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أحدث ا�خبار

بسبب مقال اعتبر تھاجم ا(ع+م ا(يطالي  صحيفة إسرائيلية 
المحرقة “أكبر كذبة في العصر الحديث”

أمير قطر يزور السعودية غًدا

المصرى رئاسة  للج+د فى  كخليفة  يسرى فوده  عن  تكھنات 

اليوم

الھيئة العامة للثورة السورية : عائ+ت بكاملھا تذبح فى حمص

ربط السعودية خليجيًا وعربيًا بشبكة من السكك الحديدية

ويسرد السورى  الدستور  يرفض  اليعقوبى  الشيخ 
ا�سباب
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ا�كثر قراءة

لم العربية  الثورات   : موسى  عمرو  (فزورة) 
تنتصر ولم تھزم.. (خطفت)

مصرى تدخل (نقاذ فتاة فاعتقل با(مارات

عن  با(فراج  تطالب  خطفوا11إيران  إيرانيا   

أمس

معارضين موظفين  فصل  تمنع  ا�سد  أسماء 

نشكرھا ..ھل  يتسائلون  والسوريون  للنظام 

مث+..!

إسرائيل تستنزف الغاز المصرى وتبيعه لYردن

استط+ع للرأي

PM 05:31 - 2012/02/25تاريخ النشر:الھدھدتصنيف الخبر:

الشيخ محمد ابوالھدى اليعقوبىالمصدر:

أكد الشيخ محمد اليعقوبي رفضه لمشروع الدستور الجديد جملة وتفصي+ انط+قا من

يلبي تطلعات الشعب  a له، وثانيا �نه أوa جاء من نظام مستبد فاسد a شرعية  أنه 

الجديد التاريخ وتغيير الھوية. وقال اليعقوبي: إن مشروع الدستور  ويعمل على محو 

التفكير عن دائرة  يخرج   aو البعث  لحزب  واaشتراكية  القومية  المبادئ  من  ينطلق 

العلماني الضيق التي دارت التشريعات السورية من الخمسينات في فلكه. واستدل على

 من المادة ا�ولى من الدستور "الجمھورية العربية السورية دولة1ذلك بنص الفقرة 

أي جزء من التنازل عن  يجوز   aللتجزئة, و تامة، غير قابلة  ديمقراطية ذات سيادة 

 من المادة ا�ولى ونصھا: "الشعب2أراضيھا, وھي جزء من الوطن العربي". والفقرة 

العربية". وكلتاھما تلغيان تاريخ سورية المشرق وا�مجاد ا�مة  في سوريا جزء من 

العظيمة التي تحققت تحت راية ا(س+م، وa أدري لماذا ھذا التغييب لhس+م، أa يمكن

أن يكتب: "الشعب في سورية جزء من ا�مة العربية وا�مة ا(س+مية". أو "سورية

دولة عربية إس+مية إلخ". فانتماء سورية للعالم ا(س+مي a يشك فيه أي متابع �حوال

أن كما  بعينيه رمد،  من   aإ السوري  المجتمع  ا(س+م في  تجذر  ينكر   aو المسلمين 

لھا ودعا  تعالى  باركھا هللا  التي  الشام  ب+د  إلى  يتطلعون  العالم  المسلمين في  م+يين 

النبي عليه الص+ة والس+م ودخلھا عشرة آaف من الصحابة الكرام وسبعة وتسعون

بالمائة من سكانھا من المسلمين.

 من المادة الثانية على أن "دين رئيس الدولة ا(س+م" ويجب أن تكون1وتنص الفقرة 

"دين الدولة ا(س+م". وما سوى ذلك يتناقض مع التاريخ والحضارة والتطلعات �بناء

جربنا لقد  والطوائف.  الفئات  لجميع  للحريات  الوحيد  الضامن  ھو  وا(س+م  الشعب. 

المبادئ القومية المنبثقة من تعاليم الثورة الفرنسية خمسين عاما وجربنا حكم الطوائف

أربعين عاما فأنتجا لنا نظاما من القمع واaضھاد يدفع شعبنا ثمنه اkن من دمه.
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كيف ترى نھاية بشار ا�سد؟:

 سينجو ويعزز حكمه

 مصير القذافي

 مصير علي صالح

 مصير مبارك

فيديو وطن

فيديو من اعضاء وطنفيديو خارج السرب

إن الدستور الذي جرى التعديل عليه أص+ غير دستوري وa ينسينا مرور أربعة عقود

على اعتماده ھذه الحقيقة المرة: وھي أن وصول حزب البعث إلى السلطة كان بانق+ب

البعث سنة  لحزب  القطرية  القيادة  الدستور وضعته  بانتخاب، وأن ذلك   aثم١٩٦٩  

١٩٧٣ ثم طرح ل+ستفتاء مع بعض التعدي+ت الشكلية سنة ١٩٧١قامت بتعديله سنة 

 آذار سنة٨في جو من القمع والتزوير. إننا نعتبر فترة حكم حزب البعث منذ انق+ب 

إرادة١٩٦٣ ودكتاتور  واحد  صادر فيھا حزب  وطغيان غير دستورية  استبداد   فترة 

الشعب وقام على القمع وكبت الحريات لبناء جيش عقائدي يحرس نظامه وتأسيس جيل

عقائدي يخدم مبادئه بدل خدمة الوطن، ونھب ثروات البلد وخيراته.

عليه، الم+حظات  إبداء  أو  المشروع  أص+ دراسة  نرفض  ا�مثلة  ھذه  نذكر  إذ  إننا 

ونؤكد وثقافته،  ودينه  وحضارته  تاريخ شعبنا  اaلتفاف على  النظام  محاولة  ونستنكر 

رفضنا لمحاوaت النظام لباس ثوب ا(ص+ح التي ما ھي إa محاوaت لتثبيت سلطته

في القمع واaستبداد جاع+ من نفسه وصيا على الشعب. لقد سئم شعبنا الحر ا�بي حياة

بسلب والتاريخ  للدين  متنكر  واحد  ومستبد  واحد  حزب  يقوم  حيث  واaستعباد  الذل 

إرادته وتقرير مصيره.

والمساواة العدل  تقوم على  (قامة دولة  النظام  إسقاط  للشعب ھو  ا�ول  المطلب  إن 

وسيادة القانون، وتعترف بھوية الشعب وتحترم حقوق جميع الطوائف. عند ذلك ينتخب

الشعب مجلسا للنواب يعمل على إعداد دستور جديد

دخول ا�عضاء

*إسم المستخدم: 

*كلمة المرور: 

إنشاء حساب جديد

طلب كلمة مرور جديدة
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"إيھود باراك" : يطلب من
أمريكا تخفيف الضغط على

نظام الممانعة والمقاومة

نائب كويتي يمزق الدستور
السوري ويوبخ عضو

اّول شعارات الثورة
..سيمفونية

تشكيل كتيبة الشيخ حمد بن
جاسم في ريف معرة

النعمان.

شبيحة يدعمھم الصدر
وحسن نصر هللا با�سلحة

والرواتب لتصفية
المتظاھرين

الشيخ أحمد القطان (مجزرة
حماة ) اللھم دمر طواغيت

الشام

فضيحة اWستفتاء علىكوميديا البرلمان المصري:

التعليقات
Facebook social plugin
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Cherif Alhassani · Yacin

العدل والمساواة F تكون إF بخ8فة على منھاج النبوة . ھذا ك8م وخطاب الساسة من
العوام أما خطاب أھل العلم الربانيين ربما يعرفه اليعقوبي وF يستطيع أن يتكلم به Nن
الك8م به مقام في المعرفة.....

Reply ·  · Like · Follow Post · February 25 at 4:44pm2

Top Commenter  · القمح ا�صفر

نرجوا من اFخوة السوريين غدا عدم اFستفتاء على ھذا الدستور الباطل ولو كان
بالقوة والتھديد وخاصة الموظفين وط8ب الجامعات .

Reply · Like · Follow Post · February 25 at 8:43pm

بارك هللا فيك يا شيخ _ شعب سوريا مسلم ويرحب بكل ا�ديان
.Sun, 02/26/2012 - 07:20أرسل بواسطة زائر في 

أقسم باx العلي العظيم لو عرف المسيحيون اaس+م حق المعرفة لطالبوا الدول التي

يعشون فيھا ان تطبق الشريعة اaس+مية.

الشريعة اaس+مية التي تحف للمسيحين و اليھود وكل الديانات اaخرى حقوقھم

كاملة غير منقوصة. حقوق مدنية و اجتماعية.

تماما كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه عندما فتح القدس، دخل واعطى

المسيحيين حقھم في العيش و العبادة بس+م.

حتى انه رفض ان يصلي العصر بكنيسة القيامة، رغم ان القس طلب منه ذلك،

رفض وقال لو صليت ھنا لنازعكم المسلمون كنيستكم...

وفع+ خرج عمر بعيدا عن الكنيسة و صلى العصر، وحيث صلى عمر بن الخطاب

رضي هللا عنه، بنى المسلمون aحقا مسجدا في المكان نفسه...
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الدستور الجديد - قناة الدنياھتموت من الضحك
26-2-2012

مواقع ومدونات

الحلف الصفوي اإلسرائيلي إنكشف اآلن وبكل وضوح

 الردود على تعليقاتي فقط جميع التعليقات

إضافة تعليق

إسمك:

البريد اWلكتروني:

لن يتم نشر محتوى ھذا الحقل على العام.

عنوان التعليق:

*التعليق: 

 إع+مي بوجود تعليقات جديدة.

سوريا دولة دينھا اaس+م
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وزير اردني سابق يكتب عن بشار :أنقذتم الرئيس من الشعب..
فهل أنقذتم الشعب من الرئيس!

Mohammad Abdul أبشروا Nzar Lilas

Abdelatif سوري Farah Charaf Hany
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