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ت�أكيد على تمازج ال�سوريين بعيداً عن العي�ش الم�شترك� ...إعادة االعمار والم�صالحة الوطنية ومكافحة االرهاب �أبرز نقاط الخطاب

الأ�سد ال�سوري رئي�س ًا لوالية جديدة مدتها � 7سنوات

الرئيس األسد يؤدي القسم الدستوري
أدى الرئيس ال��س��وري بشار األس��د القسم
الدستوري لوالية رئاسية جديدة مدتها 7
سنوات ،وذلك في قصر الشعب في العاصمة
دمشق ،أمام رئيس وأعضاء مجلس الشعب،
وحضور رسمي وشعبي كبير ،حيث ألقى األسد
بعد أدائه اليمين الدستورية خطاباً ،تناول فيه
مالمح المرحلة المقبلة في واليته الرئاسية ،في
المجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية.
وب���رز ف��ي خ��ط��اب ال��رئ��ي��س األس���د ع��دد من
النقاط المفصلية الرئيسة ،تمثلت بالتأكيد على
مواصلة تطهير البالد من االرهابيين والتأكيد
على دور المصالحات الوطنية وفعاليتها
لضمان عودة األمن الى سورية ،وتضميد الجراح
النازفة بين أبناء الوطن الواحد ،وتفعيل دور
مكافحة الفساد في الدولة والمجتمع ،إضافة
إلعادة اإلعمار وترسيخ مفهوم االندماج الكامل
بين السوريين والتجانس بين أبناء سورية
بمختلف طوائفهم و مذاهبهم ،ليكون البديل
عن العيش المشترك.
وتطرق األسد الى دور األخالق في المجتمع
على اعتبار أن لها الدور األكبر الذي بنت عليه
األزم��ة أسس صمودها ،وق��ال« :إذا كان هناك
اليوم شبه إجماع بين السوريين أن السبب
األساسي النغماس البعض في تدمير الوطن
هو الجهل ،فإن األساس األخطر الذي بنيت عليه
األزم��ة هو انعدام األخ�لاق ،فانعدام األخالق

 ...وخالل استعراضه حرس الشرف
هو الذي يؤدي إلى تشويه الشرائع ،واحتقار
ال��ش��رف ،وب��ي��ع األوط����ان ،وبالنتيجة فناء
األمم ،وهو العائق األكبر لتطور المجتمعات،
فالتطوير ال يعتمد فقط على األنظمة والقوانين
على أهميتها ،لكن األهم أن التطوير ثقافة مبنية
على األخ�ل�اق ،أي ال تطوير ب�لا أخ�ل�اق ،هما
صنوان متالزمان ،قد تؤدي األخالق الحميدة
والرفيعة لحسن تطبيق القوانين ،ويمكن

الم�صالحات المحلية
قطعت الطريق على
المخططات الخارجية
للقوانين الجيدة أن تنمي األخالق ،لكن ال يمكن
لها أن تزرع بذورها إن لم تكن قد زرعت مسبقا ً
في األسرة والمجتمع».
وأك��د الرئيس السوري على أهمية الحوار
الوطني الذي أطلقته الدولة مع مختلف القوى
السياسية و الحزبية والفعاليات االجتماعية،
مشيرا ً أن هذا الحوار اليرتبط بالمرحلة الراهنة

بل يسعى لرسم معالم مستقبل الوطن وشكل
ال��دول��ة في كل المجاالت من دون استثناء،
ويناقش كل ما يرتبط باألزمة أو ال يرتبط بها،
وما سبقها أو ما نتج عنها.
وق��ال الرئيس األس��د ف��ي خطابه« :بعد 3
سنوات و 4أشهر أراد الشعب ونفذ ..وتحدى
كل أشكال الهيمنة والعدوان بحمل السالح،
أو بقول كلمة الحق» ..معتبرا ً أن «المشاركة
الكبيرة في االنتخابات الرئاسية األخيرة التي
جرت في الثالث من حزيران ،كانت استفتاء في
وجه اإلرهاب وأسقطت مشاريع الدول الكبرى
والقيادات المنقادة».
وانتقد األس��د الشعارات التي طرحت في
بداية األزم��ة السورية ،متوجها ً للسوريين
بالقول« :فشلوا بإقناعكم أنهم الحريصون
ع��ل��ى م��ص��ال��ح ال��ش��ع��ب وح��ق��وق��ه ،وف��ش��ل��وا
بإشعاركم أنكم بحاجة ألوصياء عليكم إلدارة
أموركم وشؤون بالدكم ،وفشلوا أخيرا ً ونهائيا ً
بأن يغسلوا أدمغتكم أو أن يكسروا إرادتكم»،
معتبرا ً أن «ال��س��وري��ي��ن أف��ش��ل��وا مخططات
الخارج والعمالء».
واعتبر األسد أن «الحرب التي تخاض ضد
الشعب السوري هي حرب قذرة ،وأن انتصار
الشعب ال��س��وري على ه��ذه ال��ح��رب ل��م يكن
ليتحقق ل��وال الجراح التي قدمها ،مؤكدا ً أن
المستقبل ملك للشعب وال غيره ،وأن سورية ما

زالت قادرة على الصمود والبناء.
وأك���د ال��رئ��ي��س األس���د على «ان��ت��ه��اج مبدأ
المصالحات المحلية التي تقطع الطريق على
المخططات الخارجية» ،معتبرا ً أن «من عاد إلى
الطريق الصحيح سامحته الدولة فعاد وقاتل
إلى جانب الجيش» ،وشدد على عدم الحوار مع
من أسماهم «القوى العميلة» على أساس أنها
سورية ،بل كممثلة للدول التي تتبع لها ،وفي
هذا السياق شن هجوما ً على جماعة اإلخوان
المسلمين مطلقا ً عليهم اس��م «الشياطين».
وشدد األسد على محاربة اإلرهاب بالقول «لن
نتوقف عن محاربة اإلرهاب وضربه أينما كان
حتى نعيد األمان إلى كل بقعة في سورية».
واعتبر األس��د أن «هناك مخططا ً كبيرا ً في
المنطقة ل��ن يقف عند ح���دود س��وري��ة ،وأن
ال���دول العربية واإلقليمية والغربية التي
دعمت اإلرهاب ستدفع هي األخرى ثمنا ً غالياً،
منتقدا ً بعض ال��دول اإلقليمية التي لها دور
فاعل في األزمة السورية» ،قائالً «نحن ال نحب
العنتريات وال البندريات التي تعني االنبطاح
والعمالة».
وانتقد الرئيس األسد موقف رئيس الوزراء
التركي رجب طيب أردوغان من سورية ،حيث
قال« :إن أردوغ��ان ال يجرؤ على تمني الصالة
في المسجد األقصى كما فعل في تمنيه الصالة
ف��ي المسجد األم���وي» ،و رب��ط م��ا يجري من

عدوان «إسرائيلي» على قطاع غزة بما يحدث
في سورية قائالً «:ما يجري اليوم في غزة ليس
حدثا ً منفصالً أو آنياً ،فمنذ احتالل فلسطين
وصوال ً إلى غزو العراق وتقسيم السودان ..هو
سلسلة متكاملة ،مخططها «إسرائيل» والغرب
لكن منفذها كان دائما ً دول القمع واالستبداد
والتخلف».
وشدد على أن «القضية الفلسطينية ستبقى

االنتخابات الرئا�سية
كانت ا�ستفتاء
في وجه الإرهاب
القضية المركزية استنادا ً للمبادئ واستنادا ً
للواقع وما يفرضه من ترابط بين ما يحصل في
سورية وفلسطين» ..وهذا يتطلب منا أن نميّز
تماما ً بين الشعب الفلسطيني المقاوم الذي
علينا الوقوف إلى جانبه ،وبين بعض ناكري
الجميل منه ..بين المقاومين الحقيقيين الذي
علينا دعمهم ،وال��ه��واة الذين يلبسون قناع

المقاومة حسب مصالحهم لتحسين صورتهم
أو تثبيت سلطتهم».
وأكد األسد في خطابه على «تخليص مدينة
الرقة من اإلرهاب ،وأنه لن يهدأ للسوريين بال
حتى تعود حلب آمنة مطمئنة ،كما توجه بالشكر
إلى األوفياء من أبناء المقاومة اللبنانية األبطال
الذين خاضوا المعارك المشرفة ال��ى جانب
الجيش السوري ،وأيضا ً إلى إي��ران وروسيا
والصين في اح��ت��رام ق��رار الشعب السوري،
وموجها ً التحية األكبر للشعب السوري الذي
كان احتضانه ألبنائه العسكريين ،حاضنة
إلنجازاتهم وأساسا ً النتصاراتهم ،قائالً «معكم
ستبقى سورية شامخة عصية على الغرباء».
وق��ال الرئيس األس���د« :إن الفساد يشكل
ال��ت��ح��دي األك��ب��ر ألي مجتمع أو دول���ة ،وأن
مكافحته تأتي عبر الحساب واإلصالح اإلداري
وتطوير مناهج التعليم والمؤسسات الدينية
التعليمية» ،معتبرا ً أن «مكافحة الفساد هي
أولويتنا في المرحلة القادمة في مؤسسات
الدولة والمجتمع ككل».
و أض��اف« :إن الضرر األكبر ال��ذي أصاب
االقتصاد هو في تدمير البنى المادية الحيوية
لنمو االقتصاد واستمراره» ..مؤكدا ً أن «إعادة
اإلعمار هي عنوان اقتصاد المرحلة المقبلة،
وأن ورش إع��ادة اإلعمار ستبدأ على األرض
مطلع العام المقبل أو نهاية العام الجاري».

خطاب الأ�سد...ر�سائل للداخل والخارج وت�أكيد على الثوابت الوطنية

زعير :الخطاب برنامج عمل لل�شعب والدولة والمكافحين في هذه الأ ّمة
مرهج :ال�شعب ال�سوري ي�ستحق م�ستقب ًال �أف�ضل وحياة كريمة
�إبراهيم :الرئي�س الأ�سد م�ستهدف منذ توليه ال�سلطة عام 2000

دمشق  -سعد الله الخليل
وج��ه الرئيس ال��س��وري بشار األس��د خالل
خطاب القسم رسائل للداخل والخارج أعاد
من خاللها رسم الثوابت السورية في الدعوة
للحوار والعفو عن حاملي السالح الذين عادوا
الى كنف الدولة ،مع التأكيد على االستمرار في
الحرب على اإلرهاب.
وفي حديث لـ«البناء» رأى المحلل السياسي
ث��ائ��ر إب��راه��ي��م أن ال��رس��ال��ة ال��ت��ي أراد األس��د
إيصالها الى الشعب السوري ،هو أنه ليس
الرئيس الذي يتخلى عن مسؤلياته وشعبه،
وأن الدولة لن تسقط ،وأن من ينتمي إلى هذا
الشعب رأسه مرفوع وأن انتصار سورية في
المعركة أكيد.
وأضاف« :أن الرئيس األسد رسم من خالل
القسم أم��س ،مرحلة ج��دي��دة لبناء سورية
الحضارة ،وهي أكبر تأكيد أمام ال��رأي العام
الداخلي الخارجي بأن هذا البلد انتصر على
المؤامرة التي شنت عليه ،والتي استغلت في
بعض جوانبها ثغرات داخلية في مكان معين
لتمرير مشروع التقسيم ،وتدمير األمة وإفراغها
من كل محتوى عقائدي.
ورأى إبراهيم أن «إعادة اإلعمار والقضاء على
اإلرهاب ال يتم فقط عبر العمليات العسكرية،
وإنما عن طريق اع��ادة النسيج واللحمة بين
ال��م��واط��ن��ي��ن م��ن خ�ل�ال عمليات المصالحة

الوطنية التي ال تقوم على أساس الكالم ،بقدر
ما هي ترجمة فعلية لسلوك المسؤولين في
المرحلة المقبلة ،وصدقهم م��ع المواطنين
ليستعيد المواطن ثقته بالدولة ،بعيدا ً عن
فكرة االنتماءات االثنية والعشائرية والطائفية
وغيرها من االنتماءات ،التي توئسس لتدمير
سورية ،وتمرر مشروع التقسيم التي أرادته
الواليات المتحدة».
وأضاف إبراهيم« :أنه منذ أداء الرئيس األسد
القسم الدستوري رئيسا ً للبالد عام « 2000
أتى بفكر جديد لم يعهده حتى أعداء سورية
وال حتى خصوم الداخل ،ما شكل دائما ً معضلة
بالنسبة لألعداء الذين يريدون تمرير المنافع،
وأق���ول ليس المصالح ف��ي ال��داخ��ل السوري
بتمرير المصالح الكلية للدول اإلمبريالية،
والتي تقوم على أساس الحفاظ على مصالحها
االقتصادية وضمان أمن الكيان الصهيوني .
وتابع إبراهيم :إن «الرئيس األسد ومنذ تلك
اللحظة وحتى اليوم وهو ثابت على حالة من
المصداقية عنوانها الرئيسي ،مثل الرمزية
والمنهجية وص���ورة ال��ف��ارس العربي ال��ذي
يطمح إليه ك��ل شخص ،وال���ذي يعشقه كل
شخص سواء في التاريخ العربي أو المعاصر،
باالضافة إلى المنهجية الفكرية المتقدة التي
أظهرها األسد».
واعتبر إبراهيم أن «منهجية العمل سواء على
المستوى العالجي في الحاالت االقتصادية

واالجتماعية والثقافية والفكرية التي أسس لها،
وعبّرعنها الرئيس االسد ،دفعت األعداء للتركيز
ال��دائ��م على األس��د لما يمتلكه م��ن إمكانيات
مادية فكرية جسدية عقلية نفسية ،إضافة
الى هذا النهج المقاوم الذي اتبعه ،والذي أبقى
سورية في حلبة االشتباك الدولي وأبقى عليها
دولة ذات سيادة محترمة في المجتمع الدولي
والمشاريع التي طرحها الرئيس سواء فكريا ً او
اقتصادياً ،والتي كان فعليا ً تهدد مصالح الدول
اإلمبريالية في المنطقة ،من أهمها مشروع ربط
البحار الخمسة وظهور المحور المقاوم ،وتأكيد
الدكتور األسد من خالل االتصال المباشر مع
هذا المحور المقاوم الممتد من طهران -بغداد-
دمشق الى المقاومين في بيروت كان يشكل
قلق الدول اإلمبريالية ،لذلك كان الضغط على
شخصه .
ورأى المحلل السياسي إبراهيم زعير ،أن
صمود الشعب ال��س��وري هو الخيار الوحيد
لكسر شوكة المتآمرين على سورية وفلسطين
والمقاومة ،ومن الواضح أن خطاب الرئيس
األسد شكل برنامج عمل ليس للشعب السوري
فحسب ،بل للحكومة.
و أض���اف« :يمكن ال��ق��ول إن��ه برنامج لكل
المكافحين وال��ش��رف��اء ف��ي ه��ذه األم��ة الذين
اخ��ت��اروا ال��وق��وف ب��وج��ه ال��م��ش��روع الغربي
وعمالئه ،الذين اختاروا أن يكونوا أدوات بيد
واشنطن واالمبريالية العالمية والصهيونية،

فالوقوف مع سورية وقضية شعبها ،تهم كل
شعوب المنطقة».
وأش��ار زعير إلى أن «الرئيس األسد أكد في
خطابه أن اإلره���اب سيرتد على داعميه في
نهاية المطاف» .وتابع« :اعتقد أن الرئيس
وضع إصبعه على الجرح والثقة التي ظهر بها
األسد ناجمة عن ثقته بشعبه الذي صمد صمود
األبطال وجيشه الذي وقف ضد محاوالت كسر
سورية ،وأعتقد أن شعبا ً لديه هذه القيادة هو
منتصر حتماَ».
وأك���د زع��ي��ر أن «ال��ت��ح��دي��ات أم���ام الشعب
ال���س���وري ك��ث��ي��رة ،فالمهمة ل��م ت��ن��ت��ه بعد،
واستئصال االرهاب مستمر ،وانتصار سورية
انتصار لكل الشعوب العربية وأحرار العالم،
مشيرا ً الى وج��ود استحقاقات أخ��رى كإعادة
إع��م��ار ال��ب�لاد ب��أي � ٍد س��وري��ة وتعميق ال��ح��وار
الوطني والمصالحة كسبيل لوقف نزيف الدم.
ومن المهام األساسية بناء اإلنسان واألخالق
والمسألة األساسية ال��ح��وار مع القوى التي
وقفت في األزمة مع الوطن ،سواء اتفقنا بالرأي
معها أم لم نتفق ،من أحزاب سياسية وطنية و
قوى فاعلة» .وأضاف« :أما من تلكأ في بداية
األحداث وانتظر ليعرف كيف ستكون التطورات،
فعلى رغم ذلك سيجد لنفسه مكانا ً في العملية
السياسية ،أما من استدعى التدخل الخارجي
فال يمكن وصفة اال بالعميل واألح��داث ،فرزت
وأظهرت من يدعي الوطنية».

وحول تحية الرئيس األسد لكل من المرشحين
الرئاسيين ماهر حجار و حسان النوري قال
زعير« :إن األسد من خاللها أراد أن يقول هذه
التجربة األول��ى التي تجري فيها انتخابات
شفافة ،وبالتالي من قدموا أنفسهم للخطوة
األولى أثبتوا انتقال سورية لحياة ديمقراطية
حقيقية ،والتحية تحمل ال��رس��ال��ة لكل من
رأى بنفسه المقومات وال��م��ؤه�لات لخوض
االنتخابات».
واعتبر ماهر مرهج أمين عام حزب الشباب
الوطني ،أن «صمود السوري لم يأت من عبث،
والجيش ال��ذي راهنوا على انشقاقه وتفتته
على أسس طائفية ،أثبت أنه جيش عقائدي
وع��ل��ى رغ��م المعاناة أث��ب��ت السوريين انهم
بعيدون كل البعد عن الطائفية ويمتلكون فكرا ً
واعياً ،فالمعارضة والمواالة تعبّرعن فكرها
في المقاهي والفنادق وال��ش��ارع وه��ي حالة
صحية» .وما عبّر عنه الرئيس األسد أننا لم نعد
في مرحلة التعايش بل االندماج كشعب واحد
واع على اختالف مذاهبهم ومواقفهم.
ٍ
وأكد مرهج أن «هذا الشعب السوري يستحق
مستقبالً أفضل وحياة كريمة ،يرسم مالمحها
َ
أص��وات البنادق
حوارهم وتفاهمهم ،وليس
كما حاولت بعض الجهات التصوير بأن الفكر
السوري فكر إرهابي تكفيري قائم على الحرب
واالقتتال ومحاربة الديمقراطية ،وأن السوريين
يتفاهمون عبر العبوة الناسفة والقتل».

واعتبر مرهج تحية الرئيس األس��د لحجار
و ال��ن��وري هو «مثال على الديمقراطية التي
يعيشها الشعب السوري ،فعلى رغم الغالبية
التي حصل عليها األسد في االنتخابات والتي
ال يمتلكها غالبية زعماء العالم ،أراد أن يرسل
رسالة ال��ى خ��ارج أن��ه لم يقترب من التوحد
بالسلطة ،وأنه يحترم األفكار المختلفة سواء
التي طرحها الدكتور حسان النوري أو ماهر
حجار ،والتي تختلف عن برنامجه فقد فتح
الباب لتلك األف��ك��ار لتأخذ حقها في النقاش
وكذلك أفكار األحزاب األخرى».
و يرى مرهج أن «الخطاب أبرز ثقة الشباب
ال��وط��ن��ي ال��س��وري وي��أت��ي بعد االنتخابات
التي التف خاللها الشعب حول القيادة ،على
رغم الخالف في بعض النواحي السياسية،
وأنه جاء ليؤكد على ضرورة الحوار الوطني
بين القوى وأن الحل س��وري فقط ،أما القوى
الخارجية التي وضعت نفسها كأزالم للغرب،
فإن الحوار معها كممثلين لتلك ال��دول وليس
كسوريين يهمهم مصالح الشعب السوري».
ولفت مرهج الى أن «السوريين أعطوا العالم
دروس �ا ً في الديمقراطية» وق��ال« :على أميركا
التي تتشدق بأنها منبع للديمقراطية ومثال
لها ،أن تتعلم من تضحيات الشعب السوري
يضح
ضحى عن وطنه وداف��ع عنه ،لم
ال��ذي
ّ
ِِّ
للحفاظ على نظام سياسي أو شخص بل عن
وجود الوطن».

