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 مقدمة

 

باحلرية نادوا  نادوا بالوحدة وأثاروا الفتنة!

نادوا باإلصالح  ومارسوا أعمال الشغب والفوضى!

 يةلـمنادوا بالس متلكات العامة واخلاصة!لـموخربوا ا

 وقتلوا األبرياء!

فكانت يف احلقيقة ، وجود ثورة شعبية زعموا

سلح الذي أطلقوا من خالله لـماتمرد الىل طريقًا إ

 دنيني األبرياء!!لـمالرصاص على أمننا وجيشنا وا

سلحون لـمتآمرون والـميتحدى العمالء افهل 

جرمون التكفرييون واإلخوان لـماإلرهابيون وا

 ون حالة االستقرار يف سورية اآلمنة؟!!لـمسلـما
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لقد حاول عناصر اإلرهاب بالغطاء اإلسالمي 

أن يشيعوا اخلوف يف صفوفنا، وقد جنحوا يف بعض 

ناطق، ولكن الواجب على أبناء الشعب السوري لـما

خلصني الواعني لـممدين، وخاصة شبابنا االصا

تخلصوا من حبني لوطنهم وعقيدتهم احلقة، أن يلـما

إىل تطلع فنحن نوت، لـميرهبهم ا أالعقدة اخلوف، و

يف سبيل الوطن أو النصر على أعداء سورية  الشهادة

 األسد.

الوعي من الثقة بأن مقدار درجة وإذا كنا على 

نا، البد أن جدًا يف صفوف عاٍل واألخالقيالسياسي

، وانفجار األهليةاحلرب  درك خماطر اندالع شرارةن

د ضعركة لـما أن أيضًادرك نا لـمالفتنة الطائفية، مث
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سورية األسد بأكملها، لذا من الواجب علينا أن نعيش 

مثااًل حيتذى به يف الوحدة الوطنية والتمسك بالقائد 

 الرمز بشار األسد.

 ب يف هذه األزمة؟فما هو دورنا كشبا
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 ما هوفهم ما جيري ك

 ال كما يريدون لنا أن نفهم

 

، تآمر ضد سوريةلـمانظام ال تشددون يفلـما

متدة على قرار جملس األمن لـماالذين ميلكون اليد و

، ستعربةلـموجملس حقوق اإلنسان وجملس اجلامعة ا

العقوبات اليت حياولون فرضها ستؤدي إىل ن أيعتقدون 

جاوب تتمن ِقبل سورية األسد حقيقية  تنازالتتقديم 

ناع واالمت الكيان الصهيونييف حتقيق أمن  هممع مطالب

من جرعة  ، ولذلك يزيدونقاومةلـمعن دعم ا

طالبة لـمعقد اجللسات ايف  يستمرون، والعقوبات
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ذل مبتسلوب أ، وهذا بإدانة القيادة السورية الشريفة

روس د ىل االستفادة منإ ةستندلـمالرؤية الواعية ليفتقد 

حاولوا من خالهلا عزل سورية األسد  يتالاضي لـما

إىل سورية األسد من جديد،  وانتهوافعزلوا أنفسهم، 

العزل وقد حذرهم القائد بشار األسد عدة مرات فقال: )

لن يؤدي إىل نتيجة مع سورية، ومن يعزل سورية أو 

حياول عزل سورية، فهو يعزل نفسه عن قضايا 

 (.طقةنلـما

قيادة ب األسد القائدنه بينما يقوم أفارقة لـما منو

ة عارضلـمبرنامج إصالحي متطور للبالد، تشهر ذئاب ا

العميلة عن أنيابها حماِولًة التلويح بدعوة الغرب 

للتدخل العسكري ضد سورية إلخضاعها لشروط 
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ن ستخلص العرب مت لـمويبدو أنها  اهليمنة الصهيونية،

حماوالت ن أ، وكيف السابقة مطلقًافشل جتاربها 

انهارت،  خطط ختريبهاو ت،انتهالضغط على سورية 

 األسد. بينما بقي الشعب السوري، وبقيت سورية

اليوم جامعة  شنهاة تمسعورةإعالميةمحلويف 

أجورة للصهيونية، لـمأنظمة األعراب الرخيصة ا

أشبه ما تكون مبحاولة ة واسعة دعائية محلت دنُِّج

هلا الفضائيات والصحف ت شيِّوُجة، ألدمغغسل ا

، الشيوخوأنصاف  الرجالوأشباه  مواقع اإلنرتنيتو

 زعومنيلـمبقطيع اهلمج الرعاع من النشطاء ا تواستعان

التكفريية من ماعات اجلوخربني، لـمرتزقة الـموا

ني وجند الشام وفتح اإلسالم وتنظيم لـمسلـماإلخوان ا
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الكذب واالفرتاء مهمتهم القاعدة وحزب التحرير، 

 .والتحريض والتضليل والقتل والتنكيل

كل هذا ليوهنوا أبناء الوطن ويضعفوا عزميتهم، 

ويوهموا الشعوب واألمم خارج حدود الوطن بأن ما 

 جيري يف سورية ثورة شعبية.

ولكن دورنا هنا أن نعي متامًا أن كل ما 

حياولون فعله هو تعبري عن عجزهم الكامل حتى عن 

حشد مليون شخص ضد القائد العظيم بشار األسد.. 

فمركز القوة عندنا إذن، وهنا يتوجب علينا أن نفهم 

ن ال لـممعنى ما يروجون له حتى نستطيع شرحه 

 يفهم.

  



11 

 دور الشباب يف إطفاء الفتنة

 

اء لـمإن الواجب األكرب اليوم يقع على عاتق الع

بناء ألنهم أ ثقفني عموماً والشباب خصوصًالـموالعقالء وا

هذا العصر ال أبناء العصور السابقة، فالصهيونية 

ذهيب والطائفي لـمية استخدمت التحريض الـمالعا

والعشائري والعرقي أداًة إلشعال نار الفتنة وتأجيجها، 

بعد أن أمخدها تعايشنا اآلمن يف هذا البلد الذي 

حيتضننا على كل اختالفاتنا منذ قاده القائد اخلالد 

 حافظ األسد وحتى اآلن. العظيم

فالشعب يف سورية يتميز بأنه مكون من نسيج 

إنساني متعدد األلوان، مطرز مبختلف العادات 



11 

عتقدات واالنتماءات لـموالتقاليد واألفكار واآلراء وا

ذاهب والشرائع اليت تتالقى مجيعًا وتصب يف لـموا

ودة، ألن اإلميان مؤسس لـمحبة والـمغدير التعايش وا

 حبة.لـمعلى ا

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 

نا ـملتكفريًا أو اقتتااًل، فالطرق إىل اخلالق كثرية كما ع

 َتْدُخُلوْا اَل َبِنيَّ َيا يعقوب النيب )ع( بقوله تعاىل: )َوَقاَل

 ُأْغِني َماَو مَُّتَفرَِّقٍة َأْبَواٍب ِمْن َواْدُخُلوْا َواِحٍد َباٍب ِمن

 َتَوكَّْلُت َلْيِهَع ِلّلِه ِإالَّ اْلُحْكُم ِإِن َشْيٍء ِمن الّلِه مَِّن َعنُكم

 َتَوكُِّلوَن(.لـما َفْلَيَتَوكَِّل َوَعَلْيِه
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فالتعايش والتالقي بني أبناء الوطن على كل 

ول رسسيدنا ه لـماختالفاتهم ال يكون إال كما أرسى معا

اهلل )ص( بقوله: )لن تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا، ولن 

تؤمنوا حتى حتابُّوا، أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه 

حتاببتم، أفشوا السالم بينكم(، أي اقبلوا بعضكم 

 وحاوروا بعضكم.

َمن  لـمسلـمأليس رسول اهلل )ص( قد قال: )ا

ؤمن من أمنه لـمون من لسانه ويده، والـمسلـما ـملس

 الناس على دمائهم وأمواهلم(.

جيب علينا أن نوضح خماطر التكفري الذي 

جرمون وأمثاهلم، لـمون الـمسلـميدعو إليه اإلخوان ا

، وأن الدينوالذي يقطع التواصل، وخيرج صاحبه من 
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 -)ص( رسول اهللإىل أن مجيع األنبياء وآخرهم  ننبه

: عن التكفري بقوله واقد نه -ذي يدَّعون انتماءهم إليهال

 (.تلهاإذا قال الرجل ألخيه يا كافر فهو كق)

 والتنازع اخلالفالذين يسعون من أجل زرع ف

، بني أبناء الوطن الواحد حياولون عبثاً زرع التفرقة إمنا

ضد أعداء أن يتحدوا اليوم أبناء الوطن على مجيع ف

ئة فهنا وتطرح نفسها، وتقف فئة ، ال أن تقف الوطن

 .أخرى يف مكان آخر وتطرح نفسها أيضًا
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 كشف األقنعة

 عمَّن ينادي بالتدين رياًء ونفاقًا

 

 طوياًل ردحًاضعاف النفوس ظن كثري من لرمبا 

، ونخيطئال  معصومونبشر أدعياء الدين من الزمن أن 

، وال مانع من االستغفار مفال تثريب عليهفإن أخطؤوا 

م، كما فعلوا مع القرضاوي والعرعور وأمثاهلم يف كل هل

 ملة!

من  ونفرًاضعاف النفوس بل إن بعض 

اس، على الن هاباهلل  أنعمبركة  ماعتربوهستفيدين لـما
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لفتاوى وأذعنوا ل، م إن أخطؤواموا اخلروج عليهحرَّف

 .ساقطةاليت أفتوها وإن كانت 

فما يروجون له ليس  جيب احلذر واالنتباه..

من صلب عقيدة الدين السماوي، وال من تعاليم الكتب 

ود اخلبيث كتاب لـمالسماوية، بل من تعاليم الت

 اليهود.

وبالعودة إىل من زعم عصمة هؤالء الدعاة من 

ة ود أن )خمالفلـمأصحاب الفتاوى نذكرهم بتعاليم الت

احلاخامات هي خمالفة اهلل.. ومن جيادل حاخاماته 

وكأنه جادل العزة اإلهلية..(  ،ه فقد أخطألـمو معأ

وهذا ما يروج له البعض من خالل تعظيم مقامات شيوخ 
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الفتنة الداعني إىل التفرقة الطائفية والعشائرية، حبيث 

 يضعونهم واألنبياء يف مستوى واحد!!!

ستوى لتكون لـمبل قد يفوقون النيب با

ود ـملبتعاليم التاتهم ناسخًة لكالم األنبياء اقتداء لـمك

القائلة: )التفت يا بين إىل أقوال احلاخامات أكثر من 

التفاتك إىل شريعة موسى.. فإن أقوال احلاخامات 

 ،أفضل من أقوال األنبياء، أقواهلم هي أقوال اهلل احلي

فإذا قال لك احلاخام: إن يدك اليمنى هي اليسرى 

 وبالعكس فصدق(.

يدة أدوات فلنحذر كل احلذر من الوقوع يف مص

ل ية اليت تسعى إىل استعباد كلـموأتباع الصهيونية العا

واألشنع من حيطة بالكيان الصهيوني، لـمالشعوب ا
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وما هو من صلب لقائنا اليوم، عقيدة التكفري اليت ذلك 

تلغي اآلخر وتقتل اآلخر، فمن كان حمبًا للوطن وقائد 

الوطن إمنا هو كافر بنظر اجلماعات التكفريية من 

ني، وهلذا يستحلون هتك عرضه لـمسلـمخوان ااإل

ونهبه وخطفه وتعذيبه وقتله وتقطيعه وحرقه وهم 

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

 اهلل وقتلوا النفوس الطيبة بغري احلق.

أليس ما ميارسونه من اإلرهاب يتالقى مع 

كيفية معاملة كل إنسان غري  حول اليهود تعاليم

 اناإلنسالفرق بني ود: )لـمحيث ورد يف التيهودي، 

 ..(!!واحليوان كالفرق بني اليهودي وباقي الشعوب
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ولذلك يسعون جاهدين إىل القتل والتدمري بكل 

سهولة ويسر وبدون أي رادع من ضمريهم ألنهم ال 

اخلبيثة ودية لـمبل تعاليمهم الت ًا،ميلكون ضمري

 تأمرهم وختوهلم بكل ما يفعلونطاء اإلسالمي بالغ

على  اإلنسان يشفق أنليس من العدل حيث قيل: )

(، فهل حتولت بوصلة العداء عند يرمحهم أو أعدائه

 الكيان الصهيوني إىل سورية؟!هؤالء التكفرييني من 

وبالعودة إىل تكفرييي هذه األيام الذين احتسوا 

مرارًا وتكرارًا على  كل هذه التعاليم وانتشوا بها نؤكد

د ولـماحلذر كل احلذر منهم، ألنهم يتبعون تعاليم الت

الصهيوني، وخيالفون اهلل وحممد وعيسى وموسى 

ومجيع األنبياء خمالفًة صرحية ووقحة وقد قال تعاىل 
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 اْشَتُرُوْا الَِّذيَن ذهب التكفريي: )ُأْوَلـِئَكلـميف أتباع ا

 َكاُنوْا َماَو تَِّجاَرُتُهْم ِبَحتَر َفَما ِباْلُهَدى الضَّاَلَلَة

 َأَضاءْت الـمَف ارًاَن اْسَتْوَقَد الَِّذي َكَمَثِل َمَثُلُهْم ُمْهَتِديَن،

 الَّ اٍتلـمُظ ِفي َوَتَرَكُهْم ِبُنوِرِهْم الّلُه َذَهَب َحْوَلُه َما

 (.َيْرِجُعوَن اَل َفُهْم ُعْمٌي ُبْكٌم ُصمٌّ ُيْبِصُروَن،

وهو  -أحد الشياطني لـمتككلنا نذكر كيف 

يهدف من بكالم خطري  -دعو )صاحل اللحيدان(لـما

ة داخل سوري األهليةرب خالله إشعال نار احل

للجهاد ضد دعا الشعب السوري احلبيبة، وكيف 

نفسه حتى لو كلَّف هذا قتل ثلث الشعب السوري على 

 ، ممتثاًلجيوز قتل الثلث ليسعد الثلثاننهقاعدة أ
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هؤالء أوىل باجلهاد أن ): ية مفادهاقولة تكفريلـم

 (؟!جناهدهم

 تسامحلـمفأين هذا وأمثاله من الدين احلنيف ا

الذي دعا إىل النهي عن قتل حتى َمن خيالفنا 

 َتَعاَلْوْا اِباْلِكَت َأْهَل َيا باالعتقاد، حيث قال تعاىل: )ُقْل

 ُنْشِرَك َواَل الّلَه ِإالَّ َدَنْعُب َأالَّ َوَبْيَنُكْم َبْيَنَنا َسَواء ٍةلـمَك ِإَلى

 َفِإن الّلِه ُدوِن مِّن ابًاَأْرَب َبْعضًا َبْعُضَنا َيتَِّخَذ َواَل َشْيئًا ِبِه

 يقل: )َفِإن ـملوَن(، ولـمُمْس ِبَأنَّا اْشَهُدوْا َفُقوُلوْا َتَولَّْوْا

 َتَولَّْوْا فاقتلوهم(؟!

ا كانت دعوة احلق دعوة طاهرة إىل األمر لـملطا

نكر حيث قال تعاىل: لـمعروف والنهي عن املـبا

 ْعُروِفلـمِبا ْأُمُروَنَوَي اْلَخْيِر ِإَلى َيْدُعوَن ُأمٌَّة مِّنُكْم )َوْلَتُكن
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(، ولكن ْفِلُحوَنلـما ُهُم َوُأْوَلـِئَك نَكِرلـما َعِن َوَيْنَهْوَن

جرمون، قتلة األجسام لـمولألسف هؤالء التكفرييون ا

والنفوس، ذكرهم رسول اهلل )ص( عندما قال: )يكون 

، يتون بسنَّبعدي أئمة ال يهتدون بهداي وال يستنُّ

وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطني يف جثمان 

 إنس(.

 ًاحترمياهلل قتل النفس بغري احلق رم حي لـمأ

 َمنيف قوله تعاىل: )َو عل ذلك حمرمًاجي لـمأ ؟قاطعًا

 َوَغِضَب ِفيَها دًاَخاِل َجَهنَُّم َفَجَزآُؤُه مَُّتَعمِّدًا ُمْؤِمنًا َيْقُتْل

حيرم  لـمَعِظيمًا(؟ أ َعَذابًا َلُه َوَأَعدَّ َوَلَعَنُه َعَلْيِه الّلُه

 ِمَن َشدَُّأ إشعال الفتنة بني الناس يف قوله: )َواْلِفْتَنُة

حيرم التفرقة الطائفية والعشائرية بقوله:  لـماْلَقْتِل(؟ أ
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 ِفي ِمْنُهْم ْسَتلَّ ِشَيعًا َوَكاُنوْا ِديَنُهْم َفرَُّقوْا الَِّذيَن )ِإنَّ

ه هؤالء من هذخ القتل دعاة الفتنة ومشايفأين َشْيٍء(؟ 

 وعقاًل السامية؟ وهل أمثال هؤالء يصح شرعًااآليات 

خري أمة على أبناء رجال دين قوامني أن يكونوا 

قادة أم  أرجال دين هؤالءأخرجت للناس؟ ونسأل: 

 ؟؟إرهابيةعصابات 

 ةزقمرت نينافقلـميتبع هؤالء اال يستغرب أن و

اإلرادة، العقول وخسيسو ف ا، وضعالنفوس صارخ

فهذا شبيه بفحوى الربوتوكول العاشر من بروتوكوالت 

 يصغوا أن الرعاع اعتاد )لقد :حكماء صهيون القائل

وطاعتهم،  مسعهم لقاء اللـما نعطيهم الذين حنن إلينا

 لن أنها حد إىل عمياء قوة سنخلق الوسائل وبهذه



23 

 وكالئنا إرشاد دون قرار أي تتخذ أن أبدًا تستطيع

قيادتها(، أفليس هذا ما نراه  لغرض نصبناهم الذين

 على أرض الواقع؟!

بكافة أشكاهلا ال ميكن  هذه الدعوات الفتنوية

 هلا أن تنجح أبدًا.... ألنها ال تريد أن ترى سورية

دولة أبدًا، بل دويالت وأقاليم مفككة ومتناحرة  األسد

ًء على نطقة بنالـميف ا الكيان الصهيونيرعاها يومتقاتلة 

قبل حكام آل صهيون( إىل بن غوريون) همؤسسوصية 

 أمان ولن تكونإن إسرائيل لن تكون ببقوله: ) رحيله

بفسيفساء من تكن حماطة لـمعظمى ما  إقليمية قوة

 (!!!الدويالت الطائفية والعرقية
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 كشف اهلواجس الصهيونية

 األسد للنيل من سورية

 

تابعة احلثيثة على لـمالبد للشباب من ا

شبكات التواصل االجتماعي وصفحات اإلنرتنيت، 

تسرع  تابعة دقيقة وهادئة، دونلـموجيب أن تكون ا

ذه ندسون يف هلـمأو سقوط يف الكمائن اليت ينصبها ا

 الصفحات.

فكثريًا ما روجوا لفكرة أن سورية حتمي 

احلدود اإلسرائيلية، وأنها ال تريد اسرتجاع اجلوالن 
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حتل، وأن هناك عالقات خفية بني سورية لـما

 وإسرائيل؟!!

وهنا البد من متابعة التصرحيات اإلسرائيلية 

 قد جاهر اإلسرائيليون يف األيامسورية، ف ا حيدث يفلـم

اضية بأنهم يراهنون على استنزاف سورية لـما

لشروطهم بنتيجة ما جيري على أرضها من وإخضاعها

ثرية ولكن سأختار منها ، وهذه التصرحيات كأحداث

 بعض البعض.

دير العام السابق لوزارة اخلارجية لـمقال ا

يا "ألون سابق يف تركاإلسرائيلية، السفري اإلسرائيلي ال

ليئيل": )إن إسرائيل معزولة على حنو كبري للغاية يف 

الشرق األوسط. فاحلكم اجلديد يف مصر لن يكون وديًا 
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بق صري السالـما كان نظام الرئيس الـمجتاه إسرائيل مث

 حسين مبارك. وبالنسبة إىل سورية، فهي دولة عدوة(.

كما أعرب الناطق بلسان رئيس احلكومة 

ة ان" يف حديث إىل الفضائيلـمسرائيلية "أوفري غنداإل

اإلسرائيلية عن أمله بسقوط النظام السوري ومتدد 

 العربي حنو دمشق، متمنياً أن يتحرك لـمالتغيري يف العا

السوريون ضد نظامهم )الذي ال يريد السالم مع 

ال نريد السالم الذي  األسد إسرائيل(. ألننا يف سورية

 ، بل نريد السالمالصهيوني وفق شروطهالكيان ريده ي

العادل والشامل الذي حيفظ احلقوق ويعيد األراضي 

 غتصبة إىل أصحابها.لـما
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ان أن )إسرائيل تتطلع إىل تغيري لـموأكد غند

النظام السوري، ألن هذا النظام ال يستطيع التوصل إىل 

سالم مع الدولة العربية. وحنن حنّذر يوميًا من دعم 

األسد حلركة محاس يف قطاع غزة وحزب نظام بشار 

اهلل يف لبنان، وأيضًا للجمهورية اإلسالمية يف إيران(، 

مشريًا إىل أن )الكرة يف ملعب السوريني أنفسهم، فإذا 

 انتفضوا ضد نظامهم، فسنمجِّد حتركهم(.

الرئيس السابق جلهاز االستخبارات  وقال

أثناء حماضرة يف  "مائري داغانوساد( "لـم)ا اإلسرائيلي

يف مؤمتر  1122أيار  6بتاريخ اجلامعة العربية بالقدس 

إن مصلحة إسرائيل هي : )1121القيادة واألمن للعام 

عزل الرئيس السوري بشار األسد عن احلكم، وهو ما 
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ساعدات إىل حزب اهلل يف لبنان لـمسيمنع وصول ا

 ، وهذه التحوالتوسيؤدي إىل إضعاف التأثري اإليراني

تكون جيدة بالنسبة إلسرائيل على الصعيد س

 اإلسرتاتيجي(.

كما كتب عاموس جلبوع يف صحيفة معاريف 

صلحة لـمامقااًل قال فيه: ) 1122آب  12بتاريخ 

ائفة والط األسديف هذا الزمن هي سقوط نظام  اإلسرائيلية

من  األكربان: اخلاسران منهاربرات لـمالعلوية. وا

 وحزب اهلل، إيران، األكربينسقوطه سيكونان عدوينا 

... جانب العدو الثالث يف شكل بشار ونظامه إىل

مفهوم أنه بعد سقوط بشار، ستدخل سورية يف حالة و

 (.من عدم االستقرار لفرتة زمنية



29 

للقيادة  الكيان الصهيونيكل هذا يؤكد عداء 

 يس بشار األسد، ودعمهمثلة بالسيد الرئلـمالسورية ا

مانع يف لـمقاوم والـماط النهج الكل ما من شأنه إسق

سورية، ال لتبديله بنهج آخر، بل لتفتيت سورية 

 وشرذمتها إىل دويالت عرقية وطائفية متقاتلة متناحرة.

وعلى هذا كان البد من السعي احلثيث 

مانع الذين أمسوه لـمقاوم والـمحاولة إسقاط النهج الـم

 )النظام( يف سورية، وذلك باستخدام أدوات رخيصة

حاقدة تركية عثمانية، ولبنانية حريرية، وسورية 

وقطرية تبث مسومها وسعودية وهابية، منشقة خائنة، 

 اجلزيرة يتغرضة كمحطلـمعرب وسائل اإلعالم ا

 .والعربية
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من خالل  والعربيةوهذا ما تنتهجه اجلزيرة 

التقارير اإلخبارية التحريضية اليت تتحدث تارًة عن 

يف اجليش السوري، وأخرى عن زعومة لـماالنشقاقات ا

صراعات طائفية مفتعلة يف سورية وغري ذلك، أو من 

 نقولة عن اليوتيوبلـمفربكة الـمخالل مشاهد الفيديو ا

اليت ال عالقة هلا أصاًل بسورية، أو من خالل شهود 

عيان مأجورين باعوا أنفسهم وأهلهم ووطنهم وأساؤوا 

م للشعب السوري وللجيش السوري بافرتاءاته

 وأكاذيبهم....

 لـماحل حيققوا أن إن العمالء اخلونة يريدون

 حتقيقه، ية عنلـمكل الصهيونية العا عجزت الذي

 وهو سقوط سورية األسد!!!!



31 

وهذا قد مت االعرتاف به مرارًا، ففي مقال 

 1122نيسان  12نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت يف 

ن وحتمل أال يكهل ُيصرح الكاتب يوعز هندل بقوله: )

من دمشق، رأي بالنسبة  رَّلـم، اليت عرفت اإلسرائيل

يوجد اجتاه مرغوب فيه يف جولة  أال؟ حقًا لألسد

ليس لدينا ما خنسره. فقد شكلت ... االضطرابات؟

يف عملية جعل  مركزيًا حمورًا -وهي تشكل -ةسوري

 باتت إيران. إسرائيلذا مغزى على  حزب اهلل تهديدًا

 ...األب األسدوبدعوة من  هناك منذ زمن بعيد

يزدهر حني تكون ساللة  إلسرائيلناهض لـمحور الـموا

انية يف احلكم. االستقرار الوحيد الذي لـمالع األسد
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 هو يف األخريةنطقة يف العقود لـما إىل ةجلبته سوري

 إسرائيل(.احلفاظ على حالة القتال حيال 

 أيد هنالك بالدليل القطعي أن ثبت وقد

األمن  زعزعة على تعمل وبعيدة قريبة خارجية

شحنات أسلحة  تفكم ُضبط سورية، يف واالستقرار

وكم مرة  جاورة؟لـمالبلدان ا مع السورية احلدود على

 الغاية هذه خلدمة شف عن مبالغ مالية ضخمة دفعتُك

 سورية؟ وظيفتها ختريب جهات إىل

وكلنا قد قرأ أو اطلع يف الفرتة األخرية على 

قصر يف ت لـمتصرحياتهم يف الصحف اإلسرائيلية واليت 

فضحها وسائل اإلعالم الوطنية وشبكات التواصل 

 االجتماعي للناشطني يف حب الوطن.
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والبد هنا من أن نشري إىل أن هذه اهلواجس 

 ونيود الصهيلـمدم التليست حديثة العهد، بل قدمية ِق

حيطة بالكيان لـمالداعي إىل استعباد كل الشعوب ا

 نأجيب على كل يهودي الصهيوني، حيث ورد فيه )

 ىبقلت األرضيف  األممنع استمالك باقي لـميبذل جهده 

 (.السلطة لليهود وحدهم

هذه اهلواجس اليت ُفضحت يف كتاب )اخلطر 

اليهودي.. برتوكوالت حكماء صهيون(، حيث ورد 

 اهلل نم خمتارون أننا األنبياء شريعة يف نقرأ فيه: )إننا

األرض(، وهذا ما متثل بإقناع َمن حوهلم  لنحكم

باخلنوع، وبالسيطرة على جملس الشيوخ األمريكي، 
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وعلى قرارات جملس األمن، وعلى قرارات اجلامعة 

 ستعربة، فكيف تكون السيطرة من قبلهم؟لـما

 يف ننشر أن )جيب :ورد يف الربوتوكول السابع

ة( تبادللـما والعداوات نازعاتلـموا الفتنة األقطار سائر

وقد جنحوا يف تسخري كل من أمراء وملوك اخلليج 

العربان، وحكومة الطاووس أردوغان، وبعض أطراف 

.. .اجلعجعة احلريرية يف لبنان، وتوظيفها ضد سورية

 فالواجب ضدنا، االحتاد فقرروا اجلريان غدر )وإذا

ية(، وهذا لـمعا حرب خبلق ذلك على جنيب أن علينا

لكي اهلامشي األردني إلسرائيل، لـمما يفسر اخلنوع ا

والعالقات احلمدية القطرية اإلسرائيلية احلميمة، 

 .واحلقد الذي يكنه هؤالء للقيادة السورية الشريفة
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هذه السيطرة غايتها االستعباد لبقية الشعوب 

 نمنك ينماوهذا ملخص يف الربوتوكول الرابع عشر: )ح

 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 

 والـمسيحيبوت عالتا العلوياليت تنادي: )

خ الفتنة يف درعا لتكفري عبريوت(، وهلذا دعا مشاي

إخوانهم يف السويداء، وهلذا حرض العرعور قتل أهل 

الريف يف الساحل السوري، وهلذا حرض اللحيدان 

على قتل ثلث الشعب السوري ليسعد الثلثان، وهلذا 

زعومة على اإلنرتنيت لـمأيضًا كانت شعارات الثورة ا

 )إسقاط نظام البعث الكافر...(؟؟
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كل فتنة يف البالد هي من واخلالصة هنا أن 

أحد اسونية حيث ورد عن لـمصنع الصهيونية وا

كل ثورة، أو )احلاخامات قول يستحق التمعن فيه: 

شغب، أو منظمة إرهاب وختريب يف أية بقعة من 

صلحة خلرينا لـماألرض هي صادرة منا، ولنا فيها كل ا

 (.ختارلـمفقط، ألننا حنن شعب اهلل ا
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 والقائد التمسك بوحدة الوطن

 

هناك حماوالت دائمة وحثيثة للفصل بني 

 ىلإوالقائد، للوصول  لـمالوطن والقائد، أو بني الع

الفصل بني الشعب والقائد، بني شباب الوطن والقائد 

 الشاب!!

طلب الشعيب واحلكومي لـماإذا ما قارنَّا بني 

 بنيو ،هو اإلصالح وتطوير البلدو األسد ةيف سوري

قاوم لـمالنهج اهي تغيري وطالب اخلارجية لـما

يف الوضعاحلر الشعب السوري جند أن  مانع،لـما

 ذا هووه ،األسدبشار الراهن مرابط بقوة حول القائد 

اليت متر بها  األزمةأما طلوب.. لـملنجاح الالضمان 
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ان يستطيعالشعب ألن القائد وستكون عابرة فسورية 

 .اخلارجالتغلب على الضغط الكبري من 

مثل األ ثل النموذجاألسد مت ةيف سوريفالقيادة 

شرتك لـممن خالل العمل ا ،مع الشعب ايف تالمحه

على وقف نزيف جراح الوطن اليت حاولت مدية 

ؤامرة أن تعمِّقها، وجراثيم الفتنة وفريوسات العمالة لـما

شرتك دعا إليه السيد لـمأن تلوِّثها، وهذا العمل ا

وقف النزيف مسؤولية وطنية ) الرئيس عندما قال:

يشارك فيها كل مواطن.. أما الوقوف على احلياد فهو 

تعميق للجرح.. فكلنا مسؤولون عن محاية أمن 

 (.واستقرار الوطن بغض النظر عن مواقعنا أو آرائنا
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البعض علينا ويتهمنا بأننا نغالي ونبالغ  قد يردُّ

كننا نرد ولاألحالم الزائفة،  لـميف التفاؤل ونسافر يف عا

 خالل مسرياتالسوري  ابما أبداه الشب عليهم بقولنا:

يدانية وفعالياته لـمليونية وحتركاته الـمالتأييد ا

قديم الوعي وت من عمق يف الثقافية ونشاطاته االجتماعية

عه عن صغائر على أية مصلحة، وترفُّ الوطنمصلحة 

من حالة  األمور، وإميانه بأن حالة النظام أفضل

ات واليت تفتح شهية اإلراد ،الفوضى اليت ال نظام فيها

 حلكمةاىل إشعبنا، إضافة  األجنبية للعبث يف مصري

القائد احلكيم تميز الذي أبداه لـموالدراية والتفاعل ا

ؤامرة، وقد أشار السيد لـمبشار األسد، كل هذا أسقط ا

ؤامرة أتى من لـمالرد على االرئيس إىل ذلك بقوله: )
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مبجمله ليثبت مرة أخرى وعيه  الذي هبَّ عبقبل الش

نؤمن بأن بدورنا . وحنن (الوطين الذي فاق التوقعات

ؤمنة لـمال إنقاذ منها إال بالبطولة ا ةمحن العظيلـما

مانعة.لـمقاومة الـمالوطنية ا ؤيدة بصحة العقيدةلـما

ادة بقي األسد يتمتعاحلكيم بشار الرئيس ف

الشاب سارع هذا الرئيسوقد  ،بقيةالمميزة عن حكيمة 

إىل التعاطي مع هذه الفتنة من منطلق تنور لـما

، ففعَّل مكامن صلحة اخلاصةلـمصلحة العامة ال الـما

ى أقوسورية األسد وستبقى  ،األسد ةسوري القوة يف

ة شعبها ألنها كانت دائمًا بقيادتها وشعبها بوحد

 اليتو ،نطقةلـمالشريفة يف ا قاوماتلـملالذراع األقوى

اليت حياولون وما هذه الفنت  ،أذاقت العدو طعم الذل



41 

يائسة لرد إال حماولةزرعها يف صفوف الشعب السوري 

، فسورية الغاصبالصهيوني هلذا الكيان  االعتبار

عقل واحللقة األقوى يف لـمااألسد كانت وما زالت 

 ي.مواجهة العدو ومشروعه التقسيم

هذا عهد سورية بشار األسد، فقائدنا صاحب 

عهد ووعد ووفاء.. وإننا لعلى ثقة بأن قيادته احلكيمة 

جرمة وأحالفها لـملن تسمح هلذه العصابة اإلخوانية ا

عارضة احلاقدة بالعبث يف هذا الوطن، وسرتفع لـما

تغطرسني، لـمجرمني الـمزلزل، وتنذر الـمالصوت ا

هذه القلعة الصامدة،  وجتعلهم يعيدون حساباتهم مع

 رمز العزة والوحدة والكرامة..
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 من يصنع الـمستقبل؟

 

يقتنعوا بعد أن سورية األسد هي  لـميبدو أنهم 

يد راحل، وقد عرب السلـماليت تكتب التاريخ ومتفصل ا

الرئيس يف جامعة دمشق عن كل هذه التحوالت 

 ما نقوم به اآلن هو صناعةيحًا ال تصرحيًا بقوله: )لـمت

تقبل سلـمستقبل ستكون يف الـمستقبل وصناعة الـما

ستقبل الذي لـمعبارة عن تاريخ.. هذا التاريخ أو ا

قبلة لـمنصنعه اآلن سيؤثر على العقود أو األجيال ا

ستقبل، وحنن لـمفنحن الذين نصنع ا(، لعقود قادمة

الذين سنرسم خارطة الشرق األوسط اجلديد كما نريدها 

 يريدونها لنا ألننا أحرار.حنن، ال كما 
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تخاذل للقوى السياسية لـموقف الـماأما 

ذل لـمهني والـموالسكوت استعربة، لـمالغربية وا

سوف يكون القرب ف ،الشعارات اإلنسانيةألرباب 

أصحاب  ،لكل العمالء واخلونةالسياسي والتارخيي 

 شبوهة كاحلرية والدميقراطية و.....لـماقاويل األ

ستقبل القريب يبشر بأن ما لـمويبدو أن ا

حاولوا إشعاله يف سورية األسد، سيشتعل يف كل الدول 

اليت تآمرت على سورية لينطفئ يف سورية، لتكون 

مرحلة جديدة تقود زمامها سورية األسد، وحنن نشهد 

 يالكيان الصهيوناليوم ما جيري يف أمريكا وبريطانيا و

والسعودية والبحرين ومصر واألردن وتركيا وغريها، 

وسنشهد ما سيجري يف فرنسا، وسنشهد سقوط 
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السراب القطري العميل، ولكن بقليل من الصرب 

واهلدوء، ألن القائد احلكيم بفراسته اإلميانية وُبعد 

نظره وعمق فكره ونبل سلوكه ال خيطط من أجل شهر 

، بل لعقود أو شهرين، وال من أجل سنة أو سنتني

قادمة، فعلينا أن نثق بقيادته احلكيمة اليت ال مثيل 

هلا يف هذا العصر، وعلينا أن نثق متامًا أن كل َمن 

ًا ئتطاول على هذه القامة الرفيعة الشاخمة سيعود مطأِط

رأسه ليقبل أقدام السوريني يوم يشاء احلق أن ينتصر 

 احلق، وإن غدًا لناظره لقريب.
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