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 مقدمة

 

كان و 1122عام حماضرة لي أول وقفت يف  منذ

عنوانها: "إعالء كلـمة احلق بني التأييد اإلهلي 

شباب الذي أقمته للوار ومرورًا باحلوحكمة القائد" 

، 1121" يف عام االنتصار احلتمي لسورية األسدحول "

حتى لقاء اليوم الذي أمسيته: )جتليات احلكمة عند 

القائد بشار األسد(، ما زلت أحتدث عن حكمة هذا 

عُد إىل قرار حبر حكمته أصل َب القائد العظيم ولـم

 العميق.

حنن عندما نتحدث عن احلكمة عند القائد 

األسد، نتحدث عن عمق احلضارة وإعالء القيم وبناء 
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اإلنسان واستمرارية النهج الـممانع الـمقاوم، وكل هذا 

حاولوا إسقاطه يف سورية األسد، فهل ميكن لـمن ال 

هل ميكن حضارة له أن يفين احلضارة األصيلة؟ و

ألشباه البشر أن يغتالوا القيم اإلنسانية مهما مارسوا 

من القتل واإلجرام والذبح والتقطيع؟ وهل ميكن لـمن 

ال قيم هلم وال أخالق وال دين وال شريعة أن يغتالوا 

األخالق العظيمة اليت وجدت منذ آالف السنني 

وستبقى؟ وهل للتابع الـمنبطح على عتبات إسرائيل 

هج الـممانعة والـمقاومة الذي تشابك بني أن يسقط ن

 سورية وإيران وروسيا وكل دولة مستقلة عزيزة كرمية؟

بقاؤنا وثباتنا هو االنتصار الذي نصنعه يف 

سورية بقيادة القائد بشار األسد اليوم، وكل يوم، حتى 
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لو وجد بعض الضعفاء اليائسني )أو اخلائنني(، لكن 

دي واحد من جنودنا هؤالء ال يساوون شيئًا أمام جن

 البواسل مهما علت شهاداتهم وتوسعت أعماهلم.

 ، وتناقشتالكليةكنت يف  عدة أشهرمنذ أذكر 

فقلت له:  -ال األصدقاء -مع أحد الدكاترة الزمالء

ليس الـمهم الزمن، الـمهم النتيجة، وحنن واثقون 

بالنصر ألن لسورية حضارة إنسانية عظيمة أصيلة، 

 ، واألصيل ال يفنى بل يبقى.واحلضارات ال متوت

فشرع يتهمين بأنين حالـم، وأن لغة اليوم هي لغة 

 أرقام.

استغربت كثريًا رغم أنين أفهم اختصاصي 

اإلحصائي جيدًا وقلت له: هل ترى أن سورية جمرد 
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رقم يف تقرير ما؟ ال يا دكتور، الوطن ليس رقمًا، وليس 

ه، متفرصة لنقتنصها، إن أنعم علينا استفدنا من نع

وإن احتاجنا تنصلنا من أداء واجبنا. الوطن حضارة 

وإنسان وتاريخ، وهذا ال ميوت، فعامان أو ثالثة أو 

مخسة أو عشرة جمرد أزمنة ال ُتقاس بعمر الشعوب 

 واحلضارات.

مهما كانت احلرب قاسية سنخرج منها  إذن:

سالـمني، ونعيد بناء وطننا ألننا لـم نفقد جوهرنا، أما 

فهم أولئك الذين ال تاريخ هلم، بل أرادوا  َمن سيخسر

أن يدخلوا التاريخ من زاوية عدائهم لسورية، فدخلوه 

 َن. لعِعَرجمرمني كدخول إبليس يف كتاب اهلل، كلـما ُذِك
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شك يف هذا وال  ال ،هو إذن انتصارنا الـموعود

، فانتصار القائد بشار األسد اليوم هو امتداد خوف منه

حافظ األسد يف األمس العظيم النتصار القائد اخلالد 

وزنًا بوزن وقسطًا بقسط، وعودة البناء اليوم مبثابة 

حركة تصحيحية متجددة يقودها بطل احلرب والسلـم 

 .بشار حافظ األسد

اليوم جنتمع جمددًا لنتحدث عن القادم ال عن 

مع عما حنن مقبلون عليه من عملية البناء  الـماضي..

 .القائد احلكيم بشار األسد
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 األول حلكمة القائد التجلي

 السوري بناء اإلنسان

 

فاإلنسان عندما نبين اإلنسان نبين الوطن، 

كل بناء وتقدم )عرب عنه القائد بشار األسد بأنه: 

ونهوض، وال يوجد شيء أغلى من حياة اإلنسان سوى 

جيب أن تكون مواصفات اإلنسان السوري ، لذا (الوطن

 .ليكون الوطن عزيزًا مكتملة

أن نؤثر يف جيل الشباب واألجيال لنا  البدو

وهنا أذكر ما ، ألنهم عماد البناء يف الـمستقبل القادمة

ن علينا أ)حافظ األسد: العظيم قاله يومًا القائد اخلالد 
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ضَّ ُحنستمر يف عملية البناء بشكل متصاعد، وأن َن

ض ونغرس يف أذهان أبنائنا ومواطنينا ويف ر وحنرِّونذكِّ

قلوبهم وعقوهلم حمبة وتقديس الشهادة، ألننا بذلك 

نبين وطنًا قويًا منيعًا ال ينال منه عدو مهما جتبَّر هذا 

 .(العدو

 

فما هي الثقافات الواجب اعتمادها يف تنشئة 

 -جيل سوري جديد ومعافى يف الـمرحلة القادمة

 مرحلة ما بعد النصر:
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 ثقافة الـمقاومة: -أواًل

جمتمٌع يريد أن حيمي نفسه أمام أعدائه عليه 

أن يكرس بني أبنائه ثقافة الـمقاومة، وجمتمٌع يريد 

أن حيصن نفسه أمام حماوالت اخرتاقه على أكثر من 

مستوى عليه أن يكنس من ربوعه ثقافة العمالة 

 بالعظمى.واستسهال اخليانة واليت وصفت 

وأول لبنة يف هذا البناء أن يكون السوري مقاومًا 

 بالفطرة. لنشرح ألبنائنا كيف يكون الرجل مقاومًا؟!

عندما يقتدون بشخص هذا القائد احلكيم 

الـمقاوم بشار األسد، الذي كان الـمستهدف األول يف 

، أرادوا اغتياله سياسيًا ووطنيًا وإنسانيًا احلربهذه 



11 

نازل عن الـمبادئ والثوابت اليت متيز وجسديًا، فهل ت

 نهج سورية الكرامة والعزة والصمود واإلباء؟

عندما يقف رجل كهذا فيقول حبكمة 

لن يكون الرئيس بشار هو من حيين رأسه )وشجاعة: 

ورأس شعبه ألي أحد يف العالـم، حنن ننحين هلل 

، وهذا حبد ذاته يلخص كيف (سبحانه وتعاىل فقط

 مقاومًا حقيقيًا.يكون الرجل 

لكن هل تعلـمون لـماذا قال القائد هذه الكلـمة 

 ووقف هذا الـموقف؟

العظيم ألنه يضع نصب عينيه حكمة اخلالد 

أفضِّل أن أورِّث شعيب قضية )حافظ األسد عندما قال: 
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يناضلون من أجلها، خري من أن أورثهم سالمًا مذاًل 

 .(خيجلون منه

صمود اليت ال وهذه هي مدرسة الـمقاومة وال

تفنى.. مدرسة األسد بني عهد احلافظ اخلالد والبشار 

 الباقي.

 

 ثقافة حب الوطن واالنتماء له: -ثانيًا

، ويكتمل (حب الوطن من اإلميان)يقال: 

 باحرتامه لوطنه واالنتماء إليه. اإلنسانإميان 

هنا نؤكد أن ساحات التعليم، هي من األماكن 

اء الوطين حبًا ووالء األنسب لبناء وترسيخ االنتم

وهذا اهلدف النبيل كان من أهم أسباب بناء ، وعماًل
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كل من جامعة تشرين وجامعة البعث كمنجز من 

منجزات احلركة التصحيحية اليت قادها القائد 

اخلالد، وعلى هذا الطريق سار القائد بشار فبنى منذ 

استالمه أكثر من جامعة يف حمافظات أخرى، وما 

 -باختصار - بناء مستمرة، ألن اجلامعةزالت عملية ال

 ،والعلوم ساحة لتلقني الـمعارف جيب أال تكون فقط

مؤسسة تكوينية معرفية تعليمية..  بل جيب أن تكون

فيها تبنى قيم جديدة، ومنها تتبلور الـمواقف 

والتوجهات.. ويف نطاقها تتكون الشخصيات.. وعلى 

و أ إما خريًاهذه األسس تكون نتائج األقوال واألفعال، 

لـمثل هذه  ًةمنار اجلامعة. وبالتالي إذا لـم تكن شرًا

 رسواًل درسالقيم والتكوينات، وإذا لـم يكن الـم
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لغرسها وترسيخها، فال شك أننا نعيش حينها أزمة 

 قيم مع أنفسنا ومع أبنائنا.

 :بشار األسد هنا أقتبس من قول القائد احلكيم

 دافع لـمن بل.. وحسب فيه أقام لـمن ليس الوطن)

 طلبه وعندما بظالله وتفيأ خبرياته نعم لـمن ليس.. عنه

 ناداهم عندما النداء لبوا الذين ألولئك هو.. جيده لـم

 الـمواقع من كثري يف بنواغع منهم كثريا أن رغم الوطن

 اختالف على هبوا الوطن انتكس عندما لكن واألحيان

 فكان العطاء وقت هو هذا :قائلني وانتماءاتهم مشاربهم

 .(حدود دون عطاؤهم

فليكن هذا شعاراً لألجيال القادمة ليعرفوا كيف 

 ينتمون لوطنهم.
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 الثقافة األخالقية: -ثالثًا

قول أحد الـمعارضني يف هو هنا أطرح مثااًل 

هدفنا تغيري النظام ومرتكزاته الثقافية )مقال له: 

إىل تغيري الـمجتمع السوري  ف أبدًادهنوالسلوكية، وال 

ومساته الثقافية األصيلة والـمتأصلة يف وعي ذاكرته 

 .(وماضيه وحاضره ومستقبله

جتمع هل هم صادقون؟ ألـم حياولوا تغيري الـم

من الوحدة الوطنية إىل إشاعة السوري بكل مساته 

ون من أطفال يعيش الفتنة والذبح والقتل على اهلوية!!

والرياض والـمدارس، إىل مدربني  طفولتهم يف احلدائق

 بن الدنيد للـمال عمر وعلى قطع الرؤوس وإنشاد األناش

 للكيانمن مواقفنا الثابتة يف عدائنا  واجلوالني!!
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، إىل معارضة متأسلـمة مبعادلة جديدة تقول الصهيوني

، (شارون عيين)على لسان أحد قادة ميليشياتها: 

أنه ب"إسرائيل"  الكيان الصهيونيويعد معاذ اخلطيب 

زواج الـمناكحة يف سبيل  !!!ًاال عدو ًاكون صديقيس

اجلهاد!! اآلثار اليت ُسرقت وبيعت للخارج!! قطع 

الطرق والسطو على الناس صار مهنة من ال عمل له!! 

اخلطف والتعذيب والقتل والذبح ثقافة أرادوا زرعها 

 يف جمتمعنا السوري!!

الـمعارضة اخلبيثة هلذا الـمعارض وألمثاله من 

اليت نادت بإسقاط النظام أقول: إسقاط النظام يعين 

 نشر الفوضى، فأية أخالق أردمت نشرها؟!!!
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األزمة األخالقية يف احلياة مع العلـم أن 

العربية ليست أزمة عابرة، بل هي أزمة تطال 

 العالقات داخل الـمجتمع العربي ككل.

قيقية لثورة أخالقية حتربز احلاجة من هنا و

ثورة  على كل ما أرادوه لنا من الفوضى والالانتماء.

أخالقية حقيقية تؤكد انتماءنا لسورية الوطن.. 

ومتسكنا بقائدنا الصامد وجيشنا الباسل وعلـمنا الشامخ 

 ومبادئنا العظيمة.

ثورة أخالقية حقيقية تعترب امتدادًا للحركة 

 حافظالعظيم التصحيحية اليت قادها القائد اخلالد 

جيب أال ننساهم أبدًا، جيب )األسد والذي قال يومًا: 

ر بهم أيضًا جيلنا ر أطفالنا بهم، وأن نذكِّأن نذكِّ
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باستمرار، لنعيش مجيعًا، آباًء وأبناًء وأطفااًل حقيقة 

هذه العصابة، لؤم هذه العصابة، عمالة هذه العصابة، 

وجيب أن تتذكر األجيال جياًل بعد جيل ما فعلته من 

تل وغدر يف هذا البلد تلك العصابة، عصابة اإلخوان ق

 .(الـمسلـمني

 

 ثقافة التطوع: -رابعًا

هناك الكثري من األعمال التطوعية اليت بدأت 

ومع  ،ع اليت رعتها السيدة أمساء األسدبتلك الـمشاري

برزت الكثري من الـمجموعات الشبابية  احلربهذه 

 لفكر واحلافزالتطوعية، ولكن نتمنى أن يستمر هذا ا

، وأن يرتقي إىل خدمة احلربالتطوعي إىل ما بعد 
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الوطن بكل أبعاده، وأن يتعالوا عن أن ينسبوا العمل 

اجلماعي إىل فرد فتتحقق الـمصاحل الفردية ونعود 

 برنامج مساعداتليس التطوع . فاحلربحيث كنا قبل 

ورؤى اقتصادية وسياسية فقط، إمنا التطوع فكرة 

 الوطنعالقة الشراكة بني أفراد أخالقية تعكس 

 بشار األسديلخص هذا كله قول القائد احلكيم 

 ألـم من والعواطف الـمشاعر هذه)يف خطابه األخري: 

 سورية خترج لن. جبارة طاقة هي وإصرار وحتدٍّ وحزن

 وطين حراك إىل الطاقة هذه بتحويل إال حمنتها من

 نتذكر أو نشهد لـم هجمة براثن من الوطن ينقذ شامل

 .(الـمنطقة هذه تاريخ يف مثياًل هلا
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 التجلي الثاني حلكمة القائد

 احلقيقي لحوار الوطينالدعوة ل

 

 هم جدًا أن نفهم دعوات السيد الرئيسمن الـم

للحوار يف أكثر من مرة، فدعوة القائد  بشار األسد

للحوار لـم تكن يف هذه الـمرحلة، وال نتيجة هلذه 

 1112كانت منذ عام  بل ،بعضالكما يظن  احلرب

اء طريق الدميقراطية، احلوار البنَّ)حني قال آنذاك: 

 .(حنن نؤمن باحلوار ألنه الطريق إىل الدميقراطية

ب أغلإذن: احلوار للبناء ال للنقد فقط، ففي 

احلوارات يكثر الـمنتقدون لعمل أجهزة الدولة، 
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 وينتظرون ينتقدون وينوحون ويشرحون السلبيات..

على قارعة الوقت حلواًل جاهزة ُتقدَُّم من اآلخرين. لو 

أنهم قدَّموا حاًل واحدًا لـما كنا عاتبني عليهم، لكنهم 

دائمًا يقومون بإحباط الـمعنويات، لذلك أقول هلؤالء: 

أنصتوا بعني البصرية لدعوة سيد الوطن حني قال يف 

ادة عدم الـمشاركة باحللول هو إع)أحد خطاباته: 

 .(للوطن إىل الوراء، ال تقدم به حنو اخلروج مما فيه

احلوار ال ميكن أن يكون بأي شكل من 

 وتصفية حسابات األشكال ثرثرة وكثرة كالم وتنظري

نريد فقط َمن يقدم احللول حنن  .على حساب الوطن

 همالـمقاومون أصحاب الـمعاناة احلقيقة . وحباً بالوطن

ألجل الوطن،  ونعمليلول واحل ونقدميالوحيدون الذين 
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بشار األسد الذي احلكيم القائد الـمقاوم  هموعلى رأس

 قدَّم يف خطابه األخري احلل األجنع إلنقاذ سورية

ة اليت طرحها وأجرب العالـم حبكمته على ربالـمباد

وأكد على ذلك بقوله:  االعرتاف واإلقرار والقبول بها،

 (.من عمق الـمعاناة جترتح أهم احللول)

حنن نريد حوار الـمحبني للوطن ال حوار 

احلاقدين على الوطن، وهنا أذكر نصيحة نافعة ذكرها 

شرط هذا احلوار )يف خطاب له فقال:  احلكيم األسد

اًء موضوعيًا، أما أصحاب األفكار الثأرية َـّأن يكون بن

أو التحريضية فال مكان هلم يف هذا احلوار، وال مكان 

 .(هلم يف أية عملية بناء
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نريد حوار الشرفاء ال حوار قناصي الفرص، 

فالوطن ليس فرصة لتقتنصها، إمنا الوطن هو ذاتنا كما 

حافظ األسد، ومن أدرك العظيم وصفه القائد اخلالد 

هذه احلقيقة عرف كيف خيلص هلذا الوطن ويبنيه من 

 جديد.

نريد حوار الـمؤدبني ال حوار الوقحني، وهنا 

اليت جرت يف وطنية أذكر يف أوىل احلوارات ال

أنين دهشت هلذه  1122يف العام اجلامعات السورية 

الكمية من احلقد لدى الكثريين ممن نسوا همَّ الوطن، 

ث العربي االشرتاكي عوبدؤوا باهلجوم على حزب الب

 وهم يقولون: ماذا فعل احلزب؟
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 اجلواب:

هل نسيتم أن عقيدة اجليش العربي السوري 

 العربي االشرتاكي؟هي عقيدة حزب البعث 

وهل نسيتم أن رأس احلزب يف سورية هو القائد 

 الصامد بشار األسد؟

أكتفي بهاتني اإلشارتني ألترك لكم البحث عما 

تبقى من عمل كتائب البعث والنشاطات والـمؤمترات 

والندوات اليت تقيمها كل الفعاليات الوطنية 

والتجمعات الشبابية حتت رعاية حزب البعث العربي 

 االشرتاكي يف كل حمافظة.
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 أهداف أعدائنا هي: لقد كانت

 .بشار حافظ األسدالصامد شخص القائد  -

 .التاريخ العظيم للقائد اخلالد حافظ األسد -

 .اجليش العربي السوري -

 .حزب البعث العربي االشرتاكي -

 .الوحدة الوطنية للشعب العربي السوري -

 .كل رمز مقاوم يف هذا الوطن -

 

 ،يف حماربة الفساد وبناء الوطن لنساهم مجيعًاف

 وليس حماربة حزب البعث وهدم الوطن!!!
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 :اإلخوةأيها 

احلوار ال يكون باإلقصاء، لكنه نقر مجيعًا بأن 

أيضًا ال يكون بالتطاول على الرموز. هنا أتوجه 

تقنعون ومن ومثقفمن ادعوا أنهم بالرسالة إىل كل 

التعبري عن خيجلون من لكنهم كانوا و ،بالوطنية

كم كانت رمادية بعض الشيء، و تمواقفهم فبد

حنن ال يهمنا األشخاص.. )تزعجين كثريًا عبارتهم: 

وال نهتم مبن حيكم سورية.. الـمهم أن يكون حمبًا 

 (.وخملصًا هلا

ال أيها الـمثقفون، ما هكذا يكون الوفاء. الوفاء 

لـمن حافظ على سورية وبناها طيلة السنني الـماضية، 

حافظ األسد والباقي بشار األسد، العظيم لوفاء للخالد ا
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روا عن وطنيتكم بتمسككم وعلى هذا جيب أن تعبِّ

بالقائد الصامد بشار األسد، ومن ذا الذي قال: ال يهمنا 

 الشخص الذي سيحكم؟

هذا الكالم غري صحيح.. يهمنا أن يكون القائد 

 .يلوال بد بشار األسد، وبال منازع إذ ال ند له وال مثيل

حتى لو تذرع البعض فقال: صناديق االقرتاع 

هي اليت حتكم، وشعبية القائد أعلى من شعبية أي 

هذا ال يربر أنهم رماديون !!؟ منافس ميكن أن يكون

 يف رأيهم هذا، وال يعربون عن مواقفهم احلقيقية.

يف هذا الوقت ال جمال للرمادية: إما مع األسد 

، فأرجو من اجلميع أن الوطن أو ضد األسدالوطن 

يكونوا أصحاب موقف، وأال يكونوا قناصي فرص. 
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فحرام بعد هذه احلرب أن يكون الوطن فرصة 

 لالقتناص.

 بشاروأختم هذا الـمحور حبكمة السيد الرئيس 

 دائما يدنا ومند سنحاور)يف خطابه األخري:  األسد

 كلو.. بالسياسة خالفنا من كل سنحاور.. للحوار وأبدًا

 ىعل مبنيًا موقفه يكون أن دون بالـمواقف اقضنان من

 أحزابًا سنحاور.. الوطنية واألسس بالـمبادئ الـمساس

 ألقى من سنحاور.. للغريب وطنها بْعَت لـم وأفرادًا

 يف ريتس األصيلة السورية العربية الدماء لتعود السالح

 وطين لكل خملصني حقيقيني شركاء وسنكون.. عروقه

 وأمانها سورية مصلحة أجل من يعمل غيور شريف

 .(واستقالهلا
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 حلكمة القائد الثالث التجلي

 النصر يف سورية

 

أنها عودت شعبنا على  هذه احلربمن فوائد 

 الصرب وحتمل الـمشاق والنظر بعمق إىل األمور.

 

 يريدون حاًل سياسيًا؟

احللول ال تقاس باألمتار، وال على مقاس الدول 

 لسورية.فصَّل ثوبًا األخرى لُت

احلل لن يكون إال سوريًا، وقد أعلنه السيد 

قائد ، ألن البدار األوبرايف خطابه  بشار األسدالرئيس 
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األسد ال يرضى باحللول اخلارجية اجلاهزة، بل هو 

 الذي يقرر ويفعل.

قائاًل:  بشار األسدأكد السيد الرئيس لقد 

سورية وشعبها أقوى وأصلب، ويعدهم بأنه لن )

 ا عنى سيادته بهذه الكلـمة؟؟؟فماذ .(ينسى

 بُِّحيت ومنظوري وفهمي لكالم َمن أعوفق رؤي

؛ القائد احلكيم بشار األسد، أرى فحوى هذه لُِّجوأع

الكلـمة بأن سورية األسد ستأخذ حقها من كل الذين 

لوا ودعموا اإلرهاب أرادوا هلا السوء فتآمروا عليها وموََّ

الـمجرمني( الـمسلمني )فيها، كحكومات اإلخوان 

 .يا والسعودية وقطر ومصر وغريهموالوهابيني يف ترك
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هذا يعين على أرض الواقع أن أي حل سياسي 

لن يكون إال سوريًا فقط، وهذا يتمثل اليوم بالعملية 

االنتخابية الدميقراطية واليت سنعرب فيها عن متسكنا 

بالوطن واتصافنا بالوعي والوفاء لـمن قاد سورية يف زمن 

وانتصر، وهو الذي يستحق أن يكون قائدًا يف  احلرب

 زمن السلـم ليبين سورية من جديد كما جيب أن تكون.

 لن يكون انتصارًا األسد يف سوريةانتصارنا ف

مع سقوط كل الـمشروع الوهابي واإلخواني  إالحقيقيًا 

يف الـمنطقة، وسقوط العروش اليت يعتليها أرباب هذا 

 الـمشروع.

 وضح أن احلرب قد تستمر...هذا يعين بشكل أ
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 لكن النهاية هي:

 بقاء القائد بشار األسد قائدًا لكل الـمراحل. -

 أمان واستقرار يف سورية لعشرات السنني القادمة. -

 قوة متزايدة لـمحور الـمقاومة وداعميه. -

 .القائد األسدسقوط كل احلكام الذين تآمروا ضد  -

ة الكرََّأن يعيدوا األسد لن يستطيع أعداء سورية  -

 قبل نصف قرن من الزمن.

 

وهنا أذكركم مبا قاله القائد احلكيم بشار األسد 

 حتجب السماء يف السوداء الغيمة)يف خطابه األخري: 

 وأماًل وطهرًا مطرًا طياتها يف حتمل لكنها.. الشمس نور

 .(متطر حينما والعطاء باخلري
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ة، وأن نكون الُعدََّ ونعدََّ فعلينا أن نستعدَّ

 مستبشرين بالنصر العظيم..

وقائدها وجيشها  األسد وكل حرب وسورية

 وشعبها منتصرون.....

 

 أمحد أديب أمحد الدكتور

 1024أيار  21يف  جبلة


