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 يف مواجهة التطبيعدور سورية 

 

حقبة خط  نعيشنشعر بالفخر ألننا  حنن

الـمقاومة يف وجه الكيان الصهيوني، وكم كان 

أثر القائد العظيم حافظ األسد فيه،  ًاوعميق ًاعظيم

والذي ما زلنا حتى اليوم نقطف مثاره، ألنه يتميز 

بفهمه األصيل للقيادة كرسالة مبا حتمل من فكر 

وقيم وأخالق، ويتبع الـمنهج العملي يف التعاطي 

مع قضايا األمة وأحواهلا وأوضاعها يف مواجهة 
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 نالتحديات واألخطار والـمحن والفنت، واليت كا

 أخطرها التطبيع. 

مواجهة ـهذا الـمنهج الـمقاوم يف الصمود ل

نفوذ القوى الصهيونية وعدم مساومتها والتطبيع 

معها، ظل منهجًا حملور الـمقاومة حتى اليوم، 

وهو ينعكس دومًا يف الثبات على الـمواقف 

الـمبدئية جتاه كل القضايا السياسية. وجيب أن 

على بناء اجلانب يه بالعمل حنافظ عليه وننمِّ

اإلنساني والفكري عند أبنائنا وترسيخ فكر 

الصمود والـمواجهة لديهم، ليعلموا أن كل 

حماوالت العدو الصهيوني فاشلة، وكل 
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مراهناتهم ساقطة، وهنا أتذكر ما قاله السيد 

الرئيس الـمقاوم بشار األسد يف إحدى كلماته 

 متحدثًا عن الصهاينة أنهم: )راهنوا على أشياء

كثرية... راهنوا على القوة العسكرية وُدحروا يف 

لبنان، وراهنوا على وحدتنا الوطنية وأفشلَ شعبنا 

إن الرهان  على ماذا يراهنون.. هذا الرهان.. واآلن

الوحيد الذي ميكن أن يكتب له النجاح هو 

 الرهان على إرادة الشعوب يف استعادة حقوقها(.

دنا فأساس مواجهة التطبيع مع العدو عن

كمحور مقاومة هو التوجه اخلاص للصراع مع 

الكيان الصهيوني الغاصب والـمحتل، فقضية 
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الصراع من األصول والثوابت اليت ال جيوز غض 

النظر عنها بأيِّ وجه من الوجوه، كما جيب عدم 

التغاضي عن الدور اإلرهابي والـمخرب واهلدام 

 هلذا الكيان الصهيوني.

ن يواجه حمور من هنا كان من الضروري أ

الـمقاومة القوى الـمعادية بالتحليل الفكري 

بالتحطيم العملي  ًاالـمضاد، وأن يواجهها أيض

أي هيبة  -الذي يدمر هيبتها يف الشعوب

لرتاها على حقيقتها، وهكذا تتجه  -إسرائيل

جهودنا إىل حتطيم أفكار التطبيع الباطلة وتقود 
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لعرب ا الشعب إىل التفكري من جديد بالصراع بني

 والكيان الصهيوني الـمحتل.

واجبها بقيادة األسد أدت سورية وقد 

، وكتب اهلل هلا النصر، وكان موقف ًاصمود

شعبها بشخص رئيسها على وجه اخلصوص 

شبه  ًا، فحققت نصرًاوحامي ًاومساند ًاداعم

على  الكيان الصهيونيمستحيل، وأجربت 

ة سوري، وحتملت الفشل وهذا مل يكن عماًل عاديًا

من  ًاوالغدر أحيان، الـمشاق والصعوبات اجلسام

اليت عضت يد قبل اخلونة من أمثال محاس 

العون السورية اليت قدمت هلا يف عهد القائد 
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حافظ األسد، ويف عهد الرئيس العظيم اخلالد 

الصامد بشار األسد، فاخليانات اليت اقرتفتها 

حركة محاس التابعة لإلخوان الـمسلمني 

رطة بالدم السوري واللبناني، غطت والـمتو

على بقية الـمناضلني والشرفاء  إعالميًا

الفلسطينيني بسبب الدعم اخلليجي هلذه احلركة 

اخلائنة وتلميعها وإبرازها على حساب اآلخرين، 

فظن معظم شبابنا أن كل الفلسطينيني هم 

"محاس"، وأنهم مجيعًا ينتمون لإلخوان 

عوا أرضهم لليهود، الـمسلمني، وأنهم مجيعًا با

وهذا التلميع للخونة أمر مدروس وخمطط له وفق 



9 

إن البضاعة الرديئة تطرد البضاعة )نظرية تقول: 

 .(اجليدة

كل تلك الـمصاعب سورية جتاوزت لقد 

أن سورية جرَّت هذه  ًاوالـمؤامرات، وكان واضح

الصراعات منذ زمن طويل، فأسقطت من أذهان 

نقالبي، ألن سورية األعداء جناح أيَّ مشروع ا

للصعب والـمستصعب  ًافيها مدرسة مستعدة دائم

بشخص رئيسها على وجه اخلصوص، 

يف ظل  فاالنتصارات مل تكن عماًل عاديًا

 الـمصاعب والـمناورات والـمؤامرات.
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ن يظن أن سورية بقيادة األسد تضعف وَم

أو تيأس أو تتعب فهو واهم، إن سورية اليت 

أملها بالرعاية اإلهلية ال يتصل جوهرها بثقتها و

 ميكن أن تيأس، وهو ما فحوى احلديث الشريف

الوارد عن سيدنا النيب حممد صلى اهلل عليه وآله 

: )الـمؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من وسلم

 الـمؤمن الضعيف(.
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الصعوبات اليت واجهت سورية 

 الرافضة لفكرة التطبيع

 

يف الوقت الذي جند فيه العرب يف حالة 

من االحتضار على كل الـمستويات، جند سورية 

تقف لوحدها يف مواجهة اخليانات بقيادة األسد 

والتطبيع الذي يقومون به بإمرة الكيان الصهيوني 

الذي يعمل دائمًا على توسيع الشق والتفرقة 

للسيطرة على الـمنطقة، فالسيطرة على أمة ممزقة 

البة على أطرافها وغافلة عما ُيحاك هلا أمر ومتك
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يف غاية السهولة، وال يكلف العدو إال عناء جين 

 الثمار بعد أن أنضجتها اخلالفات والنزاعات.

عمل يف هذه الـمنطقة ي الكيان الصهيونيف

عيد رسم خارطتها من جديد، يغريها ويزلزهلا وُيل

 هيقف على قدمي والويل ِلَمن تسوِّل له نفسه أن

ضع خيف العلن و البعض. لذلك استسلم أمام إرادته

البعض حياول أن وما زال البعض يف السر، 

 ليحجز له مكانًا يف الكيان الصهيونييزحف إىل 

قوة صنعه باليريد أن يالشرق األوسط اجلديد الذي 

من حكومات  ًاكثريإن ولألسف  يف الـمنطقة.

و أ االعتدال والتطبيع نتيجًة النهزامها النفسي
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لعمالتها تنفذ الـمخططات اخليانية والرغبات 

الـمشؤومة االستعمارية الـمعادية واليت تهدف إىل 

الكيان ترسيخ األوضاع الـمأساوية وتسليط 

 على أرواح وأموال وأراضي األمة. الصهيوني

، حنن أمام شراكة لنكون واضحني جدًاو

ما ـمن بعض الدول وتواطؤ من بعض الدول ل

منطقتنا ضد سورية الصمود وضد جيري يف 

 الـمقاومة.

من هنا كان البد من الصوت العالي حملور 

الـمقاومة، لكي يدرك اإلسرائيليون أن الـمعادلة 

ليست لصاحلهم، وأنه ال ميكن الرهان على تلك 
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القوى العربية الضعيفة والـمتهالكة خاصة يف مصر 

واألردن ودول اخلليج والسعودية اليت حتولت إىل 

حمامي دفاع عن الكيان الصهيوني الـمحتل 

جزءًا  -وفق نظرها وسياستها التطبيعية -باعتباره

ال يتجزأ وأصاًل ثابتًا يف منطقة الشرق األوسط، 

ورأينا أصواتهم تعلو وأكفهم تصفق إلقامة عالقات 

 حني ، يفالكيان الصهيونيتطبيعية بني العرب و

ها، يقاطعون سورية وينشرون اإلرهاب يف ربوع

ويدمرون ليبيا بطائراتهم، ويقتلون أطفال اليمن 

بصوارخيهم الشيطانية، ويؤججون اللبنانيني 

 على حزب اهلل.
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وليس مفاجئًا أن نرى هذا اجلنون 

اخلليجي الـمنتفض للدفاع عن الكيان الصهيوني 

الـمحتل، لدرجة أنهم يساوون بني الـمواطن 

ا العربي والـمستوطن اإلسرائيلي، فهذا عهدن

بأعراب اخلليج منذ باع الـملك عبد العزيز آل 

سعود فلسطني إىل بريطانيا بالصك الـمعروف، 

وليس غريبًا إذن ما جيري طالـما أنه توجد بني 

الكيان الصهيوني الـمحتل والـمملكة السعودية 

 ةالصهيونية مصاحل مشرتكة وعالقة عضوية وأخوَّ

 حقيقية، باعتبار آل سعود ممتدون إىل يهود

 خيرب. 
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الـمؤسف يف هذا الوقت أن الظروف 

السياسية واالقتصادية اليت متر بها البالد العربية 

قد غريت البوصلة وقلبت الـمفاهيم وبدلت القيم 

فهل حقق الكيان الصهيوني الـمحتل الوطنية، 

أهدافه يف تسطيح الفكر العربي وتطبيعه متهيدًا 

نيل ىل الللسيطرة على األرض الـممتدة من الفرات إ

وهو ما حذر منه القائد الـمعلم العظيم حافظ األسد 

حنن أمام عدو يريد أرضنا كاملة، )عندما قال: 

يريد وطننا كاماًل، وليس هذا ادعاءً وال استنتاجًا، 

 !؟(إمنا هو من واقع وثائق أعدائنا
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ففي هذه الـمنطقة احلساسة من العالـم 

، تواجه سورية التحديات والصراعات الكربى

فسورية بقيادة األسد هي اليت تفرق بني ثقافة 

االستسالم اليت يتبناها حمور التطبيع، وثقافة 

الصمود اليت يتبناها حمور الـمقاومة، وهي اليت 

 تصنع حياة األمة.

وهنا نؤكد أن الضغط الدولي وبعض 

الصراخ هنا وهناك ال يؤثر وال ينفع، وكل هذا 

إمنا يتعب  الـمقاومةحمور الصراخ ضد سورية و

حناجر أصحابه وال يتعب آذاننا، والرهان على 
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ضغط دولي من هنا وضغط إقليمي من هنا وصراخ 

 من هناك ال ينفعهم.

وحمور فإذا كانت أهدافهم إخضاع سورية 

سورية  فلن يكون هناك خضوع، ألنالـمقاومة 

متثل اليوم القلعة العربية األخرية  بقيادة األسد

 ق يف الـمنطقة.مشروع احلـاليت تؤسس ل
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 دور اإلعالم الـمقاوم

 يف مواجهة إعالم التطبيع

 

حنن نعلم أن إعالم دول االعتدال 

والتطبيع يقلب احلقيقة، فيصور بأن الكيان 

الصهيوني الـمحتل هو الضحية الـمظلومة اليت 

حتملت ما حتملت من األنظمة العربية 

االستبدادية اليت تكذب على شعبها بشعار 

بح النظام فيص -وفق تعبريهم -الفلسطينيةالقضية 

ذا حق بالوجود واالحرتام وحتى  الصهيوني
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الدفاع عنه، بينما تصبح الدول الـمقاومة 

عبارة عن  لكيان الصهيونيوالـممانعة الـمعادية ل

أنظمة استبدادية تقتل شعوبها وجيب أن تسقط 

وُتستبدل بأنظمة جاهزة للتطبيع مع العدو 

 الصهيوني.

ذا لتمرير مشروع تثبيت الكيان وكل ه

الـمحتل يف قلب الشرق األوسط، وتصفية القضية 

، وهذا ما واجهه اجليش الفلسطينية كقضية حق

العربي السوري الذي قاتل وما زال يقاتل إرهاب 

يف الداخل واخلارج، وذلك  الكيان الصهيوني

بقيادة الرئيس الصامد بشار حافظ األسد الذي أكد 
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قضية حق ال متوت عندما قال: على أن القدس 

)القضية الفلسطينية ستبقى حية حتى إقامة دولة 

 فلسطينية عاصمتها القدس(.

يف مقابل ذلك نالحظ ضعف اإلعالم 

الـمقاوم ومجوده يف تقديم نفسه ألبناء العصر 

احلديث الذين مل تعد تقنعهم الطرق التقليدية، 

ومل تعد أدوات هذا اإلعالم قادرة على إشعال 

نفوس الشباب وشحنها بالقيم الوطنية والقومية، 

وبالتالي مل يكن إعالم الـمقاومة قادرًا على 

مواجهة تأثريات إعالم التطبيع الذي يدخل إىل 
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قلوب الشباب العربي بشتى الوسائل الرتفيهية 

 وحتى اإلباحية. والفنية والدرامية

إن ما حيز بالنفس هو موقف الشباب 

قضية القدس، إذ ختلى العربي الـمعاصر من 

عنها فلم تعد قضيته األمسى، مع أننا نشأنا 

وتربينا يف مدرسة القائد العظيم حافظ األسد على 

 .قداسة هذه القضية

أخطر ما نواجهه اآلن على مستوى فكر ف

البعض هو حالة اإلحباط واليأس وفقدان األمل 

وهذه النقطة هي اليت  والذهول،والتيه والضياع 

على معاجلتها باستعادة وبعث روح جيب العمل 
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األمل من جديد وفتح آفاق حقيقية أمام الشعوب 

 اجلماهري. وأمام 

حنن ال نستطيع أن نغري مسلك إعالم 

التطبيع، وال أهداف الكيان الصهيوني، ولكننا 

بالتأكيد نستطيع أن نطور خطابنا يف اإلعالم 

الـمقاوم ليكون مقاومًا بالفعل ال باالسم، وذلك 

للوصول إىل نفوس شبابنا وشحذ اهلمم واستنهاض 

 .بادئالقيم وإحياء الـم

ومن أهم األساليب اليت ميكن اتباعها 

الشفافية والوضوح، والقرب من  لتحقيق هذا:

الناس وطرح مشكالتهم ومعاناتهم، وانتقاد الفساد 
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وطرح احللول البديلة، ليشعر الـمواطن أن اإلعالم 

همومه وآالمه، فينسجم الـمقاوم ميثله وحيمل 

ويتفاعل معه ويتقبل ما يتلقاه منه ليطبع يف فكره 

ويبلور الشخصية الوطنية لديه، وهذا من أهم 

 أهداف اإلعالم الـمقاوم كما جيب أن يكون.

دولة  فسورية بقيادة األسد ليست

دولة قوية، متلك إمكانيات بل هي استسالم، 

و من عيش قيادًة هي السالح الذي هوتهائلًة، 

أقوى األسلحة، وهذا السالح الذي ال ميكن أن 

 ل أو ُيواَجه أبدًا.ُيعطَّ
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سورية بقيادة األسد تؤكد أن الـمرحلة و

ليست مرحلة االنفعاالت والعواطف واألحقاد، 

الـمسألة ليست  ؛الـمسألة أكرب من هذا بكثريف

بكاملها. مصري بلد وحده، وإمنا مصري منطقة 

ـمحنة والفتنة والـمراحل ولذلك حنن، يف زمن ال

الـمصريية، حباجة إىل حكمة القائد بشار األسد، 

ألننا بالتأكيد أمام أوضاع صعبة، وأمام شروخ 

 الـمنطقة. كبرية يف 

وقد أصبحت سورية بقيادة األسد دولًة 

م هالعالـم كلُّه ينظر إليها، وشرفاُء العالـم كلُّ

ينظرون إليها، فسورية دولة متلك اإلميان 
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واإلرادة ومتلك الثقة بالنفس وترفض الذل 

ال ميكن ألحد أن ُيلحق بها لذلك واهلوان، 

 .ولن تنكسر ولن تهزم ،اهلزمية

حنن هنا ومن موقع االنتماء واإلميان 

والتوكل ومن موقع القراءة السياسية الـميدانية 

لألوضاع يف الـمنطقة. لن نكون ضعفاء ولن نصاب 

 بأيِّ وهن إن شاء اهلل.

جيب أن يرفع إعالمنا الـمقاوم صوته يف و

وجه إعالم التطبيع أواًل وأن يقول بدون خجل: 

إن طريق القدس مير مبكة، ولن نستطيع حترير 

فلسطني الـمحتلة من قبل الكيان الصهيوني قبل 
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أن حنرر أرض احلجاز الـمحتلة من حكم عائلة 

سعود، ولن حنرر القبلة يف القدس قبل أن حنرر 

  مكة.القبلة يف
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