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برقيات تهنئة للرئي�س الأ�سد بتجديد واليته وبالإنجاز الديمقراطي المم ّيز

�سورية قبل وبعد االنتخابات وفوز الأ�سد...
ومثلما ن�أملها �أن تكون

لحود :ف�شل ذريع ومد ٍّو ّ
لكل الرهانات على �إ�سقاط �سورية
ّ
ّ
المقاومة
المتجددة القوية
حردان :ا�ستكمال م�سيرة الدولة الموحدة
ِ

بعد اإلنجاز المميّز ال��ذي حققته سورية،
وبعدما علت أصوات مواطنيها مؤكدة التمسك
بالدولة وبالمؤسسات وفي مقدمها رئاسة
الجمهورية ،التي عُ قد لواؤها مجدّداً ،ولوالية
ثالثة للرئيس الدكتور بشار األس��د ،حرص
العديد من الشخصيات والقادة والمسؤولين
على تهنئة الرئيس األسد بهذه الثقة الشعبية
المتجدّدة ،والتي تعبّر عن إرادة السوريين
الحرة والتي أثبتوا أنهم مستعدون للتضحية
بالغالي والنفيس حتى تبقى إرادتهم حرة
وبلدهم عزيزا ً كريماً.

لحود
ّ

وفي هذه السياق اعتبر الرئيس العماد إميل
األبي أثبت باألمس أنه
لحود «أنّ شعب سورية
ّ
ّ
شعب قادر أن يقول كلمته الحرة في استحقاق
محوري من حياته العامة ،حيث أق��دم على
تحطيم مشاريع الزيف ،أي «الشرق األوسط
ال��ج��دي��د» و«ال��ف��وض��ى ال��خ�لاق��ة» و«الربيع
العربي» ،وعلى التعبير الديمقراطي بأبهى
حلله عن قراره الصلب بااللتفاف حول قيادته
الشجاعة وجيشه البطل».
لحود في بيان ص��در عن مكتبه
وأض��اف ّ
اإلعالمي أمس« :انّ انتخاب الرئيس الشقيق
الدكتور بشار األسد رئيسا ً للجمهورية العربية
السورية بهذه األكثرية الشعبية الجامعة،
إنما هو دليل ساطع على أنّ الرجل قائد بك ّل
المعايير ،وأنّ جيش سورية أسقط الحرب
الكونية اإلرهابية عليها ،وأنّ الشعب السوري
يعرف أين تكمن مصلحة سورية العليا ومن
هو المؤتمن عليها والقادر على صفع أعداء

سورية بقفاز حديدي هو قفاز الشعب الذي قال
كلمته».
ولفت إلى أنّ «الشعب مصدر ك ّل شرعية،
وقد أضفاها باألمس على الرئيس بشار ،مما
يعني ،بمعايير الديمقراطية التي يتغنى بها
الغرب في بلدانه ،أنّ الرهانات على إسقاط
العرين السوري بالقوة أو بصندوق االقتراع قد
فشلت فشالً ذريعا ً ومدوياً».
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان« :آن األوان ك��ي يستفيق
العالم على أنّ شعبا ً عظيما ً قد أسقط األحادية
الجائرة ،وأنّ دول البريكس أصبحت قطبا ً
فارضا ً ذاته بذاته على العالم الذي أصبحت
زعامته ثنائية ،هذا فضالً عن أنّ أي دولة ،مهما
عظم شأنها ،ال تستطيع أن تقهر شعبا ً يمسك
سيادته بيد وبندقيته بيد أخرى».

حردان

وج��ه رئيس الحزب السوري القومي
كما ّ
االجتماعي النائب أسعد ح��ردان برقية إلى
الرئيس األسد مهنئا ً بـ«اإلنجاز الديمقراطي
المميّز ال���ذي تحقق م��ن خ�لال االنتخابات
الرئاسية ،وانتخابه لوالية دستورية جديدة».
وقال حردان في البرقية« :لم تكن سورية
خ�لال األي��ام القليلة الماضية مع استحقاق
كالسيكي يوجبه الدستور الجديد فقط...
كانت سورية ِم ْرجالً يغلي بالكرامة ،وواح ًة
تنبض بالوفاء :لربّان السفينة ،للثوابت،
للدور ،لمسيرة التحديث ،للدولة السيدة ،لألمن
والسلم األهلي واالستقرار واالزدهار» .وأضاف:
«لقد عَ َب َر ْت سورية الحبيبة ،منذ آذار ،2011
أعتى األم��واج الصاخبة وأخبث المؤامرات

الدنيئة ،وقدّمت نموذجا ً أسطوريا ً في الصمود
والشجاعة وم��واج��ه��ة الحصار والصالبة
والمواقف األصيلة ،كما قدّمت شهداءها األبرار
قرابين ع ّز وفخار من أجل النصر الكامل على
اإلرهابيين :مخططين وداعمين ومنفذين».
وت��اب��ع ح���ردان« :ب��اس��م ال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي في الوطن وبالد االغتراب،
أحيّي الظاهرة االنتخابية الحضارية التي
تجلّت في إتمام االستحقاق االنتخابي الرئاسي
بمعيار عالٍ من الديمقراطية والشفافية والوعي
الوطني الالفت .كما أحيّي الجيش السوري
البطل وق���وات األم��ن الوطني على األج��واء
النفسية المريحة التي أتيحت للمواطنين.
ولكم يا سيادة الرئيس أصدق التهاني وأرفع
درجات الفرح القومي بإعادة انتخابكم لدورة
رئاسية جديدة ،تستكملون فيها مسيرة الدولة
الموحدة المتجدّدة ،القوية ،المقا ِومة ،التي
تفرض وجودها وحقوقها الثابتة على التاريخ
والحاضر والمستقبل».

قانصوه

وأبرق عضو القيادة القومية لحزب البعث
العربي االشتراكي النائب عاصم قانصوه ،إلى
الرئيس السوري متمنيا ً له «النجاح في تجديد
وتطوير وتحديث سورية العروبة».

النتخاب رئي�س ب�أ�سرع وقت �ضمن التوافق

ج���دّد ح��زب ال��ل��ه التشديد على
رغبته بانتخاب رئيس بأسرع وقت
ممكن ضمن التوافق ،مؤكدا ً رفضه
المطلق ألي رئ��ي��س ي��ك��ون خصما ً
للمقاومة ،داع��ي�ا ً إل��ى إق��رار سلسة
الرتب والرواتب في جلسة مجلس
النواب المقبلة.
ورأى ال��ح��زب أنّ «االنتخابات
السورية تأسيس لسورية ما بعد
ال��ح��رب» ،الف��ت �ا ً إل��ى «أنّ المشهد
االنتخابي الحاشد في سورية يؤشر
إلى حجم التأييد الشعبي للنظام».

قاسم

ودعا نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم إلى «إقرار قانون
انتخابي عادل ونزيه» ،مؤكداً« :أنّ
حزب الله مع النسبية في االنتخابات
النيابية من أجل إعادة إنتاج السلطة
على شاكلة التمثيل الشعبي ،وليس
على شاكلة المحسوبيات والزعامات
والتوزيعات الطائفية والمذهبية».
وخالل احتفال تربوي في بعلبك،
دع��ا ق��اس��م المجلس النيابي إلى
«إن��ج��از سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب
في جلسته المقررة في  10حزيران
لتالفي التالعب بأعصاب الناس،
والمزيد من تعطيل المدارس وإهمال
الحقوق» ،مؤكداً« :أنّ الحزب واضح
في رغبته بانتخاب رئيس بأسرع
وق���ت م��م��ك��ن ض��م��ن ال��ت��واف��ق وإال
سيستمر شغور الرئاسة طويالً».
ورأى« :أنّ االنتخابات السورية
ت��ؤس��س لسورية م��ا بعد ال��ح��رب،
وه��ي اآلن في مرحلة جديدة تتوج
بكسر المشروع المعادي لسورية
المقاومة» ،مشددا ً على «أنّ ما حصل
هو ربح لمحور المقاومة بأسره وربح

رعد

وأ ّكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة
ال��ن��ائ��ب م��ح��م��د رع���د «أنّ تجديد
االنتخاب للرئيس في سورية هو نعي
للمؤامرة التي استهدفت تدميرها
واقتالعها م��ن موقعها وإض��ع��اف
األمة عبر استهداف محور المقاومة
في هذه المنطقة كمقدمة لالنقضاض
على الجمهورية اإلسالمية في إيران
وعلى المقاومة اإلسالمية في لبنان»،
وقال« :في النهاية انتصر المشروع
الذي يمكن أن يتناغم ويتعايش مع
مشروع المقاومة ال��ذي هو مشروع
حياة األمة ونهضتها».
وخ�لال احتفال أقامته مؤسسة
الجرحى في بلدة حناويه ،رأى رعد
«أنّ الذين راه��ن��وا في لبنان على
سقوط سورية صدموا بما شهده
يوم االقتراع في السفارة وسحبوا
أيديهم وتنصلوا من مسؤولياتهم
ت��ج��اه ال��ش��ع��ب ال���س���وري ،ال���ذي
أرادوه في بداية األزمة أن يستقبل
نازحا ً معارضا ً ليستثمروا عليه في
السياسة وليجمعوا المساعدات
الدولية على حسابه ،فل ّما تبين
أنّ شعب س��وري��ة ه��و لها وليس
الس��ت��ث��م��ارات��ه��م وت��وظ��ي��ف��ات��ه��م
ال��س��ي��اس��ي��ة ش��ط��ب��وه م��ن ج���داول
النازحين وب��ات��وا يتخذون موقفا ً
معاديا ً لهذا الشعب».
ولفت إلى «أنه بعد التغيرات التي
حصلت في المنطقة والمزاج الدولي
ال���ذي أذع���ن إلرادة المقاومين في
المنطقة وبعد القيود التي كبلتهم بها
المقاومة حيث أنّ العدو «اإلسرائيلي»
بات غير قادر على أن يشنّ حربا ً يحقق

رعد متحدثا ً في يوم الجريح في حانويه

التقى وفداً من «علماء فل�سطين»

} محمد شريف الجيوسي

 ،2014/6/3هو يوم مفصلي وتاريخي ،عبّر
الشعب السوري خالله إنه يقف خلف قيادته
الحكيمة التي لم تنحَ ز إال لشعبها وألمتها،
فكانت المدماك في خروج سورية من أزمتها
المفتعلة ،وتقويض الحرب الكونية التي تشنّ
عليها تحت عناوين خادعة».

لقاء االحزاب

كما ه ّنأ اللقاء المشترك لألحزاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية وتحالف
القوى الفلسطينية ال��ذي عقد أم��س في مقر
قيادة ح��زب البعث العربي االشتراكي في
بيان« ،الشعب السوري والعرب بانتخاب
الرئيس بشار األسد لوالية ثالثة».
وأكد أنّ «هذا االنتصار الكبير شكل صفعة
قوية للدول الغربية وكل الدائرين في فلكها
وأسقط مخططاتهم ورهاناتهم على النيل من
شرعية الرئيس بشار األس��د وق��رار الشعب
السوري في التعبير عن رأي��ه في صناديق
االقتراع».

 ...واألحزاب في البقاع

كما هنأت األحزاب الوطنية والقومية خالل
اجتماعها الدوري في البقاع الشعب السوري
«النتخاب الدكتور بشار حافظ األسد رئيسا ً
للجمهورية العربية السورية» ،مشيرة إلى
«أنّ ه��ذا االن��ت��ص��ار سيغير ك�� ّل المعادالت
ويسقط ال��م��ش��روع التقسيمي وال��م��ؤام��رة
على سورية ،وسيوفر األمن واألم��ان للبنان
واستقراره ألنّ البديل عن النظام السوري هو
الفوضى واإلرهاب».

ردّ من ال�سراي على كيري

حزب اهلل :نتائج االنتخابات ال�سورية
ربح لمحور المقاومة ب�أ�سره
لسورية المجاهدة والمعطاءة».

مراد

وأبرق رئيس حزب االتحاد الوزير السابق
عبدالرحيم مراد ،إلى الرئيس السوري بشار
األسد مهنئا ً بإعادة انتخابه ،معتبرا ً «أنّ يوم

فيها أهدافا ً يحلم بها في السياسة،
وبعد سقوط مشروع المؤامرة على
س��وري��ة واس��ت��ع��ادة ال��ت��وازن فيها،
وبعد انتصارات المقاومة في لبنان
وسورية وإيقافها موجة التفجيرات
وال��س��ي��ارات المفخخة في مناطقنا
يصح أن نقبل برئيس
اللبنانية ال
ّ
يضمر الخصومة للمقاومة في لبنان
وهذا الرئيس ال مكان له في بلدنا»،
مشددا ً على ض��رورة «التوافق على
رئيس يدرك أهمية وضرورة وحاجة
لبنان للتمسك بخيار المقاومة،
ويعرف كيف يميز الصديق من العدو
ويملك معايير واض��ح��ة وم��ح��ددة
إلقامة العالقات مع األصدقاء ولعدم
الرهان على المنافقين في الساحة
الدولية واإلقليمية».
وأم��ل رع��د «أن ال يُحبط تأجيل
االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي ف��ي لبنان
المسؤولين عن القيام بمسؤولياتهم
في المؤسسات الدستورية األخرى،
وأن ال يعطلوا عمل تلك المؤسسات
مع كل إصرارنا على إعادة الحياة إلى
المؤسسة الرئاسية في البلد ورفضنا
ألي تعطيل للمؤسسة الحكومية
والمجلسية فيه».

قاووق

ودع����ا ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل
ق���اووق إل��ى «اإلس���راع ف��ي انتخاب
رئيس للجمهورية ف��ي أق��رب وقت
ممكن ،ورأى أنها مسؤولية مشتركة
بين الجميع» ،مؤكداً« :أنه ال يمكن
ح ّل مسألة االستحقاق الرئاسي إال
بالتوافق بين فريقي الثامن والرابع
عشر من آذار» ،معتبراً« :أنّ المشكلة
هي أنّ الفريق اآلخ��ر ليس حاضرا ً
للبدء بالتفاوض الجدي للخروج من
األزمة الراهنة».
وخالل االحتفال الذي أقامه حزب
الله في مدينة النبطية بمناسبة يوم
الجريح ق��ال ق��اووق« :إنّ حرصنا
على االستحقاق الرئاسي إنما ينبع
من حرصنا على حفظ اإلن��ج��ازات
والمصالح والثوابت اللبنانية».
وح��ول االنتخابات الرئاسية في
سورية رأى «أنّ المشهد اإلنتخابي
الشعبي الهادر في سورية يُو ِّثق حجم
التأييد الشعبي للنظام ويكشف زيف
األكاذيب اإلعالمية العربية والغربية
التي كانت تستهدف سورية ،ويؤكد
أن المشكلة في سورية لم تكن مشكلة
إصالحات أو ديمقراطيات إنما كان
ه��ن��اك ع���دوان خ��ارج��ي ُي� َ
�ش��نّ على
سورية».

حمدان� :أين �أ�صبحت المبادرة العربية؟

«النواب ال�سابقون»:
لمخارج ت�ؤمن
منع ال�شغور

استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون
العميد مصطفى حمدان واألخوة أعضاء الهيئة القيادية وفدا ً من مجلس علماء
فلسطين برئاسة الشيخ الدكتور حسين قاسم وعضوية الشيخ محمد الموعد
والشيخ سامر أبو عنبر.
وبعد اللقاء ،توجه حمدان إلى الفلسطينيين في مخيم الشتات في لبنان
بالقول« :إنّ عملية التدمير الذاتي لما هو قائم من أمن واستقرار في المخيمات ال
يخدم إال العدو الصهيوني وك ّل الطروحات وكل المسميات تحت ستار الطائفية
والمذهبية السياسية ال تؤدي إال إلى الخراب كما شاهدنا في ليبيا وفي مصر،
وكما نشاهد أيضا ً في سورية العربية» ،متمنياً« :إبعاد األذى عن المخيمات»،
كما دعا« :الجميع ألن يعوا دورهم في منع هذا التدمير الذاتي» .
وتوجه حمدان إلى هؤالء الذين طرحوا مبادرة السالم في بيروت متسائالً« :أين
أصبحت هذه المبادرة؟ فعوضا ً عن أن تكون مسارا ً للحل الحقيقي العادل لقضية
فلسطين نراها أصبحت بابا ً للتطبيع بين هؤالء مع الكيان الصهيوني للحفاظ
على عروشهم في المحميات والمشيخات األميركية في الخليج العربي».

عقدت الهيئة اإلداري���ة لرابطة
النواب السابقين اجتماعا ً برئاسة
نائب رئيس الرابطة الوزير طالل
المرعبي.
وعرض المجتمعون لـ«الجهود
المبذولة النتخاب رئيس جديد
ل��ل��ب�لاد» م��ط��ال��ب��ي��ن ال��ق��ي��ادات
السياسية «بالتوصل إلى مخارج
تؤمن عقد جلسة انتخابية في
أقرب وقت لمنع الشغور».
وطالب المجتمعون الحكومة
بـ«ضرورة وضع قانون انتخابات
نيابية جديد كونه من الضروريات
وال يشكل مادة خالفية مع أحد».

زا�سيبكين :من يم ّول وي�س ّلح المعار�ضة
يتح ّمل م�س�ؤولية الحرب في �سورية

استقبل رئيس الحكومة تمام سالم السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين الذي
أعرب بعد اللقاء عن تقدير بالده «عاليا ً عمل الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس
سالم وخصوصا ً في مجالي األم��ن واالستقرار» .وق��ال« :نتمنى أن تستمر
مؤسسات الدولة في تنفيذ مهماتها بصورة فاعلة ،وفي الوقت ذاته نحن ندعو
إلى مواصلة الحوار بين التكتالت األساسية اللبنانية للتوصل إلى انتخاب
رئيس للجمهورية على أساس توافقي ،انطالقا ً من إيجاد القواسم المشتركة
بين األحزاب اللبنانية حول القضايا األساسية لألجندة الداخلية».
وحول تصريح وزير الخارجية األميركي الذي طالب روسيا و«حزب الله»
وإيران بوضع حد للنزاع في سورية قال زاسيبكين« :هذا التصريح غير مفهوم
مئة في المئة ،فإذا كان المقصود الدعوة إلى التعاون في إطار عملية جنيف
للتوصل إلى التسوية السياسية فهذا شيء إيجابي ،أما إذا كان المقصود تحميل
المسؤولية من األطراف المؤيدة للمعارضة إلى روسيا وإيران وحزب الله فهذا
شيء آخر ،ألننا نعتبر أنّ المسؤولية األولى لمن يمول ويسلح المعارضة ،أما
المسؤولية المشتركة فهي دفع األمور باتجاه التسوية السياسية».
كما التقى سالم المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان ديريك بالمبلي،
الذي أكد دعم المنظمة الدولية ،لحكومة الرئيس تمام سالم الفتا ً إلى «أهمية
قدرتها وفقا ً ألحكام الدستور على معالجة التحديات التي تواجه لبنان والعمل
عن كثب مع شركائه خالل هذه الفترة» .وأضاف« :في إطار شراكة لبنان مع
األمم المتحدة ،بحثنا في تطبيق قرار مجلس األمن الدولي الرقم  ،1701وعملنا
معا ً في ما يتعلق بالالجئين السوريين وجهودنا المشتركة لتشجيع تقاسم
األعباء والدعم اإلضافي للبنان ،واغتنم هذه الفرصة مجددا ً للترحيب بتفعيل
الصندوق االئتماني الذي أعلن عنه رئيس البنك الدولي هنا في وقت سابق هذا
األسبوع ،كما أرحب باالجتماع الذي ستعقده الحكومة اإليطالية قريبا ً لدعم
الجيش اللبناني» .
كما استقبل رئيس الحكومة السفير اإليطالي في لبنان جيوسبي مورابيتو
وعرض معه المستجدات والعالقات الثنائية والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر
في روما لدعم الجيش اللبناني.
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فاز الرئيس دكتور بشار األسد بوالية جديدة
وفق دستور الجمهورية العربية السورية الجديد،
وحتى التقارير كلّها التي كانت تصدر حتى عن
ج�ه��ات م�ع��ادي��ة ل�ل��دول��ة الوطنية ال�س��وري��ة على
مدى ثالث سنوات ونيف كانت تقول باستمرار
إن��ه ل��و أج��ري��ت االن �ت �خ��اب��ات «اآلن» ف��إن األس��د
سيفوز فيها بنسبة كبيرة .وازدادت احتماالت
ّ
تكشف حقيقة
ه��ذا الفوز ألسباب ع��دي��دة ،منها
م��ا ك��ان يقال ع��ن «سلمية» المعارضة واتضاح
ارتباطها بالخارج الرجعي الظالمي التكفيري
العنصري الطائفي المذهبي ،وارتباطها التبعي
باالستعمار واإلمبريالية والكيان الصهيوني،
وما حملته هذه الجماعات من ممارسات متخلّفة
جهالية عصبوية متعصبة م�ت�ط� ّرف��ة ال تطاق،
ومن خالفات مستفحلة في ما بينها ،فضالً عما
قدمت من فتاوى فتنوية ومخالفة ألبسط قواعد
ال�ش��ري�ع��ة ك�ج�ه��اد ال �ن �ك��اح واس �ت��دع��اء األجنبي
للتدخل في ش��ؤون البالد والعباد واالستعداء
عليهما ،وشحن المتط ّرفين من بقاع األرض كافة
للقتال واالقتتال على األرض السورية.
م��ا سبق وم��ا تبع م��ن نتائج وت��داع�ي��ات أظهر
بوضوح كم هو الفرق شاسع بين ما كانت عليه
س��وري��ة وم��ا أص�ب�ح��ت عليه بسبب الجماعات
الظالمية وما يخطط لسورية تفكيكا ً وضياعاً،
ك �م��ا أظ��ه��رت أن ال ب��دي��ل م��ن ال ��دول ��ة الوطنية
السورية ،وأن محصلة الصراع سترسم ليس
مستقبل س��وري��ة فحسب ب��ل مصير المنطقة،
وم �ص��ال��ح ق ��وى ص��اع��دة ت�ن��اه��ض اإلمبريالية
وتعمل على وضع ح ّد لهيمنتها وتسلّطها على
م �ق��درات األم ��م وال �ش �ع��وب وال� ��دول ،واشعالها
الحروب والفتن.
ت �ض��اف��رت ع ��وام ��ل ع ��دي ��دة ل�ت�ح�ق�ي��ق النصر
ال �س��وري ،ففي ال��داخ��ل وق��ف الشعب والجيش
والقيادة معا ً لص ّد الحرب الدولية على سورية،
ب�م�س��ان��دة ن��زي�ه��ة م��ن روس �ي��ا وال�ص�ي��ن وإي ��ران
ودول ال �ب��ري �ك��س وف��ن��زوي�ل�ا وك ��وب ��ا وك��وري��ا
الديمقراطية والمقاومة اللبنانية ،وبدعم شعبي
ع��رب��ي م�ع�ن��وي ،ش�ك��ل ن��وع �ا ً م��ن ال�ض�غ��ط على
النظام الرسمي العربي.
فيما ج ّرب الغرب األباعير والبغال واألسلحة
وال��ذخ��ائ��ر والصلف اإلع�لام��ي وم��ا توصل إليه
م��ن تقنيات متقدمة وح ��رب إش��اع��ات وفتاوى
ف�ت��ن وت�ح�ل�ي��ل ال �م �ح��رم��ات وت�ح�ش�ي��د إرهابيين
جهاليين وأج�ه��زة ات�ص��ال متقدمة وت� ّ
�دخ��ل غير
وفتح
مباشر ومباشر م��ن الكيان الصهيوني،
ٍ
ل �ح��دود دول ال �ج��وار ل�ض��خ ال �س�لاح والذخائر
وال �م��ال واإلره��اب �ي �ي��ن ،واس �ت �خ��دام األم���وال في
إغ��واء البعض دوالً وحكومات وق��وى وأفراد...
ذلك كلّه لم ُي ْج ِد نفعا ً في كسر إرادة السوريين
وحلفائهم.
لكن م��اذا بعد االنتصار الكبير ال��ذي حققته
س��وري��ة وح�ل�ف��اؤه��ا بنجاح ان�ت�خ��اب��ات الرئاسة
ع �ل��ى ه���ذا ال �ن �ح��و ال��م��ش�� ّرف وال��ت��اري��خ��ي ،في
مواجهة «م�ع��ارض��ة» مدعية ال تملك أي رصيد
شعبي ،كاذبة ،عميلة ،فارغة المحتوى ،وخاصة
«م�ع��ارض��ة ال �خ��ارج» والجماعات اإلره��اب�ي��ة في
الداخل.
ح�ت�م��ا س�ت�ك��ون س��وري��ة ب�ع��د االن �ت �ص��ار على
األرض وف��ي اإلع�لام واالنتخابات ،غيرها قبل
األزم��ة وخ�لال�ه��ا ...اكتسبت ال��دول��ة بمك ّوناتها
م��ن ج�ي��ش وإدارة وم�ن�ظ�م��ات شعبية وأح ��زاب
وم��ؤس �س��ة رئ��اس��ة وش��ع��ب ،خ��ب��رات إضافية
وت�ج��ارب صقلتها األزم��ة وأكسبتها المزيد من
القدرات ،وبيّنت أنها تملك لحمة وطنية أهم من
دع��اوى الفتن ،وال ينبغي إتاحة اختراقها تحت
أي ذريعة أو ظرف.
انبرى للدفاع عن الدولة شبّان ونساء ورجال
وم�س�ن��ون م��ن مختلف ال�م�ن��اط��ق والمحافظات
والفئات االجتماعية ،ممن لم يكونوا يوما ً في
واج�ه��ة ات�خ��اذ ال�ق��رار أو المسؤولية أو االنتماء
ل�ح��زب ،س��واء ك��ان ف��ي الحكم أو خ��ارج��ه ،ولم
ي�س�ب��ق أن ت �ح��رك��وا وف ��ق اع �ت �ب��ارات ط��ائ�ف�ي��ة أو
مذهبية أو انتفاع مباشر من النظام السياسي،
فما دفعهم الى ذلك هو وعي أهمية االنتماء إلى
الوطن والدفاع عنه ،بغض النظر عن التفاصيل،
فيما هرب من أداء واج��ب المسؤولية منتفعون
وبعض أصحاب قرار وإن كانوا قلة قياسا ً بمن

بقوا ،ما يستوجب إعادة النظر بمعادلة االنتماء
ال �ح��زب��ي ،خ��اص��ة م��ن ق�ب��ل األح� ��زاب التاريخية
الكبيرة وفي مقدّمها حزب البعث.
ما ينبغي مالحظته أيضا ً إع��ادة االعتبار إلى
المؤسسات الوطنية وتقوية شكيمتها باعتبارها
عناصر بناء وارتقاء بالشعور الوطني والقومي
من منظمات شعبية وطالئعية وشبيبية وجيش
ش�ع�ب��ي (أو دف� ��اع وط��ن��ي) ف��ال �ح��رب ل��ن تضع
أوزارها ،طالما بقي احتالل ألرض عربية وكيان
صهيوني ،وإن استسلم بعض األعاريب ،فالعدو
الصهيوني ي��ري��د استئصال ال�ع��روب��ة وإس�لام
المنطقة ال�م�ق��اوم،،ل�ي��س لتنفيذ م��آرب��ه فحسب
بل الستكمال مشاريع الغرب االستعمارية في
منطقتنا.
ال ب��د م��ن إع� ��ادة االع �ت �ب��ار ال �ك��ام��ل للزراعة،
ب��اع�ت�ب��اره��ا أس ��اس ال �ق��رار ال�س�ي��اس��ي المستقل
واألم ��ن ال �غ��ذائ��ي ،وأس ��اس ال�ص�ن��اع��ة الوطنية،
وأن توفر النفط والغاز والطاقة البديلة وجميع
عوامل االستقرار االقتصادي األخ��رى .وال بد
من ربط التجارة الخارجية باألصدقاء ،بحيث ال
تحدث العقوبات االقتصادية الغربية آثارا ً ضارة
بليغة باالقتصاد الوطني والقيمة الشرائية للعملة
الوطنية ،والتوقف عن إيداع مدخرات البالد في
المصارف اإلمبريالية والتابعة لها.
إن م�ح��ددات معينة من الممارسة السياسية
كانت مناسبة في مرحلة معينة هي غيرها اآلن،
وه��ذا ما أدركته القيادة السياسية لسورية قبل
نحو تسع سنوات ،لكن أع��داء سورية أدخلوها
في نفق تلو آخر منذ سنة  2000حتى اآلن (ذاك
م��ا تناولنا ف��ي م�ق��االت سابقة) وك��ان مقصودا ً
إع��اق��ة االص�ل�اح���ات ،ع �ب��ر ت��وري��ط ال ��دول ��ة في
إجراءات اقتصادية خاطئة كلفتها تراجع قاعدتها
الشعبية ،وانزياح بعضها الى جانب اإلرهابيين
كبيئات حاضنة قبل أن يعودوا ثانية الى أحضان
ال��دول��ة ،بعدما خبروا الممارسات الشاذة لهذه
الجماعات.
فيما أحيطت سورية بـ «حلفاء» غير أنقياء كانت
مهمتهم زجها في ما ال خير لها فيه (قطر وتركيا
وفرنسا) لكن القيادة السورية ممثلة بالرئيس
األسد أحبطت المخطط ،فلم يكن بعد فشل جميع
م�ح��اوالت التحجيم واالح �ت��واء وح��رف المسار
س��وى شن ح��رب مباشرة على ال��دول��ة الوطنية
السورية وهذا ما حدث منذ  17آذار  2011حتى
اآلن.
أق��ول إن��ه ال ينبغي البتة ال �ع��ودة ع��ن تحقيق
اإلصالحات التي تكرس بخاصة التفاف أوسع
القواعد الشعبية ح��ول ال��دول��ة انتما ًء ومصالح
ووعياً ،وبالضرورة ليست «إصالحات اقتصاد
محسنة للردة
السوق االجتماعي» وهي مفردة
ّ
ع��ن االشتراكية التي أن�ج��زت استقالل سورية
اقتصاديا ً وحققت لها أمنها الغذائي بعد عقود من
الصبر والنضال والبناء الممنهج وشد األحزمة
على ال�ب�ط��ون ،وم��ن ح��ق س��وري��ة أالّ تضيع تلك
اإلنجازات.
إن ال �ت��دم �ي��ر ال �م��ذه��ل ال� ��ذي أح��دث �ت��ه ال �ث��ورة
المضادة ف��ي س��وري��ة يستوجب تضافر جميع
األي��ادي واإلمكانات والطاقات السورية ودعم
ال �ش �ع��وب وال� ��دول ال �ص��دي �ق��ة .إن إرادة العمل
والبناء واإلنجاز واالنتصار تتوافر لدى شعب
بالد الشام متعدد اإلثنية والقدرة ،كما ال تتوافر
ربما لدى أي شعب آخر ،بقدر ما تعرض له على
م��دى ال �ت��اري��خ م��ن ح ��روب وغ� ��زوات ومطامع،
وهي مهمات مطروحة بقوة أمام الدولة الوطنية
السورية.
يبقى أخ �ي��را ً أن تدقق س��وري��ة ف��ي أصدقائها
س��واء منهم قبل األزم��ة أو خاللها أو ما بعدها،
من استمر منهم ،من سقط ،من انتهز ،من ضلّل،
من تاجر بهذه الصداقة ومن لم يتاجر ،ومن كان
منهم جنديا ً مجهوالً أو معلوماً ،من كان مستعدا ً
لدفع دمه ،ومن كان يجيد الظهور على الشاشات،
من كان معها منذ البدايات ومن انحاز إليها بعدما
رأى الكفة تنحاز إليها ،من ح��اول التشكيك في
أصدقائها ومن ق ّرب إليها األصدقاء.
ليس ألح��د ،مطلق أح��د ،أن يزايد على الدولة
ال��وط�ن�ي��ة ال �س��وري��ة ،أو أن ي��دع��ي الحكمة بأثر
رجعي .إنها مج ّرد أفكار تخطر في البال ،فالذين
صنعوا النصر أولى وأدرى بشعابهم.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

(داالتي ونهرا)

بعد خلوة عقدتها برئا�سة الراعي

الم�ؤ�س�سات المارونية تحذر من انعكا�س
الفراع على عمل الم�ؤ�س�سات
حذرت لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤسسات المارونية «من ازدياد الخطر
مع انعكاس الفراغ الرئاسي على العديد من المؤسسات ال سيما المجلس
النيابي والحكومة وسط تأزيم متصاعد في الحاالت االقتصادية واالجتماعية
والتربوية مع الخوف من أن يستغل هذا الشغور إلق��دام المتضررين على
محاوالت افتعال أزمات جديدة قد تج ّر البالد إلى منزلق خطير في وقت تتخبط
فيه المنطقة بأزمات مستشرية».
وفي بيان أصدرته بعد خلوة عقدتها أمس ،برئاسة البطريرك الماروني
الكردينال مار بشارة بطرس الراعي ،طالبت «النواب ،بحكم الدستور وتبعا ً
لألصول الديمقراطية المعتمدة في لبنان ،بالقيام فورا ً بانتخاب رئيس جديد
للجمهورية» ،الفتة إلى أنّ «الدستور اللبناني حدد في المواد  73و  74هذا
الواجب ،واعتبر في المادة  75المجلس الملتئم النتخاب رئيس الجمهورية
هيئة انتخابية ال هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حاال ً في انتخاب رئيس
الدولة من دون مناقشة أي عمل آخر».
وذكر المجتمعون بنص المادة  62من الدستور التي تنص على اآلتي «في
حال خلو سدة الرئاسة ألي علة كانت ،تناط صالحيات رئيس الجمهورية
وكالة بمجلس ال��وزراء ،ما يعني أنّ ذلك هو تدبير استثنائي ولفترة وجيزة
جدا ً وموقتة ،فالتمادي في عدم انتخاب رئيس للجمهورية وبقاء الحكومة
لمدة غير محددة ،إنما يناقضان الميثاق الوطني الذي يوزع رئاسات السلطتين
االشتراعية واإلجرائية على الماروني والشيعي والس ّني».
وأضاف البيان« :في هذه الحالة يلغى مكون أساسي هو الرئيس الماروني،
وهذا يتناقض مع الفقرة (ي) من مقدمة الدستور التي تنص على أنه ال شرعية
ألي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك».
وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة برئاسة الراعي «لمواصلة مساعيها
واتخاذ الخطوات المالئمة».

ّ
التحدي
ا�ستحقاق داهم لما بعد
} عدي رستم
م ّرت سورية في استحقاق مهم جاء ليت ّوج ك ّل
ما سبق من إعادة تجسيد للدستور الجديد الذي
يش ّكل الورقة الرسميّة إلضاءة مفاصل الحياة
السياسيّة ومنها انتخابات مجالس البلديات
والمحافظات وانتخابات مجلس الشعب ،ليكون
موعدها ال�ي��وم م��ع ه��ذا االستفتاء الجماهيري
المهم.
مع ارتسام هذا المشهد تبدّت معه عناصر ال
يمكن ألح��د تجاوزها بعد م��رور ث�لاث سنوات
من الحرب على سورية والتي أدت إلى انقسام
عالمي في محورين متقابلين:
المعركة على سورية بمفهوم ش ّن الحرب بات
أمرها محسوما ً بإسدال الستارعليها من خالل
هذا المفصل المه ّم ،فحلف الحرب على سورية
أنشأ اللعبة الداخلية المسلحة لتعويض فشله
الناجم عن عجزه عن الذهاب إلى حرب ،بات اآلن
عاجزا ً عن حماية هذه الحركة إال عبر الذهاب إلى
حرب ،والحرب أمست شيئا ً من الماضي.
ت �ج � ّذر م �ف �ه��وم ال ��دول ��ة ال �س��وري��ة م��ن خالل
صمود مؤسساتها ،فسورية دول��ة مؤسسات
وه��ي ال�ك�ي��ان ال�ن��اظ��م ل�ع�لاق��ات م� ّك��ون��ات الوطن
(ش�ع��ب – س�ل�ط��ة) .اآلن ب��ات واض �ح �ا ً للجميع
أن ه��ذا المفهوم ال ي��زال راس �خ �ا ً ف��ي الوجدان

ال �ش �ع �ب��ي ال� �س ��وري ال� ��ذي ش �ك��ل م� ��ادة تعبئة
وتحريض ورأس جسر النهيار الدولة السورية
من خالل تقديم مجموعة من المكاسب إلى جسم
المعارضة الخارجية أمالً في إيجاد خلل في بنية
االنحيازات الشعبية داخل سورية.
تكريس مبدأ أن الشأن السوري الداخلي يبقى
شأنا داخليا سوريا ً صرفا ً بغض النظر عن مزاج
السوريين في المحطات المهمة التي تستلزم
م�ن�ه��م م�ش��ارك�ت�ه��م لتفعيل ال �ح �ي��اة السياسية
في ال��دول��ة السورية ،وه��ذا الشأن تقرره حالة
الحوار المستقبلية بين الشعب والسلطة ،وفق
إطار ديمقراطي يقوم على إرادة الشعب وقبول
الرأي اآلخر.
االس�ت�ح�ق��اق االن�ت�خ��اب��ي وال�م�ح�ط��ات المقبلة
تتطلب من كل مواطن س��وري المشاركة ،فهي
ح��ق ل��ه وواج���ب ع�ل�ي��ه إلع� ��ادة تشكيل سورية
الدستورية بأجلى صورها.
ه� ��ذه ال �م �ن��اس �ب��ة ال��وط �ن �ي��ة ت� �ع ��زز مشاركة
ال �س��وري �ي��ن ف ��ي ص �ن��ع م�س�ت�ق�ب�ل�ه��م واخ �ت �ي��ار
رئيسهم ب��إرادت�ه��م ،م��ن خ�لال تكريس الحرية
والديمقراطية بين ال��دول��ة والشعب ،على نحو
ي �ح �ف��ظ وي� �ص ��ون اس��ت��ق�ل�ال س ��وري ��ة فحينما
ي �ت �ج � ّذر االس �ت �ق�لال ف��ي ال��دول��ة ت �ك��ون الحرية
وال��دي�م�ق��راط�ي��ة قيمتين مضافتين ت�ح��ت راي��ة
االستقالل الوطني.

