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 مقدمة

 

 الَِّذيَن يَُّوِل يقول تعاىل يف كتابه العزيز: )الّلُه

 َكَفُروْا ِذيَنَوالَّ النُُّوِر ِإَلى الظُّلـماِت مَِّن ُيْخِرُجُهم آَمُنوْا

 ىِإَل النُّوِر مَِّن ُيْخِرُجوَنُهم الطَّاُغوُت َأْوِلَيآُؤُهُم

 (.الظُّلـماِت

عرف األفكار الـمنرية مبا يقابلها من فكما ُت

أفكار سوداوية، تعرف الشخصيات الـمضيئة مبا حييط 

 للَُّها تعاىل: )َضَرَب لقولهبها من شخصيات ظالمية، 

 لَِّرُجٍل َسلـمًا َوَرُجاًل ُمَتَشاِكُسوَن ُشَرَكاء ِفيِه رَُّجاًل َمَثاًل

 (.لـموَنَيْع َلا ُرُهْمَأْكَث ْلَب ِللَِّه اْلَحْمُد َمَثاًل َيْسَتِوَياِن َهْل
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فالصراع بني احلق والباطل يعرب عن نفسه 

بقانون االنقسام الدائم بني األخيار واألشرار، وهو 

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

وصورة هذا الصراع اآلن تتمثل بالرغبة اجلاحمة لدى 

لصامدة ا سوريةلالقلعة ا الدول الـممثلة للباطل يف تدمري

 الـممثلة للحق الـممانع الـمقاوم.

ومن هنا انطلق أعداء الوطن يف حربهم ضدنا، 

ة طائفي هلية وفتنةأىل هاوية حرب إا نانزالقيريدون 

هذه الوحدة ا الوطنية، نا ومتزق وحدتنتهز استقرار

الوطنية اليت متثل البنيان الـمرصوص الذي أكده دين 

فعلى ماذا نؤسسها واحلكم يف اهلل على مر العصور، 

 الّلِه ِمَن ْقَوىَت َعَلى ُبْنَياَنُه َأسََّس قوله تعاىل: )َأَفَمْن
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 َهاٍر ُجُرٍف َفاَش َعَلَى ُبْنَياَنُه َأسََّس مَّْن َأم َخْيٌر َوِرْضَواٍن

 (؟َجَهنََّم َناِر ِفي ِبِه َفاْنَهاَر
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 مفهوم الوحدة الوطنية يف سورية

 قيادًة وشعبًا

 

الشعب يف سورية يتميز بأنه مكون من نسيج 

إنساني متعدد األلوان، مطرز مبختلف العادات 

والتقاليد واألفكار واآلراء والـمعتقدات واالنتماءات 

والـمذاهب والشرائع اليت تتالقى مجيعًا وتصب يف 

غدير التعايش والـمحبة والـمودة، ألن اإلميان مؤسس 

نا حممد )ص( بقوله: على الـمحبة، وهذا ما أكده سيد

 )ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه(.
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فلرمبا خنتلف يف كثري من اآلراء ووجهات 

النظر، وكذلك يف العادات والتقاليد، ورمبا يف الطرق 

إىل اخلالق، ولكن هذا ال يستدعي خالفًا أو نزاعًا أو 

ريق طتكفرياً أو اقتتااًل، فالطرق إىل اخلالق كثرية: منها 

سيدنا موسى )ع(، ومنها طريق سيدنا عيسى )ع(، 

 َحٍدَأ َبْيَن ُنَفرُِّق ومنها طريق سيدنا حممد )ص(، )اَل

عقوب يسيدنا (، وهكذا علـمنا ُمْسلـموَن َلُه َوَنْحُن مِّْنُهْم

 ِمن ْدُخُلوْاَت اَل َبِنيَّ َيا النيب )ع( بقوله لبنيه: )َوَقاَل

 َعنُكم ُأْغِني َماَو مَُّتَفرَِّقٍة َأْبَواٍب ِمْن َواْدُخُلوْا َواِحٍد َباٍب

 َوَعَلْيِه َتَوكَّْلُت َعَلْيِه ِلّلِه ِإالَّ اْلُحْكُم ِإِن َشْيٍء ِمن الّلِه مَِّن

 (.الـمَتَوكُِّلوَن َفْلَيَتَوكَِّل
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هذا ما ميثل الوحدة الوطنية يف سورية األسد، 

الـمستقبل، وهذه هي الدعامة اليت ستبين سورية 

القوية والعزيزة والـمنيعة، واليت عرب عنها القائد بشار 

األسد بقوله: )خيارنا التطلع للـمستقبل الذي نصنعه 

حنن بداًل من أن تصنعه األحداث( إىل أن قال: 

)العدالة والشفافية والنزاهة عناوين الـمستقبل الذي 

 ننشده(.

من هنا كان ضروريًا لفهم شخصية القائد 

لـم قيادته وجواهر فكره ونبل سلوكه أن نكشف ومعا

حكمته السامية يف دعوة شعبه إىل التمسك بالوحدة 

الوطنية اليت هي السالح األقوى، وقد أورد يف خطابه 
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األخري يف جامعة دمشق قوله: )الرد على الـمؤامرة جاء 

 من الشعب الذي أثبت مرة أخرى وعيه الوطين(.

 ليستعرض كليف سورية األسد وقف الشعب ف

ل فتمث ،اليت ال ميلك أحد أن حيصيهااإلهلية النعم 

عمق اإلميان واستقامة القائد بشار األسد نعمًة مميزة ب

 ،الطريق ووضوح الـمنهج وصفاء الشعور وانفتاح الروح

يف حتقيق مقاصده وأهدافه  جعل اهلل له تأييدًاو

الـمنفتحة على اخلري الذي يفيض على الشعب 

 .الل برنامج اإلصالح الشاملمن خ السوري

ية شخصوهو  قائد للجميع، فالقائد بشار األسد

وطوائفهم بكافة مللهم أبناء الوطن الواحد جتمع 

متفقون على أنه القائد الـملهم والقدوة  ناوأعراقهم، وكل
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، وأنه دعا إىل واألمل الـموعود والرجل األكملالـمثلى 

اجهة أعدائهم يدًا واحدة يف موأبناء الشعب أن يكون 

 .الطامعةالـمعادية قوى من ال
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 لـماذا الـمؤامرة على سورية بالذات؟

 

قد يتساءل البعض: لـماذا الـمؤامرة على 

 سورية بالذات؟ وكيف اخلروج حنو دولة قوية؟

أقول اختصارًا للوقت وبكل بساطة: إذا نظرنا 

بعني البصرية جند أن السبب اجلوهري هلذه 

يف أن القيادة يف سورية األسد ثابتة يكمن ، الـمؤامرة

على موقفها الـممانع ضد العدو الصهيوني، وتشكل مع 

حلفائها قبضة فوالذية تواجه أية حماولة لتفتيت 

الـمنطقة، وتقطع أي ذراع ميكن أن ميتد لألخطبوط 

 .الصهيوني يف الـمنطقة
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دراسة للـمخابرات  تأكيدًا على ذلك ذكرت

ن فك عالقة أ 1122نيسان  يف (شاباك)اإلسرائيلية 

مع إيران كفيالن  والتحالف بقوى الـمقاومة ةسوري

ت فكانكيف؟  :دون أن تقول ةبعودة االستقرار لسوري

 تنفيذ ةن الـمطلوب من سوري)إ :تقولاليت رسالة ال

عين وت (،هذه الشروط وإسرائيل تتكفل بوقف األحداث

بذلك أنها متسك من وراء الستار بدفة القوى اليت 

أن القوى الواقفة وراء األحداث  وأ ،حترك األحداث

ترتبط مع إسرائيل بالتزامات مفادها الدعم مقابل 

، وهذه كانت التعهد باخلروج من الصراع مع إسرائيل

وعود كل من عبد احلليم خدام وعلي البيانوني عند 

بدو ويف احلالتني ت يون اإلسرائيلي،ظهورهم على التلفز
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ب التخريالفوضى وإسرائيل من ميلك كلـمة السر يف 

 .ةالذي تشهده سوري

إن مستقبل الـمنطقة برمته متوقف على ما و

سورية ، ألن نتائج هذه الـمؤامرة اخلبيثةستؤول له 

ولذلك نقول:  ،التوازنونقطة تعد حجر األساس  األسد

األعداء، ولن يستطيعوا  إن سورية األسد عصية على

النيل منها ألن هناك معادلة ال يستطيعون اخرتاقها 

 ولو وظفوا كل إمكاناتهم اخلبيثة، وهي مصدر قوتها.

هذه الـمعادلة هي: الوطن العزيز والشعب 

الواعي والقائد احلكيم.... والرعاية اإلهلية للحق 

 وأهله.
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 واجب رجال الدين ما هو

 يف هذه الـمرحلة؟

 

خوف مما حيصل، وليس لنا إال اهلدوء  ال

وضبط النفس، والسعي لتحقيق وحدة الصف. وهنا 

خ أئمة الـمساجد أنه جيب الرتكيز شاينؤكد مع الـم

على هذه النقطة يف خطب اجلمعة. فلنحاور الشباب 

ولنسائلهم ولنقل هلم: هل تقبلون أن تعبِّدوا الطريق 

 كم؟أمام اجلحافل اإلسرائيلية للنيل من وطن

 بَِّر ِإْبَراِهيُم َقاَل لنذكرهم بقوله تعاىل: )َوِإْذ

(، فكان دعاء سيدنا إبراهيم آِمنًا اْلَبَلَد َهـَذا اْجَعْل
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اخلليل )ع( لألمن واألمان، ال للفوضى والتخريب 

 والدمار.

لنعلـمهم كيف يكون التعايش والتالقي بني 

أبناء الوطن على كل اختالفاتهم كما أرسى معالـمه 

رسول اهلل )ص( بقوله: )ال تدخلون اجلنة حتى 

ء ال أدلكم على شيتؤمنوا، وال تؤمنون حتى حتابُّوا، أَو

إذا فعلتموه حتاببتم، أفشوا السالم بينكم(، أي اقبلوا 

بعضكم وحاوروا بعضكم، فاحلوار لغة األنبياء لقوله 

 َبْيَنَنا َسَواء لـمٍةَك ِإَلى َتَعاَلْوْا اْلِكَتاِب َأْهَل َيا تعاىل: )ُقْل

 َيتَِّخَذ َواَل َشْيئًا ِهِب ُنْشِرَك َواَل الّلَه ِإالَّ َنْعُبَد َأالَّ َوَبْيَنُكْم

 ْااْشَهُدو َفُقوُلوْا َولَّْوْاَت َفِإن الّلِه ُدوِن مِّن َأْرَبابًا َبْعضًا َبْعُضَنا

ُمْسلـموَن(، فلنتفق على الـمبادئ والثوابت  ِبَأنَّا
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اختلفنا على األمور العرضية، لذلك لـم اجلوهرية ولو 

 َتَولَّْوْا فاقتلوُهْم(. يقل: )َفِإن

أليس رسول اهلل )ص( قد قال: )الـمسلـم َمن 

سلـم الـمسلـمون من لسانه ويده، والـمؤمن من أمنه 

 الناس على دمائهم وأمواهلم(.

ليس منا من أليس رسول اهلل )ص( قد قال: )

(، فكيف به إذا قتله أو هأو ضره أو ماكَر غش مسلـمًا

 ل جبثته أو اعتدى على ُحرمته؟َـّمث

جيب علينا أن نوضح هلم خماطر التكفري الذي 

 ، وأن ننبههمالدينيقطع التواصل، وخيرج صاحبه من 

ذا إ)ص( نهى عن التكفري بقوله: ) رسول اهللإىل أن 

 (.تلهاقال الرجل ألخيه يا كافر فهو كق
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يف تلك  حبذا لو أن كل الذين خرجوا

الـمظاهرات قد مجعوا أنفسهم على هضبة اجلوالن، 

وخربوا األسالك الشائكة بداًل من ختريب القصور 

العدلية، وحرقوا الـمراصد احلدودية اإلسرائيلية بداًل 

من حرق خمافر الشرطة ومفارز األمن، ووجهوا 

أسلحتهم الفتاكة إىل صدور العدو الصهيوني بداًل من 

 وريني.صدور إخوانهم الس

إن الواجب األكرب اليوم يقع على عاتق العلـماء 

والعقالء والـمثقفني عمومًا ورجال الدين خصوصًا، ألن 

الصهيونية العالـمية استخدمت التحريض الـمذهيب 

والطائفي والعشائري والعرقي أداًة إلشعال نار الفتنة 

وتأجيجها، بعد أن أمخدها تعايشنا اآلمن يف هذا البلد 
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تضننا على كل اختالفاتنا منذ قاده القائد الذي حي

 حافظ األسد وحتى اآلن.العظيم اخلالد 

فما حيصل اليوم يف سورية من قتل ودمار 

وختريب، وحماوالت إلشاعة الفتنة بني الناس يف 

دينهم ووطنيتهم، ليس إال مقدمة لـما يتوعد به العدو 

الصهيوني الـمجرم، ويصرح به على لسان أعوانه 

 مه ومرتزقته.وأزال

لقد كشَّر النظام الصهيوني الباغي وأتباعه 

وأدواته عن أنيابهم كما هي عادتهم دائمًا، وأعلنوها 

حرب إبادة على الشعب السوري، شعارها )احلرية 

والكرامة والدميقراطية(، وجوهرها )الفوضى والفراغ 

الفكري والثقايف واجلهل والتخلف والتسول 
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قديم الطاعة العمياء للـمساعدات اخلارجية وت

إلسرائيل(، وأداتها القتل لـمن يتبنى احلقيقة وينقلها 

إىل العالـم، وبالـمقابل توظيف وسائل اإلعالم اليت ال 

حترتم نفسها وال تارخيها وال مهنيتها لتقوم دون أن 

 تعبأ بالتحريض على الفوضى..

لقد استنفر نظام العدو الصهيوني الـمجرم كل 

معني واحلاقدين والـمرتزقة أعوانه من الطا

الـمأجورين، واتسعت احلرب ضد سورية األسد، 

فصارت جندة هذا البلد احلبيب الـمهدد، والوقوف 

معه يف مواجهة هذه العصابة الـمتوحشة وحلفائها 

الشرسني وأعوانها الـمفرتسني.. واجبًا مقدسًا وحقًا 

 مفروضًا..
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اليت الـمؤامرات إن أدركنا هذا أحبطنا كل تلك 

، فلطالـما الداخل السوريع الشق يف يحتاك لتوس

 من األساليب أبناء الشعب الواحدكانت التفرقة بني 

الدنيئة اليت ينتهجها العدو للسيطرة على األمم 

من رموز  لـم خيل عهد وال زمان تارخييًاإذ األخرى، 

كأسلوب ناجح تتوصل به  (فرق تسد)انتهجت قاعدة 

غافلة عما وعلى أمة ممزقة،  السيطرة، فإىل اهليمنة

حياك هلا أمر يف غاية السهولة، وال يكلف العدو إال 

عناء جين الثمار بعد أن أنضجتها اخلالفات 

 .والنزاعات
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 العميلةاجلهات الدخيلة والشخصيات 

 اليت وظفتها الصهيونية

 

هنا ميكن اإلشارة إىل أن الصهيونية العالـمية 

قامت بتوظيف جهات دخيلة على جمتمعنا، 

وشخصيات فاجأتنا على شاشات الفضائيات تدعي 

بأنها حركة معارضة، ولكنها ال تستحق لقب 

الـمعارضة، ألنها ال حتمل يف دعوتها مضامني الشرف 

والنزاهة وحب الوطن، وليس هلا تاريخ نضالي وال 

ماعي وال ثقايف، بل على العكس من ذلك ثبتت اجت

عمالتها للخارج من خالل التمويل الذي حتصل عليه 



22 

واالجتماعات السرية مع أعداء الوطن كما بات معروفًا 

 لدى اجلميع على وسائل اإلعالم كافة.

ومما يؤكد عدم حرص هذه الشخصيات على 

الوطن ما نراه من تشتتها.. وتفككها.. وتكالبها على 

بعضها.. وتشاجرها فيما بينها.. إذ حتكمها اجلاهلية 

والعصبية القبلية وحب السيادة، وهذا ما كان واضحًا 

من خالل اخلالفات والنزاعات اليت كانت حتصل يف 

الـمؤمترات اليت عقدتها هذه الشخصيات خارج حدود 

الوطن كالـمؤمترات الـمنعقدة يف اسطنبول وأنطاليا، 

عاية اجلنرال الصهيوني برنار وآخرها يف باريس بر

 هنري ليفي واحلاخام برنار كوشنري.
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هذه احلركة الـمعارضة لـمصلحة الوطن ال 

ان الكيميكن هلا أن تنجح أبدًا.... ألنها تعمل لصاحل 

رى سورية دولة أبدًا، يريد أن ي، ألنه ال الصهيوني

اها رعيبل دويالت وأقاليم مفككة ومتناحرة ومتقاتلة 

 هسسمؤيف الـمنطقة بناًء على وصية  صهيونيالكيان ال

بقوله:  قبل رحيلهحكام آل صهيون( إىل بن غوريون)

 إقليمية إن إسرائيل لن تكون بأمان ولن تكون قوة)

بفسيفساء من الدويالت عظمى ما لـم تكن حماطة

 (!!!الطائفية والعرقية

فالصهيونية العالـمية ال تريد نظامًا قائمًا يف 

أصاًل.. إنها  بالكيان الصهيونيالـمنطقة الـمحيطة 

تريد جياًل فارغًا خاليًا من الفكر الـمقاوم الـممانع.. 
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إنها ال تريد انتماء لألرض وال للـمبادئ.. إنها ال تريد 

مقاومة وال ممانعة.. بل تريد أن تسرتقَّ وتستعبد مجيع 

 ،الكيان الصهيونيناس يف الـمنطقة خدمًة لـمصاحل ال

 لذلك جيب علينا أن حنذر من السياسات الصهيونية.

هذه السياسات اليت حترك الـمتآمرين على 

الـممتدة على قرار جملس الذين ميلكون اليد و، سورية

العقوبات ن أيعتقدون و، األمن وجملس حقوق اإلنسان

تقديم تنازالتاليت حياولون فرضها ستؤدي إىل 

تجاوب مع من ِقبل سورية األسد، مبا يحقيقية 

ن واالمتناع ع الكيان الصهيونييف حتقيق أمن  هممطالب

 دعم الـمقاومات اللبنانية والفلسطينية.
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لكن هؤالء لـم يعرفوا أننا يف سورية األسد ال 

نهتم بتلك العقوبات، ألننا أحرار ال خناف من تهديد 

د وال من اتهامات أحد، ألننا أحد وال من ترهيب أح

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

 ختش شيئًا(. 

فنحن ال نبالي بالعقوبات اليت يهددوننا بها 

 ِإنَّ اُسالنَّ َلُهُم َقاَل ألننا ممن قال تعاىل فيهم: )الَِّذيَن

 َوَقاُلوْا مَيانًاِإ َفَزاَدُهْم َفاْخَشْوُهْم َلُكْم َجَمُعوْا َقْد النَّاَس

 (.اْلَوِكيُل َوِنْعَم الّلُه َحْسُبَنا
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فما الذي جيب القيام به حتى نواجه التحديات 

 وحنقق الدولة القوية يف هذه الـمرحلة؟

من الواجب علينا أن نسعى جاهدين لتوعية 

يف  طهموتورييف التظاهرات  فتمَّ توظيفهمَمن ُغرِّر بهم 

دون أن يدركوا خماطر ما عمليات التخريب والفوضى 

 اقرتفت أياديهم.

وعلينا أن نواجه عصابة القتل والبغي واإلجرام 

واإلرهاب اليت جنَّدتها شياطني اخلراب والدمار 

 والصهيونية العالـمية.

وإنه البد من نصرة ومؤازرة إخوتنا الـمخلصني 

من أبناء جيشنا الباسل، الـمدافعني عن قضية احلق 

األسد، ألنهم باستشهادهم رَووا  الـمتمثلة بسورية
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أرضها بالدم، أحرارًا يف مواقفهم الوطنية، أحرارًا يف 

نضاهلم ضد العابثني ومقاومتهم للـمخربني ونصرة 

الشعب إلنقاذه من اإلرهابيني.. فحرية الـمقاومني 

وكرامتهم ال تكتمل إال بوجود القلعة السورية الصامدة 

الشعب السوري، يف وجه العصابات الـمتآمرة على 

ونهضة األمة وعزتها ال تتحقق إال مبواقف الـممانعة 

اليت تتخذها سورية األسد، وهذا ما سطره التاريخ 

 وشهدت به الوقائع واألحداث..

وعلينا أن نتوجه بأعلى صوتنا إىل أشراف 

العالـم ونتحالف معهم لنصرة قضية احلق والعدالة، 

نة األسد الذي قاد سفيوأن نعلن والءنا التام للقائد بشار 

 البالد بكل احلكمة واإلخالص.
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وإننا على ثقة بأن القيادة احلكيمة للسيد 

الرئيس بشار األسد يف وجه العدو الصهيوني الـمجرم 

ستزلزل أركانه، وتذهب مبخططاته وأحالمه، وأن 

رؤيته اإلصالحية الـمباركة ستكتمل وتؤتي مثارها 

التارخيي يف  الطيبة الـمباركة، وحتدث التحول

مستقبل البلد ونهضته، ومن واجبنا أن نشارك مجيعًا 

بعملية اإلصالح الشامل انطالقًا من أنفسنا ومن حميطنا 

وصواًل إىل الـمجتمع والـمؤسسات، وهو الدرس الذي 

نوجهه إىل سائر الدول اليت ظنت ظن السوء بسورية 

حتى يعرفوا قدر سورية األسد، ويتعلـموا معاني 

والكرامة والعزة والسيادة من سورية األسد قيادًة  احلرية

 وشعبًا.
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ونثق كل الثقة أن القائد بشار األسد إنسان 

مؤمن متفائل، بشره يف وجهه، يعرف أن هلل مشيئًة 

، لذلك متثل بقوله وأن اهلل ال يريد بالـمؤمن إال خريًا

(، وقال لَُّكْم َخْيٌر َوُهَو َشْيئًا َتْكَرُهوْا َأن تعاىل: )َوَعَسى

يف خطابه أمام جملس الشعب: )األزمات هي حالة 

إجيابية إن استطعنا أن نسيطر عليها وأن خنرج منها 

 راحبني(، إىل أن قال: )هذا الـمشروع سوف يسقط(.

ويف النهاية أختم بعبارة بليغة لسيد البلغاء 

اإلمام علي كرم اهلل وجهه إذ يقول: )عمرت البلدان 

حبب األوطان(.

 أمحد أديب أمحد الدكتور

 هـ 2341 –م  1122 يف جبلة


