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 مقدمة

 

من وجع عندما جند بعضًا من أبناء  ما أقساه

هذا الوطن الذي لـم يعرف إال العزة والكرامة واإلباء، 

يسلـمون رقابهم لسكاكني وسواطري من أرادوا الغدر 

بأمن هذا الوطن.. عندما جندهم يهرعون لنصرة باطل 

 دون أن يدروا ماذا يفعلون...

كم هي غادرة أصابع الـمؤامرة الصهيونية اليت 

لتنخر يف اجلسد الطاهر للوطن، لتعبث بطاقاته امتدت 

الـمادية والـمعنوية، وتعيث فسادًا يف جنباته، 

مستخدمًة بعضًا من فقراء العقل والضمري، الذين باعوا 
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ضمائرهم حبفنة من الـمال، وأغلقوا أدمغتهم عن قبول 

 النصح واإليضاح.

ال يا أبناء وطين.. ما هكذا يكون السوري.. 

لكرامة.. حنن أصحاب العزة.. حنن حنن أصحاب ا

الذين ال نسلـم رقابنا ألعدائنا مهما زادت الضغوط 

 واستشرس الباطل بهجومه علينا.

حنن أصحاب شعار )أمة عربية واحدة.. ذات 

رسالة خالدة(.. رسالتنا احلق الـممانع الـمقاوم ضد 

الصهيونية العالـمية.. هذه الرسالة اخلالدة بكل ما 

النبل واجلالل والكمال، وقيم العزة  حتمله من قيم

 والكرامة والـمجد والفخار..
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أهدافنا كانت وما زالت تنادي بالوحدة 

واحلرية واالشرتاكية.. ولـمن ال يعلـم سيأتي يوم 

سيعلـم فيه أن وحدتنا الوطنية هي مصدر قوتنا، وهي 

مصدر حريتنا يف اختاذ الـموقف الذي نراه حقًا، ونقرر 

ألننا حنن الذين أردناه ال غرينا َمن أراد  أن نثبت عليه

لنا، فنحن دولة حرة يف مواقفها الـممانعة الـمقاومة، 

ال تقبل الشروط الغربية وال اإلمالءات الصهيونية، فإن 

لـم يعجب هذا أعداءنا فنحن إذن مشرتكون بتحمل 

الضغوط.. مشرتكون بقبول التحدي.. مشرتكون بكسرة 

ال الـمستمر مع قائدنا احلكيم اخلبز.. مشرتكون بالنض

بشار األسد لـمواجهة كل طغاة العالـم وإحقاق احلق 

يف سورية األبية، لتكون سورية األسد رمزًا من رموز 
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هذا القرن، ومشعالً تسري وراءه كل الدول اليت اختارت 

 أن تكون قالعًا للصمود واحلرية.

 أما بعد:

السالم على الشهداء والصاحلني، وعلى 

 الشرفاء يف هذا البلد األمني.

يشرفين أن أكون بينكم اليوم ألساهم مساهمة 

متواضعة، وأقوم بواجيب الوطين من خالل هذه 

الـمحاضرة اليت جعلتها بعنوان: )احلرية الفاصلة بني 

تآمر العمالء وإخالص الشرفاء(، كتحية إخالص ووفاء 

 سللوطن، وحتية حمبة ووالء لقائد الوطن سيادة الرئي

 بشار حافظ األسد...

 وقد جعلت هذه الـمحاضرة يف عدة حماور.
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 الـمرجوة السيناريوهات

 األسد للنيل من سورية

 

إذا ما وقفنا يف حمراب اهليبة والوقار أمام 

 ،لـم يأت من فراغالقائد بشار األسد أدركنا متامًا أنه 

بل هو الذي  القيادة،ولـم يكن جمرد رجل صنعته 

 وذكائه.صنعها حبكمته 

ة حكمرجل أن هذا القائد ثنان يف ا ال خيتلفو

سورية رض أوعشق  سوريةرض أنبت يف وقيادة، 

 الإميكنه  وهلذا فال سورية، وتربى على حب شعب

الذي  ن يتخذ القرار الذي يراه يف مصلحة الشعبأ
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تطلع ت القدوة اليتأحبه فاختاره )سيدًا للعرب(، ألنه 

العربية  اتيبن اخلالشعوب العربية يف زمإليها 

 الـمتكررة.

ما تبقى من  وآخر العربميثل شرف إنه حبق 

 .الكرامة العربية

 

إخوتي يف هذا الوطن الغالي:

ِلُنِقم الوزن بالقسط، وْلنكشف اهلوة العميقة 

 يف سورية الشعبإرادةنبثق من الـم بني القائد األسد

 ةسوريممانعة ومقاومة ن يدعو لسقوط َموبني  ،األسد

ينتمون حكمًا إىل هذا الشعب، ال األسد، أولئك الذين 
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، ولكنهم مصابون بداء يف السياسة وال يفهمون شيئًا

 حب الرياسة.

فهل تساءل كل من دعاة التظاهر والـمعارضة 

 الـمسماة بالثورات تلك هل والتدخل اخلارجي:

ا هو مو مسرية أم خمرية؟اليت حياولون تقليدها العربية 

مشبوه سيناريو  وأيُّاألمور تؤول إليه س الذياحلال 

 ؟األسد سورية شهدهأرادوا أن ت

 والفوضى؟سيناريو تونس ومصر هل أرادوا 

 ؟والتقسيماليمن سيناريوهل أرادوا 

 ؟سيناريو البحرين والطائفيةهل أرادوا 

 هل أرادوا سيناريو العراق التدمريي؟
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العسكري والتدخالت سيناريو ليبياهل أرادوا 

 اخلارجية؟

ح يف وهو ما تلولتقسيم البلد  سيناريو جديدهل يريدون 

واليمين كما سبقته يف الوضع اللييب بوادره يفاألفق 

 السودان؟

من الـمهم لنا، وحنن نرى ونراقب ما حيدث 

ويدور من حولنا، االستفادة من كل التجارب الـمؤلـمة 

ور األموالـمريرة اليت متر بها الدول العربية، وأال ندع 

تنفلت إىل دائرة الفوضى اهلدامة، بل الواجب حيتِّم 

علينا خلق الـمناخ الـمناسب لدفع األمور حتى تتحرك 

يف دائرة احلوار البناء، وإدارته بشكل يقرِّب أبناء 

الوطن بعضهم إىل بعض، مهما اختلفت األفكار 
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والرؤى، ومن دون إفساح الـمجال إلثارة النعرات 

تؤدي إىل إدخال اجلميع يف أتون  والعصبيات، اليت

الفوضى، ويف متاهات مظلـمة تعيدنا إىل الوراء عقودًا 

طويلة من الزمن.

مبوقعها األسد  ةسوريملخص الكالم ها هنا أن 

وبتحالفها مع  للـممانعة،هم حمور أومبواقفها هي 

 اللبنانية والفلسطينية للـمقاومتنييران واحتضانها إ

 .الكيان الصهيونيوسياسة  لـمصاحل ًاتشكل تهديد

 سوريةعلى هو ضغط ة اليوموما جيري يف سوري

شعبًا وقيادًة أشار إليه السيد الرئيس يف كلـمته  األسد

ماذا نقول األخرية على مدرج جامعة دمشق بقوله: )

عن الـمواقف السياسية اخلارجية الفاقعة بضغطها على 
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س لي ،ومبحاوالت التدخل يف الشأن الداخلي ،سورية

وإمنا من أجل الوصول  ،حرصًا على الـمواطن السوري

الـمشروطة من ل ئرسافال (،إىل مثن معروف مسبقًا

القائد األسد، وهذا ما رفضها الوفود العرب وغريهم 

 ةسوريالذي يدرك أن  العدو الصهيوني، أثار حفيظة

 أوراقًامتلك بنهجها احلر القومي الـممانع الـمقاوم 

 أوسطية.هلا تغيري معادالت شرق استعمايتمخض عن 

فلتكن رسالتنا إىل كل َمن يف الشرق األوسط أن 

ا حبكمة ومتاسكه احافظ على وجودهسورية األسد ست

وليعلـموا  قائدها ووعي شعبها والرعاية اإلهلية هلا،

 ةوريسالقلعة السقوط أحد يف الـمنطقة ليس يف صاحل  نأ

ـمنطقة ككل.المن وضبط أعلى حتقيق القوية  تهالقدر
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مقارنة ثورات تونس ومصر  ليس من اإلنصافو

د ة، وقد أشار السيمبا جيري يف سوريواليمن والبحرين 

أمام جملس الشعب إىل ذلك بقوله: بشار األسد الرئيس 

حنن لسنا نسخة عن الدول األخرى وال توجد دولة )

عبية شثورة ال توجد  األسد في سورية! ف(تشبه األخرى

يوجد ما يسمى حبراك شعيب كما تصوره أصاًل، وال 

القنوات الصهيونية الناطقة بالعربية، أم أنهم صاروا 

 من سكان سورية، وبتنا من سكان الـمريخ؟!!

هل صارت شرذمة الدقائق العشر الـملثمة 

والـمخدرة والـمأجورة بدراهم معدودات متثل وجه 

القائد دعم الشعب السوري احلضاري الراقي الذي ي
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ئًا لن يتغري كما يأمل شيم العهد أن األسد؟ والذي قدَّ

 أعداء سورية األسد؟!

هل صار يوم اجلمعة يومًا لتنفيذ أعمال 

الشيطنة واإلرهاب بداًل من العمل الصاحل؟ إن كل َمن 

خيرج بعد صالة اجلمعة يف تلك الـمظاهرات الـمزعومة 

لينادي حبرية االنفالت والفوضى وتكفري اآلخر 

اهلل ورسوله، والدليل يف سورة اجلمعة من  خيالف

 ِمن لصََّلاِةِل ُنوِدي ِإَذا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها كتاب اهلل: )يا

 َخْيٌر َذِلُكْم ْلَبْيَعا َوَذُروا اللَِّه ِذْكِر ِإَلى َفاْسَعْوا اْلُجُمَعِة َيْوِم

 ِفي َفانَتِشُروا َلاُةالصَّ ُقِضَيِت َفِإَذا َتْعلـموَن، ُكنُتْم ِإن لَُّكْم

 لََّعلَُّكْم َكِثريًا َهاللَّ َواْذُكُروا اللَِّه َفْضِل ِمن َواْبَتُغوا اْلَأْرِض

ُتْفِلُحوَن(، فالفالح بذكر اهلل ال بشعارات طائفية 
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بغيضة، أو استجداء للتدخل األجنيب، أو شتائم 

ومسبات خمجلة، أو غدر وقتل للناس األبرياء من 

 مدنيني وعسكريني.

الويل كل الويل هلم ألن اهلل تعاىل قال: ف

َساُهوَن(، إنهم  ْمِتِهَصال َعن ُهْم لِّلـمَصلِّنَي، الَِّذيَن )َفَوْيٌل

ساهون عن الصالة ألنهم يفكرون كيف سيحرضون 

 الناس ويشعلون الفتنة.
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 سيناريو التقسيم الـمراد لسورية

 

أجل  منحماوالت اليوم  ةما جيري يف سوري

والذي يريدون أن  ني،ضمن الـمخطط الصهيو إدخاهلا

يسا لاوعلينا أن نتذكر أن كوند ،هاتقسيمينتهي إىل 

رشحها الرئيس األمريكي بوش الصغري  رايس حني

عن  يف الكونغرسكانت قد سئلت لوزارة اخلارجية و

سوف أجتهد يف التخلص من احللفاء )مشروعها قالت: 

البد ف هالكهمومت است السابقني ألن صالحياتهم انتهت

 (... وطرحتمن التخلص منهم واإلتيان حبلفاء جدد

 ما مسي مبشروع الفوضى اخلالقة!!!
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اليوم تبعًا حداث يف سورية حيرك األ ماف

احلرية الرغبة يف ليسلتطبيق هذه الـمخططات 

ليت ا منا الرغبة يف الفتنة الطائفيةإو والدميقراطية،

واليت ستكون  تؤدي إىل الفوضى واحلروب األهلية،

مهما طرحت مربرًا للتدخل العسكري األجنيب، ف

 اتتغيريو اتصالحإمن الـمخططات اخلارجية 

 الفوضىإىل ستبقى النزعة حنو االنفالت والتحول 

 .العقيمة اليت تدمر البلد

 االلكرتونيةلـمواقع ل يتمتابع ومن خالل

منذ بداية هذا العام، أي قبل لـمحركي االحتجاجات 

داث يف درعا بشهرين، وخاصة موقع بدء األح

)اجلزيرة توك( التابع لقناة اجلزيرة، الذي مت إغالقه 
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يدعو للشك  ظهر ومبا المنذ حوالي ثالثة أشهر، كان ي

وقائدها،  األسد الـموغل يف السواد لسورية احلقد

فخيوط الـمؤامرة اخلبيثة الـمتمثلة بطريقة مقاالتهم 

ة والدميقراطية لـم العدوانية كشفت أن مصطلح احلري

يكن غاية الكثري من الـمختبئني خلفه، بل كانت 

غايتهم زعزعة الدولة، وهلذا قسم السيد الرئيس 

األدوار يف كلـمته األخرية جبامعة دمشق عندما قال: 

هناك دور للشعب وهناك دور للدولة.. الدولة تقوم )

( وأشار إىل ضرورة احلفاظ بدورها من خالل اإلصالحات

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

وقوته من كرامته.. وكرامته من حريته.. وحريته من 

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

وال تكون بالفوضى بل  ،بالضعف بل تكون مع القوة

التخاذل بل تكون مع وال تكون ب ،تكون مع النظام

وحنن ال  ،لية والقيام بالواجبوالشعور بالـمسؤ

نستطيع أن نتصور جمتمعا حرًا راقيًا يرضى باجلهل 

 ،ويعيش بالتخلف ويسري بالرذائل دون الفضائل

دولة حرة حترسها وتصونها، إىل احلرية حباجة ف

ب فليتعانق الشع) للخارج... وليس إىل دولة ُمستعبدة

شابك أيادي اجليش واألمن والشرطة مع والدولة ولتت

أيادي الـمواطنني لـمنع الفتنة.. حلماية الوطن.. 

الدولة (، وذلك ألن سورية ببساطة ليست لرفعته

ب فإذا وجإصالحات،  الوحيدة يف العالـم اليت حتتاج
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على كل دولة ُيطاَلب فيها باإلصالح أن ُتسقط نظامها 

 لن يبقى نظام يف كل هذا العالـم.
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 اإلرادة الـمشرتكة بني القيادة والشعب

 

الـمطلب الشعيب واحلكومي إذا ما قارنا بني 

 بنيو ،هو اإلصالح وتطوير البلدو األسد ةيف سوري

النهج الـمقاوم هي تغيري والـمطالب اخلارجية 

يف الوضعاحلر الشعب السوري جند أن  الـممانع،

 ذا هووه ،األسدبشار الراهن مرابط بقوة حول القائد 

اليت متر بها  األزمةأما لنجاح الـمطلوب.. لالضمان 

ان يستطيعالشعب ألن القائد وستكون عابرة فسورية 

 .التغلب على الضغط الكبري من اخلارج
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 لينا ويتهمنا بأننا نغالي ونبالغع قد يرد البعض

يف التفاؤل ونسافر يف عالـم األحالم الزائفة، ولكننا نرد 

 عليهم بقولنا:

خالل مسريات التأييد داه الشعب السوري ما أب

 من عمق يفالـمليونية وحتركات الشباب الـميدانية 

ه ععلى أية مصلحة، وترفُّ الوطنالوعي وتقديم مصلحة 

من  عن صغائر األمور، وإميانه بأن حالة النظام أفضل

ة واليت تفتح شهي ،حالة الفوضى اليت ال نظام فيها

ىل إشعبنا، إضافة  مصرياإلرادات األجنبية للعبث يف 

د القائوالدراية والتفاعل الـمتميز الذي أبداه  احلكمة

احلكيم بشار األسد، كل هذا أسقط الـمؤامرة، وقد أشار 

 الرد على الـمؤامرة أتىالسيد الرئيس إىل ذلك بقوله: )



23 

مبجمله ليثبت مرة أخرى  الذي هبَّ من قبل الشعب

 نؤمنبدورنا ن . وحن(وعيه الوطين الذي فاق التوقعات

ال إنقاذ منها إال بالبطولة الـمؤمنة  ةمبأن الـمحن العظي

الوطنية الـمقاومة الـممانعة. الـمؤيدة بصحة العقيدة

 رةتلقفت ك األسد سوريةاحلكيمة يف القيادة ف

ن أ ةأرادوا لسوري ،الثلج الـملتهبة وأعادتها لـملعبها

احلرية والدميقراطية حتت عنوان  تشتعل من الداخل

 ةسوريالـمزيف الـمشبوه، ولكن الشعب الواعي يف 

ني بع ما حيصل يف بعض البالد العربيةاألسد يرى 

ت احلكومات الغربية بإيعاز من لتفَّاوكيف البصرية، 

الداخل واخلارج حتى الكيان الصهيوني وأذنابه يف

قتتال االفوضى والة يف مأصبحت هذه البالد عائ
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للـمجتمع الدولي  فسح الـمجالأمما داخلي ال

ومبا أن الـمجتمع الدولي جمرد تسمية  ،التدخلب

تدخل ويتدخل حبجة صهيوني، فإنه جلهاز أمين 

 ،غري مباشر ًانتدابامحاية الشعوب حتى أصبح األمر 

ق وهذه ليبيا أصد ،حصل يف العراق وأفغانستانوهذا ما

الـمرتكبة باسم فكم هي اجلرائم  وأقرب برهان.شاهد 

 احلرية حبق األبرياء يف عالـم اليوم؟

وليعلـم أولئك الرهط الـمفسدون الذين خيتالون 

الشعب السوري حصني  على فضائيات الفساد أن

قائده الذي يرى ملتف حول ،بوعيه وحضارته وثقافته

 ةالذي نقل سوريالعظيم هذا الشخص  ،فيه الضمانة
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أرض الواقع رغم على  نقلة نوعية ملـموسة األسد

.احلصار االقتصادي اجلائر والـمضايقات اخلارجية

ادة بقي األسد يتمتعاحلكيم بشار الرئيس ف

الشاب سارع هذا الرئيسوقد  ،بقيةالمميزة عن حكيمة 

إىل التعاطي مع هذه الفتنة من منطلق الـمتنور 

، ففعَّل مكامن الـمصلحة العامة ال الـمصلحة اخلاصة

ة أقوى بوحدسورية األسد وستبقى  ،ةسوري القوة يف

الذراع شعبها ألنها كانت دائمًا بقيادتها وشعبها 

 اليت أذاقتو ،الشريفة يف الـمنطقة للـمقاوماتاألقوى

اليت حياولون زرعها وما هذه الفنت  ،العدو طعم الذل

يائسة لرد إال حماولةيف صفوف الشعب السوري 

، فسورية الغاصبالصهيوني هلذا الكيان  االعتبار
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الـمعقل واحللقة األقوى يف األسد كانت وما زالت 

 ي.مواجهة العدو ومشروعه التقسيم

 أيها اإلخوة احلاضرون:

مثل األ ثل النموذجاألسد مت ةيف سوريإن القيادة 

من خالل العمل الـمشرتك  ،مع الشعب ايف تالمحه

على وقف نزيف جراح الوطن اليت حاولت مدية 

قها، وجراثيم الفتنة وفريوسات العمالة أن تعمِّالـمؤامرة 

أن تلوثها، وهذا العمل الـمشرتك دعا إليه السيد 

وقف النزيف مسؤولية وطنية الرئيس عندما قال: )

يشارك فيها كل مواطن.. أما الوقوف على احلياد فهو 
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تعميق للجرح.. فكلنا مسؤولون عن محاية أمن 

 (.عنا أو آرائناواستقرار الوطن بغض النظر عن مواق

مثة رابط بني احلرية والـمسؤولية، كون و

متى انتفت عنها واحلرية يف جوهرها مسؤولية، 

استحالت إىل حرية ناقصة غري جديرة الـمسؤولية 

بالكفاح ألجلها، فاحلرية الـمسؤولة تنشأ يف حميط 

القيم األخالقية والعادات والتقاليد االجتماعية والنظم 

انني الـمتعاقد عليها، تلتزم بها والتشريعات والقو

التزام ومسؤولية وانضباط وليست فهي وتتفاعل معها، 

 .انفالتًا أوعبثًا أو المباالة وفوضى
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فحرية العقالء ليست عني حرية البلهاء، من 

اإلنسان احلر وحده الـمسؤول عن النتائج كان هنا 

 واآلثار الـمرتتبة على أفعاله وممارساته، ألنه حر
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 ينادون باحلرية ويظلـمون؟

 

 حبد ذاتها؟ أليست احلرية مسؤولية

َفِهَم معنى هذه سوري شريف ونظيف  كلإن 

ات الـمزعومة. وكل َمن خيرج اآلن هم من ظاهرالـم

 الـمغرر بهم الذين ال يعرفون لـماذا خيرجون.زقة ترالـم

أنهم يطالبون باحلرية، فإن سألنا أي  يزعممون

شخص من هؤالء الـمأجورين عن معنى احلرية اليت 

يطلبها سيجيب: )ال أعرف(.... فماذا نستنتج من هذا 

 اهلراء؟!!

 أليست حرية الـمرء تنتهي عندما تبدأ حرية اآلخرين؟
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هل احلرية باهلتاف باأللفاظ البذيئة والعبارات 

 الـمسيئة؟

االعتداء على الناس بالضرب بالعصي  هل احلرية تعين

 واحلجارة والسالح؟

وهل تعين حرق السيارات والـمحال التجارية 

والـمؤسسات العامة واخلاصة؟ وهل تعين حرق القصور 

العدلية ومراكز مكافحة الـمخدرات وأمانات السجل 

 الـمدني؟

هل احلرية تعين قتل ضباط اجليش ورجال األمن 

 ثثهم؟واجلنود، والتمثيل جب

هل احلرية والدميقراطية ُتنال برضى احلاخامات 

اإلسرائيلية والتمتع بالـمكافآت الصهيونية؟ وهل من 
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عاقل يصدق أن الصهيونية العالـمية وبريطانيا وفرنسا 

 ؟ون حرية الشعب السوريريدي الكيان الصهيونيو

إن الصهيونية العالـمية وأزالمها ال تريد نظامًا 

قائمًا يف الـمنطقة الـمحيطة بإسرائيل أصاًل.. إنها تريد 

جياًل فارغًا خاليًا من الفكر الـمقاوم الـممانع.. إنها ال 

تريد انتماء لألرض وال للـمبادئ.. إنها ال تريد مقاومة 

.. وكوال ممانعة.. بل تريد جيل الديسكو والبوب والر

تريد جيل الـمالهي الليلية والنايت كلوب.. جياًل 

 ُيستعَبُد مقابل لقاء أجنلينا جولي وغريها..

بد ستعيسرتقَّ ويريد أن ي الكيان الصهيوني

، والدليل ما همجيع الناس يف الـمنطقة خدمة لـمصاحل

ورد من تعاليم التلـمود واليت أستحضر منها كمثال: 
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فإذا  ،ند اهلل أكثر من الـمالئكة)إن اإلسرائيلي ُمعتَبر ع

ضرب أميٌّ إسرائيليًا فكأنه ضرب العزة اإلهلية(، 

وأستحضر أيضًا ما هو أخطر من ذلك: )إن النطفة 

الـمخلوق منها باقي الشعوب اخلارجني عن الديانة 

اليهودية هي نطفة حصان(، لذلك جيب علينا أن 

حنذر من السياسات الصهيونية.

ال نتعلـم احلرية من  األسد حنن يف سورية

رة هي احل أحد، ألننا أحرار يف مواقفنا الثابتة، فالدولة

اليت تعرف حقوقها وحترتم هذه احلقوق وتناضل من 

فال تتنازل عن حقوقها لغريها وال  ،جل احلفاظ عليهاأ

 تعتدي على حقوق غريها.
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 األسد خٍز أن يتنطع أعداء سوريةوكم هو ُم

ة والعدالة ويسيِّرون وراءهم قطيعًا باحلرية والدميقراطي

 من العمالء...!

سفري الواليات الـمتحدة خٍز أن يقف كم هو ُم

يف دمشق، روبرت فورد، أمام جلنة خاصة مبجلس 

 أعتقد أننا والشعبيف بداية شهر آب ليقول: ) الشيوخ

ح ميكنها أن تصب ةالسوري شركاء يف الرؤيا بأن سوري

فيها احلكم على أساس دولة حرة ودميقراطية يقوم 

(، والـملفت أن اخلرب ورد يف صحيفة الناس إرادة

 .2122آب  22معاريف اإلسرائيلية بتاريخ 

خزٍ أن يقف جمرم مثل بنيامني نتنياهو كم هو ُم

ليتحدث عن الشباب العربي، وعن الثورات العربية، 
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وليوجه إهانة إىل األمة العربية وإىل الشباب العربي 

ية، عندما قال أمام الكونغرس: )إن والشعوب العرب

هناك ثالمثائة مليون عربي ال ينعمون ال باحلرية وال 

بالكرامة وال بالدميقراطية وال بأي شيء(، فماذا نقول 

عن أكثر من أربعمائة ألف متظاهر إسرائيلي خرجوا 

 األسبوع الـماضي يطالبون بالعدالة االجتماعية!!

الراكعني  هذا الثعلب الـمراوغ يقصد أولئك

الـمنحنني الساجدين للـمارد الصهيوني، ولألسف 

جند مجيع العمالء اخلونة الـمتواطئني يرددون كالمه، 

والذين مسعناهم مرارًا وتكرارًا على فضائيات االحنالل 

العربي والذين منهم على سبيل الـمثال ال احلصر 

)حممد رحال وبرهان غليون ووحيد صقر وهيثم الـماحل 
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ناع ورضوان زيادة وأنس العبدة وعمار القربي وهيثم م

وسهري األتاسي ومرح البقاعي وخدام إسرائيل عبد 

احلليم وغريهم من عبدة الدراهم ورواد الفتنة(، وكل 

هؤالء يتهمون الشعب السوري احلر مبوقفه الـممانع 

ولكن خسئوا أن ينطبق علينا هذا  والـمقاوم....!!!

 الذم.

فما تواجهه سورية األسد قيادًة وشعبًا يف هذه 

ما واجهته يف عوضراوة قل أهمية وخطورة يال األيام 

الـمؤامرة اخلبيثة اليت بل إن  ،السنوات السابقة

من التداعيات الكثري سوف يكون هلا حيكت ضدها 

واآلثار الكبرية والـمهمة جدًا على صعيد الـمنطقة 

وسوف تكون نقطة  ،وشعوبها وأنظمتها السياسية
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حتول مستقبلي عظيمة أكرب وأضخم مما يتوقع 

 .الـمراقبون

إن هذه الـمؤامرة ستكون مفتاحًا الستعادة 

اجلوالن الـمحتل، وسنشهد هذا قريبًا، وسيعود أهل 

فلسطني إىل أرضهم، وما حاولوا إشعاله يف سورية األسد 

من فتيل الشغب سيشتعل يف كل الدول اليت تآمرت 

، وقد شهدنا ما حدث يف بريطانيا األسد ةضد سوري

 ،الكيان الصهيونيوألـمانيا وتركيا وقطر والسعودية و

وسنشهد ما سيحدث يف فرنسا وأمريكا وغريهما، وأهم 

ما سيحدث هو زوال حلـم الصهيونية العالـمية يف إقامة 

 دولة يهودية تدعى "إسرائيل" يف قلب العروبة.
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ن سورية األسد هي يبدو أنهم لـم يقتنعوا بعد أ

اليت تكتب التاريخ ومتفصل الـمراحل، وقد عرب السيد 

الرئيس يف جامعة دمشق عن كل هذه التحوالت 

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

الـمستقبل وصناعة الـمستقبل ستكون يف الـمستقبل 

عبارة عن تاريخ.. هذا التاريخ أو الـمستقبل الذي 

ه اآلن سيؤثر على العقود أو األجيال الـمقبلة نصنع

 (.لعقود قادمة

فنحن الذين نصنع الـمستقبل، وحنن الذين 

سنرسم خارطة الشرق األوسط اجلديد كما نريدها 

 حنن، ال كما يريدونها لنا ألننا أحرار.
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الـموقف الـمتخاذل للقوى السياسية أما 

 ألربابوالسكوت الـمهني والـمذل الغربية والعربية، 

سوف يكون القرب السياسي ف ،الشعارات اإلنسانية

قاويل أصحاب األ ،لكل العمالء واخلونةوالتارخيي 

 الـمشبوهة كاحلرية والدميقراطية و.....

فطريق إثارة الفتنة الداخلية الذي سلكته 

الصهيونية العالـمية بالتعاون مع أوروبا وباستخدام 

إعطاء الشعوب حقها أدوات عربية متآمرة حتت شعار 

واحلكم والدميقراطية الـمشروع يف احلرية والعدالة 

، وترويج األكاذيب ضد كل من القيادة السورية الرشيد

 كاذباللبنانية الباسلة بأسلوب الـمقاومة الـممانعة و

يرفع شعار احلرية ألن من  ،لن ينفعهمخمادع و



39 

لعراق ا ماليني األبرياء يفال يقتل والعدالة والدميقراطية 

 أصحاب احلق الفلسطيينيقمع وأفغانستان وليبيا، وال 

 ،هلذه الشعارات العظيمةخائن وإال فهو  يف العودة،

 .وليس مبستأمن على أرض وال عرض

بطريقة عملية صحيحة يطالب باحلرية إن من 

التخريب والتدمري واإلحراق وبطريقة حقيقية ال ميارس 

ات العصابليط وال يعمل على تسوالفوضى يف بلده، 

 ورجال نيالـمسالـمالـمواطنني على اإلرهابية الـمسلحة 

ال حيرق واألبرياء يقتل ال و الشرطة وقوى اجليش،

وال يطالب احلدود ال يهّرب السالح عرب والسجون، 

 بالتدخل األجنيب، وال وال.....
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فاحلرية احلقيقية هي احلرية الـمقيدة بقيود 

 ينبغي لربيقها األخاذ أن إنسانية وأخالقية رفيعة، فال

ألن القيود عنها، هذه حيملنا على الـمطالبة بنزع 

ت حبياة اإلنسان وحبقوقه اإلنسانية احلرية متى أضرَّ

 جانقلبت إىل ضدها، فال تعود حرية، بل شيء آخر منِت

 .لفوضىوالعبث واإلرهاب واللعبودية 

لقد أصحبت حقيقة واضحة وضوح الشمس يف 

 بأن األولوية كل الشرفاء يف العالـمرابعة النهار لدى 

 لصهيونيلكيان ابالنسبة لاألوىل اليت ال تسبقها أولوية 

إسقاط النهج الـمقاوم يف سورية األسد، وبالتالي هي 

سحق كل من الـمقاومتني اللبنانية والفلسطينية، 

ضد إيران من خالل جعلها  وحتريض العالـم العربي
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 يالصهيونالعدو األول، وتغييب فكرة الصراع العربي 

عن األذهان، من خالل اعتبار إسرائيل ركنًا هامًا من 

أركان الـمنطقة بشكل يرسخ وجودها، وبالتالي الـمسح 

الكلي لقضية العرب األوىل )فلسطني(، ولكن هذا لن 

ه القضية، يكون طالـما بقيت سورية األسد داعمة هلذ

وقد تنبأ السيد الرئيس يف خطابه أمام جملس الشعب 

 نتمنى أن تؤديبتحوالت إجيابية عرب عنها بقوله: )

إىل تغيري مسار القضية  التحوالت العربية

من مسار التنازالت إىل مسار التمسك  الفلسطينية

 (.باحلقوق
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 احلرية احلقيقية وفق مفهومنا

 

عمق العربي السوري الواعي لقد أدرك الشعب 

ما ليس فقط جتاه  ،الـمهزلة وأدرك ضحالة الـمسرحية

ما حيدث يف العالـم بل إزاء كل  ،حيدث يف سورية

 العربي حتت مسميات )الثورة أو الربيع أو...(.

القول فيها  ،جديدة مواجهةنحن اآلن أمام ف

الذي يستمد شرعيته من  باحلق العربيلكل من ينادي 

االستسالم وجيب أن تطوى صفحة قضية العرب، 

 ،واإلذعان والقبول بوجود دولة يهودية يف قلب العروبة

هي وكل من يقف معها ويتحالف معها وكل من يسهم 

أعمال اغتصاب احلقوق وقتل الناس وممارسة معها يف 



43 

 وحوش الصهيونيةاإلجرام البشعة اليت متارسها 

 إنسانيةدت كل ذرة اليت فقالغربية ترعاها األنظمة و

 احلق والعروبة.وأصبحت يف خانة أعداء 

وليس من سبيل لتحقيق هذا إال ببقاء سورية 

األسد قلعة الصمود والتصدي شاخمة يف وجه كل أعداء 

احلق والعروبة.. وستبقى ألنها أثبتت أنها عصية على 

كل الـمؤامرات والفنت بوعي شعبها األصيل وحكمة 

افظ األسد.. شاء األعداء أم قائدها العظيم بشار ح

 أبوا....

ال نهتم بالعقوبات اليت  األسدوحنن يف سورية 

ألننا أحرار، وال نبالي رضها االحتاد األوروبي يف

بالعقوبات اليت يهددوننا بها ألننا أحرار، ونعتز 
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باحلركة الـمكوكية اليت ال تنتهي للنيل من سورية 

ننا أحرار، وهنا ألننا أحرار، وسنقاومهم إىل آخر رمق أل

نتذكر ما قاله قائد االنتصار بشار األسد يف خطابه أمام 

.. القضية ليست الدولة بل الوطنجملس الشعب: )

الـمؤامرة كبرية وحنن ال نسعى لـمعارك.. والشعب 

 يف السوري شعب مسالـم وودود ولكننا لـم نرتدد يومًا

 الدفاع عن قضايانا ومصاحلنا ومبادئنا.. وإذا فرضت

(.بها وسهاًل علينا الـمعركة اليوم فأهاًل

حنن يف سورية األسد ال خناف ال من تهديد 

أحد وال من ترهيب أحد وال من اتهامات أحد، ألننا 

ننتمي إىل نهج احلق، وكما يقال: )كن مع احلق وال 

 ختش شيئًا(.
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إن لنا يف احلرية مفهومًا حقيقيًا، فإن كنا يف 

ة بكل معانيها، فالشعب سورية األسد ننعم بالـمحب

السوري إذن بكل طوائفه وانتماءاته يشعر بهذه احلرية 

 اليت حياول الـمتآمرون أن يسلبوها منه.

هي االعرتاف حبق  احلقيقية عندنااحلرية ف

كل فرد يف اختيار دينه واحرتام عقيدته وممارسة 

ر من أشكال القس شعائره وطقوسه الدينية مبعزل عن أيٍّ

نوط بالفرد وبعالقته واإلكراه، ألن الدين أمر شخصي َم

مع ربه، فهو حق أساسي من حقوقه احلياتية، ال 

التدخل يف شؤونه أو اإلساءة إليه، مبا يف  حيق أليٍّ

ذلك ممارسة التكفري من جانب بعض األفراد 

واجلماعات والدول، واختاذ عقوبات مادية أو معنوية 
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وطقوسه  هن حق الـمتدين ممارسة شعائرحبقهم، فم

الدينية الفردية واجلماعية يف إطار التنوع الديين 

والـمذهيب للـمجتمع واحرتام اآلخر من أتباع الديانات 

 السماوية والـمذاهب الدينية الـمختلفة.

ألفراد االقول حبرية مع التنبيه إىل أن 

 ةقبول أو تسويغ األعمال العنفيال يعين واجلماعات 

وغري اإلنسانية اليت يقوم بها البعض باسم الدين، 

مشروطة بالتسامح وعدم احلقيقية عندنا فاحلرية 

من قبل  ماالعتداء واإلكراه والتطرف بكافة أشكاهل

م على األفراد واجلماعات والدول، فاهلل وحده القيِّ

، وكما يقال: )الدين هلل والوطن الدين ال البشر

 للجميع(.
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لية كل وما ورد ذكره، فإن مسؤوبناء على كل 

 يفال فرد أن يكون مواطنًا صاحلًا منتجًا يف الـمجتمع 

ال وأو العشرية أو القومية الطائفة أو الـمذهب  أوالفئة 

يف أي شكل آخر من أشكال التجمعات الـمنغلقة. 

مواطنني صاحلني  إىلوحني يتحول أبناء الـمجتمع 

يمًا سلتمعًا جممنتجني، فإن جمتمعهم يصبح بال شك 

 نسانيةإجديد بقيم  إنسانيفاعالً يف حركة تكوين عالـم 

 .أرقى وأمسى

وليكن معلومًا أننا يف سورية األسد منتلك 

مقومات احلياة احلرة الكرمية، بلحمتنا الوطنية 

وتعايشنا الراقي وحمبتنا لعروبتنا واستبسالنا يف الدفاع 

ول تفافنا حعن حقوقنا اليت نقررها حنن ال غرينا، وبال
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 قائدنا العظيم بشار حافظ األسد، الذي رفع اسم سورية

عاليًا، وحافظ على قلعة الصمود والتصدي يف  األسد

 وجه أكرب قوة شيطانية يف العالـم.

تكمن يف قوتنا  األسد إن حريتنا يف سورية

وإمياننا وتالمحنا ومشوخنا وعزتنا وحمبتنا لقائدنا، 

 به أبدًا.وهذا ما ال تستطيع أيديهم القذرة أن خترِّ

حريص على شعبه وعلى والقائد بشار األسد 

ى ستدرج حتُيال  وطنه وعلى أهله، دقيق يف حساباته،

ف عرف كيييف حلظات االنفعال الشديد عند البعض، 

ستند إىل عقل وخربة وجتربة يوالـمكان،  انتار الزمخي

راقية، ويعرف كيف يتعاطى مع العدو وماذا خيطط 

إن فن يصل، وبالتالي، أيريد  أين ىلإوكيف يفكر و
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هي  فليست ،زمحعقل وصاحب يقودها األسد سورية 

الـمسؤولية، وقد عرب عن ذلك السيد جبانة فتتخلى عن

 ةيف سوريعندما قال: )حنن بشار األسد الرئيس 

نها ويف أحس ،حتى يف أصعب الظروف متفائلون دائمًا

 فالتفاؤل هو الدافع للوصول إىل أهدافك(. ،نزداد تفاؤاًل

القائد الغين بإميانه والقوي بعقيدته، إنه 

وعلى  احلريص على احلقوق، واحلريص على دولته

لذلك قال: )اهلل.. سورية.. شعيب وبس(، وردَّ  شعبه،

نتم تهتفون بالروح بالدم بقوله: )أعلى حمبة شعبه 

نه وط يبشار هو الذي يفد :قولأ وأنانفديك يا بشار 

 (.وشعبه
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علينا أن ندرك متامًا عمق حكمة قائدنا وعلو 

شأنه ورفعة مقامه، ألن اهلل تعاىل ينعم على الشعوب 

العظيمة بقادة عظماء وسادة حكماء يذكرهم التاريخ 

 بأعماهلم وأفكارهم العظيمة...

وهنا تتكشف االستمرارية الزمانية يف فهم 

 َجاٌلِر الـمْؤِمِننَي الكتاب الكريم، إذ يقول تعاىل: )ِمَن

 َوِمْنُهم َنْحَبُه ىَقَض مَّن َفِمْنُهم َعَلْيِه اللََّه َعاَهُدوا َما َصَدُقوا

 (.َتْبِدياًل َبدَُّلوا َوَما َينَتِظُر مَّن

وإذا كانت األمم برجاهلا، والرجال بعقوهلا، 

فالسيد الرئيس بشار األسد أثبت للعالـم بأسره أن َمن 

كلَّفه اهلل مبنصب القيادة يف دولة الـممانعة والـمقاومة، 

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

 ،هذه القيمة العقلية الروحية اإلنسانية، وهي احلكمة

، ألن احلكمة (َوَمن ُيْؤتَ اْلِحْكَمةَ َفَقدْ ُأوِتيَ َخْيراً َكِثريًا)

ومدى انسجامها مع الـمصلحة  ،تتمثل بوعي األشياء

بوضع  ر عنهالعليا يف حتريك الواقع العملي، وهو ما يعبَّ

 .الشيء يف موضعه

القائد بشار ز اهلل بها اليت ميَّ هذه احلكمة

"فصل اخلطاب"، وهو القول األسد جعلته من أصحاب 

 ،احلاسم الواضح يف التعبري عما يف العقل والضمري

ففصل اخلطاب عندما قال: )حتى فصول الـمؤامرة 

تزهر يف سورية، إنها تزهر عزًة ومنعة(، وفصل 

سيبقى االبن البار اخلطاب أيضًا عندما قال أنه: )
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الويف ألبنائه يسري معهم ويف  بشعبه واألخ والرفيق

مقدمتهم لبناء سورية اليت حنبها ونفخر بها.. سورية 

 (.مةمة والـمقاَوالعصية على أعدائها.. الـمقاِو

 

فتحية إىل الشاهد على احلق.. والصادق يف هذا 

العصر.. قائد الصمود وصانع النصر.. سيادة الرئيس 

 .بشار األسد

ا ويف ا ويف عقولنوحتية إىل روح احلاضر يف قلوبن

 .حافظ األسدالعظيم وجداننا.. القائد اخلالد واألب 

وحتية إىل جيشنا الباسل لـما يقوم به من عمل 

 .وطين عظيم

 .وحتية إىل أرواح شهدائنا األبرار
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وحتية لكل الشرفاء الوطنيني الذين وقفوا معنا 

 .وقفة أخ حقيقي

 .وشكرًا إلصغائكم أيها اإلخوة احلاضرون
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