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الم�شاركة الكثيفة في االنتخابات ال�سورية دليل على رف�ض ال�شعب ال�سوري للإرهاب وزيف �إدعاءات الغرب

ر�سالة �سيناتور فيرجينيا للأ�سد تعك�س �إدراك �أميركا لخطر عودة الإرهابيين �إلى بالدهم...
وانتقال التطبيع ال�سعودي مع «�إ�سرائيل» �إلى العلن
تصدّرت انتخابات الرئاسة السورية
محور البرامج السياسية على القنوات
توجه غالبية
الفضائية ،بعد أن ّ
السوريين الموجودين في الخارج
بكثافة ال سيما في لبنان نحو صناديق
االقتراع لممارسة حقهم في انتخاب من
يمثلهم وللتعبير عن إرادتهم الوطنية
المستقلة الرافضة ألي تدخل خارجي،
في وقت جاءت رسالة السيناتور
األميركي عن والية فيرجينيا ريتشارد
بالك للرئيس بشار األسد التي أشادت
ببطوالت الجيش الغربي السوري
لتعكس التحول في الموقف الرأي العام
األميركي وإدراك الواليات المتحدة
لخطر تنامي اإلرهابيين وعودتهم إلى
بالدهم ومنها أميركا.
زحمة سير خانقة ع ّمت شوارع
توجه السوريين
بيروت أمس ،عند ّ
الموجودين في لبنان نحو السفارة
السورية لإلدالء بأصواتهم ،فيما
أقدمت بعض الدول على منع المغتربين
من االقتراع في السفارات السورية.
غير أنه يمكن اعتبار اليوم مؤشرا ً
على فشل كل التآمرات الغربية –

اإلسرائيلية – الخليجية والمحاوالت
التي هدفت إلى تحويل سورية إلى
دولة فاشلة ،فالصمود السوري شعبا ً
وجيشا ً وقياد ًة كان ضربة قاضية
لهذه التآمرات ،كما أن توافد السوريين
الكثيف دليل على كذب إدعاءات الغرب
في شأن هذه االنتخابات.
وفي هذا السياق ،جاءت رسالة
السيناتور األميركي بالك إلى الرئيس
األسد التي أشاد فيها ببطوالت الجيش
العربي السوري لتعبر عن مدى
التخوف األميركي من عودة اإلرهابيين
إلى بالدهم ،ولذلك هم يحاولون
االنعطاف رويدا ً رويدا ً ويم ّهدون
للتراجع السياسي حفظا ً لماء الوجه.
إلى ذلك ،تأتي المناظرة العلنية
بين األمير تركي الفيصل وضابط
االستخبارات “اإلسرائيلي” لتؤكد على
التطبيع القائم بين النظام السعودي
والعدو “اإلسرائيلي” ولتنقل التطبيع
الذي كان قائما ً في السر إلى العلن،
والعمل على جعله أن التعامل مع
إسرائيل أمرا ً طبيعياً.

الدب�س لـ«الميادين» :الم�شاركة الكثيفة
في االنتخابات ال�سورية دليل على رف�ض
ال�شعب ال�سوري للإرهاب

لحود لـ«�أن بي �أن» :ال�شعب ال�سوري
قرر المواجهة حتى ي�ؤمن االنت�صار
و�إعادة بناء البالد

أوض��ح عضو المجلس األعلى في الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي الدكتور ربيع الدبس «أن الحرب الكونية التي ش ّنت
على سورية منذ ثالث سنوات لم تنجح في سلب السوريين إرادتهم ،واالنتخابات التي تجرى اليوم خارج
سورية واإلقبال المنقطع النظير على المشاركة في االنتخابات ما هو إال دليل على أن الشعب السوري،
وبصرف النظر عما سيرسو عليه اختيار المواطنين ،فقد أثبت هذا الشعب بأنه جدير بالحياة» ،مشيرا ً إلى
أن «الشعب السوري يرفض اإلرهاب وهو مص ّر على إعادة بناء دولته ووطنه ومتشبث بالدور الذي تمثله
سورية إقليميا ً وعربيا ً وعالمياً».
وجهها سيناتور فيرجينيا األميركية ريتشارد بالك التي أشاد فيها ببطوالت
وحول الرسالة التي ّ
الجيش العربي السوري ،قال الدبس« :ثمة تطوران بالوضع األميركي بمعزل عما تعلنه حتى اليوم اإلدارة
األميركية ،فالتطور األول يتمثل في إدراك ضمني بأن ما يسمى بالجهاديين سيعودون إلى الجهات التي
قدموا منها ولذلك تتخوف المراجع األمنية الغربية التي تدرك المخاطر المترتبة على عودة هؤالء إلى
بالدهم ،ولذلك يحاولون االنعطاف رويدا ً رويدا ً ويمهدون للتراجع السياسي حفظا ً لماء الوجه ،حتى ال
تكون االنعطافة قاسية ومباشرة ،أما في ما يتعلق بالتطور الثاني فيمثله بالك نفسه الذي حلل بشكل
منطقي ،وال شك في أنه صادق في هذا التحليل ،خصوصا ً النقطة التي أشار إليها ،وهي كيف يمكن أميركا أن
تدعم أولئك اإلرهابيين الذين تسببوا بأحداث  11أيلول».
وحول التسريبات بأن هناك خليج ليكس قريباً ،أوضح الدبس أن «األمور واألسرار الخليجية ال تكمن في
سيطرة عائلة مالكة على دولة أو إمارة أو محمية ،ولكن األساس هو في التعاون العلني لبعض دول الخليج
مع الواليات المتحدة صانعة وداعمة إسرائيل ،إضافة إلى العالقات غير المعلنة لدول الخليج مع العدو
“اإلسرائيلي” ،تار ًة تحت عنوان ملحق تجاري وتبادل بضائع ،وتار ًة تحت عنوان مراكز أبحاث ،إضافة
إلى زيارات سرية متبادلة بين الطرفين».
وحول المناظرة بين األمير تركي الفيصل بن عبد العزيز وضابط االستخبارات اإلسرائيلي رأى الدبس
أنها «من األمور التي أصبحت الوقاحة علنية لدرجة أنه أصبح اعتبار االتصال بـ “اإلسرائيلي” أمرا ً عاديا ً
وطبيعياً ،ففكرة التطبيع التي بدأت بالمعنى الثقافي وتطورت إلى الوضع االقتصادي تنتقل اآلن إلى
الميدان السياسي ليشمل بذلك التطبيع لوحة العالقات بكاملها».
وأضاف إن «ما تر ّوجه الدول الغربية من دعوات حول السالم ،فالمقصود فيه هو السلم “اإلسرائيلي”
الذي يبقي على االحتالل والمستوطنات وعلى تهويد القدس والدعوة لجعل “إسرائيل” دولة يهودية
محضة».
وفي الملف اللبناني ،دعا الدبس إلى تدارك الشغور في الرئاسة األولى ،ألن ذلك من موجبات الدستور
اللبناني ،ولكن خلو قصر بعبدا من رئيس جمهورية ال يمكن أن يه ّز الوضع األمني في لبنان بل يؤثر في
الوضعين االقتصادي والمعيشي ،فهو أكثر عرضة للتفاقم ،ونحن ندعو لحل المشكلة المعيشية المعنونة
هذه األيام تحت عنوان سلسلة الرتب والرواتب.
وختم الدبس« :إن رئيس ال��وزراء التركي رجب أردوغ��ان لم يدل حتى اآلن أنه يعرف كيف سيرتب
خسائره بعد النكسات التي ُمني بها على المستويين الشعبي والسياسي ،وإذا كان أردوغان يرمي إلعادة
المجد العثاني فهو يُعتبر من المساهمين بجعل تركيا تنتقل من مقدمة الشرق إلى مؤخرة الغرب».

أشار النائب السابق إميل إميل لحود إلى أنه «دائما ً هناك فرق
بين مواقف الشعوب وبين مواقف السياسيين التي نراها ،وكل
األفعال في األردن مثل مناورات «األسد المتأهب» وغيرها يجب أن ال تعطى أهمية كبيرة».
ورأى أن «كل التقارير الغربية تقول إن الذين يحاربون في سورية على األرض هم تكفيريون ومرتزقة
وكل مجموعة تقاتل وحدها وال تعترف باألخرى» ،مشيرا ً إلى أن «الشعب السوري هو األساس ،وهذا
الشعب قد قرر المواجهة إلى أن يؤمن االنتصار وسيكون من السهل على هذا الشعب بناء بالده ألنه صمد
كل هذه الفترة».
وأضاف« :في  3حزيران الصفحة ستطوى وسنرى شيئا ً آخر في سورية والمشهد السوري سيكون
موجعا ً للغرب الذي مول اإلرهاب» ،مؤكدا ً «أنه في النهاية سورية ستربح والجميع سيخسر ،وسورية
همها استرجاع كل شبر من أراضيها وهذه معطيات عسكرية فإن انتصار سورية مبني على حق».
واعتبر أنه «لوال الجيش اللبناني ال يوجد لبنان اآلن ،وهذا الجيش يقوم بدوره ولكن يجب على الدولة
إعطائه حقوقه حتى يقوم بواجبه على أكمل وجه» ،مشيرا ً إلى أنه «من األفضل الفراغ في الرئاسة على أن
يتسلم الرئاسة رئيس ضعيف».

الجعفري لـ«الإخبارية» :الم�شروع الفرن�سي
ا�ستهدف �إيقاع �سورية في الفراغ الد�ستوري
وال�سيا�سي والأمني
أ ّكد مندوب سورية الدائم لدى األمم المتحدة بشار الجعفري أن
«السفير الروسي أعلم الواليات المتحدة رسميا ً بأن روسيا ستسقط
مشروع القرار األميركي باستخدام حق النقض الفيتو إذا لم تأخذ بالتعديل الصيني  -الروسي في االعتبار،
والتعديالت التي قدّمت من قبل روسيا والصين رفضت من قبل الوفود الغربية ألن المشروع مصمم على
مقاس سورية وبالتالي هم حددوا الفترة الزمنية ومسرح العمليات».
وقال« :هناك محاولة لتحويل سورية إلى دولة فاشلة على طريقة الصومال ،أي أن معيار حصانة
السيادة يسقط وبالتالي يشرعون أبواب البالد للتدخل الخارجي بحجة المساعدات االنسانية ومكافحة
اإلرهاب وغيرها .المشروع الفرنسي يع ّد قرارات تستهدف سورية دول ًة وشعبا ً وقياد ًة ،ففرنسا تريد أن تقع

بعد � 25أيار لم يعد قرار اختيار الرئي�س بيد اللبنانيين

قمورية في حوار مع «البناء» و «توب نيوز» :ترحيب الغرب باالنتخابات الأوكرانية
ومعار�ضته االنتخابات ال�سورية ي�ؤكد الكيل بمكيالين
يصح قبل الخامس والعشرين من أيار لم يعد يصح
قال الكاتب والصحافي أمين قموريـة أن «ما كان
ّ
بعده ،فقبل  25أيار كان اللبنانيون أمام فرصة النتخاب رئيس بصناعة لبنانية بالحد األدنى فيما لو
استطاع الفرقاء تجاوز الخالفات ،وعندها كنا قد نستفيد من مرحلة إقليمية تقبل بالتوازن الموجود في
لبنان الذي جاء نتيجة اتفاق ضمني بين السعودية وإيران ونتيجة للتقارب بين تيار المستقبل والتيار
الوطني الحر ،أما اليوم فنحن إزاء مرحلة مختلفة وحسابات جديدة وأهم مميزات المرحلة الجديدة
والتي لم تكن متوافرة قبل  25أيار هي نتائج االنتخابات العراقية وحصول نور المالكي على الغالبية
في االنتخابات البرلمانية ،بالتالي حصة اآلخرين الذين يعتبرون أنفسهم خصوم المالكي أصبحت
أقل ،أيضا ً من المعطيات الجديدة هو التغيير الحاصل في الميدان السوري وتقدم الجيش بعد تسوية
التوحد وبالتالي حتى
حمص ،وبالمقابل نجد المعارضة السورية ما زالت مشرذمة وغير قادرة على
ّ
الرهان على حكومة انتقالية فيها جميع األوزان لم يع ّد ممكنا ً اآلن».
وأضاف« :أمام هذا المشهد نجد أن إيران التي لها أصدقاء في سورية ولبنان والعراق عززت وجودها
في حين الطرف اآلخر يشعر بالخسارة ،بالتالي ربما قد يفكر بجعل الساحة اللبنانية ساحة صراع
لتعويض خسائره اإلقليمية لكنه يعي تماما ً أن قدرته على التعطيل هي محدودة لكن بشكل أو بآخر قد
يش ّكل عائقا ً أمام وصول رئيس قريب من المقاومة».
وأوض��ح قمورية أن «الفراغ سيؤثر في عمل المؤسسات اللبنانية وسير عملها ،وفي ما يتعلق
باالنتخابات النيابية هل ستجرى في ظل شغور منصب رئاسة الجمهورية؟ إضاف ًة لمسألة «الميثاقية»
بالوقت الذي فيه المنصب المسيحي األول غير موجود ،لكن الحكومة لها صالحيات ستقوم بها بموجب
الدستور وستقوم بكل األدوار المناطة بها كما أن المجلس النيابي سيواصل عمله التشريعي ،لكن دوام
هذا الحال قد يكون صعبا ً في ظل عدم استقرار التوافق بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل الذي قد
يكون وقتيا ً لذا ال بد من االتفاق كي ال نصل إلى أزمة أمنية عند أول خالف بين الفرقاء».
وحول قضية سلسلة الرتب والرواتب ،قال قمورية« :نجد أن قوة القطاع الخاص أي المصارف
والشركات العقارية التي تش ّكل أغلب ثروتها سندات خزينة هي على حساب القطاع العام ،وبالتالي
أصبح الخيط رفيعا ً جدا ً بين القطاع العام والقطاع الخاص وال يمكن الفصل بينهما ،وإذا استمر الوضع
على حاله قد نكون أمام انفجار بوجه الدولة والقطاع الخاص على حد سواء ،لذا على القطاع الخاص
أن يتنبه لهذه المسألة ،وأن يقدّم بعض التنازالت في الوقت الذي يعاني القطاع النقابي من عزلة تامة
على رغم قول بعض القوى أنها تدعمه لكن بالحسابات الطائفية قد تعود هذه القوى وتتنازل عن
قناعاتها».
وتابع« :الفوارق تظهر جليا ً بين االنتخابات الرئاسية السورية واألوكرانية من خالل طريقة تعامل
الغرب ،ففي سورية يوجد رئيس ّ
ترشح لوالية ثانية بعد والية شرعية أولى ،أما في أوكرانيا فنحن إزاء
رحب
الغرب
أن
والمفارقة
جديد،
رئيس
النتخاب
انتخابات
أجريت
رئيس أطيح به بانقالب ،ومن ثم
ّ

سورية في الفراغ السياسي والدستوري واألمني».
وأضاف« :إن مشروع القرار استبعد المرتزقة واإلرهابيين األجانب من المساءلة أمام اللجنة الدولية كما
استبعد اإلرهاب اإلسرائيلي في الجوالن وهو أمر غير عادل أبداً .في حين أن السعودية تتحرك على سياق
تخوين المجتمع الدولي من أجل تشريع قرار حق التدخل في سورية من دون الرجوع لمجلس األمن».
وأشار إلى أن «سورية أمام معركتين ،األولى تقودها بريطانيا والثانية تقودها السعودية وقطر والكويت
وغيرها ،وبريطانيا تحاول إعداد مشروع قرار في مجلس األمن حول المواضيع االنسانية لتبرير التدخل
العسكري ،ومشروع القرار السعودي مشروع قذر وغير أخالقي ،منذ بدء األزمة يرمي الستصدار قرار من
الجمعية العامة يؤدي لسحب عضوية الحكومة السورية من األمم المتحدة وإعطائها لالئتالف .كما أن
يخص المشروع البريطاني هو تقرير مليء باألخطاء السياسية
التقرير الذي أصدره األمين العام في ما
ّ
والمعلومات المغلوطة ،ويحتوي على تضليل سياسي كبير ال يرتكبه حتى دبلوماسي مبتدأ».
ورأى أن «برنامج الغذاء العالمي في تقريره األخير أشار إلمكانية إيصال  800طنا ً من الغذاء إلى سورية
عبر معبر نصيبين في القامشلي في حال موافقة الحكومة التركية ومن دون موافقة الحكومة السورية.
تقوم الحكومة السورية بتقديم  80في المئة من االحتياجات االنسانية داخل سورية لكن األمين العام بان
كي مون ال يرى ما تقوم به الدولة السورية كما أنه ال يرى المشهد السياسي ببعده اإلرهابي الذي يجري
في سورية» ،مشيرا ً إلى أن «منذ  6أيار  2011وحتى اآلن قدّمنا لألمين العام  552رسالة رسمية رصدت
َ
نتلق أي رد بسبب سيطرة الدول الكبرى على قرار
كل ما يجري في سورية منذ بدء األزمة حتى اآلن ولكن لم
مجلس األمن».
وتابع« :الدبلوماسية السياسية عبارة عن خلية نحل في جميع سفاراتنا ،وتتحرك على جميع األصعدة
وتنقل وجهة النظر السورية لكل الحكومات المعنية ولدينا شباب وطنيون يعملون على مدار الساعة في
هذا المضمار .فالعمل الدبلوماسي يقتضي تكثيف الجهود ،لذلك المطلوب هو تمكين الجهاز الدبلوماسي
السوري في كل دولة من نقل وجهة نظر سورية على مدار الساعة وتفعيل دوره بشكل أكبر».

العلي لـ«الإخبارية» :توافد ال�سوريين
لالنتخاب يدل على زيف �إدعاءات الغرب
أشار اإلعالمي والمحلل السياسي جميل العلي إلى أن «سورية
تثبت للعالم أجمع بأن شعبها شعب حي يتوق للحرية ،وهو
شعب ال يأخذ األوامر من الخارج ،فالسوريون يراهنون من خالل
تصويتهم على أنهم متمسكون بنسيجهم الوطني وحرية بالدهم
واستقاللها» ،مؤكدا ً أن «سورية كانت البلد الثاني في العالم التي يتمتع شعبها بحالة من األمان ال نظير لها
في العالم ،والكثير من األوروبيين كانوا يستغربون ذلك ،ولهذا السبب كان مطلب األمن واألمان هو المطلب
األول الذي طالب به السوريون رئيسهم المقبل».
ورأى أن «المستهدف في الحرب على سورية ليس النظام بل هو نسيج وبنية الشعب السوري والدولة
بكافة مؤسساتها ،فهم يريدون إفقاد سورية أمنها ويريدون تحطيم بنيتها االقتصادية وهذا لم يتحقق».
وأضاف« :إن توافد المواطنين لالنتخاب بهذه الكثرة هو دليل على زيف إدعاءات الغرب ،لذلك لم يسمحوا
لسفاراتنا في الخارج بممارسة حقهم في االنتخاب حتى ال يظهر للرأي العام مدى كذبهم وتضليلهم،
يوجه رسائل عدة للغرب ،األولى بأن االنتخاب حق وواجب
فاإلقبال الحاشد للسوريين على مراكز االقتراع ّ
والثاني بأن الشعب هو صاحب القرار في اختيار الرئيس» ،مشيرا ً إلى أن «الصورة التي نراها اليوم في
بالد االغتراب والدول الشقيقة هي رد حضاري من قبل السوريين على إرهاب الغرب ،وهي ظاهرة عفوية
موجودة في أعماق النفس عند السوري الذي وجد أن وطنه يتع ّرض للخطر» ،مؤكدا ً أن «القوى التي تمارس
العدوان على سورية وعلى رأسها أميركا وأتباعها من دول الخليج سيحاولون إنكار فشلهم وسقوطهم،
وسيحاولون التس ّتر على الواقع».
وق��ال« :سنرى في األي��ام المقبلة إقباال ً شديدا ً على االنتخابات داخل سورية ،بالتالي سواء كانت
تصب في مصلحة الشعب السوري وخطوة باتجاه
االنتخابات داخل سورية أو خارجها فهي في النهاية
ّ
استقرار سورية».
وختم العلي«:األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون هو موظف صغير في الخارجية األميركية لذلك ال
نعول عليه الكثير ،لكن من باب تسجيل موقف للتاريخ سجلنا موقفنا في األمم المتحدة» ،مشيرا ً إلى أن «لم
يكن مفاجئا ً موقف بعض دول الخليج التي منعت االنتخابات السورية على أراضيها ،فهؤالء أدوات تنفيذية
رخيصة تملى أدوارهم عليهم».

ح�سن لـ«الإخبارية» :عملية االقتراع
تك ّمل ما ح ّققه الجي�ش ال�سوري في الميدان

باالنتخابات األوكرانية وبالمقابل يدين قيام االنتخابات السورية ما يؤكد أن الغرب يكيل بمكيالين ،وما
يؤكد أيضا ً أن الدول الغربية ال تريد اإلصالح والتغيير بسورية كما تدعي بقدر كونها تريد أن تفرض
شروطها ،بالتالي قد يبقى الغرب يص ّر على عدم اعترافه بشرعية االنتخابات السورية حتى تغير
سورية من سياستها تجاه إيران تحقيقا ً للشروط الغربية».
وختم قمورية« :ال بد من اإلشارة بصدد الحديث عن العالقات األميركية  -الروسية إلى أن سياسة
الواليات المتحدة هي التي أوصلت دول العالم بما فيها روسيا لكثير من الخيارات ،ومن هنا جاء
التحالف بين الصين وروسيا في محاولة لتشكيل قطب جديد مقابل الواليات المتحدة التي تفردت
بالقرار العالمي لسنوات طويلة ،لذا جاء هذا التقارب الصيني الروسي على رغم التباعد في كثير من
الملفات ،بالتالي يمكن القول إننا قد نكون أمام تغيرات في تموضعات الخريطة الدولية».

اعتبر الباحث والمحلّل االستراتيجي حسن حسن أن «هناك
إقباال ً كبيرا ً على االنتخاب في السفارة السورية في بيروت،
فالشعب السوري مصمم على تأدية حقوقه واختيار من يمثله
بحرية».
وأشار إلى أن «الدول العربية منعت االنتخاب ضمن سفاراتنا في الخارج ،ألنهم يرتعبون من انتقال
الصورة الديمقراطية للمجتمع الخليجي الذين يحاولون إبقاء الغمامة على عينيه فال يطالب بحقه ،فقد
توافد المواطنون السوريون بكثرة إلى سفاراتنا ،و 90في المئة من المواطنين الموجودين في الخارج
سيذهبون لالقتراع وممارسة حقهم وقد تضطر السفارة لتمديد موعد االنتخابات» .مشيرا ً إلى أن «من
يحكم كل ما له عالقة بحاضر سورية ومستقبلها هي أرادة الشعب السوري ،ونحن نراه اآلن يتمثل في
إقبال المواطنين على التصويت بكثرة في سفاراتنا في الخارج ،وذهاب المواطنين للتصويت بهذه الكثرة
هو أداء رائع يواكب ويكمل الصورة اإلعجازية التي قدّمها الجيش العربي السوري ببطوالته وانتصاراته
على األرض».
وأضاف« :عند رؤية هذا اإلقبال من قبل السوريين على االنتخاب على العالم أن يدرك أن السوريين
مستعدون للتضحية بكل ما يملكون لتجسيد انتمائهم وتعميق إرادتهم» ،مؤكدا ً أن «الحشد االحتفالي في
عمان هو تعبير واضح عن تصميم المواطن السوري للتعبير عن رأيه وصوت كل مواطن يمثل الموقف
الرسمي للدولة السورية الذي يعبر عن استهجانهم لمواقف الحكومة األردنية».
وعن موقف األردن األخير ،قال حسن« :هذا الموقف غير مستبعد من المملكة ألن لم يكن لها أي دور في
يوم من األيام سوى دور العميل االستخباراتي لـ “إسرائيل” وأميركا وبريطانيا».

