأما من حيث حيث العالقة مع إسرائيل

ومن ناحية أخرى فثمة شعور بالظلم ينتاب  ، هذا من ناحية" املتدينني"على 
اب جراء ما أحدثته املادة الثامنة من إعطاء البعثيني األولوية كثرياً من الشب

املطلقة يف إدارة املناصب اهلامة والعالية، ويضاف إىل ذلك بعض اآلثار 
، السلبية اليت تنتجها الطائفية اجلغرافية يف سوريا لدى املتعصبني واملتزمتني 

ورية رقماً  لتجعل من سمن قبل الغرب وقد استغلت هذه األمور البسيطة
 عن موقف فالغرب غري راٍضتالياً يف الثورات اليت حدثت يف البالد العربية، 

اهللا  سورية الصامد، وغري راٍض أيضاً عن دولة تتعاون وتتضامن مع حزب
ومجهورية إيران اإلسالمية، فهيا إذاً الغتنام فرص الثورات وييج الشعب 

  ٣٣).وما شابه" احلرية"ار دينياً وطائفياً لينقلب على النظام حتت شع

  تأييد  فتوى حتريم املظاهرات

فتوى مال فيها لتحرمي التظاهر على طاغية الشام عكام شيخ حممود الأصدر 
مثل هذه ':  وقد سئل عن حكم املظاهرات  فقال من باب سد الذرائع

األعمال حتكم عليها نتائجها كما يقول األصوليون، ألنّ النظر يف مآالت 
 مؤكديفضي إىل خري بشكل  التظاهر ترب شرعاً، فإن قدرت أناألفعال مع

رمبا  وإنْ كان ال يفضي إىل خري بل،  ، وعندها فهو وسيلة مشروعة فليكن

                                                
 حواراً خاصاً مع الدكتور الشيخ حممود عكام ٢٢/٨/٢٠١١" حتت اهر" موقع   - ٣٣

 وقع العكام، وم)لقاءات دينية وروحية(ضمن صفحة 



 ٣٢

، فهو  آنذاك  وسيلة غري  أفضى إىل فوضى وحنق وتصرفات غري مضبوطة
  .٣٤'مشروعة

كتور انتقد البعض الفتوى الصادرة عن الد: موقع حتت اهرل من  سئوملا
  حممد سعيد رمضان البوطي بتحرمي اخلروج مبظاهرات، فما رأيكم ؟

 الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي رجل علم بامتياز، وهو إذ :عكام. د
يفيت يف مثل هذا األمر فإمنا ميارس حقه الطبيعي يف االجتهاد، وعلينا أن حنترم 

يف أحسن " التظاهر"ألن القضية : اجتهاده وفتواه حىت وإن كان بعضنا خيالفه
أحواهلا قضية خالفية، فما مثة ضري أن يراها الدكتور الشيخ البوطي حراماً 
ويراها سواه جائزة وحالالً ما دام هذا وذاك يتمتعان بصفة العامل املؤهل 

  ٣٥"وأنا أشهد للدكتور البوطي كفاءته يف ذلكللفتوى، 

ي يف جمالسه وحنن نشهد أن العكام كان يسخر ويستهزء بالدكتور البوط
   بني تالميذهاخلاصة

 بينهما املمانعة واملقاومة للتظاهر واملدافعة عن الرئيس تولكن ملا وحد
  !!!املؤمن أصبح يشهد له بالكفاءة 

رجل علم وتقوى بأن الدكتور البوطي يعلم كل منصف  :نقول وللتوضح 
احدة الجتماعية ماعدا مسألة وكفؤ لكل املسائل العلمية وابامتياز وأنه 

                                                
 ! تقاعس العرب يـستدعي الغـرب      مقالة   - لندن – موقع مركز الشرق العريب      - ٣٤

   الد خروب خل ٢٠١١ يونيو ١٣اإلثنني : تاريخ النشر
  املرجع السابق- ٣٥



 ٣٣

احلديث عن الثورة والتظاهر واملوقف من احلكومات العلمانية  : وهي
وكأنه فقد يبدوا   العالمة البوطي  خيوض فيهاعندماواحلركات اإلسالمية ف

، كما بني السماء واألرض بني العلم والتوفيق والوعي أصبح بينه ووعلمه 
   !وملا ؟! وملاذا ؟! فما السر يف ذلك ؟

  ًيست جهاداالثورة السورية ل

لنوضح مفهوم اجلهاد وضد من ميارس، وهل جيوز أن : موقع حتت اهر
  تقتل نفس من أجل موقف سياسي ؟

اجلهاد يا أخي باختصار هو قتال دولة مؤمنة دولة كافرة معتدية، : عكام. د
   ٣٧)٣٦وما عدا ذلك فال يسمى جهاداً

   النظام  إلنقاذ  املشاركة يف احلوار حتت ظل النظام

 يف احلوار الذي دعا إليه األمن عكام من خالل تالميذهشيخ حممود رك الشا
ندوة فكرية بعنوان م يف ٢٧/٦/٢٠١١السوري  من أجل إنقاذ النظام  

                                                
كل حركات املقاومة أن عكام يرى شيخ ال أرجو أن ينتبه القارئ إىل أن فضيلة ال     - ٣٦

اد جبهاد الدولة فقط وبدهياً  فضيلته حصر اجلهاملسلحة ضد املستعمر ليست جهاداً ألن
فضيلته خيرج من اجلهاد كل مقاومة للشعوب واحلركات واملنظمات للكافر املستعمر           

والدولة ال ، فما على الشعوب املستعمرة إال أن تنتظر قيام الدولة    ، للمستبد املتآمر أو  
  !ة لتعطيل فريضة اجلهاد؟أليس رأي فضيلة الشيخ العكام دعو!!! تقوم يف ظل املستعمر

 حواراً خاصاً مع الدكتور الشيخ حممود عكام ٢٢/٨/٢٠١١" حتت اهر  " موقع - ٣٧
  حوارات-، وموقع العكام )لقاءات دينية وروحية ( ضمن صفحة 



 ٣٤

 إىل جانب يف دار رجب باشا للثقافة» الوحدة الوطنية حتت العلم الوطين«
حممد أديب ياسرجي عكام شيخ التالميذ ال قدمو، رجاالت حزب البعث 

مفهوم األمة السورية : ورقة عمل بعنوانتوحيد عثمان وحممد باسم عباس و
   ٣٨.مدخالً اىل بناء املستقبل

يف احلوار من أجل إنقاذ  من خالل تالميذهأيضاً عكام شيخ حممود شارك الو
اليت ،  يف حلبللثقافة دار رجب باشا يف  ٢٠١١/ ٦/٧ النظام  بتاريخ 

ب تيزيين وحممد حبش وتلميذ طيحزب البعث و قيادات يفعقدت مع 
   شركاء يف اإلصالحالعكام حممد أديب ياسرجي الذي قدم ورقة بعنوان 

ومن الصف عكام مشاركة تالميذه وافتخر بأم تربيته شيخ حممود ومدح ال
إذاعة مع  ١٥/٨/٢٠١١ يوم االثنني وذلك يف لقائهاألول من تالميذه 

   ونشر ذلك على موقعه)صوت الشباب(

لشيخ حممود عكام بنفسه يف احلوارات اليت دف إىل إنقاذ وشارك ا
ففي  املزعوم يف ظل النظام وحتت قيادته اإلصالححتت أكذوبة النظام 
يف حلب انطلقت اخلميس فعاليات جلسات احلوار بعنوان  (  ١٣/٩/٢٠١١

 شخصية سياسية وفكرية ٢٠٠مبشاركة أكثر من / الرؤية املستقبلية لسورية/
وأكد  قتصادية واجتماعية من مجيع الشرائح االجتماعية يف احملافظةوثقافية وا

بدوره أكد الدكتور حممود عكام و.... هالل هالل أمني فرع حزب البعث 
مفيت حلب ضرورة االلتقاء من أجل حفظ الوطن وصون كرامته والعمل 

                                                
 م٢٠١١-٦-٢٨تاريخ / ١٤٢٦٩ العدد/جريدة البعث  - ٣٨



 ٣٥

 واألفكار بني املواطن واملسؤول وحتقيق بشكل مجاعي منظم وتبادل اآلراء
   ٣٩)طالب احملقة والتزام املواطن حبقوقه وواجباتهامل

احلزبية شخصيات واجلدير بالذكر أن هذا املؤمتر الذي حضره العكام وال
  .وجوه املعارضة البارزة يف احملافظةالشخصيات الوطنية وغابت عنه رمسية الو

شارك الدكتور الشيخ حممود عكام يف الندوة احلوارية اليت أقامتها مجعية (و
: باالشتراك مع مديرية الثقافة حبلب بعنوان" معاً حنيا" االجتماعي فاقالو

، وشارك فيها إىل جانب الدكتور )ما له وما عليه(جتسيد العيش املشترك 
 والدكتور ، األب إلياس زحالوي، والدكتور حممود مرشحة: عكام كل من

ء ا اإلعالمية هناء الصاحل، يوم األربعاراشعيب عبد اهلادي، وأد
 يف قاعة احملاضرات مبديرية الثقافة حبلب، وقد ألقى الدكتور ١٩/١٠/٢٠١١

  ٤٠)لب موفق خلوفوحبضور حمافظ ح،  مقامات: عكام مداخلة عنوا بـ

 ومواجهة املخططات التآمريةركزت الندوة على دور املثقفني يف احلوار (و
  ٤١)سورية للنيل من قرارها الوطين املستقلاليت تتعرض هلا 

  

                                                
جلـسات   -م١٣/٩/٢٠١١ – موقع اهليئة العامة لإلذاعة والتلفزيون السوري          - ٣٩

 احلوار يف احملافظات واجلامعات
ندوة جتسيد العيش املشترك ما له ومـا        :  ندوات – موقع العكام على االنترنت      - ٤٠
  املركز الثقايف حبلب/ عليه
  م ٢٠١١ /١٠/ ٢١،   االثنني - موقع البعث ميديا - ٤١



 ٣٦

  املخزيةمواقفه  وتشجيع مفتي اجلمهورية على مدح

 حـد األيـوم   سـارية أمحـد حـسون       لـسوريا   ل ابن املفيت العام     ِتقُ   
العـصابات  الـشبيحة أو    على يد املخابرات السورية أو       م  ٢/١٠/٢٠١١

  لكن..  ال أحد يستطيع اجلزم    ...أو  اإلجرامية أو تصفية حسابات شخصية      
وأم استبدلوا الدميقراطية   ، تظاهرين هم القتلة    أكد أن امل  الشيخ حممود عكام    

  ٤٢"وهو أحد رموزهقُتل ألن والده يؤيد النظام " أن سارية و، بالرصاص 
  : ومن موقع فضيلته 

الشهيد سارية أمحـد    الدكتور عكام يديل بتصريح لقناة الدنيا عقب تشييع         "
ـ          .. بدر الدين حسون   سون ابن مساحة الشيخ الدكتور أمحد بدر الـدين ح

 أدىل  ٣/١٠/٢٠١١املفيت العام للجمهورية العربية السورية يـوم االثـنني          
بتصريٍح لقناة الدنيا الفضائية حتدث فيـه عـن         الدكتور الشيخ حممود عكام     

 : يلي نص التصريح   استهداف الوطن من خالل هذه العمليات وأمثاهلا، وفيما       
الدين خ أمحد بدر    استهداف الشهيد سارية حسون رمحه اهللا ابن مساحة الشي        

، والذي استهدفه هو ضـد      هو استهداف للوطنية ال أكثر وال أقل      حسون  
 ألن الشاب سارية رمحه اهللا هو جنل مساحة الشيخ أمحد بدر الـدين           .الوطنية

، فاستهداف هذا الـشاب هـو   ومساحة الشيخ رجل وطين بامتيازحسون،  
 ...عد عن الوطنية  ، والذين استهدفوه هم بعيدون كل الب       استهداف للوطنية 

، وبالتـايل آمـل أن      )أمحد(ستبقى رغم كل التحديات     : للمفيت العام   قلت  
هذا ما نريده من صديقنا وعزيزنا      . تعيش محيداً، وأن يلقى ساريةُ ربه شهيداً      

                                                
 "وول ستريت جورنال"صحيفة الـ  ودنيا الوطن جريدة الوسط اليومية و- ٤٢



 ٣٧

، ويف   يف خدمته وطنه  !!! نريد أن يبقى على صموده      وحبيبنا الشيخ أمحد،    
  "دمته الناس الذين يعيشون حولهخ، ويف  ، ويف خدمته دينه خدمته شعبه

  ستزاح وتنداح الغمامة السوداء عن سوريا ويبقى بشار األسد
  :ذكر موقع العكام ما يلي 

  ٢٥/١٢/٢٠١١نئة بعيد امليالد (( 
بعث الدكتور الشيخ حممود عكام نئة إىل املواطنني املسيحيني يف سـورية            

، وفيما يلي   ٢٠١١الد  بشكل عام، والشهباء بشكل خاص، مبناسبة عيد املي       
  :نص التهنئة

  أيها املواطنون املسيحيون األعزاء يف سورية والشهباء
 ترتاح عـن مسـاء    وحنن نرقب غمامة سوداء     نئكم بعيد امليالد هذه السنة،      

  . بإذن اهللاوستنداحوسترتاح ، وطننا العزيز
قوية االنتماء   مث إىل ت   ،ومتتني االرتباط باهللا أوالً   فهيا بعد انزياحها إىل جتديد      

للوطن احلبيب مبعاهدة اهللا على أن تكون سورية الغالية موضع مهّنا واهتمامنا            
حنميها من كل مكروه وضيم وضر واعتداء وظلم وقهـر وأذى، ونرعاهـا            

عصية على الظاملني والعـابثني واملفـسدين       لتكون حرة مستقلة أبية مؤمنة      
وحصانة ،  من اإلميان  -عزاء   يا أيها املواطنون األ    -فحب الوطن   ، واملاكرين

  .املواطنني وكرامتهم من األمانة والوفاء
وها أنذا أعود فأضع بـني أيـديكم        ، وال تؤاخذوين فلم أكمل لكم التهنئة     

   .عبارات املعايدة اجلميلة وكلمات املباركة اللطيفة
 لنصرة العدالة وسنبقى يداً بيد    ، واهنؤوا لقاءات ، فقروا عيناً، واسعدوا أوقاتاً   

وأعتقـد أن   ، واحلرية واخلري والفضيلة والكرامة وسائر القيم اإلنسانية النبيلة       



 ٣٨

شعبنا الطيب املعطاء يستحق منا أن نكون يف خدمة جمده ورفعتـه وعـزه              
  .وخريه وسعادته وحضارته
ودمنا مجيعاً على أرضنا    ، ودام الوطن عزيزاً كرمياً   ، دمتم يا إخوة الوطن خبري    

ونشيع ، الرب والتقوى ونتعاون على   ، ونتحاور صادقني ، نعمل صاحلاً املباركة  
  .األمن واألمان، والطمأنينة واالستقرار

اللهم من أراد بوطننا خرياً فوفقـه       : دعاٌء نرفعه إىل العلي القدير     :ويف اخلتام 
أو ، أو قهراً ، أو ذالً ، ومن أراد به سوءاً أو ظلماً أو شراً أو إيذاء         ، لكل خري 

  .، فخذه أخذ عزيز مقتدرأو اضطراباً، فوضى
  ).فمن آمن وأصلح فال خوف عليهم وال هم حيزنون: (وصدق اهللا القائل

  ))الدكتور حممود عكام ٢٥/١٢/٢٠١١: حلب يف

  
  

  خامتة
حممود عكام لطاغية الشام الشيخ هذا غيض من فيض من مناصرة مفيت حلب       

 فـضيلته    بعد اندالع ثورة الكرامة وهذا املوقف مـن        وحزبه وأمنه ونظامه  
  استمرار على جه السابق يف الوالء آلل األسد 

والوطنية يف فكر الـرئيس حـافط    ثالثية احلب واإلميان    :فهو صاحب مقال  
  األسد

وقائدها الـرئيس بـشار   اللهم احفظ سورية الغالية واجعلها    ( : وصاحب  
  ٤٣)األسد يف عنايتك

                                                
  م٢٩/١٢/٢٠١٠ جريدة اجلماهري حلب يوم األربعاء - ٤٣



 ٣٩

األعـزاء، وأيهـا    كل عام وأنتم خبري أيها املؤمنون، وأيها املواطنـون          ( -
وأنت يا قائد الوطن السيد الرئيس      السوريون الكرام، وأيها احللبيون األحبة،      

  ٤٤)بشار األسد بألف ألف خري
أنِت يا سورية األبية، فامضي يف مناهضة كل عدواٍن على احلق واخلـري              (-

.  أولئك الذين يدنسون املقدسات    - كما عهدناك    -والعدل، وقاومي بقوة    
 قريب  واستبشري بنصرٍ  وكل أحرار العامل يؤيدونِك ويدعمونك،       فاهللا معكِ 

بقيادة حيققه أبناؤك الربرة، وحمبوك األبطال على اختالف جنسيام وأديام          
  ٤٥)راعي العروبة، وحامي محاِك الرئيس بشار األسد

بشار األسد ليس علويـا (أن (  صاحب دعوى هو   الشيخ حممود عكام    و
  ) ينيعلووال يوجد يف سوريا 

يف مكتبه بـدار     استقبلفضيلته   أن االنترنت على   سيادتهفقد نشر يف موقع     
 :اإلفتاء حبلب وفداً أملانياً، حيث أجرى معه حواراً مطوالً، فيما يلي بعضه

  بالنسبة للعلويني هل هناك فرق أيضاً ؟: الوفد األملاين

 أيـن  وصدقين أنا ال أعلـم   ،  )علويني(أنت قلت يل كلمة     : الدكتور عكام 
 وأنت تعلم أنه حدث عرب التاريخ تكـتالت كـثرية مث            ،)العلويون(هؤالء  

لكن مـن   ،  ينيوكانوا يقولون بأن هناك علو    اضمحلت واقعاً وبقيت أمساءًَ،     
فرئيسنا بشار األسد علوي، ولكن أظنـك لـو          وما هم، هذا ماال أعرف،    

                                                
  ذي احلجـة  ٩ احلج فريضة يف صاحل اإلنـسان   - كلمة الشهر    - موقع العكام    - ٤٤

١١/٢٠١٠/ ١٥ - ١٤٣١  
 ٣/٦/٢٠١٠  تعليقات- موقع حممود عكام - ٤٥



 ٤٠

فهو أنت علوي، فسيقول لك وما قصدك بالعلوي،        : سألت سيادته فقلت له   
نفسه ال يعلم ما هي العلوية، ولئن سألته فقلت أقصد بأن العلوية اليت تؤمن              

ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، فإذاً هذه         : ال، فأنا أقول  : بالتقمص، فسيقول 
وجعلنا حنكم  تكونت عرب التاريخ ذهبت هي وبقيت أمساؤها،        التكتالت اليت   

ء ينتسبون إىل من كانوا هناك ظلماً على أشخاص يف نفس اجلغرافية، أن هؤال     
يف قدمي التاريخ، يوم تأسست هذه التكتالت فالقضية أضـحت جغرافيـة،            

يف القرداحة، والقرداحة كانـت يف        أن بشار األسد ولد يف الالذقية      فباعتبار
حنكم من خالل اجلغرافيا عليه بالعلوية، وهنـا        يوٍم من األيام علوية، فصرنا      
نياً، ألن حلب كانت يف املاضي سنية وهكذا،        مثالً أحدهم ولد يف حلب س     

وأرى أن هذه مشكلة، ولذلك أرى بأن هنالك توعية أصبحت توجد بـني             
الناس بعض الشيء، وذلك بأن ال يؤخذ الناس بتوارخيهم وجغرافيتهم بـل            
يؤخذ مبا فيه، فأنت مثالً تعيش يف أملانيا، ليس معىن ذلك أنـك أملـاين أو                

) علويـون (فـاآلن   نسان جيب أن تؤخذ منه،      فشخصية اإل ... أرثوذكسي
  )باملعىن الذي كان يف التاريخ ال يوجد عندنا

والشيخ حممود عكام تشيع ودعا للتشيع والًء آلل األسد وإليـران فنـادى             
 وبالوصي النبوية هلم وأم استودعوا علماً لَدنياً من رسول اهللا           عصمة األئمة ب
   ...ا الشيعة اإلمامية االثنا عشريةاخل املقوالت املغالية اليت ٤٦ متيز   

                                                
فيصل التفرقة بني الـشيعة اإلماميـة        - انظر تصريح العكام بالوصية والعصمة       - ٤٦

اللهم هؤالء أهل بـييت  :  وغريها من مسائل الغلو الشيعي يف كتابه  –  املسلمني روسائ
 دون ،أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا قبسات من ضياء أهل العباء عليهم السالم    

ذكر ملكان الطبع وال تارخيه وإن كانت مجيع كتيبات الدكتور حممود عكام طبع دار              
- ٦٣-جملة النبأ الشيعية العدد   و، اإلسالميوكتابه مقوالت الفكر    ، فصلت يف حلب    



 ٤١

الشيخ تبني من هذا البحث أن املؤسسة الدينية يف سورية ومنهم            فالذي     
 الذين ما كـان      والدين   من شبيحة القلم واللسان   مفيت حلب   حممود عكام   

، وما كان له أن يستمر يف قمعـه        ه لوالهم   جرائمه و أكاذيبللنظام أن يروج    
، ن شبيحة امليدان  مإجراماً  أعظم   هؤالء  ، م  إال من خالهل   اجلسديوالفكري  

حممود عكام وأمثاله    السلطة   علماء على رأسهم   وشبيحة اللسان والقلم    ألن  
الروايـات  ، وال يسمعون إال ما يريد، حييكون         ال يرون إال ما يراه نظامهم     

 ضجيجا بفـضائل بـشار األسـد        االدني، ميألون   ه  واألكاذيب لتربر مواقف  
، ويتحدثون بكل    خيوفون الشعب من القادم   و،  إصالحاته وشرعية حكمه    و

  واخلوارقية واألخالقية شخصية الرئيس اإلصالحيةوقاحة عن 
ونظامه بكل ما حرمتـه الـشرائع       دفاعهم عن األسد    يستبيحون يف سبيل    و

 حىت  كذب وخداع وإخفاء احلقائق   السماوية واألرضية من مراوغة ودجل و     
مل تسلم مـن أسـاليبهم    من فوق منرب رسول اهللا  الكاذبة   األميان املعظمة 

  الدفاعية  
ومناصب وألقاب   أصحاب حلى وعمائم     هؤالءوالقلم والدين   اللسان   شبيحة

مة للتظاهر على احلاكم املسلم املؤمن العـادل        احملرمة وار  يصدرون الفتاوى 
 وبلسم القلـوب    الرفيق الفريق طبيب العيون   الشاب الوسيم    الصاحل املصلح   

                                                                                                                   
ومن يعرف العكام ويعرف ،   علي بني الثناء والوالء: يف مقالة له بعنوان١٤٢٢شعبان 

، مع الوالء التام إليران والنظام الـسوري      ، تالميذه املقربني منه يعلم أنه شيعة خلص        
  .وموقف العكام من ثورة الكرامة السورية خري شاهد على ذلك 

علـى  ، نظر كتاب تشيع مفيت حلب الثاين حممود عكام للدكتور يوسف حلـواين        وا
 االنترنت



 ٤٢

اليت خيوضون يف أبشع أنواعها حـىت       وخيوِّفون الناس من الفتنة،     بشار األسد   
  غمرة هامام 

يحذرون الناس من االنطـالق مـن      يظهرون الغرية على بيوت اهللا تعاىل ف      و 
املساجد اليت كانت عرب التاريخ اإلسالمي منطلق كل إصالح وتربية وجهاد           

  س ال تم بدنيا وال دين يريدون املساجد كنائكأم و
  هذه صيحة حتذير وتبشري ف

  حتذير من علماء السلطة وأهدافهم وخداعهم ونفاقهم 
 تؤيت مثارها ومنها أن تظهر للناس ما        بدأتوتبشري بأن ثورة الكرامة السورية      

  واهللا أعلم. كان خيفيه علماء السلطة من نفاق وعمالة وسوء طوية 
  عكام من الثورة موقف الشيخ حممود حبثملخص 

تتلخص نقاط حبث موقف حممود عكام مفيت حلب من ثورة الكرامة 
  :   مبا يلي السورية

  إىل احملافظة على  نظام الدكتاتور الدكتور ارم  الفاسد املفسد العكام دعوة 
  رجو من احلكومة سعة الصدر معهمأهل درعا خمربون مفسدون ن: العكام 
  ن املسؤولنيظهرت بوادر اخلري م: العكام
  )الشعب (  و للنتجه للقاعدة - بشار األسد –اتركوا  الرأس : العكام
  ال تتظاهروا حىت ال تفقدوا نعمة أمن  آل  األسد: العكام
  املتظاهرون أساؤوا للمساجد وحولوها أمكنة فوضى ورعب: العكام
  !!هدف بشار األسد اإلصالح ؟؟: العكام

  كاذبةخداع املسلمني بإصالحات الدولة ال



 ٤٣

  على الشعب ترشيح  حممود عكام حلوار الدولة ألنه املرجع املؤمتن 
وشم منه الصدق واإلخـالص والوطنيـة         يعلن حبه  لبشار األسد     : العكام
  العالية
   شكرنا الرئيس بأمٍر من سيدي رسول اهللا : العكام
  خسئ املتظاهرون يف الداخل وأعوام يف اخلارج: العكام
  الفيسبوك حىت  ال تستيقظوا من رقادكمقاطعوا  : العكام
  قائد الوطنى والسالم عل وطننا الغايل بأمٍن وأمان : العكام
  الشعب هو املسؤول عن تعثر القوانني وعودة الطوارئ: العكام
  علينا مجيعا أن نقاوم املتظاهرين املفسدين: العكام

  ) بشار األسد أسد العرب  (أغنية  تصوير يف العكام يشارك
  املادة الثامنة من الدستور كانت حتقق العدل يف زمن مضى : امالعك

  !!!على الشعب أن يذعن للعكام ويقبل ويسمع ويطيع ؟؟؟ 
  بشار األسد رئيس مصلح متواضع والبالد تتعرض للمؤامرة: العكام

  العكام حياضر حتت أمر ورعاية حزب البعث 
  مرالدعوة إلبعاد املنرب عن السياسة واخلضوع لوالة األ

  !!!الشعب وليس  األمن وراء جرمية جـسـر الـشغور  : العكام
  املواطنون ينتهكون األعراض ويسفكون الدماء: العكام
  مشكلتنا ليست مع النظام بل مع املتظاهرين : العكام
  يف الثورة  السورية !! اإلسالم مستغل : العكام



 ٤٤

   !!مقاومة وممانعةألن سورية دولة  !!  الثورة السورية صناعة غربية: العكام
  تأييد  فتوى حترمي املظاهرات: العكام
  الثورة السورية ليست جهاداً: العكام

  املشاركة يف احلوار حتت ظل النظام  إلنقاذ  النظام 
  مدح وتشجيع مفيت اجلمهورية على مواقفه املخزية ارمة

  املتظاهرون استبدلوا الدميقراطية بالرصاص: العكام 
   ونس علويا وال يوجد يف سوريا علويسد ليبشار األ: العكام


