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الجي�ش الم�صري م�صمم على محاربة الإرهاب وتخلي�ص الوطن من الإرهابيين

من لم ي�ستطع ت�أمين م�صلحة �شعبه كال�سعودية وقطر كيف يقدمها ل�شعوب �أخرى
ما يحدث الآن في حلب هو انتقام من �أهلها على انتمائهم الوطني
تركزت اهتمامات القنوات الفضائية العالمية في برامجها السياسية
أمس على عد ٍد من الملفات كان أبرزها الملف السوري الذي يأخذ وكعادته
الحيز األكبر من التغطيات اإلعالمية ،حيث كانت اإلشارة إلى أوجه
الشبه بين مشهد سورية بعد إجراء تسوية حمص حيث يعود المواطنون
المهجرون من أرضهم بفعل اإلرهاب ،وبين ما حصل في لبنان بعد انتهاء
حرب تموز  2006وكيف عاد المواطنون المهجرون إلى ديارهم بعد
العدوان الذي شنه العدو الصهيوني على جنوب لبنان ،ما يشير وبوضوح
إلى أن إرادة الشعب هي التي تنتصر دائماً.
وكانت اإلشارة أيضا ً إلى استسالم المسلحين في حمص ما سينعكس
إيجابا ً على المعارك ال ُمقبلة التي سيخوضها الجيش العربي السوري في
أكثر من جبهة عندما تنعدم خيارات المصالحة والتسويات التي تنادي
بها الدولة السورية ،ما يعني أيضا ً أن جبهة المقاومة الممتدة من إيران
إلى سورية إلى المقاومة في لبنان وفلسطين هزمت المشروع األميركي
السعودي القطري التركي «اإلسرائيلي» في سورية ما دفع هذه الدول إلى
تحريك أدواتها لالنتقام من أهالي حلب على انتمائهم الوطني بضرب البنى
التحتية فيها.
بدء تعافي سورية تواكبه بداية خروج مصر من شرنقة «اإلخوان
المسلمين» وكسر جدار تحالف التنظيمات اإلرهابية ،خصوصا ً التحالف
الذي حصل بين «القاعدة» و«اإلخوان المسلمين» في المنطقة ال سيما في
مصر وسورية للسيطرة على السلطة في الدولتين قبل أن تنقلب هذه
التنظيمات على بعضها في سورية وسقوط مشروع «اإلخوان» في مصر
وعزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي تحالف مع «القاعدة» الذي
كان يرأس مؤتمرا ً سمي «مؤتمر الجهاد ونصرة سورية» بدعوة الشعب
المصري إلى «الجهاد» في سورية والمطالبة بطرد السفير السوري ،بينما
السفير «اإلسرائيلي» يقبع في القاهرة.
الهموم المعيشية واالستحقاق الرئاسي ملفان تصدرا اهتمامات
القنوات الفضائية اللبنانية أمس بعد أن حلت سخونة الملفات االجتماعية
مكان البرود في الملف الرئاسي ،وسط ترجيح أن تؤجل جلسة الخميس
النتخاب رئيس جديد من جهة ،ومخاوف من انفجار اجتماعي في الشارع
من جهة أخرى.

ال�صمد لـ«�أن بي �أن» :بع�ض الوزراء دفعوا
�أمواال ً لكي ي ّوزروا في الحكومة الحالية
أشار النائب السابق جهاد الصمد إلى «أن الدستور في لبنان
الذي يجب أن يكون شبه مقدس أصبح اآلن وجهة نظر ،وأصبح
الجميع يقدم قراءات وتفسيرات للدستور».
ولفت إلى «أن التشريع يجوز ،والحكومة يمكن أن تمارس الحكم
بعد رحيل رئيس الجمهورية أي في حالة الفراغ الرئاسي ،وليست حكومة تصريف أعمال» ،متسائالً« :إلى
متى سيبقى الناس خلف قيادات كهذه؟».
وعن سياسة النأي بالنفس واالتهامات التي ساقها البعض بحق حزب الله أكد الصمد «أنه لم يكن هناك
تطبيق لسياسة النأي بالنفس ،وحزب الله تدخل في سورية منذ أقل من سنة وذلك بعد تدخل فريق لبناني
آخر» ،مضيفاً« :سالح المقاومة يحارب «إسرائيل» ألنها تشكل خطرا ً كبيرا ً علينا».
وأضاف« :إن هناك وزراء دفعوا أمواال ً لكي يصبحوا وزراء في الحكومة الحالية ،ألنهم يريدون أن يكونوا
نوابا ً في المستقبل» ،داعيا ً هؤالء الوزراء إلى عدم االستغالل الشخصي لمناصبهم وحرمان مناطق الضنية
من الخدمات .وأشار إلى «أن صوت الشعب اللبناني معطل ،ولم يعد هناك أحزاب لبنانية حقيقية ،وهناك
أحزاب طوائف في لبنان وليس أحزاب سياسية».

ماروني لـ«الجديد» :المعطيات ت�شير �إلى
الفراغ الحتمي في موقع رئا�سة الجمهورية
رأى رئيس كتلة «الكتائب» النائب إيلي م��ارون��ي «أن كل
المعطيات تشير إلى أننا ذاهبون إلى الفراغ الحتمي في موقع
رئاسة الجمهورية ،فلكل فريق مرشحه في ظل غياب أي قواسم
مشتركة بين الفريقين لنقول أن موعد انتخاب الرئيس اقترب».
ولفت إلى «أن تحرك الرئيس أمين الجميل كان في إطار منع الشغور في رئاسة الجمهورية إلنقاذ
لبنان ،وقد التقى األقطاب الموارنة األربعة في هذا اإلطار ليضعهم أمام مسؤولياتهم لكي ال تخرج األمور
من أيدي اللبنانيين ،وللوصول إلى توافق على رئيس قبل تاريخ  25أيار يكون قادرا ً على إدارة المرحلة
المقبلة».
وأشار إلى «أن كل فريق متمسك بمواقفه حول االستحقاق الرئاسي ،وإن فريق  14آذار سيذهب
الخميس المقبل إلى جلسة ال نصاب فيها» ،مضيفاً« :إن الرئيس الجميل اليوم يتجنب الحديث عن
ترشحه ،والقرار في ما يخص ترشحه للرئاسة بيده ،وهو حاليا ً بانتظار أن يتم التوافق على ضرورة
تأمين النصاب وعندها لكل حادث حديث».
وشدد على «أن موضوع رئاسة الجمهورية يجب أن يبقى مصاناً ،ويجب المحافظة عليه ،ومن غير
المقبول أن نصل للفراغ في ظل الظروف اإلقليمية والدولية» ،معربا ً عن اعتقاده بأننا قد نصل إلى مرحلة
لن تكون هناك انتخابات رئاسية في لبنان قبل أن تحل األزمة السورية والملف النووي اإليراني.
ولفت إلى «أن الفراغ مد ّمر ،ألن رئيس الجمهورية هو رأس الهرم الدستوري» ،الفتا ً إلى «أننا نهدف
إلنقاذ الجمهورية وانتخاب رئيس جديد قبل  25أيار».
وشدد على «أننا منفتحون على الحوار ومستمرون به لو اختلفت اآلراء».
في ما خص سلسلة الرتب والرواتب رأى ماروني «أن مطالب الهيئات النقابية هي مطالب محقة ونحن
متعاطفون معهم ،ولكن اليوم الدولة ال تحاول إيجاد التغطية المادية للسلسلة من مصادرها الحقيقية»،
داعيا ً هيئة التنسيق النقابية إلى التخفف من حدة احتقان الشارع اللبناني».

�سليمان لـ«الميادين»:
�سقوط حم�ص القديمة لها ت�أثير كبير
على معارك الجي�ش ال�سوري الالحقة
رأى مدير كلية الدفاع الوطني السوري السابق يحيى سليمان
«أن ما شاهدناه من أنفاق وتحصينات في حمص القديمة هو الذي
يعلل استمرار المعارك في حمص إلى هذا الوقت» ،مضيفاً« :الالفت في هذا األمر أنه بعدما تحقق االتفاق
ظهر مشهد على الساحة يذكرنا بما حصل بعد انتهاء حرب تموز  ،2006حيث شاهدنا كيف عاد المواطنون
المهجرون إلى ديارهم بعد العدوان الذي شنه العدو الصهيوني على جنوب لبنان» ،مؤكدا ً «أن إرادة
الشعب هي التي ستنتصر ،وأن الشعب المتمسك بقيمه وثوابته هو الذي سيقول كلمة الفصل ،وأن ما حصل
في مدينة حمص القديمة هو عدوان كالذي حصل على جنوب لبنان ،والغاية في الحالتين هي تدمير إرادة
القتال وإرادة الحياة الوطنية الشريفة».
وشدد سليمان على أن استسالم المسلحين في حمص ستنعكس إيجابا ً على المعارك ال ُمقبلة التي
سيخوضها الجيش العربي السوري عندما تنعدم خيارات المصالحة والتسويات التي تنادي بها الدولة
السورية.
وأضاف في السياق نفسه« :أعلنوا أن حمص هي عاصمة ما تسمى الثورة السورية ،فسقوط هذه
العاصمة اليوم لها داللة كبيرة على المعارك الالحقة» ،الفتا ً إلى «أن التسويات التي تجرى داخل سورية
لن تبقى فقط على الصعيد الداخلي السوري ،إنما ينسحب ذلك على مستوى اإلقليم وحتى خارج اإلقليم،
ألن العملية بدت وكأنها وصلت إلى خط النهاية في هذا الصراع ،والرسائل كثيرة وواضحة ،خصوصا ً لدول
اإلقليم المساهمة بأي شكل من األشكال في ما جرى في حمص».

الهلباوي لـ«الميادين»:
مقبرة الإرهاب �ستكون في م�صر
و«الإخوان» تورطوا ب�أعمال القتل والعنف
أشار القيادي السابق في جماعة «اإلخ��وان المسلمين» كمال
الهلباوي إلى «أن دعوة «القاعدة» لـ «اإلخوان المسلمين» إلى حمل
السالح ضد الجيش المصري أمر ليس جديدا ً على «القاعدة» ،فقد دعا إلى حمل السالح في أفغانستان وفي
لبنان وباكستان وفي سورية».
وانتقد الهلباوي تنظيم «القاعدة» بشدة ،معتبرا ً أنه يتكلم باسم «الجهاد في سبيل الله» ،ولكن اتضح
أن ما يقوم به هو مخطط تدميري مجهول البداية والنهاية ،الفتا ً إلى أننا لم نر استقرارا ً في العراق وال في
سورية وال في أفغانستان وال في اليمن وال في ليبيا وال في مصر بسبب الفوضى والعنف اللذين نشرهما
هذا التنظيم.
وتساءل أيضا ً أنه كيف يقوم مرسي الذي كان يرأس مؤتمرا ً س ّمي «مؤتمر الجهاد ونصرة سورية» بدعوة
الشعب المصري إلى الجهاد في سورية والمطالبة بطرد السفير السوري ،بينما السفير «اإلسرائيلي» يقبع
في القاهرة ،فهل هذا هو الجهاد؟».
وأكد القيادي السابق في جماعة «اإلخوان» أن «اإلخوان» تورطوا في حمل السالح وأعمال التحالف مع
أُناس منهجهم العنف والقتل والتدمير ،وتورطوا في التظاهرات واإلعتصامات العنفية التي وجدنا فيها
أعالم «القاعدة» ترتفع للمرة األولى في التظاهرات التي تلت تظاهرات رابعة والنهضة».
وعن المواجهة بين الجيش المصري واإلرهاب المدعوم من قوى خارجية أكد «أن مقبرة اإلرهاب هي في
مصر ،والجيش المصري مصمم على محاربة اإلرهاب وتخليص الوطن من اإلرهابيين في أي مكان جاؤوا
منه سواء من سيناء أو من الحدود الغربية» ،مشددا ً على أن الجيش الذي يسمونه «الحر» لن يولد في مصر
بل سيجد الشعب بالمرصاد قبل الجيش واألمن.
وانتقد الرئيس السابق محمد مرسي مشيرا ً إلى أن الخطر كان قائما ً خالل عهد مرسي ،وبدأ ينحسر بعد
عزله ومواجهته ،ما يفسر أن الضحايا واآلثار التدميرية في سيناء تنحسر يوما ً بعد يوم إلى أن تنتهي
قريباً.

حيدر لـ«�سما» :العملية ال�سيا�سية لن تتوقف
واالقت�صاد �صامد حتى الآن
قال معاون وزير االقتصاد السوري همام حيدر «إن التفاعل
الموجود في الشارع من أجل االنتخابات عفوي ،وهذا التفاعل
نتيجة لتفاعل الشعب السوري ووصوله إلى األمن واالستقرار».
وأضاف« :العملية السياسية مستمرة ولن تتوقف والمواطن
السوري بات يعرف الحقيقة ويدرك أن المؤامرة وراء ظهره ،واآلن هو يفكر بإعادة اإلعمار».
وحول التضحيات الجسام التي يقدمها الجيش السوري في دفاعه عن الوطن والشعب واألرض في
سورية قال« :إن الشعب السوري يقف مع الجيش وقفة عز ووفاء ،وهذه المسيرات الشعبية والمهرجانات
التي بدأت في درعا ال يمكن أن تكون منظمة بل عفوية».
ولفت حيدر إلى «أن طول األزمة أعاد بعض المواطنين السوريين إلى صوابهم وأدرك المواطن أن هناك
مؤامرة تلغي دور سورية ،والمواطن السوري اليوم يعبر عن نفسه نتيجة الواقع الذي يعيشه وينبذ كل
التحريض اإلعالمي الخارجي».
وعن معنى وأهمية المصالحات التي حصلت أخيرا ً لفت إلى أن المصالحة هي برنامج وطني متكامل
أطلقه الرئيس بشار األسد ،وهي المخرج الوحيد لألزمة وال بد من استمرار عمليات المصالحة ولو على
المستوى الضيق بين السوريين.
أما عن الصمود االقتصادي التي جسدته سورية بإرادتها خالل ثالث سنوات من األزم��ة والحصار
والعقوبات ،شدد حيدر على أن الصمود االقتصادي حتى هذا التاريخ مذهل ،وعلى رغم ارتفاع األسعار
الذي حصل نتيجة العمليات اإلرهابية واألضرار التي أحدثتها الحرب لكن االقتصاد صامد حتى اآلن.

الح�سيني لـ«الميادين» :جبهة المقاومة
انت�صرت على الغرب و�أ�سقطته في �سورية
أكد الخبير في الشؤون اإلقليمية والدولية محمد صادق الحسيني
«أن الغرب أحمق بما فيه الكفاية ألنه يتصور أن موضوع الملف
النووي اإليراني هو األساس في الخالف ،بل أن مشكلة الغرب معنا
أننا دولة مستقلة تملك قرارها ،وجميع قراراتها تصنع في إيران».
وعن أه��داف الغرب العدوانية ومخططاته في إي��ران رأى الحسيني «أن من أهم الملفات التي يريد
الغرب ربطها بالملف النووي اإليراني ،ومن خالله يريد إشعال حرب داخلية إيرانية هو ملف إسقاط نظام
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،أي إسقاط الدولة الوطنية اإليرانية على غرار ما يفعل في سورية ولكن
بطريقة الحرب الناعمة» ،مضيفاً« :هو يريد نزع القدرات الصاروخية ،وقطع عالقة إيران بالقضية األساسية
وهي قضية فلسطين وما يرتبط بها من دعم لحركات المقاومة وفي طليعتها حزب الله في لبنان».
وحول اإلستراتيجية اإليرانية لمواجهة هذه المشاريع والمخططات أكد «أن الدفع بالقدرات الصاروخية،
والدفع بقوتنا الذاتية ،واستقالل قرارنا ،هو الحل المنطقي الدفاعي في مواجهة هجومهم الدبلوماسي
واإلعالمي واألمني» ،كاشفا ً عن أن إيران عرضت أخيرا ً عدة موضوعات في غاية األهمية:

أوالً :الطائرة األميركية التي استولت عليها إيران وأنزلتها وهي من طراز أركيو  170األميركية وأصبحت
اآلن أركيو  170اإليرانية والتي تخترق كل شبكات الرادارات ،وقادرة على إطالق القنابل على البوارج.
ثانياً :قدرات إيران الصاروخية ،فصاروخ زلزال أصبح بإمكانه قبل وصوله إلى األرض أن يرمي 30
قنبلة في آن معاً ،وكل قنبلة تزن  17كلغ تدمر التحصينات والمنشآت الحيوية األساسية في أي حرب
مقبلة.
ثالثاً :صناعة طوربيدات تستطيع أن تدمر أكبر حامالت الطائرات األميركية في  50ثانية.
ولفت الحسيني إلى «أن األميركي يعتقد أن بمقدوره أن يخلق غرباتشوف إيراني أو سادات إيراني ،ولكن
هذا في عالم الخيال ،فهو ال يعرف مجتمعنا من الجانب اآلخر ،فنحن مجتمع كله يعيش تحت الكساء ،فلدينا
خيارات متعددة ولكنها تحت عباءة السيد الخامنئي».
وعن تخلي الواليات المتحدة عن حلفائها السابقين في المنطقة أوضح الحسيني «أن األميركي لن يتخلى
عن «إسرائيل» في المرحلة الراهنة ألنها تمثل بالنسبة له حاملة طائرات أميركية بامتياز ،وال يستطيع أن
يتخلى عنها إال عندما يقرر تفكيكها بعد أن تنتهي المعركة الكبرى ،وهي اآلن بعيدة بعض الشيء».
ورأى «أن عملية تسليم الكيماوي السوري كانت لعبة إيرانية -سورية -روسية لرفع بوتين في
المعادلة الدولية بين الروس واألميركيين ،وليست جزءا ً من إيقاف الحرب على سورية» ،مضيفاً« :الهدف
هو أيضا ً تسلل جبهة المقاومة إلى سقف المجتمع الدولي لفرض نفسها كقوة تستطيع القول بأنها العب
دولي وليست العبا ً إقليمي كجبهة مقاومة فقط».
وفي ما يتعلق بالملف السوري أكد الحسيني «أن الحملة االنتخابية للرئيس بشار األسد انطلقت منذ
سقوط بابا عمرو في حمص ،ففي ذاك الوقت غرف العمليات األساسية الصهيونية -األميركية – الفرنسية
– التركية – السعودية -القطرية كلها كانت مجتمعة في بابا عمرو» ،مضيفاً« :بالمقابل جبهة المقاومة
مشترك ًة قامت بالقتال بقيادة قائد جبهة المقاومة الرئيس بشار األسد شخصياً ،وانتصروا على الغرب
وأسقطوه في سورية» ،مؤكدا ً أن ما حدث في حمص أخيرا ً هو نهاية معركة بابا عمرو ،ألن الشعب السوري
والجيش السوري اقترعوا للرئيس بشار األسد بالدم والرصاص ،واحتفالية  3حزيران هي من أجل إعالن
النصر.
وفي ما يتعلق بالملف اللبناني والعالقة مع السعودية ختم الحسيني حديثه مؤكدا ً أن الخطوط مقطوعة
بين طهران والرياض ،وصناعة الرئيس في لبنان يجب أن تكون صناعة لبنانية ،وحتى تكون صناعة
لبنانية نحن بحاجة إلى المعادلة الذهبية وليست الخشبية ،متوقعا ً أن يذهب لبنان إلى فراغ حتى تتثبت
المعادلة الذهبية في لبنان ،ويتثبت عرين األسد في سورية ،ويهزم اإليراني األميركي من جديد بالنقاط
بعد نهاية حزيران.

�أبو عبدالله لـ «الإخبارية» :من لم ي�ستطع
ت�أمين م�صلحة �شعبه كال�سعودية وقطر كيف
يقدمها ل�شعوب �أخرى؟
اعتبر مدير مركز دمشق للدراسات اإلستراتيجية بسام أبو
عبدالله «أن الحمالت االنتخابية ستبدأ غدا ً بحسب قرار المحكمة
الدستورية ،وبذلك نكون قد وضعنا لبنة جديدة في سبيل إعادة األمن واالستقرار في سورية ،واالعتياد
على نمط جديد من الحياة السياسية».
وأضاف« :مطلوب منا أن نعمق الحالة الديمقراطية السورية وتعزيز الهوية الوطنية السورية ،لذلك ال بد
من انسجام عام على مستوى الدولة لترسيخ الحياة السياسية».
ولفت إلى «أن المعارضة حالة صحية ويجب أن تكون موجودة وجزءا ً من بنية المجتمع والدولة ولديها
احترامها ووجودها ،ولكن عندما تكون عميلة للواليات المتحدة تنتفي عنها صفة المعارضة».
وأكد أبو عبدالله «أن سورية لديها مؤسسات دولة وبالتالي قادرة على خوض هذه التجربة االنتخابية
الديمقراطية ،وجعل التجربة مناسبة ومتأقلمة مع ظروف الدولة والمجتمع» ،مشيرا ً إلى «أن غاية
االنتخابات هي البناء وليس التخريب أو التناحر ،ومطلوب اختيار الشخص األفضل الذي تكون لديه غاية
مثلى في إيصال المواطن لمصلحته وحصوله على حقوقه».
وأوضح« :أن ليس هناك أحد حريص على الشعب السوري أكثر من السوريين أنفسهم ،فمن لم يستطع
رعاية مصلحة شعبه كالسعودية وقطر كيف يستطيع أن يقدمها لشعوب أخ��رى؟ ،ففاقد الشيء ال
يعطيه».
وشدد على «أننا نريد من المرشحين الرئاسيين برنامجا ً رئاسيا ً سياسيا ً واجتماعيا ً واقتصاديا ً لـ7
سنوات مقبلة ،ونريد معرفة من هو الفريق الذي سيساعده في إعادة البناء ،ونريد عودة األمن واالستقرار
للبلد» ،مضيفاً« :في الشأن السياسي نريد أن نعرف من كل مرشح ما هي بوصلته السياسية ،وكيف ينظر
للعالقة مع الغرب ،وما هو موقفه من القضية الفلسطينية ومحور المقاومة!».

