
 



1 

 
 الوحدة الوطنية
 شعار القائد والشعب

 
 
 

 أحمد أديب أحمد الدكتور
 1122سورية 

  
 



2 

 
 
 
 

 محاضرة ألقيت فينص 
 في أبو رمانةالمركز الثقافي 

 دمشق -سورية
 1122 تشرين الثاني 12 االثنين

 



3 

 مقدمة

 

 ناتكلـمنلتقي لنتمسك بوحدتنا الوطنية، ب

وأتباعه  الواحدالصهيوني  ناالواحدة يف وجه عدو

 وأدواته.

 هتالـمرصوص الذي أكد نابنياننلتقي لنتمسك ب

، ًادوم بها نافِصاليت ُو تناأخوَّب، العصور واألحقاب

 وأنبياء اهلل. رسل اإلنسانيةلنا الذي أسسه  ناتآخيو

إن لقاءنا لنشهَر سالحنا الوحدوي يف وجه كل 

حياول النَّيل من هذا الوطن، من تلك اجلهات اليت 

نها "معارضٌة"، ولكنها أثبتت أنها معارضة تدعي أ

مشتتة.. مفككة.. متكالبة على بعضها.. ومتشاجرة 
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فيما بينها.. حتكمها اجلاهلية والعصبية احلاقدة 

العمياء وال ميكن هلا أن تنجح أبدًا.... ألنها تعمل 

لصاحل إسرائيل وأمريكا، ألنها ال تريد أن ترى سورية 

اليم مفككة ومتناحرة دولة أبدًا، بل دويالت وأق

ومتقاتلة ترعاها إسرائيل يف الـمنطقة بناًء على وصية 

حكام آل الكيان الصهيوني( إىل بن غوريون )مؤسس 

إن إسرائيل لن تكون بقوله: ) قبل رحيلهصهيون

عظمى ما لـم تكن حماطة إقليمية ولن تكون قوة ،بأمان

 (!!!بفسيفساء من الدويالت الطائفية والعرقية

يظهر أن الصراع بني اخلري والشر يعرب  وهذا

عن نفسه بقانون االنقسام الدائم بني األخيار واألشرار، 

 وأنه قانون ثابت منذ عهد آدم )ع( إىل آخر الدنيا.



5 

لذلك كان من الواجب علينا أن ننادي بأعلى 

 صوتنا: )ال للفتنة.. ال للتفرقة.. نعم للوحدة الوطنية(.

 بركاته فالسالم عليكم ورمحة اهلل
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 الدعوات الباطلة لإلرهاب والتكفري

 

 أن الوحدة الوطنيةأن نذكر هنا من الـمناسب 

 د،سورية األسوثقافة من قلب  ،فكرة أصيلة حبد ذاتها

خرتع لظروف سياسية أو ولـم ُت نالـم تستورد إلي

 .مرحلية

 .، وكل ذي ثقافة أصيلةمواطننها تعين كلَّ إ

وبالـمقابل، كم هو مثري للضحك واالمشئزاز أن 

نسمع يف القرن احلادي والعشرين دعوات رجعية 

متخلفة إىل إقامة إمارات كما يتشدق أصحاب 

احلركات التكفريية يف نداءاتهم الناعقة وصيحاتهم 

 الـمقززة وشعاراتهم الـمقرفة.
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وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على الـمسافة 

 حلركات التكفريية والدين السماوي.الشاسعة بني ا

من هنا تربز صورة الفتنة اليت أرادها َمن ادَّعوا 

أنهم من أهل احلق، واحلق بريء منهم، ألنهم خالفوا 

دعوة احلق مبا افتعلوه من جرائم القتل واإلرهاب حبق 

 هذا البلد اآلمن.

فهل احلق يا ترى يدعو إىل اإلرهاب؟ هل 

هل احلق يدعو إىل و ؟احلق يدعو إىل قتل النفس

 الفوضى والتخريب؟ هل احلق يدعو إىل فساد األمة؟

 هل احلق يدعو إىل زرع الفتنة ونشر التعصب األعمى؟و

أم أنها دعوٌة لغري  هل احلق يدعو إىل تكفري اآلخرين؟و

 الدين السماوي؟
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 الفتنة خمطط صهيوني

 

ال نكشف سرًا إذا أشرنا إىل أن اإلرهاب 

الواقع اليوم، ليس يف سورية  الـممارس على أرض

فحسب، بل يف كل بقاع العالـم، ال عالقة له بالشرائع 

السماوية، بل بتعاليم التلـمود اخلبيثة اليت اعتمدتها 

الصهيونية العالـمية كأسلوب للسيطرة على الـمنطقة 

 كلها.

فلنحذر كل احلذر من الوقوع يف مصيدة أدوات 

اد كل تسعى إىل استعب وأتباع الصهيونية العالـمية اليت

الشعوب الـمحيطة بالكيان الصهيوني، فمن تعاليمهم 

ن يبذل جهده أجيب على كل يهودي يف تلـمودهم أنه )
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طة السل ىلتبق األرضيف  األمملـمنع استمالك باقي 

 (.لليهود وحدهم

وهنا حيضرني ما جاء يف كتاب )اخلطر 

اليهودي.. برتوكوالت حكماء صهيون(، والذي فضح 

لصهيونية يف ختطيطها حلكم العالـم بأسره. فقد ورد ا

 بياءاألن شريعة يف نقرأ يف الربوتوكول اخلامس: )إننا

األرض(، وهذا ما متثل  لنحكم اهلل من خمتارون أننا

بإقناع َمن حوهلم باخلنوع، وبالسيطرة على جملس 

الشيوخ األمريكي، وعلى قرارات جملس األمن، وعلى 

الـمستعربة، فكيف تكون السيطرة من قرارات اجلامعة 

 قبلهم؟
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 أن )جيب :هذا ورد يف الربوتوكول السابع

 والعداوات والـمنازعات الفتنة األقطار سائر يف ننشر

الـمتبادلة( وقد جنحوا يف تسخري كل من أمراء وملوك 

اخلليج العربان، وحكومة الطاووس أردوغان، وبعض 

وتوظيفها ضد أطراف اجلعجعة احلريرية يف لبنان، 

 ضدنا، االحتاد فقرروا اجلريان غدر .. )وإذا.سورية

 حرب خبلق ذلك على جنيب أن علينا فالواجب

عالـمية(، وهذا ما يفسر اخلنوع الـملكي اهلامشي 

األردني إلسرائيل، والعالقات احلمدية القطرية 

اإلسرائيلية احلميمة، واحلقد الذي يكنُُّه هؤالء للقيادة 

 .يفةالسورية الشر
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هذه السيطرة غايتها االستعباد لبقية الشعوب 

 كنمن وهذا ملخٌَّص يف الربوتوكول الرابع عشر: )حينما

 غري ندي أي قيام نبيح لن. األرض سادة فنكون ألنفسنا

 عقائد كل حنطم أن علينا جيب السبب وهلذا ديننا،

اإلميان(، وهلذا كانت الشعارات الطائفية البغيضة 

اليت تنادي: )كذا عالتابوت وكذا عبريوت(، وهلذا 

دعا مشائخ الفتنة يف درعا لتكفري إخوانهم يف السويداء، 

وهلذا حرض العرعور قتل أهل الريف يف الساحل 

السوري، وهلذا حرض اللحيدان على قتل ثلث الشعب 

هلذا أيضًا كانت شعارات السوري ليسعد الثلثان، و

الثورة الـمزعومة على اإلنرتنيت )إسقاط نظام البعث 

 الكافر...(؟؟
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 االرتباط بني التكفريية والصهيونية

 

ثة اخلبي الصهيونيةغيض من فيض تعاليم  اهذ

ن وما هو م تلك التعاليموأشنع ، اليت يتعلـمها اليهود

ر خصلب لقائنا اليوم، عقيدة التكفري اليت تلغي اآل

وتقتل اآلخر، فمن كان حمبًا للوطن وقائد الوطن إمنا 

هو كافٌر بنظر اجلماعات التكفريية اليت تسمي نفسها 

باإلخوان الـمسلـمني، وهلذا يستحلون هتك عرضه 

ونهبه وخطفه وتعذيبه وقتله وتقطيعه وحرقه وهم 

يصرخون: )اهلل أكرب(، فاهلل أكرب عليهم، ألنهم خالفوا 

 نفوس الطيبة بغري احلق.اهلل وقتلوا ال
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أليس ما ميارسونه من اإلرهاب ضد كل من ال 

ة كيفي حول اليهود تعاليميوافقهم الرأي يتالقى مع 

معاملة كل إنسان غري يهودي، ألن كل َمْن هو غري 

من نسل احليوان وقد خلقه اهلل عندهم يهودي فهو 

بهيكل إنسان ليكون عبدًا مطيعًا لليهود، وحيق هلم 

لوه ويسلبوه ويفعلوا به ما يشاؤون ألن اهلل قد أن يقت

خلقه خلدمتهم وتنفيذ أوامرهم دون أي اعرتاض 

 ناإلنساالفرق بني هذا قد ورد يف التلـمود: )عليها، 

اة حيو ..واحليوان كالفرق بني اليهود وباقي الشعوب

 ؟!(!!موالهألليهودي فكيف ب لٌكغري اليهودي ُم

ولذلك يسعون جاهدين إىل القتل والتدمري بكل 

سهولة ويسر وبدون أي رادع من ضمريهم ألنهم ال 
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الغطاء ب بل تعاليمهم التلـمودية ًا أصاًل،ميلكون ضمري

حيث قيل:  تأمرهم وختوهلم بكل ما يفعلوناإلسالمي 

 أو أعدائهعلى  اإلنسانيشفق  أنليس من العدل )

عداء عند هؤالء (، فهل حتولت بوصلة اليرمحهم

 التكفرييني من إسرائيل إىل سورية؟!!

لقد بات من الـمعروف أن الـمخطط األمريكي 

الصهيوني تنفذه أدوات خليجية وأعرابية من حيث 

التمويل والتحشيد، ولكن على األرض خاليا إرهابية 

تكفريية تابعة لتنظيم مجاعة اإلخوان التكفرييني 

تها )كجند الشام الـمسلحة والـمأجورة بكل تشكيال

 وفتح اإلسالم وحزب التحرير وتنظيم القاعدة...(.
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شعب اهلل الـمختار هؤالء حسب ادعائهم هم 

 هذه الصفة ليوهموا منفسهأعلى  واألق نالذي ،الـمتداعي

 .العالـم برضى اهلل عليهم فقط دون غريهم من البشر

ومثلهم أولئك الداعون إىل إقامة اإلمارات القندهارية 

 هموا اهلمج الرعاع برضى اهلل عليهم.ليو

الـمبدأ الشيطاني  مجيعًا أصحابأليسوا 

 الوسيلة(!!!الغاية تربر )القائل: 

هذا الـمبدأ الذي ُذكر تفصيليًا يف الربوتوكول 

 وعلينا الوسيلة، تربر الغاية الصهيوني األول: )إن

 وأخالقي خري هو ما إىل نلتفت أال خططنا نضع وحنن

 .ومفيد( ضروري هو ما إىل فتنلت ما بقدر
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 ثورات الفوضى

 من صنع الصهيونية العالـمية

 

وهذا ما نشاهده كل يوم من أفعاهلم وتدمريهم 

يف كل أحناء العالـم على شاشات التلفزة، والعالـم يف 

 ألن أجنداتهمسبات عميق يسري طوع إرادتهم وينفذ 

أدمغته قد غسلت متامًا وامتألت من تعاليمهم 

أحد احلاخامات ورد عن وأكاذيبهم وشعوذتهم، وقد 

كل ثورة، أو )يستحق التمعن فيه حيث قال:  قوٌل

شغب، أو منظمة إرهاب وختريب يف أية بقعة من 
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األرض هي صادرة منا، ولنا فيها كل الـمصلحة خلرينا 

 (.تارفقط، ألننا حنن شعب اهلل الـمخ

 اليهود ليفي بقوله: )حنن واعرتف أوسكار

 هفي الفنت وحمركي ومفسديه، العالـم سادة إال لسنا

 وجالديه(.

 :وما يؤكد ذلك ما ورد يف الربوتوكول الثالث

 إن ،"الكربى" نسميها اليت الفرنسية الثورة )تذكروا

 من ألنها جيدًا لنا معروفة التمهيدي تنظيمها أسرار

 قدمًا األمم نقود احلني ذلك منذ وحننأيدينا...  صنع

 .خيبة( إىل خيبة من

متنا أتلك اليت جتتاح  فنت عاصفةيا هلا من 

ولكن هذا ليس غريبًا ، العربية حتت شعار "احلرية"
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على بين صهيون إن عدنا لنقرأ ما ورد يف الربوتوكول 

 الـماسوني لشعارنا التحررية الكلـمات )إن :التاسع

 نبدل ال وسوف واإلخاء"، والـمساواة "احلرية هي

رة، فك عن ببساطة معبِّرة نصوغها بل شعارنا، كلـمات

 وفكرة الـمساواة وواجب احلرية "حق: نقول وسوف

 نكون وحينئذ قرنيه، من الثور سنمسك وبها اإلخاء"،

 .قوتنا( إال احلاكمة القوى كل األمر حقيقة يف دمرنا قد

عند البعض وهذا ما يفسر مشهد ما يسمى 

"الثورات العربية" الـمفتعلة اليت نظمت هلا الصهيونية 

والـماسونية عقودًا من الزمن، بدليل ما ورد يف 

 ننظمس التظاهر يف ترغيبًا الربوتوكول اخلامس: )إننا

مثل تنسيقيات محص ومحاه وجسر الشغور  -هيئات
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ودير الزور... والـمكتب السوري حلقوق اإلنسان وما 

ءه، والـمرصد السوري حلقوق اإلنسان، أكثر رؤسا

 حد، بال ثرثارين وهؤالء سيكونون. ..-وإعالن دمشق

 وسيجد خبطبهم، الشعب سينهكون أنهم حتى

ويقنعه(،  يكفيه مما أكثر نوع كل من خطابة الشعب

أفليس هذا ما نراه بالضبط من خرجيي هذه الـمدرسة 

ة رضالصهيونية الذين أطلقوا على أنفسهم لقب الـمعا

 والنشطاء احلقوقيني والسياسيني وغري ذلك....؟!

 دعاة احلريةلتضع مجيع األلقاب وقد تتابعت 

وتوضح على الـمحك، والدميقراطية من أمثال هؤالء 

 صورهم احلقيقية، وتسقط أقنعتهم الزائفة.
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 ،النفوس ُصارخيتبَع هؤالء ال يستغرب أن و

 بفحوىفهذا شبيه اإلرادة، العقول وخسيسو ف اوضع

 غوايص أن الرعاع اعتاد )لقد :الربوتوكول العاشر القائل

وطاعتهم،  مسعهم لقاء الـمال نعطيهم الذين حنن إلينا

 لن أنها حد إىل عمياء قوة سنخلق الوسائل وبهذه

 وكالئنا إرشاد دون قرار أي تتخذ أن أبدًا تستطيع

قيادتها(، أفليس هذا ما نراه  لغرض نصبناهم الذين

 الواقع؟!على أرض 

لقد شوهوا مفهوم احلرية وسخَّروه إلشعال 

 ريةاحل احلرب األهلية مقتدينَ بالربوتوكول األول: )إن

 فيعر أن وجيب. فكرة بل حقيقة، ليست السياسية

 تكون ضرورية، عندما الفكرة هذه يسخر كيف اإلنسان
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 ررق قد كان إذا صفه، إىل العامة جلذب طعمًا فيتخذها

 .له( منافس سلطة ينتزع أن
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 الدعوة الـمحقة للوحدة الوطنية

 

الدعوة الـمحقة الـمطلقة دائمًا هي دعوة 

لالعتصام أي التمسك دعوة لتوحد ونبذ اخلالف، ل

 الـمتني. بلاحلب

يف  التعايش اآلمنعلينا بنعمة  اهلل سبحانه منَّف

الذي جيمعنا مجيعًا على كل اختالفاتنا يف هذا البلد 

يد الغدر حتاول منذ دائرة واحدة، بعد أن كانت 

ر قوميات وعشائإىل تفرقنا بدايات القرن العشرين أن 

 .ومناطق
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 أيها اإلخوة:

 اخلالفإن الذين يسعون من أجل زرع 

 بني أبناء الوطن والتنازع حياولون عبثًا زرع التفرقة

اليوم  ونواجهناء الوطن الواحد يأبجميع الواحد، ف

هذه القوى اليت نا، قوى شيطانية تريد اقتالع جذور

احلق الـمتمثل أدركت أن الشيء الذي يهددها هو 

، وإن الشيء الذي يهددها هو بالـممانعة والـمقاومة

 الشعب السوري.وحدة 

 ضدأن يتحدوا اليوم أبناء الوطن على مجيع ف

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

 .أخرى يف مكان آخر وتطرح نفسها أيضًافئة 
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 الشعب السوري..

 رائد الوحدة الوطنية

 

تعيش فيه الـمنطقة الوقت الذي هذا في ف

ة حالحالة من االحتضار على كل مستوياتها، العربية 

من الالاستقرار، من الثورات الفوضوية، تقوم اليوم 

حركة إصالحية بكل معنى ، ةيف سوري مباركة حركة

بقيادة القائد سوري أصيل بها شعب الكلـمة، يقوم 

 العظيم بشار األسد.

الـمباركة احلركة اإلصالحية قيام هذه إن 

 اليت حتاكتلك حبط الكثري من الـمؤامرات، وأهمها سي
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، فلطالـما كانت الداخل السوريع الشق يف يلتوس

ئة األساليب الدنيمن  أبناء الشعب الواحدالتفرقة بني 

إذ اليت ينتهجها العدو للسيطرة على األمم األخرى، 

من رموز انتهجت  لـم خيل عهد وال زمان تارخييًاإن 

كأسلوب ناجح تتوصل به إىل  (فرق تسد)قاعدة 

 .اهليمنة

غافلة عما حياك والسيطرة على أمة ممزقة، ف

هلا أمٌر يف غاية السهولة، وال يكلف العدو إال عناء 

 .الثمار بعد أن أنضجتها اخلالفات والنزاعات جين

 وهلذا أوجه رسالتني:

الرسالة األوىل: إىل كل الـمعارضني وأتباعهم 

والـمصفقني هلم، أولئك الـمخالفني لنهج احلق، 
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الـمعادين للقيادة الـمحقة، وكأنهم بالدنيا وقد انقضت 

عنهم وخسروا اآلخرة. هؤالء الـمتمردون الناكثون رغم 

رأوا التشريف اإلهلي للقائد بشار األسد وإبانته  أنهم

بالفضل الرباني خبروجه من األزمات الـمتالحقة 

منتصرًا مرضت قلوبهم لـما شاهدوه من ذلك، فزادهم 

 حقدهم مرضًا.

هلؤالء أقول: الوهن قد يصيب األفراد كما 

يصيب الـمجتمعات، وليس عيبًا أن ميرض الـمرء، 

الـمريض بأنه منوذج الصحة  ولكن الـمأساة أن يعتقد

والنضارة، مثلـما يعتقد الكاذب أنه ال ينطق سوى 

 الصدق.
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لقد ظلـمتم أنفسكم باختاذكم األعراب 

والصهاينة حلفاء، وباعتمادكم على اجلامعة اليت 

تسمي نفسها "العربية"، ولكنها لـم تقف يومًا مع 

 قضايا احلق والعروبة.

 الواعي الذيالرسالة الثانية: للشعب السوري 

جنح حيث فشل العمالء يف تفتيت الوطن، إذ أحبط 

الوعي الشعيب كل الفنت وأسقط كل الشعارات اليت 

استلتها الـمعارضة الكاذبة من أغمادها، بل وانطلقت 

ماليني احلناجر الشابة تهتف للوطن والقائد.. تهتف 

للوحدة الوطنية.. وحتتفي بالشهادة والشهداء.. وتندد 

اخلارجي السافر يف شؤون سورية األسد.. بالتدخل 
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وتنادي بسقوط دعوات التخريب والفوضى حتت شعار 

 احلرية والدميقراطية...!!

إن ما حدث وحيدث يشكل أسطورًة يف هذا 

الزمن، فسورية بوجود القائد األسد قوية منيعة صاحبة 

 جتارب، وجاهزة مستعدة للصعب واألصعب.

رة الفرتة خلطوذه هيف القائد بشار األسد ولوعي 

، ركز يف الكثري من توجيهاته ضد الوطن الـمؤامرة

على مسألة منذ بداية استالمه لزمام القيادة وخطاباته 

ائمًا دالشعب ، ولـم يألُ جهداً يف تذكري الوطنيةالوحدة 

خبطر اخلالف والتشرذم، وهذا ما سنحاول اإلضاءة 

إن أفضل من  :على أبعاده حيث يصح القول حبق
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 ،كرسها عماًل يف حياتهيوالوطنية، إىل الوحدة عو يد

 القائد بشار األسد.ورثها لألجيال هو سيو
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 بشار األسد.. قائد الوحدة الوطنية

 

من الـمفاتيح األساسية لفهم التاريخ دراسة 

الشخصيات الـمخططة لصناعة أحداثه وهندسة 

مساره، وهي شخصيات معدودة، أما الباقون فهم عادًة 

 خلطط وأفكار. منفذون

وإذا أردنا ذكر الشخصيات اليت ستصنع تاريخ 

القرن احلادي والعشرين فالبد أن نذكر شخصية القائد 

بشار األسد، فهو من أعظم الشخصيات اليت أثرت وما 

تزال تؤثر يف شعوب البلدان العربية، ألنه استطاع أن 

يرسي رسالة احلق وينشئ أمة ودولة الـممانعة 

يوجد مدًا حضاريًا متحفزًا يف سنني قليلة والـمقاومة، و
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فقد أبعد دول االعتدال عن رسم خارطة  ،وكلفة قليلة

 الـمنطقة، وهندس لـمسار الكرامة.

أبناء شخصية جتمع  القائد بشار األسدإن 

وأعراقهم، فهو وطوائفهم بكافة مللهم الوطن الواحد 

، وكلهم متفقون على أنه القائد الـملهم قائد للجميع

، وأنه واألمل الـموعود والرجل األكملالـمثلى القدوة و

يدًا واحدة يف مواجهة أبناء الشعب دعا إىل أن يكون 

يف  الطامعة، وهذا ما بينهالـمعادية قوى من الأعدائهم 

، كان آخرها أمام جملس الشعب الكثري من اخلطابات

السياستان الداخلية واخلارجية لسورية ) حيث قال

ت حالة غري مسبوقة من الوحدة الوطنية حمصلتهما كون

وهذه احلالة الوطنية اليت تكونت هي اليت  ،يف سورية
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و الطاقة أو احلامي األساسي لسورية يف أكانت السبب 

خاصة يف السنوات القليلة  ،الـمراحل الـماضية

الـماضية عندما بدأت الضغوط على سورية ومتكنا من 

عة كانت موضو جدًا خالهلا القيام بتفكيك ألغام كبرية

ن أومتكنا من خالهلا  ،يف وجه السياسة السورية

 (.حنافظ على موقع سورية الـمحوري

ة جهودًا عمليَّة كثري القائد بشار األسدلقد بذل 

 الوطنيةويف شتى الـميادين يف إرساء دعائم الوحدة 

 يفالوطنية ائد الوحدة قنه )إ :حتى ميكننا أن نقول

رسخ كيف ال وهو الذي احلادي والعشرين(. القرن 

 مفهوم اإلرادة الـمشرتكة للقيادة والشعب؟
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ن كثريًا من حكومات البلدان يف حني أ

ونتيجة لالنهزام النفسي أو لعمالتها تنفذ العربية، 

الـمخططات اخليانية والرغبات الـمشؤومة االستعمارية 

ع اواليت تهدف إىل ترسيخ األوضلسورية، الـمعادية 

ىل تسليط إسرائيل على إولألمة العربية، الـمأساوية 

 .أرواح وأموال وأراضي األمة

الدعائم اليت أرساها هذا بالـمقابل فما هي 

واليت بعثت روح الوحدة وأيقظت  ،العظيمالقائد 

 الضمائر؟

 يفالقائد األسد إن أهم اخلطوات اليت قام بها 

مانعة وحافظ على منهج الـمهذا اإلطار أنه أحيا 

أنظار األمة  أبقى، ووالـمقاومة ضد العدو الصهيوني
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واعتربها القضية اليت حتتل  ،حنو فلسطنيمتوجهة 

دعم مجيعًا، ومن أجل هذا  العرباألولوية لدى 

 الـمقاومة اللبنانية والفلسطينية بشكل كامل.

ة القضية الفلسطينيلقد اعترب القائد األسد أن 

 والـمرتبة األوىل من بنيينبغي أن حتتل احليز األكرب 

، وكذلك احلكام، مشخصًا داء العربيةقضايا األمة 

األمة الراهن بتجاهل هؤالء احلكام هلذه القضية 

وإخراجها من حساباتهم، وإال فلو كان احلكام يعملون 

جهودهم العادية حلل هذه القضية وإزالة الورم 

الصهيوني من خاصرة األمة ألمكنهم ذلك بأقل 

 .ت متى ما توفرت لديهم اإلرادة اجلديَّة لذلكاإلمكانا
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 وميكننا القول يف النهاية:

ألن األفكار الـمنرية تعرف مبا يقابلها من أفكار 

سوداوية، والشخصيات الـمضيئة مبا حييط بها من 

 شخصيات ظالمية، 

كان ضروريًا لفهم شخصية القائد ومعالـم 

حكمته قيادته وجواهر فكره ونبل سلوكه أن نكشف 

السامية يف دعوة شعبه إىل التمسك بالوحدة الوطنية 

اليت هي السالح األقوى، وقد أورَد يف خطابه األخري 

يف جامعة دمشق قوله: )الرد على الـمؤامرة جاء من 

 الشعب الذي أثبت مرة أخرى وعيه الوطين(.

هذه الوحدة الوطنية هي اليت ستبين سورية 

لع ئد بقوله: )خيارنا التطالـمستقبل اليت عرب عنها القا
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للـمستقبل الذي نصنعه حنن بداًل من أن تصنعه 

األحداث( إىل أن قال: )العدالة والشفافية والنزاهة 

 عناوين الـمستقبل الذي ننشده(.

 

 ويف اخلتام:

بكافة الوطنية ألبناء الشعب وحدة الإن 

األساس يف  يبل ه ،شرائحهم، أمر يف غاية األهمية

استقواء  ماحلائط الـمنيع أما ي، وهرزهحنأي تقدم 

 األعداء علينا.

 انفرصة جتمع ةعلينا يف هذه األيام أال ندع أيف

 ،على الكلـمة السواء متر من دون استثمار عملي هلا
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أن نا علي، والوطنية وحتى الدينيةوالسيما الـمناسبات 

 .ال نغفل عن العدو الـمرتبص بنا الدوائر

 للطائفية الرعناء والففي سورية األسد ال مكان 

للعصبية العمياء، يتعايش مجيع الناس كأهل وإخوة، 

جيمعهم وطن واحد وعلـم واحد وقائد واحد وهمٌّ قومي 

واحد ورسالة واحدة، فهم مدرسة يف اإلخاء، إذ 

تتماهى أصوات أجراس الكنائس مع أصوات نداءات 

الـمآذن، والكل يدعو ويصلي حلماية هذا الوطن من 

 ائدين وشر الـمعتدين.كيد الك

ولنا هنا يف النهاية أن نشكر علـماء الدين 

اإلسالمي الـمسيحي الشرفاء يف سورية الذين استوعبوا 

خطر الـمؤامرة فحذروا من شرورها، وابتعدوا عن كل 



38 

ما يشعل الفتنة، وحثوا على التمسك باستقاللية 

الوطن، وبالوحدة الوطنية اليت هي مصدر قوة الشعب 

 .السوري

فليس لنا إال أن نتوجه إىل اهلل بقلب سليم 

ودعوة صادقة، وأن نتمسك بالقائد الـمؤمن الصادق 

 للََّها َعاَهُدوا َما بشار األسد الذي كان من الذين )َصَدُقوا

َعَلْيِه...(، فاشدد اللهم أزر القائد الصامد، وأيده 

بتأييدك، وانصره وانصر جيشه الباسل وشعبه 

 اء الوطن يا رب العالـمني.الـمخلص على أعد
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