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حمليات �سيا�سية

تنظم احتفا ً
ّ
ال حا�شداً دعم ًا للرئي�س الأ�سد
منفذية ال�سويداء في «القومي»

عطايا ي�ستقبل لجنة الأ�سير �سكاف

�سلمان :ال�سوريون يبادرون �إلى �إتمام اال�ستحقاق االنتخابي الرئا�سي
انت�صار ًا لدولتهم و�سيادتهم الوطنية والقومية وا�ستقاللية قرارهم
أقامت منفذية السويداء في الحزب السوري
القومي االجتماعي احتفاال ً حاشدا ً في صالة
النبالء في مدينة السويداء ،ضمن إطار حمالت
دعم الرئيس بشار األسد وتأييده في االستحقاق
ال��دس��ت��وري ف��ي  3ح��زي��ران  ،2014وأجمع
المتحدّثون في االحتفال على أهمية االستحقاق
ك��ون��ه يشكل تعبيرا ً ع��ن إرادة السوريين
والتفافهم حول دولتهم قيادة وجيشاً.
حضر االحتفال وفد من قيادة الحزب السوري
القومي االجتماعي ض� ّم نائب رئيس الحزب
رئيس المكتب السياسي الدكتور نذير العظمة،
الع ُمد :زياد معلوف ،بشار يازجي ومعن حمية،
ع��ض��وا المجلس األع��ل��ى د .ص��ف��وان سلمان
وسيمون حاجوج ،وكالء العمد سمير حاماتي،
بسام نصار وإسبر حالق ،المندوب السياسي
لجبل لبنان الجنوبي ح��س��ام ال��ع��س��رواي،
رئيس لجنة األسرى والمح ّررين من السجون
الصهيونية سمير خفاجة ،منفذ عام السويداء
سمير الملحم وأعضاء هيئة المنفذية ،منفذ
عام طلبة جامعة دمشق حسن زعيتر وعدد من
المسؤولين.
وحضر أيضا ً عضو قيادة فرع حزب البعث
العربي االشتراكي في السويداء حسن األطرش
ممثالً أمين الفرع شبلي جنود ،وعدد من أعضاء
قيادة الفرع ،وعدد من ممثلي األح��زاب ،وقائد
الدفاع الوطني في السويداء العقيد معروف
القاسم ،والشيخ أبو صالح عبد الوهاب أبو
فخر ممثالً مشيخة عقل طائفة المسلمين
الموحدين ال��دروز ،واألب بطرس بشارة ممثالً
مطران مطرانية ح��وران وجبل العرب للروم
األرثوذكس سابا إسبر ،وعدد من رجال الدين
المسلمين والمسيحيين ،واللواء مجيد الزغبي
حامل وسام بطل الجمهورية وعدد من ضباط
الشرطة واألم��ن الجنائي وأعضاء من مجلس
ال��م��دي��ن��ة وم��ج��ال��س محلية م��ن ع���رى وشقا
وطربا ،وفاعليات اجتماعية وثقافية وحشد من
المواطنين والقوميين.
بدأ االحتفال بنشيد الحزب الرسمي ونشيد
الجمهورية ،ودقيقة صمت تحية للشهداء،
وق �دّم االحتفال عضو هيئة منفذية السويداء
زياد الزير بكلمة من وحي المناسبة .ثم ألقى
الشاعر القومي نذير العظمة قصيدة عبّرت عن
صورة جبل العرب وموقف رجاالته في مقاومة
االستعمار واالحتالل.

منفذية السويداء

وألقى الملحم كلمة منفذية السويداء ،وأكد
فيها أنّ المشاركة الواسعة في االستحقاق
الدستوري ،جزء من المعركة التي نخوضها،
واالقتراع بكثافة استكمال لخطوات النصر التي
تتحقق في الميدان ،وتتويج لنصر سورية على
أعتى وأشرس هجمة تقودها دول استعمارية
ورجعيات عربية وقوى اإلرهاب والتط ّرف.
وق��ال« :إنّ ه��دف المركزي للمؤامرة على
سورية تقويض الدولة ،وإنّ الر ّد على المؤامرة
مثلما هو في الميدان ،سيكون في صناديق
االقتراع ،وستكشف صناديق االقتراع عن إرادة
شعبنا وقوته ومقاومته وقراره المستق ّل .وإنّ
دمشق هي العاصمة التي تحدّد مستقبل العالم
العربي».
وأض��اف« :إنّ االستحقاق الرئاسي يش ّكل
صفعة قوية لوهم الشرعية الدولية ،ويؤكد أنّ
تتأسس
شرعية القيادة السياسية في سورية
ّ
على إرادة شعبية عارمة ال تلين أمام الضغوط
والتشكيك.
إنّ خيار القوميين في انتخابات  3حزيران
هو الرئيس بشار األسد ،ألنه مؤتمن على سورية
وكرامتها وع ّزتها ومستقبلها ،وسنترجم ذلك في
صناديق االقتراع ،بنعم كبيرة ،فـ«سوا» سنكمل
ونحصن الوحدة
المشوار ونعيد إعمار سورية،
ّ
وننتصر على اإلرهاب والتط ّرف ،ولتبقى سورية
في موقعها ،قاعدة للمقاومة .وألنّ الرئيس األسد
ضمانة حقيقية لسورية دولة مدنية ديمقراطية
حديثة قوية وعصية على األعداء والتفتيت».

مشيخة العقل

وألقى كلمة مشيخة عقل طائفة المسلمين
الموحدين الدروز ممثلها الشيخ أبو صالح عبد
الوهاب أبو فخر ،الذي أشار إلى أن قدر سورية
مهد الحضارات ومهبط الديانات السماوية أن
تواجه المخططات المعادية لألمة ،وهي اليوم
تقود معركة النصر على أع��داء الوطن بفضل
محبة السوريين لوطنهم ودعمهم لجيشهم
الباسل والتفافهم حول قيادتهم الحكيمة .مبينا ً
أن االستحقاق الدستوري النتخابات رئاسة
الجمهورية حق وواجب وطني وديني وأخالقي
والحس العام
يعبّر عن مدى الوعي والوطنية
ّ
بالمسؤولية ،وكل هذه الصفات النبيلة التي
يمتلكها ال��س��وري��ون وال��ت��ي تؤكد أن سورية
ماضية نحو تحقيق نصر سياسي ب��م��وازاة
النصر العسكري الذي يحققه حماة الديار على
أعداء الوطن وأدواتهم اإلرهابية.
ودعا الشيخ أبو فخر السوريين إلى القيام
بواجبهم وممارسة حقهم االنتخابي ،فهو حق
وواج���ب ،وه��و أيضا ً ف��رض عين ،وب��ه نعطي
الثقة لصاحب الثقة الساهر على مصالح األمة،

الأطر�ش :ال�سوريون
�سيحدّ دون خياراتهم
من خالل اال�ستحقاق
الرئا�سي من دون
�إمالءات خارجية

متوجها ً بالتحية إلى الحزب
وختم كلمته
ّ
ال��س��وري القومي االجتماعي ،م��ؤك��دا ً أنّ هذا
الحزب أدّى دورا ً بارزا ً في الدفاع عن سورية.

كلمة «القومي»

سلمان

العظمة

الملحم

صاحب الحكمة الذي ّ
شق أمواج الفتنة بسفينة
الفالح.
ووجه التحية إلى رجال الجيش السوري،
حماة الديار الصامدين في مواقعهم ،وكذلك حيّا
رجال المقاومة الذين نذروا دماءهم وأرواحهم
لمواجهة العدو الصهيوني الغاشم وأدواته من
الجماعات اإلرهابية.
كما وجه الشيخ أبو فخر التحية والشكر إلى
الحزب السوري القومي االجتماعي ورجاله
األشداء وإلى منفذية السويداء على إقامة هذا
المهرجان كتعبير عن االلتزام الوطني والقومي.

مضي ثالث سنوات ونيّف على
وقال« :بعد
ّ
معركتنا ض ّد قوى الش ّر والضالل واالستكبار،
ع��ل��ي��ن��ا أن ن���ش���ارك ب��ق��وة ف���ي االس��ت��ح��ق��اق
الدستوري ،ألن هذه المشاركة جزء من المعركة
ض ّد اإلره��اب ،وال ب ّد من اختيار رئيس مؤهّ ل
لقيادة البالد ،ال بل قائد مج ّرب ،مقاوم ،تنعقد
عليه اآلمال ،كفوء إلنجاز المعركة الفاصلية في
قضيتنا المركزية فلسطين».
وخ��ت��م كلمته م��ع��رب�ا ً ع��ن ت��ق��دي��ره الحزب
السوري القومي االجتماعي قاعدة وقيادة .كما
حيّا صمود السوريين وصمود الجيش السوري
وصمود القائد الدكتور بشار األسد.

ف��ي فلسطين ولبنان وس��وري��ة ،يستحق ك ّل
االحترام والتقدير على مواقفه ودوره.

وألقى األب بطرس بشارة كلمة المطران
سابا إسبر ،وقال« :إنّ المواطن السوري مواطن
عزيز وح � ّر ،وال يحني رأس��ه ألح��د ،وهو الذي
صمد ووقف في وجه المؤامرة ،وسيواصل هذه
المواجهة من خالل المشاركة في االستحقاق
االنتخابي ،حيث سيكون السوريون يدا ً واحدة،
ووقفة واحدة ،بما يضع ح ّدا ً نهائيا ً لألزمة التي
انتصرت عليها سورية».
يجسد
وق��ال« :إنّ االستحقاق الدستوري
ّ
إرادة السوريين الذين يرفضون ّ
الذل والمهانة
ويعبّر عن وفائهم لتضحيات الشهداء ودمائهم
الطاهرة التي روت أرض الوطن» ،مشيرا ً إلى أن
المشاركة الواسعة في هذا االستحقاق ستكون
خير دليل على رغبة السوريين في الحفاظ
على وطنهم وبناء مستقبلهم بأنفسهم وتحقيق
الخالص لسورية من المحنة التي تعانيها.
ولفت إل��ى اإلق��ب��ال الكثيف للسوريين في
المغتربات على االقتراع في سفارات بلدهم في
أماكن إقامتهم ،معتبرا ً أنه موقف ع ّز وكرامة،
وتأكيد على اعتزاز المواطنين السوريين أينما
كانوا بانتمائهم إلى وطنهم السوري ،وتأكيد
على رغبتهم في استقراره وأمنه.
وإذ أكد األب بشارة أنّ االنتخاب حق وواجب،
وأنّ الوطن يعمر ويعظم بهمة أبنائه ،أشار إلى
أنّ سورية صاحبة الحضارة والعيش الواحد،
وسوف تخرج من أزمتها ،وسوف نعيد البناء
والعمران.
وختم كلمته بتوجيه التحية إل��ى رج��ال
الجيش السوري وك � ّل األح��زاب والقوى التي
دفع رجالها الدماء وقدّموا أغلى التضحيات في
سبيل سورية وانتصارها على هجمة اإلرهاب
والتكفير.

الشيخ علي العلي

مطرانية الروم األرثوذكس

وأل��ق��ى الشيخ علي العلي كلمة استهلها
بتحية إلى الشهداء والجرحى وألبطال الجيش
السوري والمقاومين األحرار ،وأكد الوقوف إلى
جانب الجيش والقائد األسد في معركة الدفاع
عن سورية في مواجهة قوى اإلرهاب والتط ّرف
التي ارتكبت جرائم القتل والتدمير والسلب
وسبي األعراض.
واتهم العلي األعراب الذي يدعمون اإلرهاب
بأنهم م��س��ؤول��ون ع��ن قتل السوريين ألنهم
يدعمون اإلره��اب��ي��ي��ن ال��ذي��ن يقتلون الناس
ويأكلون أكبادهم ويقطعون رؤوسهم.
وقال« :على رغم الجراح والمعاناة ،فإننا نرى
في االستحقاق الدستوري عيدا ً وطنيا ً نحتفل به
ونقول كلمتنا المدوية ...خسئ اإلرهاب وداعموه
وخسئ العرب الذين ارتضوا أن يكونوا أذلاّ ء
وأدوات للمستعمر والصهيونية».
موجها ً التحية إلى الحزب السوري
وختم
ّ
القومي االجتماعي ،مؤكدا ً أنّ هذا الحزب المقاوم

ال�شيخ العلي:
اال�ستحقاق الد�ستوري
عيد وطني رغم
المعاناة والجراح

وألقى عضو قيادة فرع حزب البعث العربي
االشتراكي في السويداء حسن األط��رش كلمة
ِباسم أمين الفرع أش��ار في مستهلّها إل��ى أنّ
الحرب الكونية اإلرهابية الشرسة على سورية
ت��ه��دف إل��ى تدمير ال��دول��ة بكافة مك ّوناتها
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وأنّ السوريين عانوا الكثير اآلالم والجراح،
بسبب اإلرهابيين الذي اس ُتقدموا من ك ّل أصقاع
األرض لقتل السوريين وتدمير المنشآت العامة
والخاصة.
وق��ال« :إنّ المؤامرة على سورية سقطت،
وسقط معها المتآمرون من عرب وأجانب ،وذلك
بفضل صمود السوريين ودماء الشهداء األبرار
المدنيين والعسكريين ،والتفاف الشعب حول
القيادة الحكيمة للرئيس الدكتور بشار األسد
وحول جيشه العقائدي الباسل».
وأش��ار األط��رش إلى أنّ سورية تعيش هذه
األيام مرحلة وطنية متميّزة تتمثل باستحقاق
انتخابات رئاسة الجمهورية ،وهو استحقاق
ديمقراطي وطني بامتياز ،وسيحدّد السوريون
م��ن خ�لال��ه م��ن سيقودهم م��ن دون ت��دخ��ل أو
إمالءات خارجية.
وتوجه األطرش بالتحية إلى الحزب السوري
القومي االجتماعي مث ّمنا ً مواقفه ودوره ،والفتا ً
إلى أنّ الحزب القومي ،طيلة األزمة التي تم ّر بها
سورية ،كان جنبا ً إلى جنب مع القوى الوطنية
إلى جانب الجيش السوري في مواجهة الحرب
الكونية ،وقدّم عددا ً من الشهداء في سبيل الدفاع
عن أرض الوطن.

الدفاع الوطني

الفاعليات االجتماعية

وأل��ق��ى ف���ؤاد أب��و س��ع��ده كلمة الفاعليات
االجتماعية ،فأكد أنّ النصر آتٍ ال محالة،
ب��اإلرادة الخالقة والصمود األسطوري ،مشدّدا ً
على أنّ أهمية الوحدة وحكمة الموقف والعمل
تحصن البلد وتجعله منيعا ً
والتضحيات
ّ
وتأخذه إلى االنتصار المؤ ّزر.
وش �دّد على أهمية دور ال ُنخب من الشباب
المثقف وال��م��واط��ن��ي��ن ال��ش��رف��اء ف��ي تح ّمل
المسؤولية لتخطي آثار الحرب متعدّدة الوجوه
واألشكال.

«البعث»

�أبو �سعده :لل ُنخب
ّ
المثقف
من ال�شباب
دور هام في تخطي
�آثار الحرب متعدّ دة
الوجوه والأ�شكال

ال�شيخ �أبو فخر:
�سنعطي الثقة
ل�صاحب الحكمة الذي
ّ
�شق �أمواج الفتنة
ب�سفينة الفالح

قائد الدفاع الوطني في السويداء العقيد
معروف القاسم اعتبر في كلمته أنّ الشعب
ينتصر حين يكون جيشه قوياً ،وينتصر حين
يكون قائده قوياً ،فكيف إذا كان الجيش السوري
قوي وقائده األسد قويّ كذلك.
وأضاف« :إنّ السوريين بتآخيهم ووحدتهم
صمدوا وما زال��وا يصارعون ويقاومون أعتى
أنواع اإلرهاب الذي يمارس القتل والتدمير بهدف
استنزاف طاقات الشعب المادية والمعنوية.
إنّ القيم التي تربّى عليها أبناء سورية،
جعلتهم قالعا ً حصينة في مواجهة اإلره��اب
ومصدّريه وأدوات��ه ،وها هو الشعب والجيش
والقائد يدا ً واحدة وإرادة واحدة لتطهير أرضنا
السورية من رجس اإلرهاب.
واعتبر أنّ ع��رس االستحقاق الدستوري،
واح��د من أه � ّم تجليات انتصار سورية على
أعدائها ،وأكد أنّ ترشح الرئيس الدكتور بشار
األس��د يأتي تأكيدا ً لهذا النصر والتزاما ً منه
بمسؤوليته تجاه الشعب الذي يثق بأنه األجدر
لمنصب الرئاسة ألنه سيوصل سورية إلى بر
األم���ان ...وبقيادته سنبني سورية الجديدة
المتجددة.

الأب ب�شارة:
ال�سوريون �أينما
كانوا يع ّبرون عن
اعتزازهم باالنتماء
�إلى الوطن

وألقى عضو المجلس األعلى د .صفوان سلمان
كلمة مركز الحزب السوري القومي االجتماعي
فقال« :ليس زمنا ً عاديا ً هذا الذي نلتقي فيه ،إنه
زمن تمتحن فيه إرادة السوريين إرادات تج ّرأت
على أرضهم ومجتمعهم وبنيانهم .وليس مكانا ً
عاديا ً هذا الذي نلتقي اليوم فيه ،فهذا الجبل جبل
اإلباء واالنتماء ،من شموخه أطلت على سورية
راية الثورة السورية الكبرى بقيادة المجاهد
المصارع من أجل سورية سلطان باشا االطرش،
ثورة حقيقية الستعادة السيادة من المحت ّل ،ال
النتقاصها ،ثورة لتطهير األرض وحرية اإلنسان
السوري ال ارتهانه وإتباعه».
وأضاف سلمان« :حقيقتان أساسيتان ستظ ّل
راي��ة ث��ورة سلطان باشا األط��رش تخفق بهما
على امتداد التاريخ السوري :األولى أنّ الثورة
كانت ثورة حقيقية لتطهير األرض السورية من
جسدت الحياة
المحت ّل ،والحقيقة الثانية أنها ّ
الواحدة للسوريين في وطنهم ،حين تواشجت
السواعد والقلوب والعقول ،وتمازجت الدماء
تحت خفق هذه الراية من ك ّل بقاع هذا الوطن،
ه��ذا المصهر الخالق المبدع ال��ذي تفاعل في
حضنه اإلن��س��ان م��ع اإلن��س��ان واإلن��س��ان مع
األرض عبر آالف السنين».
وتابع سلمان« :هذه األرض تتع ّرض اليوم
لموجة إرهابية مع َّتمة العقل مغلَقة الفكر
عنفية األداة والسلوك ،تزحف على امتداد أمتنا
ومجتمعنا من الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط
السوري وصوال ً إلى العراق.
ه��ذه األم��ة التي ص��دّرت شواطئها ومدنها
جوهر الحضارة اإلنسانية إلى ما وراء البحار،
ص �دّرت الحرف واألبجدية والتشريع ،تتلقى
اليوم رسالة إره��اب عدمية جمعوا لها العدة
وال��ع��ت��اد م��ن ك�� ّل أن��ح��اء األرض وه��يّ��أوا لها
المجموعات المسلحة من ال��داخ��ل والخارج
وسعوا إلى إيجاد البؤر الخارجة عن وحدة
المجتمع وكنف الدولة».
وج �دّد سلمان التأكيد على أنّ هذه الحرب
تستهدف سورية أرضا ً وشعبا ً ومجتمعا ً وثقافة
ووعياً ،مؤكدا ً أنّ إنجاز السوريين االستحقاق
االنتخابي الرئاسي وفق المسار الدستوري،
انتصا ٌر في عمق ه��ذه المعركة ،ألنّ الحلف
المعادي لسورية سعى إلى عرقلة هذا المسار،
وتداعى أطرافه إلى وضع الخطط إلعاقته ولثني
السوريين عن إنجازه كي تستكمل الذرائع التي
بنيت عليها هذه الحرب في مختلف مراحلها بدءا ً
من الذرائع اإلصالحية ،مرورا ً بالملف اإلنساني
وصوال ً إلى ذريعة نزع السالح.
واليوم فشلوا أيضا ً في خلق الذريعة األخيرة،
حين فشلوا في ثني السوريين عن اإلنجاز
االنتخابي ،فأخفقوا في إيجاد حالة الفراغ
والفشل في الدولة والمجتمع كمدخل لجذب
مزيد من اإلرهاب ومن التدخل الخارجي .وهكذا
ينتصر السوريون لدولتهم ولسيادتهم الوطنية
والقومية والستقاللية قرارهم حين يبادرون إلى
إتمام االستحقاق االنتخابي الرئاسي.
وأعلن سلمان« :إننا كقوميين اجتماعيين
نضع مسائلنا القومية تحت عنوان مصلحة
سورية فوق ك ّل مصلحة ،وعلى ضوء أنّ العقل
هو الشرع األعلى ،ووفق هذا المعيار ومن أجل
سورية االنتصار على تنين االره��اب من أجل
سورية البناء والنهوض ،سورية حامل اله ّم
القومي وأعباء الصراع مع المشروع الصهيوني،
سورية اإلن��س��ان المتجدّد المنتمي إل��ى أمته
ووحدة مجتمعه والمؤمن باستقاللية قضيته
ع��ن التدخالت واإلرادات االجنبية ،سورية
حاضنة فعل المقاومة ومولدته».
واعتبر سلمان أنّ التدفق ال��س��وري الذي
شهدناه منذ أيام في المواطِ ن التي لم يستطع
الحلف المعادي عرقلة العملية االنتخابية
فيها ،لم يكن مج ّرد تج ّمع انتخابي ،بل هو
موجة نبض من هذا المشرق الرافض لالستالب
الذي تحاول قوى االستعمار القديم الجديد أن
تمارسه عليه ،وهو في جوهره نفس المشروع
الصهيوني الذي تواجهه أمتنا.
وسأل :ما الفرق حين تقوم دولة ديمقراطية
(بين قوسين) بمنع المواطنين السوريين
القاطنين على أراضيها من أداء واج��ب وحق
سوريين ،وبين إرهابي يهدّد المواطنين في
منطقة ما من سورية ليمنعهم من أداء هذين
الواجب والحق؟ اإلجابة أنّ هناك خطا ً متصالً
في هذه الحرب بين اإلرهابي الفرد والمجموعة
االرهابية ومركز القرار األميركي ـ «االسرائيلي».
وختم سلمان« :إنها حربهم عل ك ّل ما هو حق
وخيّر وجمال ،لكن األمر األكيد أنها حرب خاسرة،
وإنّ معركتنا معركة الحق والخير والجمال هي
المعركة المظفرة ،وإذا كانت إراداتهم ومصالحهم
تدفعهم إلى الزحف لمصادرة حريتنا وقرارنا،
فإننا نؤكد أن حريتنا ومصلحتنا وقرارنا نحن
السوريين هي معاييرنا ،ومن أجلها نصارع...
وحقنا في الصراع هو حقنا في التقدم».

القا�سم :القيم التي
تر ّبى عليها �أبناء
�سورية جعلتهم قالع ًا
ح�صينة في مواجهة
الإرهاب وم�صدّ ريه

استقبل عميد شؤون فلسطين في الحزب السوري القومي االجتماعي هملقارت
عطايا في مركز الحزب ،أمين س ّر «لجنة األسير يحيى سكاف» جمال سكاف
ٌ
تداول في الخطوات المتعلقة بملف األسير سكاف
على رأس وفد .وتخلّل اللقاء
والمعلومات المتو ّفرة والمستجدة .وث ّمن جمال سكاف دور الحزب السوري القومي
االجتماعي ومتابعته قضية األسير يحيى وباقي األسرى والمعتقلين.
وأكد عطايا أنّ متابعة قضية األسير البطل الرفيق يحيى سكاف تقع في أولويات
قيادة الحزب ،و«أننا نسعى للوصول إلى معلومات إضافية جديدة» ،مؤكدا ً أنّ
ّ
يسطرون بصمودهم موقفا ً بطوليا ً يتحدّى غطرسة
األسرى في سجون االحتالل
العدو الصهيوني ووحشيته ،مشدّدا ً على أنّ المقاومة تبقى الخيار الطبيعي
لمواجهة غطرسة العدو ،والسبيل إلى حرية األسرى.

ال�سوريون في نيجيريا يقبلون
بكثافة لالقتراع في �سفارة بلدهم

متوسطا ً وفد «القومي»
السفير السوري في نيجيريا
ّ
أدلى السوريون القوميون االجتماعيون في نيجيريا بأصواتهم في السفارة
السورية في العاصمة .وتميّزت االنتخابات بالتنظيم الدقيق واإلقبال الكثيف،
وتو ّلت منفذية نيجيريا في «القومي» دعوة القوميين االجتماعيين م ّمن يحق لهم
االقتراع إلى المشاركة.
واستقبل سفير سورية في نيجيريا وفدا ً من مديرية كادونا التابعة لمنفذية
نيجيريا في «القومي» ،وأشاد بدور القوميين في الوطن وفي المغتربات ،مشدّدا ً على
أهمية االستحقاق االنتخابي ،بما له من مدلوالت ومعان تؤكد أنّ سورية قوية وثابتة
على مبادئها ومواقفها الوطنية والقومية ،مهما كان حجم التضحيات والتحدّيات.
وأك��د أعضاء الوفد أن المشاركة في االستحقاق تعبير عن االلتزام الوطني
ني بهزيمة نكراء ،ألنّ السوريين ال يمكن
والقومي ،وتأكيد على أنّ المشروع المعادي ُم َ
أن يسمحوا ألحد بتحويل وطنهم إلى جاهلية ،ألنّ سورية وطن الحضارة واالنفتاح،
وهي مجتمع األلفة والتآزر والمحبة والحق والخير والجمال.

 ...وتج ّمع �سوري حا�شد في �أ�ستراليا

بدعوة من الحزب السوري القومي االجتماعي والجالية السورية في سدني،
وضمن حملة «س��وا»ّ ،
نظم السوريون في أستراليا تج ّمعا ً حاشداً ،تعبيرا ً عن
تأييدهم حملة «سوا» الداعمة للرئيس بشار األسد ،وأقاموا حملة تصويت رمزية
بعدما منعت الحكومة األسترالية إجراء االنتخابات السورية على أراضيها.
وقد ص ّوت المشاركون في النشاط للرئيس بشار األسد مؤ ّكدين أنه القائد الذي
يحفظ سورية ويصون موقعها القومي المقاوم.
وأكد مسؤولو الحزب السوري القومي االجتماعي أنّ هذا التح ّرك يندرج في إطار
النشاطات لنصرة لسورية في مواجهة الحرب الكونية ،وتعبيرا ً عن إرادة السوريين
الح ّرة في الوقوف إلى جانب دولتهم رئيسا ً وقيادة وجيشا ً وشعباً.

الغرب مقتنع بفوز الرئي�س الأ�سد
} جهاد أيوب
غربي يعمل في منطقة الخليج إلى أن االنتخابات
يشير دبلوماسي
ّ
السورية التي حصلت في لبنان ،شكلت صدمة قاسية ومؤلمة لكل من
يقف م��ع ال�ت�ي��ارات المعترضة ف��ي س��وري��ة ،ولجمت بعض األل�س��ن في
وزارات خارجية دول عربية وغربية وإسالمية متورطة في الحرب الدائرة
هناك .وأن هذا اإلقبال المخيف قلب الموازين ،وح ّمس الشارع السوري
الداخلي ،ال بل ح ّفزه للنزول إلى المقرات االنتخابية واإلدالء بصوته ،هذه
الكثافة خلقت معادلة جديدة في سورية ستظهر قريبا ً جداً ،ولن تقتصر
على االنتخابات فقط ،بل ستتعداها إلى الوضع الميداني ككل ،وأهمها أنها
أعطت الرئيس السوري بشار األسد اإلشارة النهائية للحسم العسكري
والسياسي بعد االنتخابات.
ويضيف ال�م�ص��در ف��ي ردّه ع��ن ن�ظ��رة ب�ل�اده إل��ى نتائج االنتخابات
السورية الجارية اليوم الثالثاء ،أن الغلبة ستكون بفوز كاسح للرئيس
بشار األسد ،وسيحدث ذلك بعيدا ً عن إعجاب الناس به أو حبهم له ،ألن
البديل لن يكون بقدر طموح الناس ،وألن الجرائم التي ارتكبها المسلحون
بحجة «الثورة» كانت مخيفة ،أربكت الشارع الغربي قبل السوري ،بينما
لم تحرك غالبية الشارع العربي ،ألن اإلعالم الرسمي الموجه من دولة
خليجية كبيرة ،ال يزال مسيطراً ،ويلعب على الوتر الطائفي ،لذلك يعيش
بعض العرب ممن يقفون مع جبهة النصرة أو داعش أو ما تبقى من الجيش
الحر ،خارج زمن األحداث ،ويتحدثون عن تمنيات وأمنيات ال عن وقائع.
وختم المصدر قائالً« :الرئيس بشار األسد اليوم قوة واثقة ،ودراية
تفهم مجريات األح��داث ،وهو اليوم أكثر تمكنا ً في حكمه ع ّما كان عليه
حين تسلمه ،ومهما اختلفنا معه إال أن ما حصل في سورية شتت من كان
يتآمر على األسد».
يذكر أن عددا ً من الطائرات المدنية يصل صباح اليوم إلى مطار دمشق
الدولي ،وعلى متنها مئات المواطنين السوريين الذين لم تسمح لهم بعض
سوري
الدول العربية والغربية باإلدالء بأصواتهم هناك ،ومن بينهم 200
ّ
قادمون من الكويت ،و 150من فرنسا ،وسينتخبون فور وصولهم في
المطار مباشرة ،وقد أ ُ ّمنت لهم الترتيبات واآلليات الالزمة ،وهذا دليل
جديد على أن المواطن السوري قد استوعب دوره في إزاحة الخطر الواقع
على بالده ،وأن التغيير ال يكمن في هدم سورية بل باالنفتاح والتطوير
والمشاركة ،ومن تكون يده في النار ليس كمن يتس ّكع في النوادي الليلية
والقصور ،والمطاعم الفاخرة ،ومشاهدة الحفالت الصاخبة.
اليوم ،للمواطن السوري مشاركته الفعالة وبصمته ،وغ��دا ً لسورية
كلمتها ،وما بين اليوم والغد ...وقفة عزّ.

