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الشهداء والصاحلني، وعلى الشرفاء السالم على 

 يف هذا البلد األمني.

التاريخ لـملـمت شريط ذكرياتي، وأنا أرشف 

حلضارة صدَّرت إىل ، فارتسمت أمامي صور يف سورية

 لب  الـمت،ن، والسراحلالتمسك بالعالـم بأمجعه معاني 

 .وفق نهجه جلمع الكلـمة وتوحيد الصف

القرن االنتماء للوطن يف هذا تين رياح وشدَّ

ءى لي النهج األسدي، والـمواقف العقائدية فرتا

الـملبدئية اليت سجلتها أقوال وأفعال القائد الـملهم 

فخر بشذا وبتُّ أ ،دحافظ األسبشار حكيم هذه األمة 

وعلبق طروحات القائد احلكيم الداعية إىل السالم 

 .الـمنشود العادل لك  أبناء وشعوب الـمنطقة



4 

مستغربًا أمام صور الزندقة والنفاق اليت  تقْفوو

الفضائيات تروج ب،ن الفينة واألخرى يف أجواء 

وكم  الزائفة. رغم ك  مظاهر احلضارة والتقدم الـمغرضة

 ،ن ذهنيًا وعقائديًاين تيارات وإعصارات الـمرجتِّتأخذ

لتضعين وجهًا لوجه ويف مقابلة ال هوى لي فيها مع 

فخون وين باحلرية والدميقراطية،قون أولئك الذين يتشد

 .يف أبواق الطائفية والـمذهلبية واحلزبية
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 انطالقًا من كل هذا:

يشرفين أن أكون بينكم اليوم ألساهم مساهمة 

متواضعة، وأقوم بواجيب الوطين من خالل هذه 

الـمحاضرة اليت جعلتها بعنوان: )إعالء كلـمة احلق.. 

القائد(، كتحية إخالص ب،ن التأييد اإلهلي وحكمة 

ووفاء للوطن، وحتية حملبة ووالء لقائد الوطن سيادة 

 الرئيس بشار حافظ األسد...
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 يف البداية:

 لـماذا هذا اللقاء؟ ولـماذا هذا العنوان بالذات؟

ألنين أردت أن ننظر إىل هذه الـمرحلة نظرة 

روحانية، نظرًة نتعاىل فيها عن األمور الـمادية 

خلالفات والنزاعات، وعن األحقاد عن اواحلسية، 

 والضغائن.

البد لنا أيها اإلخوة أن جنتمع على حملبة 

بعضنا اللبعض، وأن نتكاتف مجيعًا إلعالء كلـمة احلق 

حتت راية الوطن الواحد والقائد الواحد، ومبدد قوة 

 جاٍر من اهلل الواحد.
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أبدأ حديثي هذا بالتساؤل الذي يطرح نفسه 

خلية واخلارجية، الفردية على ك  الساحات الدا

 والـمجتمعية: لـماذا حنن متمسكون بقائدنا؟

ترى ما هي القيم اليت حيملها هذا اإلنسان 

العظيم يف شخصه اجللي ؟ وكم من السمو بلغت 

 احلكمة اليت يتسم بها؟

علينا أن ندرك متامًا عمق حكمة قائدنا وعلو 

ب وشأنه ورفعة مقامه، ألن اهلل تعاىل ينعم على الشع

العظيمة بقادة عظماء وسادة حكماء يذكرهم التاريخ 

 بأعماهلم وأفكارهم العظيمة.

فما أن غاب جنم صانع التشرين،ن القائد 

، ذاك القائد العظيم بك  العظيم حافظ األسداخلالد 
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صفائه وعلبقريته وحكمته وصربه وقوته، بزغ جنم 

 السيد الرئيس بشار األسد حاماًل معه ما ورثه من القيم

 النلبيلة واحلكمة الرفيعة...

َمن منا لـم يلحظ هدوءه وطمأنينة نفسه؟ 

أليست صفة اهلدوء هي الصفة اليت كشَفت صفاء 

سريرته ومسو حكمته من خالل االبتسامة اهلادئة على 

ثغره اليت ترمسها دائمًا ثقته بربه كغيمة أودَعت ما 

 لديها لألرض الـمتعطشة؟

لرجال بعقوهلا، وإذا كانت األمم برجاهلا، وا

فالسيد الرئيس بشار األسد أثلبت للعالـم بأسره أن َمن 

فه اهلل مبنصب القيادة يف دولة الـممانعة والـمقاومة، كلَّ

البد له من أن يكون أهاًل هلذه القيادة من خالل 
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البد من الوقوف عندها هناك ميزة التكوين الرباني، ف

رًا َفَقْد ُأوِتَي َخْيَوَمن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة )، وهي احلكمة

 .، ألن احلكمة تتمث  بوعي األشياء(َكِثرًا

وهذا ما جتسد عمليًا يف معاجلة األزمة من 

خالل التشخيص الطيب للوعكة الصحية اليت متر بها 

سورية، ودراسة الظروف الداخلية واخلارجية 

الـمحيطة الستئصال ك  ورم خلبيث فاسد يؤثر على 

داخليًا، وعلى أحقية الـموقف السوري الوحدة الوطنية 

 الـممانع الـمقاوم خارجيًا.

 ملبدأنالحظ يف التأكيد الكلبر على  وهلذا

يعين على أرض الواقع العملي هذا الـملبدأ  احلكمة أن

(، وهذا ما أشار إليه السيد الرئيس على الـمسؤولية)
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مدرج جامعة دمشق مؤخرًا بقوله: )البد من أن نتحم  

 ة سويًة، ولدينا شعب واٍع(.الـمسؤولي

وهذا يقتضي العم  الـمشرتك ب،ن القيادة 

والشعب على وقف نزيف جراح الوطن اليت حاولت 

قها، وجراثيم الفتنة وفروسات مدية الـمؤامرة أن تعمِّ

العمالة أن تلوثها، وهذا العم  الـمشرتك دعا إليه 

وقف النزيف مسؤولية السيد الرئيس عندما قال: )

يشارك فيها ك  مواطن.. أما الوقوف على  وطنية

احلياد فهو تعميق للجرح.. فكلنا مسؤولون عن محاية 

 (.أمن واستقرار الوطن بغض النظر عن مواقعنا أو آرائنا

القائد بشار اليت ميز اهلل بها  هذه احلكمة

ففص  "فص  اخلطاب"، األسد جعلته من أصحاب 
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تزهر يف  اخلطاب عندما قال: )حتى فصول الـمؤامرة

سورية، إنها تزهر عزًة ومنعة(، وفص  اخلطاب أيضًا 

سيلبقى االبن اللبار بشعلبه واألخ عندما قال أنه: )

والرفيق الويف ألبنائه يسر معهم ويف مقدمتهم للبناء 

سورية اليت حنلبها ونفخر بها.. سورية العصية على 

 (.مةمة والـمقاَوأعدائها.. الـمقاِو

  



12 

 :أيها اإلخوة احلاضرون

 ،ج  شأنه اهلل إرسال القادة لطف منإن 

حقة الـم القائد يف موقع القيادةب ينصتن وعلى هذا فإ

وال من تلقاء الناس، ب  إن ال يقوم به من تلقاء نفسه 

 .هلل عز وج تعي،ن القائد لدولة احلق أمر 

 ًادئقاجع  لنا يف هذا العصر اهلل عز وج  و

مسك بطوق النجاة من الوهم ، أاألسد عظيمًا لسورية

 انطلق يف احلياة كنهراحلقيقة، و شاطئ إىلوانتق  به 

 لـم يأت منالقائد بشار األسد الذي هو  ،النقاءبدافق 

ب  هو  القيادة،ولـم يكن جمرد رج  صنعته  ،فراغ

ن أثنان يف ا ال خيتلفالذي صنعها حبكمته وذكائه. و

وثقافية  قد حتول إىل ظاهرة سياسية القائد األسد
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 اهتمامًا الـمعاصرة أكثر الشخصياتإىل و واجتماعية،

 .اإلطالق على وجه

 يف ء احلقب لوااصحفالقائد بشار األسد من أ

 حديثهمن كالمه أو استمع إىل  ن ذكر كالمًاَمواألرض، 

احلكمة واحللـم والعزم  ملكعلـم أنه القائد الذي 

 .اهليلبة واللبأسو

أخلص ، ألنه اآلمالخييب لذلك فإنه لـم ولن 

للبلده سورية، وأحب شعلبًا لوطن امسه سورية، ورفع 

امسه عاليًا، وأكد على كرامة هذا الشعب وعزته 

على  عندما أكدبعلبارات ختتزل ك  معاني الرقي، 

حتم  الـمسؤولية الكاملة يف قيادة هذه السفينة إىل بر 

أط  على جملس الشعب بك  هدوء وثقة ح،ن األمان 
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)وتلبقى  قائاًل: ى الـمخطط،ن هلذه الـمؤامرةوردَّ عل

مسؤولييت عن السهر على أمن هذا الوطن وضمان 

استقراره، الشعور الـملح احلاضر يف نفسي يف هذه 

 اللحظة(.

وعلى عكس ما توقعه اجلميع من أن ما منر به 

هو مصاب جل ، كان توصيفه الدقيق لـما منر به أنه: 

تحان تشاء الظروف أن )امتحان لوحدتنا وغريتنا، ام

يتكرر ك  ح،ن بفع  الـمؤامرات الـمتصلة على هذا 

الوطن، وتشاء إرادتنا وتكاتفنا وإرادة اهلل أن ننجح يف 

 مواجهته يف ك  مرة جناحًا باهرًا يزيدنا قوًة ومنعًة(.

مقومات )إرادتنا  ةفالقائد يؤكد من خالل ثالث

 أن ُتقلب  إالوتكاتفنا وإرادة اهلل( أن األعمال ال ميكن 
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احلسنة يف قوله )إرادتنا(، واألعمال هي ما  باإلرادة

 حدث من )تكاتفنا( لـمواجهة هذه الـمحنة.
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 أيها اإلخوة:

تفق مجيعًا حول الكثر من الـمسائ ، حنن ن

االجتماع حول  ناا، ولو أردنا أكثر مما يفرقنوما جيمع

إال ا أقوى األمم على اإلطالق، ننفسأ ناما جيمع لوجد

ا هو العم  األكرب الذي نأن إثارة نقاط اخلالف فيما بين

 ر له الكثر، وتسخِّالطامعة والـمعاديةتقوم به القوى 

، واألبواق الـمتطرفة الدعائية واإلعالميةالقنوات من 

الكم واألقالم الـمأجورة، فلـماذا نرتك هذا الفتنوية 

  تفاصيالب ي أنفسنالهاهلائ  من عناصر الوحدة، ون

 الصغرة؟

 اخلالفإن الذين يسعون من أج  زرع 

 ب،ن أبناء الوطن والتنازع حياولون علبثًا زرع التفرقة
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اليوم  ونواجهأبناء الوطن الواحد يجميع الواحد، ف

هذه القوى نا، جذور نا منقوى شيطانية تريد اقتالع

احلق الـمتمث  اليت أدركت أن الشيء الذي يهددها هو 

، وإن الشيء الذي يهددها هو والـمقاومةبالـممانعة 

 الشعب السوري.وحدة 

 ضدأن يتحدوا اليوم أبناء الوطن على مجيع ف

هنا وتطرح نفسها، وتقف فئة ، ال أن تقف أعداء الوطن

يطرة الس. فأخرى يف مكان آخر وتطرح نفسها أيضًافئة 

غافلة عما حياك هلا أمر يف غاية وعلى أمة ممزقة، 

كلف العدو إال عناء جين الثمار بعد أن السهولة، وال ي

 .أنضجتها اخلالفات والنزاعات
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 ك  الوعي ،نواعجيب علينا أن نكون 

لـمؤامرة الكربى اليت حياك هلا يف اللي  والنهار، ل

 على رلـمقارعة هذا الـمشروع اخلطعلينا أن نهب 

 .انا ومستقلبلنحاضر
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 أيها اإلخوة الكرام:

ما جيري يف راقب يبأكمله العالـم قف ياليوم 

ة عابرالعالـمية الدولية الـمؤامرة ال فهذه ،األسد سورية

، اشرتكت فيها أياد صهيونية إسرائيلية راتاللق

 .بريطانية فرنسية وغرها....

مسار هذه الـمؤامرة العالـم بأكمله يتابع 

رخيي والثقايف اهلا ثقلها التسورية ألن  ،اخللبيثة

الرجال الكثر من سورية . ففي والديينوالعربي 

اإلميان اليت سطعت وهي أرض  ،الـمقاوم،ن الشرفاء

منها جنوم العلـماء والفقهاء وأئمة احلق عرب 

 ألولياء اهلليرجع  ديينهلا عمق فسورية ..... الزمان

 عليهم.تعاىل رضوان اهلل 
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هلا موقعها فسورية األسد ومبا خيص حاضرنا 

اإلقليمي افيتها وموقعها جغر :الـمميز من عدة نواح

ال أن إ ،اإلسرتاتيجي ويف طلبيعة احلال اجليوسياسيو

أيادي الغدر ترغب اليوم أن ُتسقط هذه القلعة وتهدمها 

 لتكون الـمؤامرة....

 منحماوالت اليوم  األسد ةما جيري يف سوريف

يريد والذي  ني،ضمن الـمخطط الصهيو إدخاهلاأج  

 ة، ألن الصهيونية العالـميةتقسيم سوريينتهي إىل أن 

وأزالمها ال تريد نظامًا قائمًا يف الـمنطقة الـمحيطة 

أصاًل.. إنها تريد جياًل فارغًا خاليًا  بالكيان الصهيوني

من الفكر الـمقاوم الـممانع.. إنها ال تريد انتماء لألرض 

وال للـملبادئ.. إنها ال تريد مقاومة وال ممانعة.. ب  
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واللبوب والروك.. تريد جي   تريد جي  الديسكو

الـمالهي الليلية والنايت كلوب.. جياًل ُيستعلَبُد مقاب  

 لقاء أمثال أجنلينا جولي وغرها..

لبد ستعيو سرتقَّيريد أن ي الكيان الصهيوني

، والدلي  ما همجيع الناس يف الـمنطقة خدمة لـمصاحل

ورد من تعاليم التلـمود واليت أستحضر منها كمثال: 

فإذا  ،سرائيلي ُمعتلَبر عند اهلل أكثر من الـمالئكة)إن اإل

ضرب أميٌّ إسرائيليًا فكأنه ضرب العزة اإلهلية(، 

وأستحضر أيضًا ما هو أخطر من ذلك: )إن النطفة 

الـمخلوق منها باقي الشعوب اخلارج،ن عن الديانة 

اليهودية هي نطفة حصان(، لذلك جيب علينا أن 

حنذر من السياسات الصهيونية.
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اليوم تلبعًا حداث يف سورية حيرك األ ماو

احلرية الرغلبة يف ليسلتطلبيق هذه الـمخططات 

ليت ا منا الرغلبة يف الفتنة الطائفيةإو والدميقراطية،

واليت ستكون  تؤدي إىل الفوضى واحلروب األهلية،

مهما طرحت مربرًا للتدخ  العسكري األجنيب، ف

 اتتغيرو اتصالحإمن الـمخططات اخلارجية 

 الفوضىإىل ستلبقى النزعة حنو االنفالت والتحول 

 .العقيمة اليت تدمر اللبلد

 االلكرتونيةلـمواقع ل يتمتابع ومن خالل

منذ بداية هذا العام، أي قلب  لـمحركي االحتجاجات 

بدء األحداث يف درعا بشهرين، وخاصة موقع 

)اجلزيرة توك( التابع لقناة اجلزيرة، الذي مت إغالقه 
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يدعو للشك  ظهر ومبا الي أربعة أشهر، كان يمنذ حوال

وقائدها، فخيوط  الـموغ  يف السواد لسورية احلقد

الـمؤامرة اخللبيثة الـمتمثلة بطريقة مقاالتهم العدوانية 

كشفت أن مصطلح احلرية والدميقراطية لـم يكن غاية 

الكثر من الـمختلبئ،ن خلفه، ب  كانت غايتهم زعزعة 

سيد الرئيس األدوار يف كلـمته الدولة، وهلذا قسم ال

هناك دور للشعب األخرة جبامعة دمشق عندما قال: )

وهناك دور للدولة.. الدولة تقوم بدورها من خالل 

( وأشار إىل ضرورة احلفاظ على قوة الدولة اإلصالحات

فقوة الدولة من قوة الشعب.. وقوته من بقوله: )

 كرامته.. وكرامته من حريته.. وحريته من قوة

(.. ال من ضعفها وزعزعتها كما يظن أصحاب دولته
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احلرية ال تكون شعار "اهلل سورية حرية وبس"، ف

وال تكون بالفوضى ب   ،بالضعف ب  تكون مع القوة

وال تكون بالتخاذل ب  تكون مع  ،تكون مع النظام

وحنن ال  ،لية والقيام بالواجبوالشعور بالـمسؤ

ًا يرضى باجله  حرًا راقي نستطيع أن نتصور جمتمعًا

 ،ويعيش بالتخلف ويسر بالرذائ  دون الفضائ 

دولة حرة حترسها وتصونها، إىل احلرية حباجة ف

عب فليتعانق الش) للخارج... دةستعلَبوليس إىل دولة ُم

والدولة ولتتشابك أيادي اجليش واألمن والشرطة مع 

أيادي الـمواطن،ن لـمنع الفتنة.. حلماية الوطن.. 

 (.لرفعته
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ولن أدخ  يف تفاصي  الـمؤامرة أكثر، فهذا 

أتركه لـمحاضرات ولقاءات الحقة، ولكن القول 

عين احلرب ت ة األسدسوريضد احلرب الواجب: إن 

 ضد احلق الـممانع والـمقاوم.

لـما ستؤول له  نحتماالاهناك وال يوجد 

أمر مسلـم به ال حيتاج فالسقوط هلذه الـمؤامرة  ،األمور

 قوُيح اللباط  و، ألن اهلل سوف َيمحللبحث أو حتلي 

 احلق.

وستكون هذه الـمؤامرة مفتاحًا الستعادة 

اجلوالن الـمحت ، وسنشهد هذا قريلبًا، وسيعود أه  

فلسط،ن إىل أرضهم، وما حاولوا إشعاله يف سورية األسد 

من فتي  الشغب سيشتع  يف ك  الدول اليت تآمرت 
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بريطانيا ، وقد شهدنا ما حدث يف األسد ضد سورية

 ،الكيان الصهيونيوألـمانيا وتركيا وقطر والسعودية و

وسنشهد ما سيحدث يف فرنسا وأمريكا وغرهما، وأهم 

ما سيحدث هو زوال حلـم الصهيونية العالـمية يف إقامة 

 دولة يهودية تدعى "إسرائي " يف قلب العروبة.

يلبدو أنهم لـم يقتنعوا بعد أن سورية األسد هي 

التاريخ ومتفص  الـمراح ، وقد عرب السيد اليت تكتب 

الرئيس يف جامعة دمشق عن ك  هذه التحوالت 

ما نقوم به اآلن هو صناعة تلـميحًا ال تصرحيًا بقوله: )

الـمستقلب  وصناعة الـمستقلب  ستكون يف الـمستقلب  

علبارة عن تاريخ.. هذا التاريخ أو الـمستقلب  الذي 
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األجيال الـمقلبلة نصنعه اآلن سيؤثر على العقود أو 

 (.لعقود قادمة

األصعب القلعة الـممانعة هي فسورية األسد 

تلتقي مجيع  ، وفيهاواألضخم واألعمق واألوسع

ن : إنقول، وإننا يوط بشك  ملباشر وغر ملباشراخل

وزادت قوتها شتد عودها ابفض  اهلل  سورية األسد

على ف ،تسقط حتت أية مؤامرة خلبيثةولن ومنعتها 

فإن الـمشروع احلق هو وقوف ك  الـمؤامرات الرغم من 

يف وجه مشروع الشرق األوسط اجلديد  األسد سورية

الذي يهدف للسيطرة الـمطلقة على الـمنطقة وتفتيتها 

وإشعاهلا باحلروب الطائفية. ولكن كيف يكون انتهاء 

 الـمؤامرة؟
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بالصمود والتصدي حص   الـمؤامرةنتهاء اإن 

 ،احلكيمة للقائد بشار األسدوالوعي الشعيب والقيادة 

قق ىل أن تنتصر وحتإإن شاء اهلل سورية األسد ستمضي و

تطهر الوك  الـمؤامرات اإلجرامية، أهدافها بإسقاط 

 .ك  العمالء اخلونة من جنس

 

 لـماذا؟

ألن التاريخ يكرر نفسه مع العظماء، فما 

حيص  اليوم من التآمر ضد القائد الصامد بشار األسد، 

ي ضد سورية الـممانعة الـمقاومة، نشهده من وبالتال

خالل التعاون الدولي لك  أعداء احلق الـمقاوم 

 الـممانع.
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ومن خالل ما طعننا به بعض األعراب 

والـمجاورين خبنجر التآمر، إذ رمجونا كسوري،ن شعلبًا 

وقيادًة بأكاذيب وافرتاءات واتهامات ليست فينا 

 لـمجرد وقوفنا وقفة حق ضد باطلهم.

ولكن: سيجع  اهلل كلـمة الذين كفروا 

السفلى، وسينصر سورية األسد وجيع  كلـمتها العليا، 

اهلل تعاىل اصطفى يف الدنيا دواًل داعية للحق ألن 

واستقامة،  واختارها لتميزها روحًاالـمقاوم الـممانع 

 زمام األمور األسد وهكذا أراد اهلل تعاىل أن متلك سورية

يت الاحلماية اإلهلية ، وأيدها بيف مسؤوليتها الشاملة

 .يف حقيقتها حمور االتصال ب،ن األرض والسماءهي 

ومن خالل التحلي  العقلي هلذه احلماية كان جيب 
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أن يعرتف ك  ذي عق  أن وجود القيادة السورية هو 

 حجة يف هذا الزمن من الناحية السياسية.

ماق الروحية اإلميانية ستوحي أعنمن هنا و

لـم ينفص  عن شعوره  ًالدى القائد الشاب، ألنه دائم

 ، وإحساسه بفضله تعاىل علىاألسد ةحبماية اهلل لسوري

القوة والتمك،ن يف أعلى مواقع القوة، وأن وهو الوجود، 

 .هلبة منه تعاىل

شعلبه وعاهدوه ال شك أن الرج  الذي أحلبه و

 ن الصهيوني لـم حيظضد الكيامواجهته يف  النصرعلى 

وبدون مقدمات ربانية  مبث  هذه الـمكانة فجأًة

، وهذا ما جتلى باحلماية وإنسانية على حد سواء
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 ُرواَتنُص اإلهلية اليت خصه اهلل تعاىل بها فقال: )ِإن

 َأْقَداَمُكْم(. َوُيَثلبِّْت َينُصْرُكْم اللََّه
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 ويف اخلالصة:

أحدهما  احلماية للقائد هلا طرفان ال ينفص 

عن اآلخر: هما اهلل والشعب، فللقائد القيادة للوصول 

إىل الغاية، وللشعب أن يسلـم هلذا القائد ويوظف نفسه 

لتحقيق األهداف النلبيلة اليت يسعى القائد لتحقيقها. 

فليس للصدفة فيما حيدث على أرض الواقع اليوم مقام 

 أو مكان، ب  إن ما حيدث هو حقيقةً الثمرة اليت كانت

 نتيجة التوافق ب،ن القائد والشعب.

هذا الشعب السوري الواعي الذي فرض 

ويفرض إرادته على العالـم بأسره من خالل وحدته 

 الوطنية.
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عرب هذا  نحنرتح الـمعجزات.. فجناليوم  ناإن

الطوفان الذي متث  بااللتفاف احلاشد حول السيد 

ث حالة من الصدمة حِدُنالرئيس العظيم بشار األسد 

 ، لذلكك  العمالء واخلونة الذين أرادوا خراب اللبالدل

اول العمالء حيضد الفتنة اليت علينا أن ننتفض 

ال صور أمث ْتَشومهما روِت ..ناواخلونة بثها يف صفوف

 لت أصواتهم يفمَّفرقة، وُجتأولئك النافث،ن لسموم ال

فضائيات هذا العصر، ونالوا من مشاعر الرعاع، أو 

فلن خيرجوا عن .. يف نفوس اجلهالاختذوا من مكانة 

دائرة كونهم هم الـمفسدون ولكن ال يشعرون. وستلبقى 

حن ها، وُشرجُيأر عطَّراية احلق عالية خفاقة يف مساء َت

، وهذا ال يكون إال بنشر هواؤها بكلـمة التوحيد اخلالدة
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الوعي والـمحلبة.. )أنت أخي يف اإلنسانية.. وأخي يف 

 الوطن( ويكفي.

اول انتهاك حينتفض ضد ك  َمن ن علينا أن

وال أحد يكرس  الطلبيعية يف احلياة اآلمنة.. ناحقوق

األمن الداخلي إال حنن، بضلبط النفس وكلبح مجاح 

 الغضب ونشر ثقافة قلبول اآلخر واحرتام اآلخر.

ورغم أنف العابث،ن والـمفسدين سينتصر احلق 

ويزهق اللباط ، وستمأل األرض قسطًا وعداًل وحلبًا 

للَِّه ُيِريُدوَن ِلُيْطِفُئوا ُنوَر ا) تعاىل:لقوله رم أخالق ومكا

.(ِبَأْفَواِهِهْم واللَُّه ُمِتمُّ ُنوِرِه وَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن
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علينا أن ننصر ونؤازر إخوتنا الـمخلص،ن من أبناء 

جيشنا اللباس ، الـمدافع،ن عن قضية احلق الـمتمثلة 

 بسورية األسد.

ضد )الفوضى اخلالقة( العقيمة اليت نتفض علينا أن ن

ائفية ترسخ منظومات اهليمنة االستعمارية والط

 اللبغيضة واالنفالت األمين.

إننا سوريون ال نقلب  الذل وال اهلوان.. ال نقلب  مستعمرًا 

 حيكمنا على أرضنا، وال انتدابًا أجنلبيًا يتسلط علينا.

 سإننا سوريون ال نقلب  أن نتقات ، وال نقلب  أن نفرت

 بعضنا.

 علينا أن حنافظ على أصالتنا..
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حافظ العظيم علينا أن حنب وطننا ألن القائد اخلالد 

األسد أوصانا بقوله: )فلنحب وطننا بأقصى ما نستطيع 

 من احلب(.

 

نعم لن ختلو األرض من أولياء هلل يعمرونها، 

لن ختلو من الـمصلح،ن األخيار ويف خمتلف اجلوانب و

واالجتماعية، واالقتصادية،  ،نهااحلياتية السياسية م

وإن كان لللباط  من جولة فإن للحق  ...والفكرية

  ..جوالت وجوالت واخلامتة للـمتق،ن

 ةالرؤيبأن اليوم ن العالـم بأسره يشهد وِثقوا أ

 األسد انطلقت من داخ  سوريةالشعلبية السورية 

وحدها لتكون صناعة سورية وطنية بامتياز.. يقودها 
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القائد بشار األسد، لتكون صناعة حضارية راقية ال 

إصالحية وحركة تصحيحية تتجاوز  رؤيةفتنوية.. 

بسرعتها إمكانات الدول الـمتقدمة يف حتقيق اإلرادة 

 الـمشرتكة للقيادة والشعب.

األمث  ث  النموذجاألسد مت ةيف سوريفالقيادة 

العدو ستطيع يلن لذلك  ،مع الشعب ايف تالمحه

واخلارج من اخلونة  ه يف الداخ ؤوعمالوني الصهي

 ،ثقة الشعب بقيادته احلكيمة وازعزعيوالـمتآمرين أن 

م اهلبغرب ًاوشعلب ًةقياد األسد ةجلبوا سمس سوريحيلن و

.الصهيوني الطائفي الـمجرم

من أج  مستقلب  خمتلف ال جمال  رؤيةإنها 

فيه لـمعادالت اجلنب والركوع واالحنناء للعدو.. 



38 

احلق والعدل والكرامة.. مستقلب  االحرتام..  مستقلب 

مستقلب  تقوم فيه قلعة الـممانعة والصمود يف وجه أعتى 

 الدول وأشدها طغيانًا..

وعليه فإننا يف حمراب احلق نسر كشعب 

خملص قوي متماسك وراء قيادة حكيمة حيم  لواءها 

قائد ق  نظره يف التاريخ.. القائد الـمفدى بشار حافظ 

 األسد.

وحنن على ثقة بأن رؤيته اإلصالحية ستكتم  

وتؤتي مثارها الطيلبة الـملباركة، وحتدث التحول 

التارخيي يف مستقلب  اللبلد ونهضته، وهو الدرس الذي 

نوجهه إىل سائر الدول اليت ظنت ظن السوء بسورية 

حتى يعرفوا قدر سورية األسد، ويتعلـموا معاني 
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سورية األسد قيادًة  احلرية والكرامة والعزة والسيادة من

 وشعلبًا..

فتحية إىل الـمستقي من السماء.. والـمختار 

ب،ن اخللق.. والشاهد على احلق.. والصادق يف هذا 

العصر.. قائد الصمود وصانع النصر.. سيادة الرئيس 

 .بشار األسد

وحتية إىل روح احلاضر يف قلوبنا ويف عقولنا ويف 

 .حافظ األسدالعظيم وجداننا.. القائد اخلالد واألب 

وحتية إىل جيشنا اللباس  لـما يقوم به من عم  وطين 

 .عظيم

 .وحتية إىل أرواح شهدائنا األبرار
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وحتية لك  الشرفاء الوطني،ن الذين وقفوا معنا وقفة أخ 

 .حقيقي

 .وشكرًا إلصغائكم أيها اإلخوة احلاضرون

 

 أمحد أديب أمحد الدكتور

 1122 األول تشرين 22يف  بانياس


