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وزير ال�سياحة ال�سابق فادي ع ّبود في حوار مع «البناء» و«توب نيوز»:
توافقي ...ونحن ّ
جديون لفتح حوار مثمر مع «الم�ستقبل» لكن لي�س على ح�ساب مبادئنا
نعم لرئي�س
ّ
ال س�ي�م��ا إع� ��ادة ان �ت �خ��اب ال��رئ �ي��س بشار
األسد في سورية؟

حاورته :روزانا رمال
االقتصاد مرتبط بالسياسة ارتباطا ً وثيقاً ،والعكس
يصح أيضاً ،حتّى أنّ
ّ
الهندي طاغور قال يوماً« :إن ك ّل حروب العالم تنبت من حبّة قمح».
الفيلسوف
ّ
ولبنان اليوم يعيش الضائقات على شتّى أشكالها وأحوالها :اقتصادية،
سياسية ،ديمقراطية ،أمنية ....والالئحة تطول .ونظرا ً إلى ارتباط السياسة
باالقتصاد ،واألمن بالسياسة ،كان لنا لقاء مع شخصية سياسية أتت من عالم
االقتصاد والمصانع ،إنه وزير السياحة السابق فادي عبود ،الذي تحدّث مط ّوالً
عن سلسلة الرتب والرواتب وحقوق العمال والموظفين ،وتحدّث أيضا ً عن
الموازنة وتأمين المداخيل من أجل السلسلة ،كما تحدث عن السياسة المحلة
واإلقليمية والدولية.
{ م ��اذا ت�ت��وق�ع��ون ل �ه��ذه األزم� ��ة التي
أخذت هذا الحيّز من ه ّم اللبنانيين وما هي
نظريتكم االقتصادية على هذا الصعيد؟

في المبدأ األول ،لهؤالء الموظفين الحق
في المطالبة بحقوقهم ،وأيّ رات��ب يجب
إعادة النظر فيه سنوياً.
وفي المبدأ الثاني :كل بلد ال يعتمد ح ّرية
االستخدام واالستغناء عن الخدمات ،أي
أن يعتمد «ال��زواج الماروني» بين العامل
ورب ال��ع��م��ل ،نقصت فيه ف��رص العمل
واالس��ت��خ��دام ،وإع���ادة تصحيح الرواتب
يجب أن تكون دورية وسنوية كما في كل
دول العالم ،ولكن يجب أن ترتبط بمعادالت
علمية وواضحة ،وأهمها التضخم ،وال أقتنع
بالدرجات األوتوماتيكية ونعم للدرجات
لكنها يجب أن ترتبط باألداء.
نعم ،في المبدأ يحق للهيئات العمالية

ت�صحيح الرواتب
يجب �أن يرتبط
بمعادالت علمية
وا�ضحة �أهمها
ّ
الت�ضخم
المطالبة بحقوق العمال ،لكن من أصعب
األم��ور أن يطالب أح� ُد اآلخ��ر وال يملك هذا
اآلخر المال .المشكلة هي في الزيادة على
الرواتب بـ  127في المئة ،بينما في ،2013
كانت نسبة النمو  1في المئة ،وفي 2012
و 2011كانت سيئة أيضاً.
النمو مرتبط باالستثمار ،واالستثمار
مرتبط بعدم «تهشيل» األثرياء ألننا بحاجة
إلى أموالهم لتوظيفها ،ونحنا ال نريد تعميم
الفقر بل تعميم الغنى الذي ال يأتي إال من
االستثمار .وهناك فرق بين فرصة اإلنتاج
وفرصة العمل ،وإذا خلقنا فرصة عمل لسنا
بحاجة إليها ،نواجه ضررا ً رهيباً.

{ ل� �م ��اذا ت ��ؤ ّم ��ن األم � � ��وال ل� �ع ��د ٍد من
االستحقاقات والمشاريع الكبرى غير
م �ع��روف��ة ال �ن �ت��ائ��ج وال ي�ح�ص��ل خ �ل��ل في
ال �م��وازن��ة ،ف�ي�م��ا ت�م��وي��ل ال�س�ل�س�ل��ة التي

يستفيد منها الفقراء ي��ؤدّي إلى خلل في
هذه الموازنة؟

كم كنت أتمنى على كل الهيئات العمالية
واللجان العمالية وكل الشعب اللبناني،
أن يتح ّركوا في موضوع الفساد بطريقة
عملية ال نظرية ،وليس صحيحا ً أن األمالك
البحرية الذي فيها مخالفات كثيرة جداً،
والمخالفون معروفين ،ت��ؤ ّم��ن األم���وال
يخص المرفأ
للسلسلة ،واألمر سيّان في ما
ّ
أو الجمارك ،وصحيح أن الدخل الجمركي
ان��خ��ف��ض ،لكننا و ّق��ع��ن��ا ع��دة اتفاقيات
تجارة ح�� ّرة ،إن ك��ان على صعيد ال��دول
العربية أو على الصعيد األوروبي .وأيضا ً
ألغينا الزيادة على البنزين  5000ل .ل،.
والمفروض أن يكون التح ّرك لمنع الفساد
بالشراسة ذاتها للمطالبة بالحقوق ،وكنت
أتمنى أن أسمع صوتا ً واح��دا ً في لبنان
غير صوتي من كل اللبنانيين حيال طلب
تأجيل قانون الحصول على المعلومات أي
المعلومات الحسابية لكل القطاع العام من
وزارات أو مؤسسسات عامة .والمفروض
أن تكون منشورة على اإلنترنت ،وطلبنا
تعديل مشروع القانون هذا( ،عمره ثماني
سنوات) ،وطرحنا التعديل كما في كل دول
العالم المتحضرة ،بأن كل قرش يصرف
في الدولة يجب أن ينشر على اإلنترنت.
ال��رئ��ي��س س�لام طلب تأجيل ال��ب��تّ بهذا
القانون ،وطلب من الرئيس ب ّري تأجيله.
والرئيس ب�� ّري أجله لمدة شهر ومضى
الشهر ولم يتح ّرك أحد.
نقول للهيئات العمالية وللعمال :أنتم
أصحاب حق ،ولكن تعالوا لنطالب معا ً
بشراسة أن يؤ َّمن هذا المال.
مثال آخ��ر :التخمين العقاري ،نادينا
بالتخمين العقاري المركزي منذ  4سنوات،
وف��ي كل موازنة طرحناه ،والجميع قال
ل��ي م��ع��ك ح���ق ،ول��ك��ن��ه اخ��ت��ف��ى .وه��ن��اك
استنسابية ف��ي ه��ذا ال��م��وض��وع ،عندما
ُتخ َّمن كل العقارات من قبل وزارة المالية
في بداية السنة بالحد األدن��ى المسموح،
يقول الخبراء أن دخل لبنان يزيد سنويا ً
 500مليون دوالر.
بالمختصر المفيد ،أنا مع حقوق العمال،
لكنني أيضا ً مع لغة األرقام التي هي أفصح
من لغة الكالم.

{ أل� �ي� �س ��ت ال� �س� �ي ��اس ��ة أف� �ص ��ح من
األرقام؟ وما الذي ّ
عطل السلسة؟ ضعف

المال أم السياسة؟

ّ
تعطل إق��رار
ه��ن��اك مجموعة أس��ب��اب
السلسلة .إن األرق��ام التي تعطى للشعب
اللبناني غير صحيحة ،ألن األرقام ال تأخذ
باالعتبار الرواتب التقاعدية التي كسرت
اليابان وكندا ،وه��ذا موضوع ه��ام ج��داً،
ويمكن أن يدخل موظف إلى الدولة والدولة
تعطيه راتبا ً على  120سنة ،ألن الدولة
اللبنانية تو ّقع عقدا ً مع هذا الشخص ممكن
أن يصل إل��ى  120سنة .والمعدل العام

اال�ستثمار مرتبط
بعدم «ته�شيل»
الأثرياء لأننا
بحاجة �إلى �أموالهم
لتوظيفها
 60سنة قائم ألنه سينتقل الحق منه إلى
زوجته ،إلى والدته ثم ابنته ،إذا لم تكن
تعمل أو متزوجة.
وطلبنا دراس���ة ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال ،أن
الصندوق التقاعدي يجب أن يدخل إليه
 18في المئة من ضرائب جديدة أو من
المعاشات ،والـ  6في المئة ليست كافية،
والراتب التقاعدي أغلى ومكلف أكثر من
الراتب العادي ،ألنّ التقاعدي يتوقف عن
دفع ضريبة الدخل.
وأيضا ً الدرجات العمياء بحاجة إلى
إصالح ،والرواتب التقاعدية أيضاً ،وأيضا ً
ال��دوام��ات ألن المستثمر ال يوظف أمواله
في بلد يعمل فيه القطاع العام  36ساعة
أسبوعيا ً فقط.
ُ
ه��ن��اك سياسة ت��ه � ِّرب المستثمر في
لبنان ،وحقوق الموظف مقدسة ،وتحية

إلى الهيئات العمالية ألنهم أثبتوا أنهم
جديرون بالمطالبة بحقوقهم إلى النهاية
ويجب أن يكونوا بالشراسة ذاتها لفرض
اإلصالح فرضاً ،وأن نح ّول المجتمع إلى
إنتاجي.
مجتمع
ّ
تقدمت بـ  25اقتراحا ً للحلول ،ولدي
ح��ل��ول ت��ب��دأ ب��ق��ان��ون ال��ح��ص��ول على
المعلومات ،ويجب أن نوقف حيتان المال.

أي م��دى تساهم السياسة في
{ إل��ى ّ
األمور التي تختفي؟

على أهل السياسة مسؤولية مباشرة
في هذا الموضوع .مثالً ،لفت نظري وزير
الداخلية .نرى وزي��ر الداخلية جدّيا ً في
عمله ،وأراقبه كمواطن لبناني وكمراقب
اقتصاديّ  .سمعته يقول أنني ال أجد ماال ً
ألبني سورا ً للمطار.
الفساد ال يقتصر على جهة سياسية
واح����دة ،كما يحب البعض م��ن فري َق ْي
السياسي أن يص ّور.

على حساب مبادئنا.

{ ه��ل ي�م�ك��ن أن ي �ك��ون ال �ع �م��اد عون
ّ
مرشحا ً توافقياً؟
توافقي،
يجب أن يكون هناك رئيس
ّ
وأعتقد بإصرار أننا بحاجة إل��ى رئيس
جمهورية قويّ  .والقوي ممكن أن يتحول
توافقي ،أما الضعيف فهو توافقي من
إلى
ّ
ضعفه ال من قوته.
آن األوان للمسلمين ف��ي لبنان س ّن ًة
وشيع ًة ودروزا ً أن يتركوا للمسيحيين

نقول للعمال
تعالوا لنطالب مع ًا
بمكافحة الف�ساد
كباب لت�أمين
ٍ
المداخيل

{ ما س ّر التقاء تيار المستقبل والتيار
الوطني الحر؟

ل��م ن��ت��و ّق��ف ع��ن ان��ت��ق��اد بعض األم��ور
االقتصادية المسؤول عنها تيار المستقبل،
والمستقبل لم يتوقف عن اعتبارنا غير
ناجحين ف��ي م��وض��وع االق��ت��ص��اد ،وه��ذا
الموضوع يحلّه الحوار .االقتصاد مستثمر
جبان والحوار مع تيار المستقبل لم يبدأ
من االنتخابات الرئاسية ،وأن��ا كنت من
الداعين إلى الحوار بين المستقبل والتيار
الوطني الحر وأن يكون االقتصاد مفتاحا ً
لهذا الحوار.
الحوار االقتصادي والسياسي مطلوب،
ولكن هناك صورة أننا مستعدين أن نغير
كل مفاهيمنا وكل مبادئنا وننسى ،وهذه
صورة ليست صحيحة.
من المستحيل أن يفكر فريق  8آذار بأن
يأتي برئيس لـ  8آذار ،أو فريق  14آذار أن
يأتي برئيس لـ  14آذار .وحتما ً ستكون
توافقي.
الرئاسة فاشلة ،ونعم لرئيس
ّ
ونحن جديون لفتح حوار مثمر ،لكن ليس

القرار في أن يوصلوا رئيسا ً للجمهورية
لديه أكبر كتلة نيابية في المجلس النيابي.
والجميع يظنّ أنه باإلمكان انتخاب رئيس
جمهورية من دون أي تاثيرات خارجية،
وال��واق��ع يختلف ألن ال��وض��ع اإلقليمي
واضح ،وهناك أفرقاء في لبنان يأتمرون
بالخارج ،ولهذا األمر أثر واضح وصريح
ومباشر على رئيس الجمهورية في لبنان،
وانتخابات مصر وال��ع��راق وسورية لها
انعكاساتها على لبنان ،وأخشى أن يعتبر
البعض أن يكون لبنان جائزة ترضية،
ألن هناك من خسر في سورية وفي العراق
ّ
ويعض على جرحه .وإذا توقف
وفي مصر
التدخل الخارجي في لبنان ستكون حظوظ
العماد عون مرتفعة.

{ أال تعتقدون أن��ه من دون العوامل
الخارجية لن ترتفع حظوظ العماد عون،

المسيحي الوحيد
قد يكون العماد عون
ّ
الذي يستطيع فتح حوار جدّي مع حزب
الله .وهو الشخص الموثوق به من قبل
السيد حسن أكثر م��ن أيّ شخص آخ��ر.
وه��ن��اك تجربة بينهما وه���ذه التجربة
لمصلحة لبنان ال ض��ده ،لكنني ال أرى
التكتل جزءا ً من  8آذار بالمعنى السياسي،
وأري���د أن نتكلم ع��ن التجديد لمجلس
النواب ،وقد تكون أكبر مأساة وجريمة
بحق ما يسمى ديمقراطية في لبنان أن
ه��ن��اك ن��واب �ا ً ي��م �دّدون ألنفسهم .وتكتل
التغيير واإلصالح هو التكتل الوحيد الذي
وقف بشراسة ضد قانون التمديد ،واآلن
وسياسي ،ومن
التعطيل هو حق دستوري
ّ
يتكلم بالدستور مدّد لنفسه وأين المجلس
الدستوري؟ وه��ذا لم يحصل في أيّ من
الديمقراطيات ،وهذا ما يميز عون عن 14
آذار .وعون ليس من  8آذار ،بل هو متحالف
مع  8آذار ،ونحن نرى الشأن الديمقراطي
مهم ج��داً ،ونحن ضد التجديد والتمديد
وهناك من اعتبر ذلك في  8آذار ضرورة
وطنية وقومية.

{ ه��ل ن�ش�ه��د ق ��ائ ��دا ً ل�ل�ج�ي��ش رئيسا ً
للجمهورية اآلن ،وما هي حظوظ العماد
قهوجي؟

ممكن أن تكون حظوظ العماد جان
قهوجي مرتفعة ،وهناك مجموعة قوى
على األرض ت��ؤ ّي��د وص��ول��ه أل ّن��ه يضبط
األمور أكثر ،خصوصا ً وحدة الجيش ،وأنا
أكنّ كل احترام لقائد الجيش ،ولكن يُخشى
أن يصبح ذلك تقليدا ً م ّتبعاً.

{ م��ا ه��ي أه ��داف زي ��ارة ج��ون كيري
إل��ى لبنان بهذه السرعة ولقاء أشخاص
محدّدين؟

هناك إع��ادة نطر في السياسة الشرق
األوس��ط��ي��ة م��ن قبل ال��والي��ات المتحدة
األميركية .وهناك نقد الذع عبر ما نقرأه
ع��ن ح��رب ال��ع��راق ،إذ تبيّن أن الحرب
على العراق لم يكن للواليات المتحدة أي
مصلحة فيها ،وكانت خطأ ً استراتيجيا ً
فادحاً ،لكن إدارة الرئيس أوباما عاجزة عن
تغيير المسار تلقائياً ،ما دفعه إلى التفكير
أكثر بسياسته في الشرق األوس��ط .ألن
هذه السياسة أوصلت نسبة  80في المئة
من الشعوب العربية إل��ى ع��دم االقتناع
بالسياسة األميركية.
ال يتحرك وزير الخارجية األميركي من
إيجابي تلعبه
دون تعليمات .وهناك دور
ّ
أميركا في الخليج والمنطقة لحلحة األمور،
وهل مصلحة أميركا في أن تدعم حربا ً لمئة
سنة مقبلة؟! نتمنى أن تلعب أميركا دورا ً
إيجابياً ،وال أرى أن المصلحة األميركية
هي في دعم الحروب في الشرق األوسط.

{ هل هناك قناعة لدى الغرب بضرورة
بقاء النظام السوري؟

من وجهة النظر الغربية اليوم ،هناك
تفكير جديد ب��دأ ،ويتمثل في أن مع كل
مشاكل الحكم في سورية ،قد يكون النظام
الحالي أفضل بكثير مما قد يحصل إذا
وصلت «المعارضة» إلى الحكم ،وأفضل
من حكم داع��ش والمنظمات التكفيرية.
وهناك أيضا ً نظرية أخ��رى تقول إن من
مصلحة كل الغرب أن تستمر الحروب في
سورية ،وتلزيم سورية األسد القضاء على
اإلرهاب ،وهذا ليس لمصلحة سورية ،وكل
الغرب أصبح على قناعة بأن ديمقراطية
األسد التي ال يقتنعون بها ،أفضل بكثير من
الديمقراطية اإلرهاب.

{ ك�ي��ف سيتعامل ال �غ��رب م��ع نتائج
االن �ت �خ��اب��ات ال� �س ��وري ��ة؟ وك �ي��ف يمكن
ل�ب�لاد الديمقراطية أن تتجاهل المشهد
االنتخابي في سورية؟
لم أفهم كيف يمكن ِباسم الديمقراطية
أن نمنع الديمقراطية ،ويثبت الغرب أنه
السياسي والديمغرافي
غير متفهّم للواقع
ّ
والجغرافي في الشرق األوسط.

{ ه��ل س�ي�ط��ول االع� �ت ��راف بشرعية
االنتخابات السورية من قبل الغرب؟

ه��ن��اك مصلحة ف��ي ع���دم االع��ت��راف
بنتائج االنتخابات السورية ،بأن تبقى
«الديمقراطية» سيفا ً مسلطا ً على رقاب
النظام السوري ،وه��ذا باب ابتزاز وبيع
أسلحة في المنطقة وإلهاء الخليج بالخطر
القادم من الشام وإيران وإبعاد الضوء عن
أن الخطر آت من «إسرائيل».

{ كيف تقرأون الحوار بين السعودية
وإيران؟

كل المنطقة
معر�ضة ّ
لهزات
كبيرة ب�سبب غياب
الحوار الجدّ ي بين
�إيران وعرب الخليج
من دون حوار جدّي بين إي��ران وعرب
الخليج ،ستتعرض كل المنطقة له ّزات
واقعي ،وعلى دول
كبيرة .الحكم في إيران
ّ
الخليج أن تؤمن بأن أيّ حرب عسكرية أو
غير عسكرية هي في غير مصلحة إيران
ودول الخليج ،والتقارب األميركي ـ اإليراني
ج��رى بوتيرة كبيرة ،وه��ذا درس لنا من
األميركيين وطريقة التعامل الجديدة مع
إيران .وكما قيل إن سرعة شهر العسل بين
إي��ران وأميركا مذهلة ،والحوار مع إيران
ليس صعبا ً وليس مستحيالً كما يص ّور
بعض السياسيين.

يبث هذا الحوار عصر اليوم الخميس
الساعة الخامسة على قناة «توب نيوز» الفضائية

ج�سد بمواقفه و�صموده �صورة القائد اال�ستثنائي
م�س�ؤولو وحدات «القومي» في �سورية :الرئي�س الأ�سد ّ

عبّود

مسوح
ّ

البحري

مرعي

حاماتي

المشهد ف��ي س��وري��ة منذ يومين ك��ان بديعاً ،فماليين
السوريين الذين نزلوا إلى الميدان ،يقارعون بأصواتهم
االنتخابية ،المؤامرة على بالدهم ،خطفوا األضواء ورسموا
مشهدا ً ع ّز نظيره.
السوريون القوميون االجتماعيون قالوا كلمتهم أيضاً،
وش��ارك��وا بفعالية عالية في ص��وغ ه��ذا المشهد البديع،
وذلك انطالقا ً من إيمانهم الراسخ بأن ما تتع ّرض له سورية
مج ّرد مؤامرة خبيثة ،ال تخدم إلى العدو الصهيوني والغرب
المتأسرل.
وأ ّك��د مسؤولو الحزب السوري القومي االجتماعي في
عد ٍد من المناطق السورية ،أنّ القوميين ،كما ك ّل السوريين
الشرفاء ،عبّروا عن إرادة الصمود والمقاومة إل��ى جانب
القيادة والجيش في مواجهة اإلرهاب وداعميه .وأنّ يوم 3
وتمسكهم بدولتهم ووحدة
حزيران ،نتاج إرادة السوريين
ّ
بلدهم ورفضهم اإلرهاب والتط ّرف.
كما أ ّكد المسؤولون ،أنّ السوريين أثبتوا إرادتهم الصلبة
جسد بمواقفه
وقرارهم الح ّر المستق ّل ،وأنّ الرئيس األسد ّ
وصموده صورة القائد االستثنائي ،ومن الطبيعي أن يوليه
السوريون ثقتهم من أج��ل استكمال مسيرة بناء سورية
المتجدّدة.
وف��ي التقرير ال��ت��ال��ي ،مجموعة تصريحات ل��ع��د ٍد من
مسؤولي «القومي» في مناطق عدّة من سورية.

ومؤسساتها والجيش الباسل
بالوقوف إلى جانب الدولة
ّ
في مواجهة قوى اإلرهاب والتط ّرف التي ترتكب جرائم القتل
والتخريب في سورية.
ولفت عبّود إلى أنّ منفذية الحصن في الحزب السوري
القومي االجتماعي ترى في هذه االنتخابات محطة مفصلية،
فمن خاللها حدّد السوريون خياراتهم ومواقفهم المتمسكة
بدولتهم ووحدة بلدهم ،وهي تشكل صفعة للغرب والعدو
الصهيوني وتركيا وعرب النفط الذين استخدموا ذرائع شتى
لممارسة عدوانهم على سورية ...وقال« :كلّنا ثقة بأنّ هذه
االنتخابات الديمقراطية بامتياز ستكون مدخالً لتحقيق
األم��ن واألم��ان واالستقرار في بالدنا ،وأنّ اآلت��ي من األيام
سيحمل الخير لشعبنا وأمتنا».
جسد بمواقفه وصموده
وأشار عبّود إلى أنّ الرئيس األسد ّ
صورة القائد االستثنائي ،ومن الطبيعي أن يوليه السوريون
ثقتهم ،من أجل استكمال مسيرة بناء سورية المتجدّدة.
وختم عبّود قائالً« :برهن القوميون وتيارهم الشعبي
ومجمل أهالي منطقة الحصن أنهم جديرون بتح ّمل المسؤولية
الوطنية والقومية .ولمسنا ذلك من خالل الجوالت التي قامت
بها هيئة المنفذية وأحزاب المنطقة وفاعلياتها على المراكز
االنتخابية ،إذ تح ّول يوم  3حزيران إلى عرس وطني بك ّل ما
للكلمة من معنى .إنه يوم عرس الديمقراطية السورية ،ويوم
موت الديمقراطية الغربية التي منعت السوريين في بلدانها
من ممارسة حقهم الديمقراطي».
وكان عبود اقترع في مدرسة الشهيد نسيم موسى في بلدة
المزينة ،مع أعضاء هيئة مديرية المزينة ـ عين العجوز.

وقالت مسوح في تصريح لوسائل إعالمية ،إنّ يوم االنتخاب
هو يوم إرادة السوريين الحاسمة والحازمة ،فعلى رغم ك ّل
أشكال التهويل والتهديد التي مورست على السوريين من
دول غربية وأخرى مس ّماة عربية ،ومن المجموعات اإلرهابية،
فإنّ السوريين زحفوا كالنهر الهادر إلى صناديق االقتراع،
واقترعوا لمصلحة سورية التي هي فوق ك ّل مصلحة ،وأكدوا
أنهم بك ّل أطيافهم ومك ّوناتهم سوريون صامدون مقاومون
لإلرهاب ولك ّل داعميه ومم ّوليه .كما أكدوا أنهم أصحاب إرادة
صلبة ال تلين ،وأهل عزيمة صادقة ،وأ ّنهم مص ّممون على أن
يكون قرارهم ح ّرا ً مستقالً ،وت ّواقون دائما ً إلى مستقبل زاهر
و ُمشرق عنوانه اإلنسان السوري الجديد الذي يُعلي مصلحة
سورية فوق أيّ مصلحة ،اإلنسان السوري المنتصر بإرادته
وبق ّوة جيشه وحكمة قيادته على محور الش ّر ال��ذي يمثله
الغرب والعدو الصهيوني وأدواتهما من العرب المتأسرلين
والعثمانيّين الجدد.
وكانت مسوح إلى جانب القوميين قد اقترعت في متحد عين
الراهب ـ الحصن.

المنطقة كلمتهم ومنحوا ثقتهم للرئيس بشار األسد ،المعبّر عن
تطلعاتهم وحاجتهم لألمن واستمرار النهج المقاوم وتفعيل
اإلص�لاح��ات السياسية واالقتصادية ،خصوصا ً أن��ه يقود
الجيش السوري البطل الذي يقاوم اإلرهاب من دون هوادة».
وك��ان البحري بعد أن اقترع في أحد المراكز االنتخابية
في بلدة قطنا ،جال مع هيئة المنفذية على معظم الم ّتحدات،
والتقى القوميين ومسؤولي المراكز االنتخابية ،وأعرب عن
تقديره جهود عناصر قوى األمن الداخلي والهيئات المسؤولية
عن العملية االنتخابية ،والمناخ الديمقراطي ال��ذي ساد
االنتخابات.

وختم مرعي مؤكدا ً أنّ سورية ب��إرادة قيادتها وجيشها
وقواها الحية وشعبها ،وب���إرادة القوميين ستنتصر على
اإلرهاب وستهزم المؤامرة وأصحابها.

ع ّبود

أ ّكد عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي
االجتماعي ،منفذ عام الحصن غطفان عبّود ،أنّ مشاركة
القوميين االجتماعيين الكثيفة في االستحقاق الرئاسي
واالقتراع للرئيس الدكتور بشار األسد ،تعبير عن االلتزام
بموقف قيادة الحزب التي أعلنت ترشيح الرئيس األسد
وتأييده .ونحن في منطقة الحصن كما في عموم المناطق
السورية ترجمنا القرار بالمشاركة الفاعلة دورا ً واقتراعاً.
وق���ال ع � ّب��ود ف��ي تصريح ل��ه إنّ القوميين كما عموم
السوريين ،عبّروا عن إرادت��ه��م الحرة ،ألنّ المشاركة في
االستحقاق ليست حقا ً ديمقراطيا ً فحسب ،بل موقف حاسم

مسوح
ّ

وأ ّكدت عضو المكتب السياسي في الحزب ،النائب السابق
في البرلمان السوري بشرى مسوح ،أنّ ي��وم الثالث من
حزيران  ،2014هو يوم مضيء في تاريخ سورية الحديث،
ألنه شهد عرسا ً حقيقيا ً للديمقراطية السورية التي حاول
الغرب وأدوات��ه وضع العراقيل أمامها ،وه��ذا ما يؤكد أنّ
فهم أميركا والغرب للديمقراطية يقتصر على ما ينسجم مع
سياساتهما.

البحري

واعتبر عضو المكتب السياسي منفذ عام حرمون في الحزب
أسعد البحري ،أنّ االستحقاق الديمقراطي ال��ذي شهدته
سورية يوم  3حزيران ،هو نتاج إرادة السوريين الذين أكدوا
أنهم متمسكون بدولتهم ووحدة بلدهم ويرفضون اإلرهاب،
ويقاومون الح ّرية الخدّاعة التي يتشدّق بها الغرب وأدواته.
ولفت البحري إلى أنّ القوميين تفاعلوا مع االستحقاق
الدستوري ضمن حملة مبرمجة ومنظمة ت��ج��اوزت األطر
التقليدية المتبعة ،فقد عقد القوميون االجتماعيون في
منفذية حرمون لقاءات عدّة مع مختلف الشرائح الشعبية،
ُش �رِحَ ��ت خاللها أهمية االستحقاق وض���رورة المشاركة
الكثيفة بالتصويت لمن هو األكفأ واألق��در على قيادة دفة
السفينة السورية ضمن هذا البحر الهائج المائج من األحداث
والمتغيّرات المحلية والعالمية.
وق��ال« :أثمرت الجهود كثافة اقتراع قومية وشعبية في
مختلف بلدات الحرمون ،وقال القوميون وعموم السوريين في

مرعي

ورأى عضو المكتب السياسي ،منفذ ع��ام الالذقية في
الحزب فريد مرعي أنّ توجه القوميين االجتماعيين بكثافة إلى
ّ
مرشحهم إلى رئاسة الجمهورية،
صناديق االقتراع الختيار
ينبع من إيمانهم بأنّ العملية االنتخابية وممارستها ،تشكل
ج��زءا ً ال يتج ّزأ من الفعل المقاوم ال��ذي يؤدّيه الحزب منذ
تأسيسه في كافة المجاالت ،ض ّد مشاريع التقسيم والتفتيت،
ومواجهته قوى الهيمنة االستعمارية التي تحاول النيل من
عزيمة شعبنا وص��م��وده ،لحرفه عن المسار الحقيقي في
صراعه مع العدو الصهيوني.
وقال مرعي« :إنّ انتخابنا الدكتور بشار األسد ،تأكيد م ّنا
تمسكنا بموقفنا ونهجنا الصراعي في مقاومة يهود الداخل
على ّ
والخارج ،وتعبير عن سعينا إلى استعادة حقنا السليب وك ّل
شبر محتل من أرضنا»
وأكد مرعي أنّ منفذية الالذقية في الحزب ،بك ّل وحداتها
الحزبية ،لعبت دورا ً مميّزا ً في االنتخابات إنفاذا ً لقرار القيادة،
باالقتراع للرئيس بشار األسد ،وتح ّول يوم االنتخاب إلى عرس
وقومي للديمقراطية ،عرس عبّر من خالله القوميون كما
وطني
ّ
ّ
ك ّل السوريين عن إرادة الصمود والمقاومة إلى جانب القيادة
والجيش في مواجهة اإلرهاب وداعميه ،وفي مواجهة سياسات
ثني السوريين عن ممارسة حقهم
الغرب وأدواته الذين حاولوا َ
واجبهم في الديمقراطية الحقيقية ،فجاء ر ّد أبناء شعبنا قويا ً
من خالل المشاركة الواسعة.

حاماتي

كما اعتبر عضو المكتب السياسي ،منفذ عام ريف دمشق
في الحزب سمير حاماتي ،أنّ يوم الثالث من حزيران تح ّول
وطني ،إذ أك��د السوريون من خ�لال مشاركتهم
إل��ى ع��رس
ّ
الكثيفة ف��ي االستحقاق االنتخابي أنهم أص��ح��اب إرادة
وموقف ،ومتمسكون بدولتهم وبثوابتهم الوطنية والقومية،
ومص ّممون على مواجهة ق��وى اإلره���اب التي تعيث قتالً
وفسادا ً وتخريباً.
وقال حاماتي« :إنّ إقبال السوريين على صناديق االقتراع،
ش ّكل ضربة قاصمة للقوى الغربية وعلى رأسها أميركا ،ولم
يعد يستطيع الغرب استخدام مزاعم الحرية والديمقراطية
لتغليف حربه العدوانية على سورية.
إنّ االستحقاق الرئاسي الذي شهدته سورية ،يمثل حدثا ً
ديمقراطيا ً مميّزاً ،ومع إنجاز هذا االستحقاق السوري سقطت
مساحيق الديمقراطية األميركية والغربية ،واكتشف الرأي
العام العالمي حقيقة المزاعم واألكاذيب التي ساقتها أميركا
وحلفاؤها والعدو «اإلسرائيلي» وأدواتهم من العرب ،لشنّ
حرب اإلرهاب على سورية والسوريين».
ولفت حاماتي إلى أنّ القوميين االجتماعيين في مختلف قرى
ريف دمشق وبلداته ومدنه ،لعبوا دورا ً مهما ً في االستحقاق
االنتخابي ،وأنّ هذا الدور نابع من قرار قيادة الحزب بترشيح
الرئيس الدكتور بشار األسد وانتخابه ،لقيادة سورية إلى ب ّر
األمان واستكمال معركة القضاء على اإلرهاب.
وقال المنفذ العام« :لقد تحدّى السوريون اإلرهاب وداعميه،
فلم يأبهوا بتهويل المجموعات اإلرهابية المتط ّرفة ،بل أقاموا
األع��راس الوطنية في مختلف مناطق ريف دمشق مؤكدين
التفافهم حول جيشهم ومقترعين للرئيس بشار األسد .وشارك
القوميون في هذه األعراس تعبيرا ً عن قناعة راسخة ترى في
المشاركة فع َل صمود وشكالً من أشكال المقاومة ،ال يق ّل أهمية
عن حمل السالح في مواجهة القوى اإلرهابية».

