
 

   المقاومة الفكریـة

     لماذا لم یستعمل األسد القوة منذ البدء وما السبب األعظم للحرب على سوریا

  

                                                                                                              بقلم: یامن أحمد
                                                                                               الجمهوریة العربیة السوریة

 
اإلنفعال. نحو اإلنحدار دون العقل متن على السالم ویشرعها المزاج رماد على الروح تقدها لم إن للحرب                   القداسة
ألن لها. رؤیتك العدو الیشتهي حیث من الحقیقة تشهد كي السمو معارج إلى بك یسري ما هو التقي الفكر                     فإن

  إقصاء اإلنسان عن الحقیقة أعظم مایقوم به العدو الذي یحكم ثروات وسیاسات هذا العالم.
األسد قراءة ألن ضدها وقفوا بل البدء، في السوریین بعض یتقبلها لم ولكن خفایاها وأشاع الحقیقة قرأ من                    هناك

 كانت مبكرة ولم تحط بها العقول إال فیما بعد.
فكري بفارق الشمس،أي طلوع ومدارج العقل شاهقات من یقرأ كان التراب إلتحام مع السوریین إلتحام أعاد                  فمن
تشكیل منع في األمریكي هزیمة لتكون الواقع عن الدولة بفصل الخارج محاوالت مع سوریة وجود یفرض                  جعله
خارج إسرائیل تتمدد ولكي النهوض، من لمنعه الوطن صدر على المذهبیة الكیانات تقویة و طوائف                 جیوش
على األمریكیة اإلستخبارات كهنة عمل لقد دمشق. إلى الطریق الطائفیة األدمغة تشق أن بعد العازل                 جدارها
بین الفالق وإلیجاد الجریمة ثورة نیران المذهبیة الفتن لتكون الجغرافي التقسیم مخطط تفعیل قبل الطائفي                 التقسیم
الكمائن خریطة في السیر تم وإال العسكریة الحلول لممارسة مباشرة السالح األسد یوجه لم ولهذا                 السوریین
المواجهات تتماهى ال كي الكلي المشهد عن الحجب إزاحة على السوري العقل عمل لقد المجهول. في                  واإلنخراط
كي الدولة مؤسسات فیها أخفى وقد شاشاته على طاحنة طائفیة حربا یقود الذي القذر اإلعالم تحقیقه یرید ما                    مع

 یضطر الجمیع  للعمل على حمایة مذهبه وكیانه بعید إختفاء الدولة إفتراضیا.
الشعبیة (العفویة) علمیا یمنع ما وهذا طویلة، سنین إلى إحتاجت بل عجل على تحاك لم سوریة على                   الحرب
آخر مذهبي مد من المذهبي والخوف بالكراهیة األنفس وشحن طائفیا اإلقلیمیة األجواء تطعیم تم فقد ثورة                  بإنطالق
تظهر الحرب بدأت وقد الصهیوني المد غرقى العرب معظم بأن للشفقة والمثیر العربي الربیع مایدعى                 قبل
حین في تموز حرب في المقاومة لنصر الدعاء بحرمة وأفتى التعلیمات الوهابي تلقى فقد الخفي. التفعیل بعد                   لفظیا
التحریض وكان للمقاومة الدعاء بحرمة أفتى من هناك أن إال العالم أحرار جمیع بإسم تحارب كانت المقاومة                   أن
أعطیت كما خطیرة. لوقائع وإستعدادات للفتنة دعوة إنها الیهود! من أخطر عدوا هناك بأن یقول الذي                  الخطیر
الشمطاء تحدث مع هذا كل وتماهى یتشكل شیعي هالل ثمة بأن وقال طائفیا وصرح األردن لملك                  التعلیمات
بأن یعقل فال مصادفة یحدث لم شیئا أن أي الجدید. األوسط والشرق الخالقة الفوضى عن رایس لیزا                   كوندي
البدء في ناعمة بطریقة األسد إخضاع خطة تنجح لم واحد. معسكر ضمن شخوصات وهم منجمین هؤالء                  جمیع
الجوالن عودة مقابل أردوغان وتركیة قطر عبر إیران مع والحلف المقاومة عن بالتخلي إقناعه محاوالت بعد                  أي
لشهدنا سوریة مع القطري التركي بالتقارب تحقق نجاحا ثمة أن ولو قاطعا رفضا رفض األسد أن إال                   ولبنان
ماحولها حكم إمتیازات مع الناتو في عضوا و المقاومة صراط خارج دمشق وألصبحت األسد مسار في                  تغییرا
وهذا التفسخ یصارع ومجتمع للتقسیم تتعرض أرض هناك المصالحات مع تشتبك أنت بینما أمتي: بن یا                  مباشرة.

 مایریده األمریكي أن تشتبك مع الحل ولیس مع الحرب .
اإلعالمیة واألكاذیب العالمیة الحرب هذه له ماحضر المستحیل في المتجذر وموقفه األسد معرفة العدو یحقق لم                  لو
األمریكي أوحى عندما الكمائن في الثورجیون وقع لقد المقاوم. السوري الذهن تقییم في المسبقة الهزیمة على                  دلیل
یستغیث كان الذي فمن داعش بتشكل هؤالء ساعد النظیر ومنقطع مریع وبغباء المسلمین بإخوانكم إستغیثوا أن                  لهم

 بالمجاهدین وأخرج المارد الجهادي  من أقبیة اإلستخبارات األمریكیة بعون الجهل القاتل!



في یكمن األخطر السبب أن إال الباطنیة الثروات على لإلستحواذ فرضت قد الحرب بأن نعلم كسوریین                  نحن
أن كما الالمعقولة القباحة بهذه الحرب جعلت التي الحقیقة وهي السوري یعتنقها التي المقاومة الفكریة                 الثروة
دول ضد مماثلة حروب هناك لكانت وإال فقط النفطیة الثروة لسرقة قامت أنها على الفكر الیرشد الحرب                   حجم
من فقدت وقد للحقیقة تتمة هناك أن أي بسوء!! الصهیوني العدو الیمس الذي الفكر علیها سیطر التي                   الخلیج
من واألمریكي الیهودي الرعب وهو ( الجحیم قلب في جراحة ) كتاب في سابقا ذكرتها و السیاسي                   التحلیل
الصهیونیة ضد الوجودیة حروبه في ماحققه أضعاف سیحقق وبهذا الثروات لهذه المقاوم السوري اإلنسان                إمتالك
مایفسر وهذا الصهیوني الرعب جوهر یكمن هنا و الیوم مكتشف هو مما بالمائة خمسة حینها یمتلك لم                   وهو
إنتصر الذي ذاك السوري اإلنسان سحق هدفها ومازال كان والذي السوریین ضد المسعورة الطائفیة                حمالت
التعود كي السوریین بین فیما الحرب نشبت ولذلك والثمانینات السبعینات في الصهیوني ضد سویة وأباؤه                 أجداده
كافة خسر ألنه موحد كشعب جمیعا یواجهنا ولم تقلیدیة حرب عبر قتالنا عن العدو تراجع ولهذا األولى                   إنتصاراتهم
لم كما جمیعا حاربنا فقد أعداء جعلنا عبر ضدنا الحرب كانت ولهذا موحدین. كنا عندما مواجهتنا في                   حروبه
قادة بفضل المجتمع في الجزئي الشرخ صنع ألنه أعداء جعلنا عندما األساسي هدفه وحقق قبل ذي من                   یحاربنا
الثروات إكتشاف بعید دمشق وتأثیر موقع من تبدأ الحقیقة وعمالء. وقتلة محرضین و حمقى من األول                  الصف
إقلیمیة مجرة لقیام فلكا یكون مقاوم سیادي إقتصادي عمود قیامة عند یتمثل األمریكي مایخشاه وأكثر                 الهائلة
دولة أي بأن العالمیة السیاسات في اإلستراتیجیة القراءة یمتلك من كل لدى المعلوم فمن دمشق. مركزها                  مقاومة
القوي اإلقتصاد فإن وعلیه المنطقة سیاسات في التأثیر محور ستكون عالمیا مؤثرة جغرافیة على تقع                 مركزیة
الشعوب طبیعة ألن واقعا أمرا سوریة إلى المحتلة السوریة األرض عودة وستكون المنطقة تكوین یعید                 سوف
المطلع و تركیة قبل من المحتلة السوریة األراضي في السوري على ماینطبق وهذا اإلقتصادیة القوة مع                  تلتحم
معیشتهم في الوحید إعتمادهم أن وكیف للسوریین(األتراك) اإلقتصادیة المعاناة یعلم التركیة األوضاع              على
(التركي) السوري موقف علیه سیكون فماذا التركي المنتج غالء بسبب السوریة بالمنتجات مباشرة متعلق                الیومیة
السوریة الذات عن المنفصل السوري اإلجتماعي اإلنصهار یتم المنافذ هذه عبر نفطیة! دولة سوریة تصبح أن                  بعد
وإسرائیل. وأمریكا تركیا في العمیقة الدول ماتخشاه وهذا سوریة إلى السوري وعودة اإلقتصادیة السیاسات                مع
ألن سوریة ضد هؤالء وحماقات جنون نشهد ولهذا الحربي، السالح یحققه ال ما یحقق الذي اإلقتصادي التحر                   إنه
أحد هو دمشق إضعاف فإن ولهذا تشاء. كما حدودها ترسم أمة ببناء كفیل التقي بالفكر المعزز القوي                   اإلقتصاد
لن وهنا وبكین موسكو ثم ومن دمشق إلى طهران من اإلقتصادي العمود یتشكل ال كي سوریة على الحرب                    أسباب
تعاظم مع المقاوم الفكري العامل هو واألهم والعسكري، إإلقتصادي بل فقط السیاسي القرار مركز دمشق                 تكون
إلى العقل نظر إن والعربي. السوري المجتمع في هائل تأثیر ذات شعبیة قوة یشكل ماسوف وهذا المادیة                   الثروات
نفوذها بأن ستدرك ولكن (جغرافیا) إقلیمیا مؤثر موقع تكون كي تؤهلها ال مساحتها بأن یدرك سوف قطر                   دویلة
العقل ولیس القطیع سوق فكر إتباعها من بالرغم تأثیر عوامل عدة إلیها جذب الذي إقتصادها عبر ومازال                   كان
من قطر. یدعى الذي الغاز على العائم المكروب مع مقارنة وتأثیرها وموقعها دمشق إلى ننظر أن علینا                   وهنا
الجهل في مشردون بأنهم والمعارضة الثورة یدعي من على تحكم أن تستطیع المختصرة القراءة هذه                 خالل
من ودمشق عابرة دولة سوریة من یصنعوا كي الخارج بهم جاء فقد أنفسهم. یحكموا أن ال و الحقیقة                    والیعلمون
خارج فهم مایجري حول رؤیة أي یمتلكون ال هؤالء بأن المشكلة األبدیة. إلى اإلنسان لعبور بواباتها                  فتحت
سوى المقدسة األرض هذه یحكم ..لن قیامها وألسباب لها لجهلهم الحرب داخل و ألهدافها معرفتهم بعدم                  الحرب
من مع یقارن ال سوریة تنتصر أن ألجل یحارب فمن دمشق تكوین إعادة في للسذج والمكان السوریین                   األسیاد
دمشق یحكموا لن سنین ثمان ومنذ یوم كل بینهم فیما یقتتلون ومن الوطن، على زقاق ینتصر أن ألجل                    یحارب
الحرب عن هؤالء تحیید على تعمل دمشق ماتزال هذ كل ورغم سنین ثمان منذ المجرم العالم تقارع                   التي
األمریكي بأن الیعلمون وهم ثورة أنها على یصرون هؤالء من األول الصف ولكن المخطط من                 وإنتشالهم

  یحاربنا جمیعا.
الشرق في الخارطة عن تختفي سوف دول ثمة بأن السابق األمریكیة المخابرات إدارة مدیر هایدن مایكل                  یقول
وهذا فرسانه مع إجتیازها في نجح وقد فناء حرب یواجه ومازال كان األسد بأن یعني فهذا سوریة ومنها                    األوسط
عبر األسد عمل ولهذا سوریة وتختفي الفناء تحقیق یتم كي السوریین إحتراب في تمثل األول الهدف بأن                   مایؤكد



التي داعش دولة هي الخارطة عن إختفت التي الدولة المخطط.. سیر عن هؤالء بتحیید معا والمصالحات                  الحرب
اإلستراتیجي العقل هزیمة بهذا لندرك والعراق سوریة في زراعتها بعد عاما لثالثین تحیا أن األمریكي                 توقع
في البدء منذ األسد مافعله صوابیة لنا تؤكد الحقیقة وهذه األسد إتبعها التي السیاسة مواجهة في                  الصهیوني
عودتهم مقابل المسلحین سالح وإلقاء األحداث إستیعاب عبر اإلختفاء نظریة سقطت فقد الصفریة الحرب                مواجهة
دور وكان بل السوري التكوین إعادة إلى التقسیم مخطط من الجغرافیة إلعادة المصالحات على                والعمل
وتوجیه سوق الیستطیع األمریكي ألن القذرة الحرب تفاقم ویعطل الخفایا یلج فكري عامل أول هو                 المصالحات
منذ بأن ونذكر الدماء سیل من البد فكان لجذبهم مؤاتیة إقتتال بیئة خلق دون العالم حول من الجهادیین                    جیوش
أي فهمها یستطیع التي الكلمات فهي اإلعالم ومنابر والشرفات األسطح على من التكبیرات كانت األول                 الیوم
فمنذ "الجهادیین" لتجییش حسبان في فعل كل كان فقد السذج جمیع لتحرض وكاف العالم حول مسلم)                  (مجاهد
السذاجة من فكان مسلمین) یا أنتم (أین والعالمي الذاتي إعالمهم عبر الثورجیین لنجدة دعوات كانت االول                  الیوم
علیها توجب بینما الجهادي الجذب بیئة وخلق المخطط في شریكا ستكون ألنها أوال السالح الدولة تستعمل                  أن

 المواجهة.
فیما یحتربون مجانین مع وعسكریا وفكریا سیاسیا تتوافق أن العالمي التوازن فرض عن تبحث مؤثرة لدول                  كیف
والیبحثون اإلستراتیجي التحالف لیكتمل فعالة قوة على سیاساتهم تستند كي الفعال والعقل الدولة یریدون فهم                 بینهم
وحاول معتقداته عن وتخلى میول أي من الشخص تجرد فإن المدنیین. على الهاون ورماة األنفاق تجار                  عن
عقلیة حالة (الثوار) لدى یجد سوف األمة تدمیر أو بناء في الجهل وقوة العقل قوة عن عن جدید من                     البحث
صراعات بل وطن لنا یقدمون لن فهؤالء التنتهي ومواجهات بینیة حروب في ألنهم شيء أي بناء                  التخولهم
معرفة عند نجده السوریة األرض على من ونفیهم السوریین إفناء على یعمل األمریكي أن على والدلیل                  المتناهیة
بالرغم سوري غیر ألف(جهادي) وثمانین المائة تتعدى وهي اإلرهابیین جنسیات من سوریة دخلت التي                األعداد
ندرك أن یجب وهنا العدد هذا من أكثر وهناك بل الفكر ذات ویحملون العدد بنفس سوریین مسلحین وجود                    من

 الحقیقة  التي تقول بأن محو العنصر السوري هو أحد أسباب الحرب على سوریة.
 الحق أقول لكم:

 
معتقداتهم لسجناء الحقیقة.كیف نحو بالفكر تعلو ولن الخالص نحو تحلق لن الناسوت جرم في الغارقة األرواح                  إن
أنتم وسواطیركم سیوفكم .رغم إنتصارا! الحقد صنع وهل موطنا! العبید حرر هل األمم تحریر على یعملوا                  أن
نشوب عند الملیارات تلك الحقد أثریاء أودع لماذا فكرتم .لو فقط األنفس إشمئزاز ولیس عقل كل شفقة                   تثیرون
الوقوف به األجدر كان الحیاة لكم یرید فمن آخر مكان من أنفسكم على لتعرفتم قبل من یمنحها ولم جهالتكم                     ثورة
على تحصلوا كي والرصاص بالمال أمطركم فمن (الثورة) إلى أوصلتكم التي اإلفتراضیة "المحن" في                معكم
بأنكم لتشهدوا المحاكمة هذه أمام مطوال الوقوف علیكم السلم. في هذا كل لكم یصرف أن بمستطاعه كان                   الحیاة،

  جیوش المؤامرات ال الثورات.
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