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 :اللقاءأوالً: معطيات أولية حول 

 2021أيّار/ مايو  24االثنين  الزمان

 فندق إيبال ـ دمشق المكان

 ظهًرا الواحدةلغاية صباًحا  09:30 من الساعة مدة اللقاء

 

 المشاركون

 أعضاء الرابطة في سوريا 1

 عدد من أعضاء الرابطة في لبنان 2

 عدد من أعضاء الرابطة في العراق 3

 الجمهورية اإلسالمية االيرانيةعدد من أعضاء الرابطة في  4

 

 ثانياً: مجريات اللقاء:

ياسيِّّين ابطة الدُّوليَّة للخبراء والُمحلِّّلين الّسِّ حلت تخلله ورشة عمل  تي سوريا، والّلقاء الثّالث ألعضائها ف نّظمت الرَّ

ئاسليّة نتخابلات الروذلل  مواببلةً لال  "صورة االنتخابات الّرئاسيّة الّسوريّة والخطاب اإلعالمّي المقلاو""  :عنوان

يرانيّة الميّة االفي الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة، وبمشاربة وحضور عدد من أعضائها من لبنان والجمهوريّة االس

 والعراق    

 ثانياً: وقائع الجلسة:

لملة رئللي  وتلال ذلل  ب؛ ت الورشلة أمينلة سلّر الّرابطللة بالترحيلش بالمشلاربين، ورلدّمت برنلامق عملل  اللقلاءافتتحل

 ا دفعلوا مالاتاعتلدوا عللى سلوري أن اللذين؛ مشيًرا إلى وبارك اللقاء، ذي حيّا الحضورال الّرابطة د  محسن صالح

؛ رهنللاك اعتللداء سللافر يمللارا بشلل   سللاف بمعنللىورللاموا بقتلل  وباعتللداء وموللادرة وحللرق ار اق،  ،الللدوالرات

  للذي رلا" ب لوبالتالي نحن بمحللين سياسيين وخبراء، هناك حاجة ماسة الى التربيز عللى أهميلة ان يلدفل العلدو ا

اللدول التلي   ملن هلذها علاداًل نريلد رواًصل .معنويلا وبحسلش نلوال االعتلداءوهذه االعمال منلذ البدايلة اللثمن، ماليلا 

 العتداء اه ويجابه باإلعال" والتهديد بمعنى رد اعتدت علينا، وب   مناطقنا بحاجة بان ي ون هناك من يواج

 بسام أبو عبدهللاد.  مداخلةأبرز ما جاء في 

االنتخابلات بعد ذلك تسلّم عضو الهيئة اإلدارية د. بسام أبو عبدهللا إدارة الورشة، مفتتًحا بمداخلة جاء فيهاا: إن 

ترت ز أهميته بلثالث ابعلاد داخليلة وإرليميلة ودوليلة، وهلو ذو عالرلة بمحلور ، والرئاسية في سوريا حدث مهم جدًا

، وهلو نملط التعلددي 2012المقاومة وصورة انتوار هذا المحور، بما يع   النمط الذي انتقلت اليله فلي دسلتور 

ا الللديمقراطي، وهللي تجربللة جديللدة يعملل  السللوريون ب لل  رللواهم السياسللية ورللو  المجتمللل المللدني علللى ت ريسلله

وتطويرهللا بحيللث تنضللق أبثللر فللىبثر، بمعنللى أن هللذه تجربللة سللورية وال تنتظللر موافقللة بللاري ، وال لنللدن، وال 

واشنطن، وهذا ظهر باإلرادة الشعبية في بيلروت وعواصلم بربيلة  وأي فشل  فلي أي جانلش يل دي اللى خسلارتنا 



 

 
2 

سلينع   بالتااصلي  عللى صلعيد  رصيد في مجلال اخلر، وتلدفل اللدماء ملن اجلله، وتقلد" الملل  النلووي اإليرانلي

 المنطقة 

 غالب صالح د. ورقة عمل عضو الرابطةأبرز ما جاء في 

مواجهة : "مواجهة المخطط األميركي والمشروع الصهيوني.. دول البعنوانصالح د. غالب جاءت ورقة عمل 

 الهوية األهداف اإلنجازات معالم المرحلة". ومما جاء فيها:

بدعم من  األسد المستوى اإلقليمي هو القرار الشجاع الذي اتخذه السيد الرئيس بشارأبرز معالم المرحلة على 

 2003 ق عامالمقاومة لمواجهة المخطط المرسوم للمنطقة عموًما وسوريا خصوًصا منذ الغزو األميركي للعرا

نها ة، ومن بيمنطقال حتى تاريخه، بما في ذلك وقوفنا بجانب المقاومة اللبنانية والفلسطينية، وأيضا أزمات هذه

دأت بلحية اليمن والعراق، )هذا الموقف الشجاع( جعل من سوريا وقائدها محط اعجاب المناضلين والشعوب ا

بات نتخاتظهر نتائج هذه المواقف على أكثر من مستوى وما نجاح وإنجاز االستحقاق الدستوري واجراء اال

ا ارة شؤونهها إدا اال دليل واضح على قدرة الدولة وقيادتالرئاسية في موعدها بعيًدا عن الضغوط والتشكيك به

 لي ابرزيسنين من الحرب الكونية على ارضها وما رافقها من أزمات كبرى وعقوبات وحصار، وفيما  10بعد 

 :2021من شهر أيار  26التحوالت التي ستشهدها سوريا بعد االستحقاق الرئاسي في 

عنوان  ل هوب ،لحملة االنتخابية للسيد الرئيس بشار األسد فحسبان مقولة االمل بالعمل ليس شعاًرا ل .1

 ادها.لرؤية استراتيجية وبرنامج عمل وطني للنهوض بسوريا وإعادة اعمارها وتحسين وبناء اقتص

ع ظروف الحرب والوضمن رغم على الان المشاركة الشعبية الواسعة في االنتخابات الرئاسية  .2

يس بشار الرئ غالبية أبناء سوريا مع نهج المقاومة الذي قاده السيد االقتصادي الصعب دليل على وقوف

 األسد طيلة عقدين في مواجهة المشاريع الهدامة.

دولة دف الهعودة المهاجرين والكفاءات والخبرات وتشجيع االستثمار وخلق المناخات لزج كل الطاقات  .3

 قيام ونهضة سوريا.السورية وقيادتها لتعزيز الوحدة الوطنية والمساهمة معا في 

عية ي لشربالدولة السورية ودورها اإلقليمي هو اعتراف ضمن داالعتراف الدولي المتصاعد والمتزاي .4

 قيادتها وأصبح الطريق واضح لعودة العالقات معها خاصة الدول العربية.

 سيرئيعودة الفصائل الفلسطينية لقلب العروبة النابض تأكيد طبيعي على ان سوريا هي الحضن ال .5

كل لحنون االول والمدافع الحقيقي عن القضية المركزية فلسطين، وكانت وال تزال االم ال موالداع

 الالجئين والنازحين من كل بلدان المنطقة.

ات لعقوبتطوير وتوسيع وزيادة التبادل التجاري مع الدول الحليفة والصديقة وكسر الحصار ورفع ا .6

 على تحقيقها.اهداف تعمل القيادة السورية وحلفائها 

حيان سلمان د. ورقة عمل عضو الرابطةأبرز ما جاء في   

آلن مجتمعون نحن ا التي جاء فيها: ورقة عمل عضو الرابطة د. حيان سلمان"، عنوان !لماذا سننتخب رئيساً؟"

ئيس خاب روهو تحقيق االستحقاق الدستوري بانت ،لنعبر عن مشاعرنا في هذه األيام في عرس سورية الوطني

وهذا  /2012نة /وبما يتناسب مع دستور الجمهورية العربية السورية المعتمد باستفتاء شعبي منذ س ،للجمهورية

ذرة سنوات من حرب ق /10مرور أكثر من عشر /من رغم على اليمثل تحٍد ألعدائنا، ومعروف أن سورية 

م ها المقاوموقف تكبار العالمية وعمالئهم في الداخل والخارج، إال أنها مستمرة فيوتدمير ممنهج من قوى االس

 .متمسكة بفلسطين الحبيبة التي هي بوصلة تحركات وتوجهات القيادة والشعب والجيش السوري
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 فروضانهما مونعرف تماماً أننا نتعرض إلرهاب اقتصادي من )عقوبات وحصار( لم يشهد التاريخ مثاالً لهما، 

ة نذ سنممن طرف واحد ومخالفين للشرعية الدولية وميثاق األمم المتحدة، وتوزعت بين عقوبات أمريكية 

لى هللا ععتماد وأوروبية ودول عربية وتركية وغيرها، لكننا تجاوزنا الكثير من تداعياتهما بفضل اال /1978/

يكية، يوأمرلرجعية واإلخوانية والصهوالشعب واألصدقاء، وسنستمر في مواجهة كل المخططات اإلمبريالية وا

نه عرف أنوستعود سورية أحلى وأبهى وأقوى وأجمل مما كانت عليه، نعرف أن الحرب ال تزال مستمرة ولكن 

ب سنحارووعلى قاعدة التعاضد بين الشعب والقيادة ورجال هللا في األرض الجيش العربي السوري سننتصر 

ي الذي لسياساواالحتالل والمحتلين ومسار ترسيخ االستقرار والنهج  في مسارين وهما: مسار مواجهة اإلرهاب

لبعض، اعضها يختاره الشعب السوري، وعفواً منكم ال أقول )الحل السياسي( حتى ال تتداخل المصطلحات بين ب

ية جمهورفنهجنا السياسي من انتخاب السيد رئيس الجمهورية حتى مختار القرية الصغيرة يحدده دستور ال

ة الل الفترخقناه ربية السورية، نحن منطلقون نحو المستقبل بثقة قوية، وهنا سأعتمد اللغة الرقمية لما حقالع

الدولية  أي بدء الحرب على سورية، وسأعتمد أرقام المؤسسات 15/3/2011ولغاية  /2001الممتدة من سنة /

  رؤية رات أي االعتماد على العلماً أني أعتز بإعالمنا ومؤسساتنا الوطنية، وسأذكر بعض هذه المؤش

من  كرروهي)اإلكتوارية( أي المقارنة بين اقتصادنا قبل الحرب وخاللها، لنؤكد على كذب األعداء من ما 

د من ال ب )عقوبات ذكية هدفها المسؤولون السوريون وليس الشعب السوري ومنها قانون قيصر وغيره(، وهنا

لسوري شعب اسية والحكومية وأن اإلرهاب االقتصادي سبب ضرراً للمالحظتين وهما اعتزازنا بقيادتنا السيا

اصة، ت الخبأكمله وتضرر منه بشكل أكبر األطفال والفقراء وذوي الدخل المحدود والمرضى وذوي االحتياجا

ن ناحية مانية كما تضررنا من هذه الحرب الظالمة التي  تجاوزت مدتها مدة الحربين العالميتين األولى والث

 :من والتكلفة وعدد الدول المشاركة فيهما، وسببت خسائر كبيرة وسأدلل عليها بلغة رقميةالز

ئة/ من األضرار في الم82قدرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( أن / .1

دين التعون الناجمة عن الحرب تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات كثافة في رأس المال وهي )اإلسكا

  .2020نة مليار دوالر حتى س /442والنقل واألمن والتصنيع والكهرباء والصحة(، وبخسائر تتجاوز /

تحسن  نتائج إيجابية ومنها مثالً  2011وحتى  2001حقق االقتصاد السوري خالل السنوات من سنة  .2

اد ز -في المئة5 رؤوس المربع االقتصادي السحري وهي ]زيادة معدل النمو االقتصادي بأكثر من

في 2_+الناتج المحلي اإلجمالي والصادرات والمستوردات والمحافظة على سعر الصرف بهامش قدره 

ة االكتفاء في المئة[ وحققت سوري9في المئة والتضخم لحدود 8,3انخفض معدل البطالة لحدود  -المئة 

ات رة الخارجية )صادرفي المئة/ وكان حجم التجا80الذاتي وخاصة الغذائي وبنسبة تزيد عن /

ت ، وبلغ مليار مستوردا /10مليار صادرات وبحدود / /9مليار دوالر منه / /19ومستوردات( بحدود /

ا وخاصة في المئة/ وتحسن واقع الطبقة الوسطى والمؤشرات االجتماعية بأكمله22معدل االستثمار /

هبية ( ر الذاً اسم ) السنوات العشمؤشر ) جندر ( ، وقد أطلقت على هذه الفترة في كتاب ألفته سابق

 /22د /وأصبحت سورية عضو مراقب في منظمة التجارة العالمية  ، وكان لدينا احتياطي نقدي بحدو

كثر من أ سنة ، وتوسع دور القطاع الخاص ليشكل  /2مليار دوالر يغطي مستورداتنا لمدة تزيد عن /

خاصة، عات المنظومة المصرفية والتأمينية والجامفي المئة/ من الناتج المحلي اإلجمالي وزادت ال65/

 : مليار دوالر لكن مع الحرب تراجع كما في الشكل التالي /60ووصل ناتجنا ألكثر من /

قدر مركز )فرونتيير إيكونوميك( األسترالي لالستشارات ومؤسسة )وورلد فيجن( أن الخسائر  .3

، 2020الر إذا استمرت الحرب حتى عام تريليون دو /1،3االقتصادية للحرب في سوريا تصل إلى /

في المئة / من الثروة السورية من مياه 58كما تم احتالل الجزيرة السورية بأغلبها والتي تضم حوالي /



 

 
4 

وغاز ونفط وقمح وقطن وشوندر وثروة حيوانية، فتراجعت المساحة المزروعة كما في المخطط التالي 

 :2019 وحسب منظمة األغذية والزراعة )الفاو( سنة

ن نعبر يمكن أوولم تتوقف التداعيات السلبية على قطاع الزراعة بل شملت كل الجوانب االقتصادية السورية،  

 :عن تداعيات اإلرهاب واإلرهاب االقتصادي كما في الشكل التالي

 تصادية،كل الصعوبات إال أن الحكومة السورية تسعى لتفعيل عمل كل القطاعات االقمن رغم على ال .4

تنظيم  ما تمها وبتوجيه من سيد الوطن التقت وتلتقي مع ممثلي كل هذه القطاعات بلقاءات نوعية كوأن

 كانت لقاءات مع دول، وزادت الموازنات السنوية من سنة ألخرى رغم الضغوطات االقتصادية، فقد

لدعم امليار وأقرت زيادة  /8500إلى / /2021مليار ليرة ووصلت سنة / /754مقدار / /2010سنة /

 (.االجتماعي )إنتاجي واستهالكي

   المقترحات: إننا نتقدم بالمقترحات التالية

 ثماريةزيادة دور الحكومة في النشاط االقتصادي، واعتماد منظومة إدارية متطورة، ووضع خارطة است.1

ية بين ية واألفقعمودلوتوجيه االستثمارات إلى القطاع اإلنتاجي وزيادة العالقات التشابكية األمامية والخلفية وا

 .الزراعة والصناعة

ين سورية لثقة بتحسين عمل السياستين النقدية والمالية واختيار المزيج المالي النقدي األمثل، وزيادة ا .2

سنة على  /2والمغتربين السوريين في الخارج، وإصدار شهادات إيداع وسندات خزينة بالقطع األجنبي لمدة /

وز لتجا ارف اإلسالمية والصادرات وترشيد المستوردات، واعتماد سياسة التحوطاألقل، وزيادة عدد المص

ه ا عليتذبذب أسعار الصرف، ووضع خطة عملية علمية لتجاوز الخلل الكبير في سعر الصرف، أو ما أطلقن

 :مصطلح )اإلعصار النقدي( بخطواته الخمس كما في الشكل التالي

-راتيجية تتضمن الخطوات الخمس التالية وهي ]صياغة الرؤية االستوضع رؤية اقتصادية علمية عملية   .3

راءات ق اإلجتطبي-تحديد اإلجراءات الواجب اعتمادها في الرؤية -تحديد األهداف المنشودة بدقة في الرؤية 

 :يالتال تقييم النتائج المحققة ومقارنتها مع األهداف المخططة( وكما في الشكل-الموضوعة في الرؤية 

 رة متخصصةاث وزانفيذ الرؤية السابقة ال بد من اإلسراع في تأمين متطلباته ومن أهمها نذكر ما يلي )إحدولت 

قطاعات  اختيارتأمين التمويل الالزم إلعادة اإلعمار والبناء من خالل مصادر داخلية، و -بشؤون االستثمار 

تصادي مع االق يا(، والتوجه لفك االرتباطرائدة وقائدة لالقتصاد السوري وتفعيل التوجه شرقاً )إيران وروس

تصر ة ستنالغرب، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسعها أفقياً على األرض السورية، وأخيراً سوري

 .وسنعلن النصر قريباً ونجاح االستحقاق الدستوري أكبر دليل على ذلك. ولكم جزيل الشكر

 أبو صالح رد. سميورقة عمل أبرز ما جاء في 

دستوري ال االستحقاقمعركة /  :إطالق توصيففي ورقته أن أبو صالح  رد. سميالرابطة  عضون جهته أكد م

ي وطني دستور استحقاقها ، ألنهو التعبير األقرب إلى الواقعية 2021رئيس الجمهورية لعام  النتخابات

 ا:ومما جاء فيه. عديدة وألهداف ومآالت ةيدعد معركة يخوضها الشعب السوري على جبهاتبامتياز، و

القانونية من الوصول إلى  واالشتراطاتا للدستور السوري واإلجراءات نعم هناك ثالثة مرشحين تمكنوا ووفقً 

للمرشحين  االنتخابيةوبغض النظر عما جاء في البرامج  ؛لمنصب رئيس الدولة كمرشحين االقتراعصناديق 
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وهي خصوصية بعيدة عن  ،بالمرشح الدكتور بشار األسدالثالثة هناك خصوصية وطنية في كل ما يتعلق 

تدور  الذيالشخصنة وما يحمله من مواصفات وصفات تصل إلى حد أن تلك الخصوصية تشكل حجر الرحى 

استحقاق  االنتخاباتحوله اإلستقطابات والتوقعات والنتائج والمال والطموحات...... الخ بمعنى أن معركة 

ا حول السيد بشار األسد وما مثله ويمثله وسيمثله في القادم من األيام كرئيس أيضً هي  ،دستوري وطني بامتياز

العالمي  االهتماما مركز ا ونظامً للجمهورية العربية السورية التي شكلت جغرافيا وديموغرافيا وقيادة وشعبً 

 واالقتصادالسياسة ا لنزاعات اقليمية في وشكلت سببً  ،ااألول في الحوض الشرقي المتوسط وغرب أسيا عمومً 

ما  ا لتوافقاتهم أو لخالفاتهم.ومفتاحا أساسيً  ،في أسباب الصراعات بين الكبار ا أوالً وباتت بندً  .في االقليم والعالم

 يعني أن هذه المعركة يخوضها الشعب السوري وكل من ذكر على ثالث جبهات اساسية هي: 

طهال  يليهه عهدد مهن السهوريين بفعهل اإلرههاب الهذنزح إ والخارج الذيا / بمعنى الداخل السوري محليً   -

دعات هذا الداخل وذلك الخارج / المهجرين الذي تعرض بدوره لتص -هذا الداخل وشكل هدفه األساسي 

 عامودية وأفقية خالل سنوات الحرب التي شنت ضد سوريا الدولة والشعب مهن قبهل دول وقهوى كبهرى

لي وبالتهها ؛وأخههرى مؤيههدة لمنهجيههة الحكههم ارات معارضههةوأدى ذلههك إلههى بههروز تيهه، فههي اإلقلههيم والعههالم

ميقهة عا كههذا شهكل حالهة انقسهام ال شهك أن واقعًه .لشخصية وسلوكية ونهج المرشح الدكتور بشار األسد

ل ههو أنهه حصه االنتخهابي االسهتحقاقإال أن مها ميهز السهوريين عنهدما حانهت سهاعة  ،خالل فترة الحرب

 ءالشهي ،سهوريا وعودتهها لواقعيهة الدولهة الحضهارية راسهتقراتحول عميق لصالح  يوبشكل واضح وجل

يهرى  كونه المرشح الوطني الذي ،الذي ترجم بتأييد جماهيري واسع الطيف لصالح المرشح بشار األسد

فائقهة  وههو الهذي أثبهت جهدارة ،سهوريا الهوطن والشهعب انتقهادبه السوريين األكثر مالئمهة والقهادر علهى 

ن مها وذلك لدرجة أن اصواتً  ،خارقة في مختلف ميادين التحدي الذي تعرض لها الشعب السوريوقدرة 

ب كهل سمع مؤيدة للمرشح بشار األسد من أجهل قيهادة سهوريا كهرئيس يمثهل الشهعقيادة المعارضة بدأت ت  

 الشعب.

ت إلههى هههزاا ا أن اإلقلههيم األقههرب لسههوريا جغرافيهها تعههرض هههو أيًضههإقليميهها: بههات مههن الواضههح تماًمهه  -

رائيلي إذ أن الموقف التركي والرجعهي العربهي واإلسه ؛وتصدعات عنيفة على خلفية قيادة الرئيس األسد

والعالم  أن سوريا والشرق األوسطوهي: يمكن تلخيصه بجملة قالها المايسترو الذي قاد هؤالء وما زال 

أقوال  ك الدول والقوي مردديندون بشار األسد أجمل وأفضل او ردد هذه العبارات نسق من قادة تلمن 

لسهعودية وللتذكير أشير إلهى بعضههم وههم / أردوغهان وملهك األردن وملهك ا .بنيامين نتنياهو بهذا الشأن

تج وههذا كلهه أنه ،وأميرها وأمير قطر وقادة مشيخات خليجيهة ومتنفهذي أحهزاب وقهوع انعزاليهة وسهواهم

ؤامرة ا للمههممهها يعنههي أن مهها ورد جههاء تنفيههذً  ؛ةحالههة عمههل عليههها فههي دوائههر السياسههات والجهههات المعاديهه

سهد وتمثلت في محاوالت حثيثة من أجل شيطنة شخصية الهرئيس الهدكتور بشهار األ ،الكونية ضد سوريا

 السورية عن مسرح أحداث المنطقة.  بهدف إسقاط وإقصاء الدولة
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 ور أساسههي لحلفههاءالمقابههل الههذي سههاهم فههي صههمود الههرئيس األسههد والشههعب السههوري بههرز د االتجههاهفههي  -

د األكثر وفي مقدمتهم دول وقوى محور المقاومة التي تشكل الجمهورية اإلسالمية في إيران الس ،سوريا

ل مناعههة فههي التصههدي للمخططههات والسياسههات العالميههة واإلقليميههة التههي اسههتهدفت سههوريا وقائههدها خههال

لجهيش الهم الفضل الكبير إلى جانب نعم إن دول وقوى حلف المقاومة يعود . السنوات العشر المنصرمة

ازنهات مقهام الرئاسهة الهذي قهاد التو هاوضهمن ،والشعب السوري في الحفاظ على مقومات الدولة السورية

رية مة إلبقاء سهورية نقطهة عالمهة حضهاءواتخذ الموقف األكثر مال ،مسك العصا من مكانها الصحيحأو

ا وبالتههالي بههات السههيد الههرئيس شخصههيً  ؛دوانحولههها تتمحههور قههوى الخيههر فههي مواجهههة قههوى الشههر والعهه

ساسههي أة ممها سهاهم بشهكل بلهقما يملهك بحكمتهه وحنكتهه وخبرتهه مفهاتيح المهآالت والتوجههات الواعتباريًه

 بههل وسههاهمت فههي تقويههة ومنعههة محههور ،وفعههال فههي إيجههاد معههادالت إقليميههة ذات أبعههاد دوليههة تقاطعههت

ترسهم وبرزت إثهر ذلهك توازنهات دوليهة وإقليميهة س ،قةوفتحت الطريق أمام دول صديقة وشقي ،المقاومة

أحاديهة  وأسهقطت فهي نفهس الوقهت مبهدأ ،وليس فقط سمات وأهداف العالقات البينية بينها ،مستقبل العالم

 القطبية.

 دوليا: -

أن  رجهةالهى د االسهتعماريةا لألنظمهة ا وسياسهة ههدفً شكلت شخصية الرئيس األسد نهجً  :اوغربيً  أميركيا -

ليهه أو أراد اغتيهال السهيد الهرئيس الشهيء الهذي أشهارت إ ،ميركي ترامب اعتهرف بأنهه خطهطالرئيس األ

 ،يهذووافقهت علهى التنف ،األوروبهي شهاركت فهي التخطهيط االتحهاد فهي مضيفة أن دوالً  ،بعض التسريبات

وكهذلك فهي  ،وهو ما وجد له اسا وترجمة في تصريحات وتصرفات ومخططات نتنياهو وحكومة العهدو

ح لهذلك فهإن انتخهاب المرشه ؛وردوغان وقيادات وأجههزة فهي دول عربيهة وخليجيهة وغيهر خليجيهةنظام أ

عظهم تلهك لهذلك قهام م ؛راكبيًه بشار األسد لوالية دستورية رئاسية جديدة شكل بالنسهبة لكهل مهن ذكهر تحهدٍ 

لحقيقهي العلمههم بهأن السهوري  االنتخاباتالدول بمنع السوريين المقيمين على أراضيه من المشاركة في 

 ؛اارًضها أم معسهواء كهان ههذا المنتخهب مواليًه ،وقرر اعمهار بهالده وإعادتهها لمها كانهت عليهه ،حزم أمره

ا علههى عمالئههها فههي الجههوار السههوري بهههدف عرقلههة عمليههة ا ايًضههولههذلك مارسههت تلههك الههدول ضههغطً 

ك من ا قبل ذلفي بيروت بل أيضً  باتاالنتخاوهو ما تجلى بوضوح ليس فقط بما حصل يوم  االنتخابات،

 في لبنان وسواها حيث أمرو ووجهوا من أجل التنفيذ. لالنعزاليينخالل تصريحات 

مرحلهة تتهويج ا أيًضهالسورية وباعتبارها استحقاق سيادي سوري وطنهي بامتيهاز ههي تشهكل  االنتخابات -

شهههداء السههوريين وأخههوتهم وهههو مهها تحقههق بههدماء ال ،لمعههارك النصههر السههورية ضههد المههؤامرة الكونيههة

ا ا ومنعطفًهعكسهت نصهرً  االنتخابهاتوعليهه نعهم ههذه  .اللبنانيين واإليرانيين وشعوب دول حلف المقاومة
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ا لصالح قضايا الشعوب المحبة للسالم والساعية من أجل نظام عهالمي عهادل يعيهد ا وعالميً ا وإقليميً وطنيً 

 .حقللشعوب حقوقها ويرسخ مبادئ العدل والمساواة وال

د. حسن أحمد حسن ورقة عمل عضو الرابطةأبرز ما جاء في   

غرافيلا اللوطن جن خارج ين المقيميالسوريالتي ردّمها باإلشارة إلى أن عم  الررة فقد بدأ و د  حسن أحمد حسنأما 

ن أى ذل ، بما المور  األلماني خير شاهد علجاء في وررتها: أثبتوا أن ادعاء الغرب بالديمقراطية بذب ونااق، و

ين لممارسة بحق المواطنين السوريين المتجهفي لبنان أعمال البلطجة والوحشية التي را" بها بعض أنوار جعجل 

ة بسللبش حقهللم فللي االنتخللاب شللاهد  خللر، ورللد أد  هللذا الاجللور الهللادا لمنللل إجللراء االنتخابللات إلللى نتللائق ع سللي

صم أخر ، حق طبيعي ألي مواطن، وموادرة هذا الحق باإلبراه بما حدث في ألمانيا وعوا العدائية السافرة ضد

ن  لال األملريأو بسبش العدوانية المارطة بال مبرر التلي مورسلت فلي بعلض األملابن اللبنانيلة، والعنلوان األبلر  ل

م تتحقيق ما  الخارجية على يتلخص في أن المواطن السوري بإنسان ال يعني بال الجانبين إال بما يساعد األطراا

خص في أن التخطيط له على حساب وموالح جميل السوريين، وهذا بدوره ترك انطباعاً عند بالبية السوريين يتل

رر منللذ حضلن الللوطن هلو األبثللر أمنلاً وحنانللا مهملا بانللت الظلروا والتللداعيات، وأن ال لال" المعسللول اللذي يت لل

ولّلد ستخدا" السوريين ضد موالحهم الشخوية وضد وطلنهم، وهلذا يفي اإلعال" ما هو إال فخ منووب ال 2011

 ..ال ثير من األف ار والمحابمة العقلية التي يم ن أن يبنى عليها ال ثير

اسلية بغلض حسمت الدولة السورية أمرها، واتخذت القرار بتنايلذ االسلتحقاق الدسلتوري الخلاال باالنتخابلات الرئ

اطعة المعللادي مللن أباطيلل  وأباذيللش ال يم للن أن تخاللي شللم  الحقيقللة السلل النظللر عمللا يللتم تسللويقه فللي اإلعللال"

م القلرار والمتنارضة جملة وتاويال ملل تلل  الطروحلات التشل ي ية التلي تاتقلد الدرلة والموضلوعية، فلي حلين اتسل

 تح بلابالرسمي السوري بالحرال على التقيد الحرفي بالنص الدستوري الخاال باالنتخابات، فتم اإلعالن علن فل

 باتهلا شلروطالترشيح أصوالً، وتال ذل  وفق التوريتلات المحلددة دسلتورياً اإلعلالن علن األسلماء التلي اسلتوفت طل

ذي يسلبق يو" "الومت االنتخلابي" الل 25/5/2021الترشيح، وتم ربول ترشحهم لتنطلق الحمالت االنتخابية حتى 

ى مللن سللتحقاق دسللتوري" أي المرتبللة األعلللإجللراء االنتخابللات الرئاسللية باسللتحقاق دسللتوري، وعنللدما نقللول: "ا

 رادة الشلعشالقوانين واألنظمة التي ال يجو  خررها وال السماح بالمساا بها، فلالنص الدسلتوري هلو تعبيلر علن إ

ر ليله الدسلتوعوعلى الدولة تجسيد هذه اإلرادة بش   عملي، وما تقو" به الدولة السلورية هلو التلزا" تلا" بملا نلص 

تحقارات نيللاً للجميللل، وهللذا يبللرهن علللى حللرال الدولللة السللورية واسللتمرارها فللي تنايللذ االسللالسللوري الملللز" رانو

 ت الرئاسليةالدستورية وفق مواعيدها المحددة بما فلي ذلل  انتخلاب مجلل  الشلعش للدورتين متتلاليتين، واالنتخابلا

 تعلللق بالجانللش"، علللى الللربم مللن شللدة ضللغط الظللرا الميللداني  نللذاك، حيللث بللان الهللاج  األببللر ي2014عللا" 

ورة نتخابلات بولاألمني، وبان هناك إم انية لنزول القذائ  بالقرب من العديد من المرابز، ومل ذلل  تلم تنايلذ اال

  ناجحة جسدت حرال السوريين على سيادية ررارهم الوطني

ي  األمنلي، الهم األببر يتعلق بالجانش المعيشي ول 2021عا" الفي انتخابات والهاج  الرئي  للح ومة والشعش  

"  فلالمواطن اللذي واجله خطلر الملوت 2014علا" الومهما بلغت أهميته وتداعياته تبقى نسلبة الخطلر فيله أرل  ملن 

التلي ملا بانلت لت بلر وتتضلخم  الظروا االرتوادية  الضابطةمن ربم على ال نذاك مارا هذا الحق الدستوري 

المعتدي، وبالتالي الرد األبلغ على ب  ذل  ي ون ملن لوال الحوار والعقوبات االرتوادية  الماروضة من الخارج 

خالل المشاربة الااعلة والواسعة، ودفل أطراا العدوان للوصول إللى رناعلة أن السلوريين مولممون عللى تنايلذ 
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هذا الحق الدستوري والحوري الخلاال بالشلعش السلوري يقينلاً ملنهم أن ذلل  يعنلي بدايلة اإلعلالن الرسلمي علن 

مواجهة الحرب التلي فرضلت عليهلا فرضلاً، وسلنر  ال ثيلر ملن الموارل  واالنزياحلات التلي انتوار سورية في 

توبغ أداء أطراا العدوان التلي أخاقلت فلي فلرن أجنلدتها عللى السلوريين، وللم  يعلد أملا" أولال  إال االعتلراا 

لملواطن السلوري هلو بالهزيمة، وال ضير في أن ي ون ذاك االعتراا مغلااً بخطاب ال يوحي بالهزيمة، فما يهلم ا

  .النتيجة

 :أبذوبة بالبية السوريين لن يشاربوا في االنتخابات 

 لن  ، وهنلا يمرد ي ون من المايد تحت هذا العنوان الارعي التطرق إلى أف ار محددة بدال من لغة السرد المتواصل

  :التور  عند عدد من النقاط المهمة، ومنها

شلخاال وللي  يموبرافيا، ولي  بالجغرافيا، فملن يلدلون بىصلواتهم هلم األالجانش األهم في أي انتخابات هو الد •

األشللجار وال الوديللان والسللهول والوللحار  وبيللر ذللل ، وبالتللالي وجللود مسللاحات جغرافيللا محتلللة مللن ربلل  

 البيلةعلرن أن الغاألمري يين أو األتراك أو بقية التنظيمات اإلرهابيلة المسللحة ال تلغلي إجلراء االنتخابلات، ملل ال

يملون فلي العظمى من س ان المناطق الوارعة خارج سيطرة السلوريين رلد بلادروا تلل  المنلاطق، وال ثيلر ملنهم يق

نتخابلات، محافظات سورية متعددة  ضمن سيطرة الدولة، واألعداد البارية هي حجةٌ عللى ملن يلدعون لمقاطعلة اال

  وليست حجة معهم

فلي "  وت لرر 2014علا" المااجالاً فلي انتخابلات  بىصلواتهم بلانالء اإلربال بير المسبوق للمقيمين في لبنان لإلد •

 سلبورة إملا"ماألم ، وهذا يحم  العديد من المااجآت التي ستويش  لة الدج  والتضلي  اإلعالمية بانت اسلة بيلر 

 .إصرار ب  من يستطيل من السوريين التوجه إلى صناديق االرتراال

 مس  السوريينتهي الروح الخاصة باالنتخابات، وهي الشاهد األبلغ على  الااعلة والنوعيةالمشاربة المجتمعية  •

بسيادتهم، وب  صوت دخل  الولناديق هلو بمثابلة رصاصلة موجهلة إللى صلدور أطلراا العلدوان عللى سلورية، 

 .وبالتالي الوفاء لدماء الشهداء ولتضحيات السوريين شعباً وجيشاً وريادة

 داخلياً وخارجياً؟ رعةوالرسائ  المتواالنتخابات الرئاسية 

ثيلل  شللديد إن الرسللائ  التللي تتضللمنها عمليللة تنايللذ االنتخابللات بثيللرة ومتعللددة الجوانللش والمضللامين، ويم للن بت 

 :اإلشارة إلى أهمها، وما تتضمنه من دالالت بالنقاط التالية

 :إجراء االنتخابات الرئاسية في توريتاتها المحددة دستورياً دليٌ  على •

 دولة السورية بعد مرور أبثر من عشر سنوات على أرذر حرب عرفتها البشريةأ ـ روة ال

 .الدولة وتمس ها بالدستور المعبر عن إرادة الشعش ـ اهتما"ب 

 عية بانلت أ"الدولة وإصرارها على االلتزا" باألس  الديمقراطية، وأهمها االنتخابات الدستورية تشري ـ حرالج 

 .رئاسية

 .تائقرتراال من نرة احترا" رببات السوريين ورناعاتهم والتقيد التا" بما تار ه صناديق االالدولة بضرو ـ إيماند 
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ادة دولتهم المطلق لد  السوريين تجاه وطنهم، وإصرارهم على ممارسة حقهم الدستوري، وتمس هم بسي ـ الوفاءه 

 .ة اليوميةبغض النظر عن الظروا القاسية والضغوط ال بيرة التي يتعرضون لها في ب  ما يتعلق بماردات الحيا

ن الشلعش يعنلي الثقلة المتبادللة بليتم لين الملواطنين السلوريين ملن ممارسلة حقهلم يعنلي فلي انتخلاب رئيسلهم    •

مهم، وال وريادته، فالسوريون متمس ون بهذا الحق الحوري، وال يحق ألي جهة أو روة في ال ون أن تتحلدث باسل

عة لهم المشروأن تتدخ   في خياراتهم، وررارهم بانتخاب من يرونه معبراً عن إرادتهم، ومجسداً لطموحاتهم و ما

ه، وتحريلر بلعلى اإلرهاب الت ايري المسللح، وإلحلاق الهزيملة بداعميله والمسلتثمرين وفي مقدمتها إتما" القضاء 

 .ب  الجغرافيا السورية، وعودتها إلى بن  الدولة

اء الشلعش المواطن السوري يعلم علم اليقين أن أحلد أهلم عوامل  صلمود الدوللة السلورية يرت لز عللى ت امل  أد  •

األمانلة  ي ون وفياً ألرواح الشهداء وعذابات الجرحى، وأن يحلاف  عللىوالجيش والقائد، ومن حق ب  سوري أن 

ذي الحيلاة الل والهدا االستراتيجي المتمث  بسيادة الدولة السورية، وحق السوريين في انتخاب من يرأسهم، ونظا"

نلادق ىخلذوه بالبييناسبهم، ال ما يناسش أعداءهم الذين أخاقوا في تقسليم سلورية األبيلة الولامدة المنتولرة، فملا للم 

الحوار ن يبلغوه بلوميادين الوراال، لن ينالوه بثقافة الانادق وصناديق االرتراال، وما لم ينالوه بالحرب والترويل 

 .والتجويل

 تركي صقر أبرز ما جاء في ورقة عمل عضو الرابطة د.

جديدين  انتصارين بشائر يحمالن جللين حدثينتزامن  إلى العمل في ورقة عضو الرابطة د. تركي صقرأشار 

 امع وبعد 1948 عام قبل فلسطين شعب كل الصامد المقاوم فلسطين شعب صنعه االول المقاومة، لمحور

 المقاومون عليها أطلق عاًما 73 قبل النكبة منذ الغاشم الصهيوني المحتل مع معركة أشرس مواجهة في 1948

 هذه لصابرا المقاوم السوري الشعب فيصنعه الثاني االنتصار أما القدس، سيف معركة األبطال الفلسطينيون

 اإلرهاب. ورعاة العدوان حلف مع التحديات أقسى وسط الرئاسي االستحقاق بإنجاز األيام

 نم عجاف مريرة سنوات عشر بعد موعده في سورية في الرئاسي االستحقاق انجاز وجاء في ورقته: إن

 وجيشها عبهابش السورية الدولة النتصار وتثبيتًا تتويًجا يعد السوري الشعب ضد الكونية اإلرهابية الحرب

 مقاومةال لمحور إضافية زخم قوة يشكل اإلرهابي، وهو ومشروعها العدوان قوى على وحلفائها ومؤسساتها

 ؛وهذا ةالسوري الدولة عجز على الرهانات فشل على صريح إعالن وهو فيه، واسطة العقد سورية تمثل التي

 في وأمنع اقوى لتكون والعزائم الهمم وتجديد اإلعمار وإعادة سورية تعافي امام عريًضا الباب سيفتح جازاإلن

 كلها. القادمة التحديات وجه

 االن وهي ،اإلرهاب على النصر انتزاع في سورية في والقيادة والجيش الشعب المعادلة الفوالذية نجحت لقد

 الًصاخ سوريًا الرئاسي استحقاقها يكون بان السورية الخصوصية فرضت عندما االقتراع صناديق في تنصر

 ري.السو الشعب من إقراره تم الذي 2012 العام دستور ووفق خارجية إمالءات تدخالت، أو أي من دون

 استحقاقاته في ماض سورية في والشعب المنافقة الغربية والحكومات واشنطن معارضة سقطت وعليه 

 بها قامت ام األقرب ومثالها المزيفة الديموقراطية في ودروس مشبوهة اعتراف صكوك وال ينتظر الدستورية،

 كل كفلته يالذ االنتخاب في حقهم لممارسة سفارتهم الى الوصول من السوريين منع من النازية ميركل حكومة

 .فيينا اتفاقية فيها بما الدولية واالتفاقيات المواثيق

 :التالية المقترحاتب أتقدم الختام وفي
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 أشكال كل عن اعيدً وب والفداء الشهادة قيم اساسه اوجاذبً  اجامعً  اخطابً  المقاوم الخطاب يكون ان على العمل -1

 جميع نم الرمادية الشعبية األوساط الستقطاب واسعة مروحة وفتح الدينية المصطلحات واستخدام ،التعصب

 واإلسالمية. العربية الدول

 التي الجسام التضحيات ضوء في إعالمية مساحات من تستحق ما وإعطائها اليمنية بالمقاومة أكثر االهتمام -2

 الغاشم. السعودي العدوان وجه في تبذلها

 ورقة عمل عضو الرابطة د. اسامة دنورةأبرز ما جاء في 

فلي مرحللة  ىتيالرئاسية ي موعد االنتخاباتأن  بدايتها إلىفي  شارأعم   دنورة وررةعضو الرابطة د  اسامة ردّ" 

اليرانلي افلي الملل  السلوري والملل  النلووي ورلال: است مال وتظهير تقد" محور المقاومة على أبثر من اتجلاه، 

تلى حوالمل  اليمني والمل  الالسطيني تبدو سياسات الغرب واتباعه فلي مرحللة تراجلل تحمل  ارهاصلات تول  

ال مللة، لللد  الدوللة السلورية، وهلي ثوابللت عبلرت رطلوال اعديلدة  هلذه االنتخابللات لت بلد ثوابلتوأتلت  .االنلدحار

هللا رسللوة الظللروا العسلل رية والسياسللية واالرتوللادية والدبلوماسللية التللي تعرضللت لمللن ربم علللى الللواسللتمرت 

 :هم هذه الثوابتأ، ومن اسوري

ت نطلاق السللطا ما يتعلق بانتقلاء ممثليله اللى الطبقلة السياسلية، وذلل  فلي احترا" مبدأ سيادة الشعش ورراره في - 

قارات المحافظللة الدريقللة علللى مواعيللد االسللتحفللي التشللريعية والمحليللة ومورللل رئاسللة الجمهوريللة، وتجلللى ذللل  

بية احتلرا" ضلرورة تجديلد الشلرعية الشلع االظلروا الضلابطة، وهلو ملا يعنلي عمليًلعللى اللربم ملن الدستورية 

بي  وريلة ععللى سلن مواد الدستور تسمح بالتمديد التلقائي لرئي  الجمهعلًما ألتاويض الشعبي للطبقة السياسية، وا

 .المثال( فيما لو تعذر اجراء االنتخابات الرئاسية في موعدها

 تحقاراتمللا يتعلللق باالسلل الاولل  الواضللح والللدريق والمبللر" مللا بللين السللير وفللق مللا تقتضلليه مللواد الدسللتور فللي - 

اماً مل و  يتاق تماالنتخابية، وبين العملية السياسية التي تتجلى اليو" في موضوال لجنة منارشة الدستور، وهذا الا

ً  ؛ومللل المنطللق السياسللي السللليم ،المللواد الدسللتورية واالح للا" القانونيللة ا" تمامللاً املل وبللذل  ي للون الطريللق مقطوعللا

 .ش على االستحقارات الدستوريةتوظي  موضوال لجنة منارشة الدستور في إطار التشوي

مد ب  تست ؛غربيو االعتراا الأ ،معايير شرعية السلطات المنتخبة بالرضاال عالرة لها على االطالق لتىبيد أن  -

لسليادة ووفلق مبلدأ ا ،فالي منطلق القلانون اللدولي ؛عبلر صلناديق االرتلراالحولراً شرعيتها من التاويض الشلعبي 

ة شلرعيإن فل وبالتلالي  ؛ال يحلق ألي دوللة التلدخ  بالحيلاة السياسلية فلي دوللة أخلر ومبدأ عد" التدخ  ،المتساوية

اوللة دون أي اعتبلار لمحلاوالت التلدخ  الخلارجي اللذي يلىتي ملن مورلل محملن السلطات تخضل للمعيار الوطني 

ت الاهلية السياسية عن الشعش السوري، وفرن ح ومات وصائية مرببة ومعلبلة فلي الخلارج بولورة هينزال األ

 .عة من رب  أجهزة استخبارات بربية وارليمية معروفةومجال  وائتالفات وح ومات م رتة مونّ 

و شللهادات مطابقللة معياريللة لوللالحية الحوبمللة أ ،الغللرب لللي  ملل هالً لمللنح شللهادات حسللن سلللوكتىبيللد أن  -

، أو مجال  تمثيلية، أو فالحلااء االبثر ررباً من الواليات المتحدة في المنطقة ال يوجد لديهم انتخابات ؛الديمقراطية

حتى احزاب سياسية، وينطبق على المنظومة السياسية له الء الحلااء للواليلات المتحلدة انهلا تعلود اللى عولر ملا 

ملن   ال تحلد سللطاتها أي مجلال  منتخبلةو، خر  هي مل يات مطلقة ال دستوريةأ، وب لمة magna cartaرب  ال

فقلط هنا فإن التدخ  الغربي من منطلق تقييم الديمقراطية في بلد ما يعتمد على التوظي  المولحي الجيوبلوليتي ي 

 .ربيةيماأل لإلرادةتطويعها ، أو و تقويض الح ومات المستقلة، أعندما يتطلش االمر احتواء
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فللة ى أسللاا ثقاهللي ريمللة مطلقلة مثاليللة صلليغتها المعياريللة فللي أي دوللة تُبنللى عللل أن الديمقراطيلة بعنوانهللا العللا" -

اثتها ن تبنللي ديمقراطيتهللا وحللدأوبالتللالي ينبغللي علللى بلل  دولللة  وتاريخلله وخوائولله؛ المجتمللل فللي هللذه الدولللة

 ومجتمعلات لو المنقولة بطريقلة القلص واللولق ملن دو، أا، ولي  وفق تجربة المستوردةبمعاييرها المطورة ذاتي  

السلتقرار يطور المجتمل السوري حياته السياسلة وفلق اعتباراتله الوطنيلة، وملن منطللق ا اإلطاروفي هذا   أخر 

إلللى وبللذل  يسللعى المجتمللل السللوري  ؛الللدوالني، ولللي  ضللمن ظللروا االضللطراب الللوطني والتللدخ  الخللارجي

لااً ت المجهزة ساآلتية من الخارج، تل  الوصااتطوير التعددية السياسية بعيداً عن االمالءات والوصاات الجاهزة 

 .طنيةغرافية الوليُحمَّ  عليها مشروال تغيير جيوبوليتي ي يتوس  خلخلة الدولة والني  من استقرارها ووحدتها الج

 :من حيث المخرجات والنتائج

 -لشلعبوي للمشلروال عاتمث  االنتخابات الرئاسية عتبة سياسية هامة ستسهم في تظهير صلورة االن سلار ال امل   -

ة عبللر الوهللابي، وتضللمن معنللى الحللرب بالوباللل -االرهللابي( الللذي رللا" علللى التوظيلل  الغربللي للعاملل  االخللواني 

ل ليح والتحلوتجييش الرعاال في مرحلة اولى للقيا" باضطرابات مدنية تهيئ الظروا للمرحلة الثانية، مرحلة التس

ة  احة القيلادافاش  هذا المشروال عبر اطواره المتتالية في  ؛العدونحو انشاء الجيوش االرهابية ببدي  عن جيوش 

 اب روسين ملنرن المشروال الغربي بعناوينه العريضة بات أو التىثير على ررارها الوطني يعني عملياً ، أالسورية

 .اعالن الوفاة، أو اعالن الموت السريري

يلر بااحها لتحرمشروعها للح  السياسي و إلتما"سورية نجاح االنتخابات يعني تجديد التاويض الشعبي للقيادة ال -

 .االرن والقضاء على االرهاب

نل نجللاح االنتخابللات يعنللي ترسلليخ حقللائق سياسللية جديللدة ثابتللة لمللدة سللبل سللنوات، وهللذا يقتضللي مللن أي صللا -

واعلادة طلرح  ة،ن يشرال في سلحش السياسلات الُمسلتنا دة والااشللأد المدرسة الوارعية السياسية اعتمااستراتيجيات 

 .سياسات جديدة وفق مقاربات وارعية

رية طبيعية ملل سلواتجاه استعادة العالرات الفي نجاح هذه االنتخابات يعز  االتجاه العربي واالرليمي المتواعد  -

ريا سويير مورل وذل  على أرضية االررار الضمني باستحالة تغ ؛المنظومات االرليمية والعالرات الثنائية إطارفي 

  .السياسي تجاه رضايا المنطقة

، بملا ادي السلورينجاح هذه االنتخابات يهيئ االرضية السياسية الثابتة وال ايللة باسلتعادة دورة االنتلاج االرتول -

 .يهيئ الظروا المستقرة للشروال في اعادة االعمار

ثر ن مسار وأبعلى أبثر م ومةنجاح هذه االنتخابات ريمة سياسية مضافة لعوام  القوة التي يرابمها محور المقا -

 .يةمن صعيد، وهي تمث  ريمة مضافة للمقاومة اللبنانية والعرارية، وعام  اضعاا للسياسات اإلسرائيل

 عالء اصفري أبرز ما جاء في ورقة عمل عضو الرابطة د.

لرئاسية اابات االنتخبدوره أشار عضو الرابطة د  عالء اصاري في وررة العم  التي ردّمها إلى دالالت إجراء 

 :في سوريا وفي موعدها الثابت لها، وهي

الدولة  "اهو" أن ماهو" الدولة بم سساتها موجود وفعال   حيث إن االعداء بانوا يريدون الوصول إلى م  1

 ..الااشلة
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وادية، االرتأن سوريا تنتور على الرهاب العالمي الذي اراد الات  ببنيتها االجتماعية والسياسية و  2

  .ويلها إلى إمارات طائاية ب انتونات إرهابيةوتح

ي نجح فتإرامة االنتخابات في موعدها المحدد وفق األصول الدستورية يعني أن الدولة بم سساتها   3

 ا   لذل دوليً  ممارسة دستورها الراري والمتمدن، وفش  البروبابندا االميربية والغربية بتقزيم سوريا

  .بير شرعية استمات الغرب في توصياها بىنها

لغرب ااسات هي رسالة للعالم بىن سوريا ديمورراطية وتمارسها بالش   الوطني، ولي  تاوياًل على مق  4

 ..المتوهين

لسورية ولة اوجود مناف  معارن باالنتخابات له داللة ببيرة على االناتاح الديمورراطي الحقيقي للد  5

  ..وبمااهيم حديثة

ل ريد الدوتاالستاتاء من السوريين في ساارات بالدهم أفشلت ما  دولة جرت فيها عمليات ٤٠أبثر من   6

 هم لتنتق ش رأيالغربية إيهامه للرأي العا" بىن سوريا هّجرت ماليين الناا رسًرا بسبش بطش النظا" حس

ط أببر ي سقوالا رة بىن الماليين التي بادرت سوريا بانت باع  إرهاب التنظيمات المتطرفة؛ وبالتال

 ..اإلعالمية التي صابها الغرب وتم تسويقها لجمهورهالنظريات 

ي فعبها تثبت االنتخابات السورية بىن سوريا دولة سيادية ذات ررار وطني مستق  يلبي طموحات ش   7

 .العزة وال رامة والتقد"

ت تخاباوجود مراربين لالنتخابات من دول صديقة سي ون جهدًا اضافيا في تثبيت ديمورراطية االن  8

 ..ونزاهتها

 س  تنع   نجاح االنتخابات على روة المحور المقاو" إيجابا بىننا دول سيادية نستطيل أن ن  9

 ولة إيرانأن د لديمورراطيتنا الوطنية نجاًحا ببيًرا بعيدًا عن التدخالت واإلمالءات الغربية   خاصة

 وطنيقرار الالوديقة على ابواب انتخابات رئاسية جديدة   وبىسلوب حضاري أيًضا يتماشى مل ال

  ..اإليراني

ياسي سصمود وختم د  أصاري بىن نجاح االنتخابات السورية وااليرانية الديمورراطي   مل تشبي  ارتوادي و

 .بلها مقومات جدية لدحر محور العدوان واالرتقاء ببالدنا نحو التقد" واال دهار

 أبرز ما جاء في مداخلة عضو الرابطة د. تركي حسن 

ة هذا لرئاسياالرابطة د  تربي حسن فقد بدأ مداخلته بالقول: أنجزنا في سوريا استحقارات سابقة، أما عضو 

قاق حتولماذا االس ا ثالثة استحقارات،االستحقاق الثاني، والتشريعية ثالثة استحقارات، واإلدارة المحلية أيضً 

ان يرمي إلى ب 2011 العا" االستهداا منذن الحالي يش   تحديا لسوريا في هذه المرحلة ومحور المقاومة، أل

 ؛لمحليةادارة ن تمدد الرئاسة لناسها ولمجل  الشعش واإلأن نو  في مرحلة ما أفراغ الدولة من م سساتها، وا

وبح بير وي ،ممدد فيوبح جها  الدولة التمديدي والتشريعي بلهبما جر  في لبنان، لناسه النائش وبالتالي يمدد 

  بالتالي  شرعي

ن سيناريو الحرب أحد يتورل أاالنتخابات في موعدها، ولم ي ن  اءجرإلالقيادة السورية  تن هذا المنطلق حرصم

الغرب حرال على افراغ الدولة من الم سسات بحيث تسقط الشرعية مل العلم أن   أبثرو أ ،سنوات 10سيطول 

ن ل  من أج  أن يقول في مرحلة الحقة إوذ ؛المحافظاتفي عن الرئاسة والسلطة التشريعية والسلطة التنايذية 

بان  ومنذ األسابيل األولى من الحرب التي شنت على سوريا ،والرئي  األسد بير شرعي ،ه الء بير شرعيين

 ،بي تجيز هذه القو  التدخ  بناسها في الداخ  السوري صرار على افراغ م سسات الدولةفاإل، يقول له ارح 

ما بعد  اما" هذا التحدي  رن طارم سياسي يقود المرحلة السابقة والالحقة فيبسلطة تارضها هي، وف واالتيان
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 حجموبانت االستجابة ب ا،واحدً  اولن تتىخر يومً  ،بان هناك استجابة اننا سننجز االستحقارات في مواعيدها

الشرعية هي مجل  إن و حزب، ب  أو طارم سياسي أ ،راء ح ومة اجنبية نحن ال نىخذ شرعيتنا من و التحدي 

والشعش هو مودر السلطات ومودر الشرعية ل   الناا، وبالتالي عندما تجر  االنتخابات وفق  ،شعشال

  ماة في الماةهي شرعية فالدستور السوري 

ن ك سلطة فمن هنااالنسان يحتاج الى سلطات وهناك خدمات تقد" للمواطن وسواء بانت تعليم بذاء ناط، إذا لم ي 

جزه ي ببير انن تحدعدمها سلطة االمر الوارل  إذا االستجابة واجراء االنتخابات في موعدها هو عبارة يقدمها، يق

 السوريون، واعتقد انه علينا المساهمة في هذا االنجا  االستحقاق بىببر ردر مم ن 

سود سواء واأل ببير وهذا ما يمارسه االعال" األصار نعيش عرسين انتخابيين، واالنتخابات في سوريا هي تحد  

اية الدععتمد ن، وامن اآلويش   فيها  ،مقبلون على انتخابات سياسية روية في إيران، ويرربها العدووفي منطقتنا  

  في االنتخابات الرئاسية السورية  التي اتبعهاناسها 

سية التي ت السياللتياراتداول السلطة من خالل صناديق االرتراال يعطي حيوية حسن مداخلته بالقول: إن وختم د  

 تعيش المعترك السياسي 

 محمود الصالح  د.  أبرز ما جاء في ورقة عمل عضو الرابطة

يش مرحلة ريا تعمحمود الوالح في وررة العم  التي ردّمها إلى تزامن اللقاء وسو الرابطة د بدوره أشار عضو 

ا وشعبً  تحول ببير، وهي تستعد لحواد ثمار صمودها في وجه مشروال العدوان عليها الذي استهدفها أرًضا

الذي  د االنتواربعما وموراًا سياسي ا  ورال: نجتمل اليو" ونحن نسعى إلى وضل محاور عملنا بقادة للراي العا" ل

ال ثير  هناك تجسد في تم ننا من مواجهة المشروال اإلرهابي الذي استهدا عمود خيمة المقاومة  نحن ندرك أن

 بالهزيمة ستسلماليزال أمامنا مما يم ن القيا" به بعد إنجا  االنتوار العس ري على األرن، ألن عدونا لن ي

ن عجزوا عبات أخر  يسعى األعداء من خاللها إلى تحقيق ما بسهولة، وبالتالي ستظهر أمامنا مشاريل وعق

 تحقيقه في العدوان العس ري اإلرهابي 

ر األسد   بشاانطالرا من ب  ذل  يجش أن نبرمق مهامنا المقبلة وفق ذل ، ونىخذ من شعار حملة السيد الرئي

لمقبلة ارحلة ر  أن نعم  في الم"األم  بالعم  " محور تخطيط وانطالق في مواجهة ما يخطط األعداء لنا  وأ

ليها  س  عنعلى تحوي  المحنة التي تعرضنا لها في محور المقاومة بش   عا"، وسوريا بش   خاال إلى منحة 

 خالل الخطوات التالية: المقبلة منلالنطالق نحو المرحلة 

 رائل العم  على فضح االدعاءات التي حاول األعداء نشرها، خاصة الطائاية منها من الو    1

لسوريين اهجير العم  على فضح حقيقة التهم التي بانت توجه للدولة والقيادة السورية لجهة أنها سبش ت  2

بات في نتخاللخارج، حيث تبين أن هذا ادعاء بير صحيح، وبذبته صورة ارتراال ماليين السوريين في اال

 دول االبتراب 

هم واجبات السوريين من ممارسة أبسط حقورهمالعم  على فضح ديمقراطية الدول المعادية التي حرمت    3

 في اختيار ممثليهم لرئاسة الجمهورية وفق القوانين والمواثيق الدولية 

التربيز على نشر الجوانش الشخوية للقائد بشار األسد، بقائد عس ري امتل  القدرة على ريادة معربة    4

ات الدولية التي استهدفت تا ي  محاربة اإلرهاب واالنتوار فيها، وبرج  دولة أفش  ب  المخطط

سورية والحارها بربش دول العدوان  وبذل  شرح دوره بمس ول أول في البالد راد الدولة ارتواديا 
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وخدميا وثقافيا ب   ارتدار ربم محدودية اإلم انيات المادية، وبذل  ت ري  الجوانش اإلنسانية 

 الوور والشواهد  واالجتماعية في شخص الرئي  بشار األسد من خالل  الا

ية السور وضل برنامق عم  عاج  للتعاطي مل نتائق انتااضة األروى المبارك، ونتائق االنتخابات    5

 بحاالت من االنتوار 

 بشير بدور د. ورقة عمل عضو الرابطةأبرز ما جاء في 

: اسلية السلورية"االنتخابلات الرئوررة العم  التي ردّمها إلى الورشة بلاآلتي:  هعنون عضو الرابطة د  بشير بدور

 ، ومما جاء فيها:صور التحدي بالقرار السيادي"

 علا"الم خلالل ب ل  ملا فلي وسلعه المعارضة السورية واالنظمة اإلرليميلة والدوليلة الم يلدة والداعملة لهلالقد عملت 

تحلت  وتعمل  ،ليناللجنة الدسلتورية السلورية الم ونلة ملن المعارضلين والح وملة والمسلتق تُاضيعلى أن  2020

 ن خلالل إعلادةالمعربة الدولية خالل العا" الماضلي شلديدة مل  وبانت عررلة االنتخاباتإلى إشراا األمم المتحدة 

 ى أحلد المطللشمن أج  وضل دستور جديد لللبالد، اذ للم يعلد خافيلاً عللوتاعيلها إحياء اللجنة الدستورية في جني  

ل العربيلة د سواء، أال وهلو تغييلر نظلا" الح لم فلي سلوريا أسلوة باللدوالعبري على ح-األميربي والتحال  الغربي

ن نظلا" وتحويل  النظلا" فلي سلوريا مل ،بل  فلي تربيبلة الدوللة ،األخر   وهو ال يتعلق فقط بتغيير شخص الرئي 

ها رلقيلا" بلدووتتجاذبله القلو  الممثللة فيله بلدالً ملن ا ،رئاسي روي إلى نظا" برلماني تحدد فيه صالحيات اللرئي 

ئلي  رأي ببسلاطة تقلويض صلالحيات  ، أو تجديلدها؛وسلن القلوانين الناظملة ،الرئيسي في مراربة عمل  الح وملة

  .الجمهورية وأمال في أن ياتح المجال أما" المعارضة للترشح والمشاربة في االنتخابات

ه موعلد الذي يح  فيل 2021ول ن ربما تنافر وتجاذب طرفي المعارضة والح ومة السورية مل االرتراب من عا" 

ا جعلهلا االنتخابات الرئاسية السورية، إلى جانش ما حققتله الح وملة السلورية ملن انتولارات عللى األرن هلو مل

تلى ا ح  فعليًلا مما حال دون التوص  إلى اتااق طوال اجتماعات اللجنة الدسلتورية، بل  إن عملهلا تورلتزداد تشددً 

 .اعقدت بعض االجتماعات أحيانً  ولو

، وفلتح 2021ملايو \أيلار 26علن عن ررار إجراء االنتخابات الرئاسية في وأُ  ،للح ومة السورية ما أرادت وتحقق

بللغ علددها  أبري   ورد توافد المرشحون على تقديم طلبات ترشليحهم التلي 28إلى  19باب الترشيح في الاترة من 

لى عا ون مقيمً قديم  ويشترط في المرشح أن ي ا، وبان الرئي  بشار األسد ترتيبه السادا في أولوية التمرشحً  51

مقيملة فلي وهو ما يعنى استبعاد ترشيح الشخويات المعارضة ال ،األراضي السورية في السنوات العشرة األخيرة

 .الخارج

 ا مللن أعضللاء البرلمللان علللى األرلل  حتللى يقبلل  ترشللحه،عضللوً  35ويتعللين علللى المرشللح أن يحولل  علللى تىييللد  

لجبهة من ا 13ا من حزب البعث العربي االشترابي، وعضوً  167ا، ومنهم عضوً  250لمان وإجمالي أعضاء البر

لي ا مللن إجمللاعضللوً  180  ورللد حولل  الللرئي  بشللار األسللد علللى تىييللد ا مسللتقاًل عضللوً  70الوطنيللة التقدميللة، و

  .فقط اا واحدً ويشترط أن ي يد عضو البرلمان مرشحً  ،األعضاء

ومللد  تللوافر الشللروط المطلوبللة لوللحة وربللول  ،ا باحللص طلبللات المرشللحينوتخللتص المح مللة الدسللتورية العليلل

أسللماء  2021مللايو  \أيللار3بلل  ترشللحهم  ورللد أعلنللت المح مللة يللو" ترشللحيهم، ثللم تعلللن القائمللة النهائيللة لمللن رُ 

د المرشحين المقبولين وهم ثالثة: الرئي  بشار األسد، وعبلد   سللو" عبلد  ، وهلو و يلر سلابق، ومحملود أحمل

  .مرعى، من المعارضة المقيمة داخ  سوريا
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حيث  ؛بةتمت في ظ  ظروا بالغة الوعو 2014عا" الويالح  أن االنتخابات الرئاسية السورية التي أجريت في 

اضلي بانت الجماعات اإلرهابية المسللحة المدعوملة ملن رلو  إرليميلة ودوليلة تسليطر عللى أبثلر ملن نول  األر

واجهلة ما بلالغ الولعوبة فلي رتولادية سلياة والجليش العربلي السلوري يواجله موراًلالسورية، وبانت األوضاال اال

يللران ا لللدعم الدوللة السللورية إلللى جانللش إحلرب اسللتنزاا بيللر نظاميللة، وللم ت للن روسلليا رللد تلدخلت بعللد عسلل ريً 

ات ملن إجملالي أصلو فلي المالة 88اللربم ملن ذلل  حول  اللرئي  بشلار األسلد عللى عللى وحزب   اللبنلاني  و

 .الناخبين الذين تم نوا من اإلدالء بىصواتهم

اجلل مورل  علن سلابقتها، فقلد ترنسلبيًا في ظ  ظروا أفض  ب ثيلر  تأما هذه المرة فإن االنتخابات الرئاسية جر

 عللى معظلم التي بانلت عليهلا، بملا اسلتطاعت الدوللة السلورية اسلترداد السليطرةناسها القوة بالمعارضة ولم تعد 

وتبقى مناطق محلدودة تحلت سليطرة أطلراا محليلة مدعوملة ملن رلو  خارجيلة، وتنظيملات  ،األراضي السورية

ا حلتالل تربيلألنها خلارج سليطرة الدوللة السلورية، وبلذل  تلىثير ا ،ولن تشملها االنتخابات على األرجح ،إرهابية

 تبللر رللوات احللتالل ضللد سلليادةربيللة بيللر شللرعيةعمحتلة( التللي تعيلمنللاطق فللي شللمال سللوريا، ووجللود رللوات أم

ا نيلة نظلرً واستقالل سوريا  وملل صلعوبة األوضلاال االرتولادية واالجتماعيلة التلي  ادت ملن حلدتها األ ملة اللبنا

 .اا أو إيجابً الرتباط األوضاال المالية واالرتوادية في البلدين وتىثيرها المتبادل سلبً 

وامل  وملن هلذه الع ،ورية المسلتمرة منلذ عشلر سلنواتا عللى الحلرب السلثمة عوامل  أخلر  ال شل  أن لهلا تلىثيرً 

رق فللي الشللبيللة األميرربيللة الجديللدة مللداخ  مختلاللة للسياسللة يالمتغيللرات اإلرليميللة والدوليللة وانتهللاج اإلدارة األم

بلة ملل نيلة، والمقارباأل ملة الليبيلة، واأل ملة اليم اتسوية األ مات فلي المنطقلة ابتلداءً إلى األوسط تبدو أنها تسعى 

للذل  ملن  وملا سلي ون ،يران من أج  التوص  إلى صيغة لعودة الواليات المتحدة إللى االتالاق النلووي ملل إيلرانإ

لتلوتر فلي تداعيات إيجابية على مور  إيران في ب  من الحرب اليمنية والحلرب السلورية  هلذا إللى جانلش حاللة ا

 .السوريينالعالرات بين واشنطن وتربيا واختالا موراهما من مطالش األبراد 

النتخابات بحث خالله تطورات األ مة السورية وا 28/4/2021ورد عقد مجل  األمن لألمم المتحدة اجتماعا يو" 

نتلائق يعترفلوا ب ب  من فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة، وأبدوا أنهم للن والرئاسية السورية، ورد تحدث مندوب

 رة أساسيةوتخضل بوو ،ألنها ال تشم  ب  السوريين في الخارج ،االنتخابات الرئاسية السورية لعد" مشروعيتها

 ملاال فليالولادر باإلج 2254ررم اللوهو ما يخال  ما تضلمنه رلرار مجلل  األملن  ،لررابة الح ومة السورية فقط

حين داخل  وإجرائها في مخيمات الالجالين والنلا  ،وضرورة إشراا األمم المتحدة على االنتخابات، 2015 العا"

 .ا وخارجها دون استثناءسوري

جية  ارة الخاروا سواء أثناء منارشات مجل  األمن، أو من خالل بيان أصدرته ا مختلاً أما روسيا فقد اتخذت موراً 

 ام  مل توافق بالا يا سوريً ا داخليً الروسية، حيث دافعت عن شرعية االنتخابات الرئاسية السورية، وأنها تمث  شىنً 

جل  األمن موالقوانين المحلية، وأن هذا ال يتنارض بىي ش   من األش ال مل ررار  2012الدستور السوري لعا" 

دة عواصم عوبيره من القرارات الدولية التي تخد" سيادة سوريا  واعتبار أن التوريحات التي تنطلق من  2254

لسلوريا،  ون الداخلية شا من حملة الضغط السياسي الواضح على سوريا، ومحاولة جديدة للتدخ  في التمث  جزءً 

 م وأنه لي  من حق أحد أن يملى على السوريين التوريت والظروا الواجش توفرها الختيار رئي  لدولته

دون أي حق، وأبدت أنهلا بيلر من أما تربيا فقد أعلنت رفضها لالنتخابات الرئاسية السورية وبىنها شىن تربي و

ما ال يربش في الح  السياسي لأل مة السورية، وأنها انتخابات ال شرعية ألن النظا" السوري هو الذي يجريها بين



 

 
16 

ا لأل مللة السللورية، وأنلله يجللش يعتللرا بهللا أحللد  وأبللدت أنلله علللى النظللا" السللوري أن يللدرك أنلله ال حلل  عسلل ريً 

 .االهتما" بالمسار السياسي

سللتعداد يللة لمجريللات االورللد بلللش الوللمت الرسللمي علللى أبلبيللة العواصللم العربيللة التللي ابتاللت بالتغطيللة اإلعالم

 يللة فللي صللورةلالنتخابللات الرئاسللية السللورية و راء األطللراا السللورية المختلاللة بشللىنها والقللو  اإلرليميللة والدول

 نظملة عربيلةأتقارير إخبارية في معظمها ما عدا رلي  من التعليقات  بما تواترت أنبلاء علن اتولاالت عديلدة بلين 

 .والدولة السورية بعد توراها لسنوات

راجللل تفللو  الللرئي  بشللار األسللد فللي هللذه االنتخابللات بعللض البللدائ  بالنسللبة لأل مللة السللورية، منهللا أن يطللرح 

فلي  وية األ ملةوتتجه نحلو اللدفل اإليجلابي لتسل ،األطراا اإلرليمية والدولية الضالعة في الحرب السورية مواراها

  ملن هلذه تراوح م انها خاضعة لما سليتخذه بل إطار وحدة سوريا وسيادتها وسالمة أراضيها، أو أن تظ  األ مة

اتجلاه باألطراا من إجراءات في اتجاهات معينة، وأخلر  مضلادة لهلا، ملل اسلتمرار الدوللة السلورية فلي السلير 

  ملرتهن خطوات تحقيق م اسش عس رية طالما أن المقترحات السياسية ال تناسبها  وفى ب  األحوال فلإن المورل

ا أخللر  باسللتمرار المراوحللة فللي الم للان وعررلللة الحلل  السياسللي ومنللل الحلل  بمللد  رببللة واشللنطن وأطللرا

ء لسلورية إ اإدخال األ مة السورية ضمن التسويات العامة في المنطقة وربلول التعامل  ملل الدوللة ا والعس ري، أ

 .عد" ردرة المعارضة السورية سواء في الداخ  أو الخارج على طرح بدي  مقبول ومم ن التحقيق

 د. مهند الضاهرما جاء في ورقة عمل عضو الرابطة أبرز 

ن أ" تياجاتات واالحاالنتخابات الرئاسية بين التحدي" التي عنونها بعمل الد. مهند الضاهر في ورقة أكد 

 ألي سلطة شرعيةفهو يضفي ال ،االنتخاب هو الوسيلة الوحيدة لدعم السلطة السياسية في األنظمة الديموقراطية

ألنه  ،جبنه واأ االتجسيد الحقيقي للسيادة الشعبية، وهو حق تكفله التشريعات والدساتير، كم ألنهو ،سياسية

 وجاء في ورقته: .يعطي الشرعية للنظام السياسي في أي دولة

جاء  ما أنودأبت دول العدوان على سوريا على استهداف مقام الرئاسة من اليوم األول لألحداث في سوريا. 

حاربة هو م تى كان من أول األولويات هو موضوع االنتقال السياسي مع أن أول بند كانمؤتمر جنيف األول ح

ذ منه يؤخ 2254القرار وما خص  .اإلرهاب ولكن لم تناقش قوى المعارضة سوى موضوع االنتقال السياسي

 اللحتوموضوع اللجنة الدستورية، فأحد األفرقاء ال يناقش موضوع اال ،فقط موضوع الحكم وشكل الحكم

هذه االنتخابات  هذه المقدمة الطويلة فقط لنصل إلى أهمية .األمريكي أو التركي بل يطالب باالنتقال السياسي

 .وكذلك بالنسبة لدول العدوان ،وهذا االستحقاق بالنسبة لنا في سوريا كدولة مقاومة

ء عاقة إجراإمن ثم و، االنتخابات اإليحاء بال شرعية وال دستورية هده الرهان كان بالنسبة لهذه الدول هو أوالً 

ي إجراء هذه التحدي فو .هذا االستحقاق في موعده المحدد لضرب الثقة عند المواطن السوري السلطة السياسية

مة دمشق ومعظم عندما كان اإلرهاب على أطراف العاص 2014ا مقارنة بانتخابات كبيرً  االنتخاب ال يعتبر تحدٍ 

ة إلى مرحل اقريبً اآلن هو ما بعد هذه االنتخابات، خاصة أننا انتقلنا منذ عام تالمدن السورية، ولكن التحدي 

تصادية من العقوبات االق ال تعتبرو .وهي الحرب االقتصادية والحرب االلكترونية ،أخرى من الحرب علينا

الحرب  هذهو .الحروب الناعمة، ولكن الحرب االلكترونية حرب ناعمة عا من أنواوجهة نظر السياسة نوعً 

 .ب بهالتالعاااللكترونية هي حرب إقناع انتهجتها دول العدوان للوصول إلى مشاعر المواطن السوري من أجل 
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اعات ت وإذوهذا اإلعالم تجلى على شكل فضائيا ،إن األداة الرئيسة في هذا النوع من الحروب هو اإلعالم

 وصحف جند فيها إعالميون وصحفيون وعسكريون وشيوخ ومنابر كثيرة وأفواه وأقالم وشخصيات لرسم

 .رأيهاره وصورة شيطانية لمقام الرئاسة وللدولة ومؤسساتها وشخصياتها للتأثير على المواطن السوري وقر

ا نظرً  تماعيل آخر للتعاطي مع المواطن السوري وهو مواقع التواصل االجفي المرحلة األخيرة، كان هناك شك

هذا الواقع ...لخإوألنها متاحة في أي وقت مع إمكانيات للتحكم بها وسهولة الوصول إليها،  ،لما توفره من وقت

فرض على بعض ضعيفي االطالع على الحدث وموتوري النفوس رؤية قاصرة وصلت به إلى حد التصديق 

 .شاعات واألكاذيب والتلفيقلإل

 .الترشحبسماء قبل تحديد موعد االنتخابات بشهر سألني أحدهم عن نية الرئيس األسد الترشح أو نية السيدة أ

ياسي سستوى ا بمعلومات ال تقبل الشك من أعلى مطبعا بعض هؤالء الذين يسمون أنفسهم إعالميين أكد جازمً 

 ووعد كالمذا الهبسيطة تفصلنا عن  اوأن أشهرً  ،ى إزاحة األسد قد اتخذا علركيً يا أما روسيً عالمي أن اتفاقً 

 .متابعيه بأن يترك اإلعالم إن لم يحصل هذا األم

 رك الباقيال نتأولكن يجب  ،االلكتروني الذي قامت به دول العدوان أثر على قلة قليلة إن النشاطخالصة القول 

 .يالجتماعخاصة في مواقع التواصل ا ،الرئيس بكل أشكاله إلعالمالذلك نؤكد دور  ؛ممن لم يتأثر في حير

ات لتحدياأرى أن النشاط اإلعالمي يجب أن يصب في خانة مرحلة ما بعد االنتخابات وعلى محور واحد وهو 

ثل ملف مالشعارات التي طرحها المرشحون الثالث تتمحور حول الداخل السوري، من و .ما بعد االنتخابات

 .شعار ال لإلرهاب أ األمل بالعملمعتقلي الرأي أو 

ة ات الراهنلتحديال شك بأن البيانات االنتخابية أو برامج العمل التي قدمها المرشحون الثالث تتماشى وحجم ا

وملف  رهابملف التحرير من االحتالالت واإل ،وهما ،ولكن تحتاج مرحلة ما بعد االنتخابات على أهم ملفين

 صولي للوالمضنمئات ما يعني مرحلة الجهد البل و ،رات مليارات الدوالراتوهذا يعني عش ؛إعادة اإلعمار

 .بسوريا إلى بر األمان

لجواب وا؟، والصفحاتنهاية، نطرح السؤال التالي: كيف لنا أن نواجه هذا األسطول اإلعالمي وهذه المواقع 

ن يرسم أتطاع فهو اس ته وبرامجههو: تكون المواجهة على الطريقة التي ينتهجها األمريكي في أفالمه ومسلسال

 رياضةمعالم جميلة لمجتمعه وجيشه وأطعمته وألبسته وعاداته ولغته وثقافته من خالل فيلم ومسلسل و

ي ى الثقافأعتقد أن الدراما السورية وصلت إلى الوطن العربي ويجب أن ترتقي أكثر على المستو...وغيرها

مر خر العلى المستوى اإلنساني وكذلك فيلم رد القضاء أو آلمسلسل حارس القدس يشكل عالمة فارقة ع.أوال

السالح الذي  المواجهة يجب أن تكون بنفس.ولهه األعمال تأثير أكثر من نشرة األخبار أو البرنامج السياسي

  .يحاربونا به

 ميس الكريدي ةاألستاذ مداخلةأبرز ما جاء في 

الخطوط العامة للسياسة  ة من زاويةالنتخابات الرئاسيلميس الكريدي بدورها عرضت عضوة الرابطة األستاذة 

صدد في  نما نحلسنا في معرض تطورات األزمة السورية بقدر ، وجاء في مداخلتها: الداخلية والخارجية 

وثبت بالدليل القاطع أن عملية تدويل تلك األزمة أدت إلى كوارث سياسية ؛ مناقشة نتائجها على مختلف األصعدة

ولن نتحاور في أن غاية الدول منذ لحظة تدخلها كانت تتعلق بإعادة ، عسكرية على المنطقة ككلواقتصادية و

وأن حاجز الردع الذي شكله محور تحالفات الدولة السورية هو العامل ، ترتيب الخرائط السياسية واالقتصادية
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وحيث ؛ تدخل الناتو في ليبياالرئيسي لمنع المخطط الدولي من استكمال خطته التي بدأت تتوضح معالمها منذ 

أن اإلرهاب تحول إلى مشروع يستثمره الغرب في رسم تلك الخرائط الجديدة فقد كان صمود الدولة السورية 

 .المشروع.وحلفائها عامل الحسم لتقليم أظافر ذلك 

التجاهات كل اي فالمخطط العالمي يعمل ف؛ ومن هنا ننطلق لشرح أساليب الغرب وعالقتها باالنتخابات الرئاسية

مة ألنظ وجهةات المواالتهامدون حتى األقنعة التي استخدموها في البداية مثل الديمقراطية من وهذا بات معلناً و

قوبات ر فرض عواتجهوا إلى الوضوح عب، الشعوب الباطل والمتاجرة بإرادةالمنطقة وكالم الحق الذي يراد به 

بر ية وعفاء غايتها تركيع الشعوب لتحقيق األجندة الدولاقتصادية على سورية وعلى كامل المحور والحل

إلى ك دنا ذليقو .والتخريب.محاوالت جدية لنزع الشرعية عن الدولة التي لم يتمكنوا من تحطيمها باإلرهاب 

ه األيام في هذولحديث عن أهمية استثنائية لالنتخابات الرئاسية التي تأتي في موعدها الدستوري هذا العام ا

اءات االدع مما يثبت كذب؛ يد بعد أن تمت في الخارج لحظة تحرير هذه الورقة بمشاركة شعبية واسعةبالتحد

لدولة هدم الالدولية وكل االستخدامات الدولية للملف اإلنساني الذين كان تضخيمه جزء من الخطة الدولية 

 ما يلي:سبق يتبين  .وبناء على ماالسورية.

 لتدخلاي وإثبات الستقاللية الدولة وعنوان لرفضها لكل أشكال االنتخابات استحقاق سيادي وطن  .1

 الخارجي.
ولة داالنتخابات الرئاسية استحقاق شرعي يثبت أن الدولة باقية ويرفض محاوالت الغرب صياغة  .2

 ر علىجديدة وكأن الدولة السورية لم تحافظ على نفسها بمعجزة حقيقية جسدها اإليمان واإلصرا

 السورية.وجود التي فرضت على الجمهورية العربية المواجهة في حرب ال
تى حل به االنتخابات السورية استحقاق دستوري يتم وفق دستور الجمهورية العربية السورية المعمو .3

 دولتهم.السوريين وتوافقهم الوطني دفاعاً عن  إلرادةهذه اللحظة واحترام 

 ية الن سورية ألنها إعالن للعالم أجمع أاالنتخابات الرئاسية لحظة مفصلية في تاريخ ومستقبل سور .4

 شعباً.وجيشاً تخضع للضغط من أي نوع وهي قوة متحدة اإلرادة قيادةً و تسمح بالتعدي على سيادتها وال

 االنتخابات الرئاسية تعكس حالة وعي وطني منقطع النظير. .5
ة المحق مها القضاياوالتزافي خيارات سورية  وتثبيت ليساالنتخابات الرئاسية نقطة تحول وثبات   .6

ادية بل في إعادة تموضع المنطقة بالكامل على المستويات االجتماعية والفكرية واالقتص وحسب

لحلفاء ك بين احيث سقطت أقنعة البروتوكوالت الدولية وتم تثبيت قواعد االشتبا والسياسية؛والعسكرية 

بذاكرة  عماريواألعداء ومع اإلقليم قبل العالقة مع الوضع الدولي خاصة بعد االفصاح عن الوجه االست

 دولي.مع خصم  حليف أواالنتداب مما ثبت عالقة القوى االقليمية سواء كانت مع طرف 

 نسرين علي سالمة  ةاألستاذ مداخلةي أبرز ما جاء ف

أن أحًدا ال يستطيع أن ينكر بأن األولويات هي معالجة التواجد األستاذة نسرين علي سالمة بدورها أكدت 

العسكري غير الشرعي التركي واألميركي، والتحدي الثاني األساسي هو التحدي االقتصادي ويجب تحرير 

الواقع تحريرا حقيقيا صحيحا ومعالجته بناء على ما هو موجود. وجاء في مداخلتها: بالنسبة لألعالم المقاوم، 

ن يكون حدود وتقتره في الزمان والمكان، ثم ان االنتخابات الرئاسية التي تحدث في سوريا، يجب ان يجب ا

يجب ان نحافظ يكون هناك ايمان مطلق بانه مجرد تحديد موعد لهذه االنتخابات الرئاسية هو نصر بحد ذاته. 

و موجود ونعالج نقاط الضعف. على المرتكزات األساسية التي استطعنا من خاللها ان نصمد ونبني على ما ه

اما بالنسبة الهم ما يمكن التوجه اليه هو ان ندرك تمام ان موضوع المنطقة الشرقية ليس موضوع ثروات 

باطنية، ولنخرج من هذه الكذبة، بل الموضوع هو موضوع موقع استراتيجي كبير لسوريا وهذا الموقع الذي 
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ويجب ان نستثمر هذا الموقع بما يخدم مستقبل  ةواالستراتيجييغير خارطة العالم بكل ابعادها االقتصادية 

 سوريا، ويجب ان نختار سيادة الرئيس بشار األسد ألنه صاحب مشروع بدأ فيه وسوف نستمر بهذا المشروع.

 نعيم اقبيق د. مداخلةأبرز ما جاء في 

تحقاق ن االسماذا ننتظر مفقد لفت إلى أهمية إعادة الالجئين، متسائاًل:  د. نعيم اقبيقأما عضو الرابطة 

ل هالدستوري، هناك فساد نتيجة الحرب ظهر في سوريا، وهناك ما يسمى بعصابات فاسدة بشكل كامل، 

 في ما يتعلق وقال: واألمان؟االستحقاق الدستوري في المرحلة القادمة سنقضي على هذا الفساد، وهناك االمن 

جئ ا الالبمن خرج خارج الحدود السورية نتيجة االعمال اإلرهابية، واصبح لتوصيفهم الجئ، كيف اعيد هذ

 بعودة طوعية وبكرامة ووعي.

  االستاذ محمد علي حسين ورقة عمل عضو الرابطةأبرز ما جاء في 

لثانية اتخابات االن والدستوري ه أن االستحقاقورقته باإلشارة إلى ستاذ محمد علي حسين عضو الرابطة األبدأ 

 لترشح لدورتينايحق للمواطن السوري  :نيه الثامنة والثمانتالذي ينص بماد 2012بعد التعديل الدستوري لعام 

إضافة  2014 بإمكان السيد الرئيس بشار األسد الترشح لدورتين منها دورة 155 سنوات والمادةكل منها سبع 

شر عكثر من ا في الوطن منذ أضاء مجلس الشعب ليتم قبوله والشرط األساسي أن يكون قاطنً من أع 35لترشيح 

يمثل  طنية وهوالمعارضة الو األسد واثنين منتم قبول ترشح ثالثة هم الرئيس بشار وجاء فيهاك لقد   .سنوات

 .حالة من الديمقراطية الحقيقية وفي إبداء الرأي والمنافسة المشروعة والشريفة

د تي االنتخابات في ظروف صعبة تمر بها سوريا وذلك من خالل حصار اقتصادي خانق يمس كل أفراتأ

عض بالمجتمع وإرهاب مازال يعشعش في أماكن من الوطن وسرقة لثرواته النفطية والغذائية واحتمال 

ود لبناء ة ويعألزمنحن نثق بشعبنا كل الثقة بأنه سيتجاوز ا .األراضي والتعنت األمريكي بفرض شروطها علينا

رص فؤ الفهو البوصلة وان ترسم مالمح من العدالة والمساواة وتكا األطياف ويكون المواطنالوطن من كل 

 لبنائه والنهوض به.واالنتماء والوالء للوطن 

 حسام شعيب د. مداخلةأبرز ما جاء في 

ابات، بعد االنتخ تواجهها سورياالتحديات التي ته إلى في مداخل د. حسام شعيبعضو الرابطة من جهته لفت 

 وقال: إن االنتخابات لن تكون نهاية الطريق في الحرب على محور المقاومة وعلى دمشق على وجه

الخصوص، والحرب المقبلة هي حرب اقتصادية )الحرب الناعمة( وحرب إعالمية واألخطر الحرب 

رى جة وما والقومي، وقد أعادت احداث غزاالجتماعية. والحرب االجتماعية هي مسألة تكريس الوعي الوطني 

ناس مع ، والفي القدس والشيخ جراح الناس والشارع العربي الى هذه النقطة الى حد ما وهذا يحتاج الى عمل

 لعموم.تى باالمنتصر، لوال اننا انتصرنا وانتصر الرئيس األسد لما وجدنا شارًعا مؤيًدا فيه عربي وال ح

 حسن سلماند.  مداخلةأبرز ما جاء في 

خص هو شولكنه  بشار األسد ليس شخًصا فقطفقد بدأ مداخلته بالقول:  د. حسن سلمانأما رئيس الرابطة األسبق 

كل لتويج تابن حافظ األسد. لم يواجه حافظ األسد ما واجهه بشار وانتصر، وبالتالي هذه االنتخابات هي 

 س:الرئي السوري. وهناك نقطتين ستواجه السيدالتي قدمها الشعب والجيش العربي  تاالنتصارات والتضحيا

 التواجد العسكري المحتل األميركي والتركي. .1
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 الموضوع االقتصادي، وسوريا تدمرت دماًرا كاماًل وشاماًل.  .2

وحده لتركي في الموضوع األول ومن خالل معلومة لدي ان الرئيس األسد سوف لن يواجه المحتل األميركي وال

ذا االمر هاء هت اتخذت من محور مقاومة بشكل كامل، وبالتالي نحن نتأمل الخير في إنبل هناك خيارات وقرارا

ر تعيد اعماسحدها في الفترة القادمة، وهكذا بالنسبة لالزمة االقتصادية وإعادة اعمار سوريا، فسوريا ليست لو

 نفسها وانما سيكون هنالك مشاركة قوية وفعالة من محور المقاومة.

ل صحيح ية بشكهناك خطة احتواء المعارضة الوطنية الشريفة حتى فعال تسير الحالة الديمقراطأتمنى ان تكون 

 القذرة العميلة الوسخة فأنا اعتقد ان دوائها الكي. ةوسليم، واما المعارض

 األستاذة ضحى الخالدي ورقة عمل عضو الرابطةأبرز ما جاء في 

 "؛ية؟كيف ينظر اإلعالم لالنتخابات السورها ب: "من العراق عنونت ورقة عمل األستاذة ضحى الخالدي

تخابات ة االنتنقسم الورقة الى مقدمة عن خلفي؛ وقاربت فيها كيفية تعاطي اإلعالم مع االنتخابات السورية

 :، وأربعة أقسام2021السورية 

 القسم األول: كيف سّوق اإلعالم السوري االنتخابات السورية؟

مية الرس تقضي األمانة العلمية والموضوعية أن نقسم األمثلة المطروحة ما بين وسائل اإلعالم السورية

عنب المرحلة التي سبقت االنتخابات حرصت مواقع معارضة على االنترنت مثل موقع ) ذمن .والمعارضة

ابات ذه االنتخة من هاألمم المتحدبلدي( على التسويق المبكر لفقدان هذه االنتخابات شرعيتها اعتماداً على موقف 

المتحدة نفسها جزءاً  ، وال تعتبر األمم2254والتي ال تعدها جزءاً من العملية السياسية التي ينّص عليها القرار 

ء تبلور إزا، والمفيما بّكر موقع الفرات بوست المعارض بتبني الموقف األميركي المعادي لسوريا منخرطاً فيها.

 االعتراف بنتيجتها دون إشراف األمم المتحدة.االنتخابات بعدم 

 2012ور التي أقرها دست 2021وبالعودة الى موقع عنب بلدي المعارض فإنه يرى في االنتخابات السورية 

  إجراًء غير شرعي ويرّوج للمقاطعة في وقت مبكر.

بات نتخاته في هذه االلعب واإللكترونيوعلى ذات الغرار لعب اإلعالم السوري المغترب المعارض المسموع 

تخاب ين انمبكراً حين نشر ادعاءات مزيفة حول اشتراط السفارة السورية في باريس على المغتربين السوري

ة تداول يورو من كل مواطن سوري راغب بالتصويت. ومن هنا تتبدى خطور 10الرئيس بشار األسد واستيفاء 

لعام الرأي ا في تسريب اإلشاعة وتوجيه اإللكترونيةوالمواقع  المسموع،وأهمية اإلعالم  المزيفة،األخبار 

فة هيري ومعرتنم هذه الروح العدائية المبكرة من المعارضة إلجراء االنتخابات عن إفالس جما.والتالعب به

لغربية دول اعميقة بضعف اإلمكانات الذاتية للمعارضة من أن تتولى زمام األمور دون مساعدة خارجية من ال

م أي ، فرغليجية وتركيا، فهي ال تستطيع ان تنافس الرئيس األسد على شعبيته بين الجماهير السوريةوالخ

الصمود  ، فإنإخفاقات او هنات في آليات النظام السوري من الممكن ان يعاني منها  أي نظام حكم في العالم

وحدة  ظ علىوريا, وتصديه للحفاالبطولي للرئيس األسد تجاه موجة الشر والعدوان الطائفي التي استهدفت س

ر معارضة غيدى الالبالد وسيادتها قد زادته شعبية بين جماهير الشعب السوري األبّي. هذه الروح اإلنهزامية ل

  .السلمية وغير الوطنية يجب ان تفعّل في اإلعالم المقاوم
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ما كنتخابات ذه االفي الترويج له سانا دوراً كبيراً  -على الجانب اآلخر من الضفة لعبت وكالة األنباء السورية

فية، أو ت عاطالحظنا جزءاً من ذلك في المقدمة، لكن بشكل هو أقرب للترويج اإلعالني الخجول، دون استماال

 .تشجيع للجماهير على المشاركة

ابات، النتخوعلى العكس من ذلك لعبت صحيفة تشرين ومنذ البداية دوراً فاعالً في التشجيع على خوض هذه ا

 .السوريين اطنيناإلشارة الى نتائجها اإليجابية السيما عبر استطالعات الرأي المشجعة التي تجريها مع الموو

ة الى لواضحومن جانبها ساهمت صحيفة البعث عبر مقاالت الرأي باستثمار شعار األمل بالعمل، واإلشارات ا

 لشاب.والحضارية بوجود الرئيس ا الفرص المتاحة أمام سوريا لتبّوء مكانتها السياسية واالقتصادية

 ء هذهومن جانبها ساهمت صحيفة الوطن في وقت مبكر بإرسال رسائل االطمئنان للشعب السوري حول إجرا

 دولة شقيقة وصديقة. 14االنتخابات بنزاهة وشفافية بإشراف 

لتجربة ذه الدعم ه من جانبه حرص اإلعالم المرئي السوري على االستفادة القصوى من كل اإلمكانات المتاحة

 ع التواصلمواق إن عبر المقاطع الفيديوية القصيرة والتقارير الوثائقية وإشراك الفن السوري واالستفادة من

 .االجتماعي كاليوتيوب في إيصال الرسالة االنتخابية الهادفة

 القسم الثاني: كيف تعاطى اإلعالم المقاوم مع االنتخابات السورية؟

رغم خطورة  النتخاباتفي ا ا ما قلت أن قناة المنار اللبنانية كانت سنداً حقيقياً لإلعالم السوريال أعدو الحقيقة إذ

لموقف اجة اومع حر المحتلة،االوضاع المحتملة في الجبهة الجنوبية مع الكيان الصهيوني على حدود فلسطين 

خبار نقل أريات االنتخابات، والذي حصل يوم استفتاء الخارج فقد عملت القناة على التغطية الواسعة لمج

ي فجو العام فو الالدعوات للتهدئة واستنكار األعمال التخريبية التي حاولت تعطيل مسيرة االنتخابات وتعكير ص

 لبنان دون جدوى.

( سيف القدسداث )قناة الميادين هي األخرى لعبت دوراً هاماً في هذه التغطية رغم المساحة الواسعة لتغطية اح

والتقارير  ، لكن البرامج التحليلية21/5/2021الحبيبة، سيما مع إعالن وقف إطالق النارليلة  في فلسطين

ت وتصب ها صبّ كل أشهراإلخبارية ومتابعات الصحف والمقاالت على موقع القناة، هذه الفعاليات المستمرة منذ 

 في إنجاح هذه التجربة.

لباحثين اضافة السورية إن بنشر سير المرشحين، أو است ساهمت قناة العالم أيضاً بحصتها من دعم االنتخابات

قاق الستحفي الشأن السوري، وأشارت من على موقعها وفي وقت مبكر الى أن المعارضة السورية تتهرب من ا

دل على تشخيص , وهو ما ي25االنتخابي نتيجة معرفة مسبقة بفقدان الشعبية، رغم فتح المجال أمامها للتصويت

ستور لى الداالحداث اماله تكرار التجربة بمقاطعة المعارضة السورية الخارجية  للتصويت عدقيق لمجريات 

ي , وانتخابات مجلس الشعب السور2016، وانتخابات مجلس الشعب السوري 2014، وانتخابات 2012في 

 .2021، وانتخابات الرئاسة 2020

شكل أقل بلخارج اليمنية سير عملية االنتخاب في وقناة المسيرة ا العراق،فيما غطت قناتا االتجاه والعهد في 

 وضوحاً من القنوات السابقة، ربما بتأثير االنتصارات المتالحقة في عمليات سيف القدس.

ناصر قنديل، المشهد الصحفي من  لألستاذوفي الصحافة المقروءة تصدرت افتتاحية صحيفة البناء اللبنانية 

ت على سوريا، وموقفها من القضية الفلسطينية، في انموذج يحتذى عند خالل إيجاد الصلة بين الحرب التي شنّ 



 

 
22 

في تغطية موضوعية لسير  2014صحيفة األخبار اللبنانية إقباالً مضاعفاً عن  تالحقائق. وتوقعالبحث عن 

 انتخابات الخارج.

ان كية، فيما لمرئوءة وابالمجمل كان الفاعل اإلعالمي المقاوم في لبنان وإيران حاضراً بقوة في الصحافة المقر

لالئق شكل امحدوداً في العراق واليمن، وغاب الفاعل اإلعالمي الشعبي على منصات التواصل االجتماعي بال

سورية هي ية اللخوض معركة انتخابية على الجبهة السورية من محور المقاومة، وكأن مسألة االنتخابات الرئاس

 .ترف نخبوي

 الم العربي لالنتخابات السورية؟القسم الثالث: كيف ينظر اإلع

 مة في هذهلمقاوي قصد باإلعالم العربي الممالئ للحكام، أو المحايد، والذي ال يمثل وجهة نظر أبناء محور ا

 .البلدان

ين حاولت قناة الجزيرة القطرية وتحاول أن تفند جدوى هذه االنتخابات من خالل استضافة المعارض

 ك في هذامن مقدم برامج سوري معارض بحد ذاته، مما يضع حياد القناة وموضوعيتها على المح 29السوريين

بات ظل العقو ا فيات وال جدواهالجانب، إضافة الى محاولة القناة في تقاريرها تبيان صعوبة إجراء هذه االنتخاب

ة لة يائسالسورية على كل مساحة البالد، في محاو سيطرة الدولةوعدم  قيص،االقتصادية الصارمة لقانون 

 إلحباط المواطن السوري أكثر فأكثر.

ء ل وباظبإزاء ذلك تركز قناة الحدث السعودية على صعوبة بل واستحالة إجراء االنتخابات السورية في 

لدولية ريا اوتسلط الضوء منذ أسابيع على احتمالية فوز أحد المرشحين المعارضين وتروج لعزلة سو ،كورونا

لروسي احليف معّولة على سلوك أكثر عدائية تجاه دمشق من قبل الرئيس األميركي جو بايدن متناسية وجود ال

 وبقية الحلفاء في محور المقاومة وعلى رأسهم إيران. القوي،

ي سوريا فاسية ر اعتداالً صّرح سامح عبد هللا مدير تحرير جريدة األهرام أن االنتخابات الرئوفي موقف أكث

 خطوة سياسية لألمام لضبط اإليقاع.

ئلة األس فيما واكبت قناة سكاي نيوز عربية في دبي سير االنتخابات الرئاسية السورية منذ أشهر وطرحت

موس على كل ملانت االنتخابات ستحمل متغيرات ما، مرّكزةً بشالمشروعة بغّض النظر عن النتيجة: فيما إذا ك

 كان أكثر طابهاصعوبة األوضاع األمنية واالقتصادية والصحية وما يترتب عليها من استحقاقات انسانية، لكن خ

مع  ألجواءاوربما هذا يعود في األساس الى محاولة أبو ظبي ترطيب  والحدث،حياداً من نظيرتيها الجزيرة 

 .دمشق

ي ترى ديد فهصحيفة العربي الج األسد، وأمافيما ترى صحيفة العرب أن سوريا ليست للسوريين ببقاء الرئيس 

ت نذ ستينياوريا موترّوج لفكرة غياب السياسة في س مهزلة،بأن الناس في سوريا ال يبالون باالنتخابات وتراها 

هي تفسر فلعربي افكرة العصبية. أما صحيفة القدس القرن الماضي نتيجة التحييد الممنهج لفكرة المدينة لصالح 

في  وريينمنع االنتخابات السورية في كل من ألمانيا وتركيا على نمطين، اعتماداً على آراء معارضين س

ي د مرشحوالثاني يعني استبعا القائم،األول يتلخص في سحب الشرعية من نظام الدولة السورية  الخارج،

 . 2254ممي التي تتشبث بالقرار األالصحف بمواقف الدول الغربية المضيفة لهذه  في تأثر ملحوظ المعارضة،

داخل الوطن العربي وبشكل متفاوت التعويل على صعوبة الظروف االنسانية  العربي فيإجماالً حاول اإلعالم 

ت، فيما اعتمد التي تعاني منها سوريا منذ عقد من الزمان، واستثمارها لزرع فكرة استحالة إجراء االنتخابا
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اإلعالم العربي المغترب على الكوميديا السوداء في السخرية من مصداقية هذه االنتخابات متأثراً مواقف الدول 

المضيفة، لكن سوريا قالت كلمتها في انتخابات الخارج، وسيكون القول الفصل يوم السادس والعشرين من ايار 

2021. 

 ي لالنتخابات السورية؟لقسم الرابع: كيف ينظر اإلعالم الدولا

 رط،شد أو تبنت وكاالت أنباء أجنبية موقف المعارضة السورية في الخارج من االنتخابات الجارية دون قي

جرائها إلبكرة وعملت على ترويج آراء المعارضة السورية اآليسة من الفوز باالنتخابات فأعلنت معارضتها الم

ف السوري المعارض، وعبد الرحمن مصطفى رئيس ما من أمثال تصريحات نصر الحريري رئيس االئتال

لموقف احاكي تالتي  يعرف بالحكومة السورية المؤقتة! ويبدو جلياً هنا موقف وكالة أنباء األناضول التركية

 .العدائي التركي لسوريا والحاضن لكل قوى تمزيق هذا البلد منذ عقد من الزمان

ط حب بساالترويج للموقف األميركي مبكراً في محاولة استباقية لسموقع ميدل إيست آي البريطاني تبنى 

  شهرين. ثر منالشرعية من الرئيس األسد فيما يبدو أنه استنتاج متيقن بنتيجة االنتخابات قبل إجرائها بأك

ل قع ميدشر مونهذه المواقف االستباقية كانت مبكرة جداً في كثير من األحيان، فعلى سبيل المثال ال الحصر 

نتخابات دعوة أحد مراكز التفكير في العاصمة األميركية لتجاهل نتيجة اال 2020إيست مونيتور صيف عام 

 الرئاسية السورية المزمعة في العام المقبل، على حد تعبير الموقع وقتها.

لمانيا راً لمنع أمبرم ومن ث، وفيما وقف اإلعالم األلماني بالضد من هذه االنتخابات ومشككاً بنزاهتها منذ البداية

سية خابات رئال انتواكبت وسائل اإلعالم الفرنسية سير العملية االنتخابية كأو ،إقامة االنتخابات على أراضيها

ان عدم ي تبيفمنذ اندالع فتيل األزمة السورية، أما قناة الحرة األميركية فهي منهمكة منذ أسابيع وأشهر 

هة ا واجرية االنهزامية من تحضيراتها ومرشحيها الذين تعتبرهمشرعيتها ومصداقيتها, والسخرية الهستي

اصدة الى ا القإعالمية أكثر من كونهما مرشحين منافسين للرئيس األسد،  بل وتحاول زرع الفتنة عبر تقاريره

طالبات موجود زعزعة األوضاع في أوساط الالجئين السوريين في لبنان بالذات, وليست آخر ِحيَلها االدعاء ب

 نزع صفة اللجوء عن الذين انتخبوا الرئيس األسد في لبنان.ب

لذي أي اوهو ذات الر ،وفيما ترى بعض الصحف البريطانية أن سوريا تستعد النتخابات رئاسية بال معارضة

ارة في إش صحف أخرى هجوم أفراد لبنانيين على الناخبين السوريين مبكر، تغطيتتبناه بي بي سي منذ وقت 

 .ستياء، في سابقة خطيرة لتدخل مواطني دولة مضيفة في اختيارات مواطنين الجئينإلى تنامي اال

نتخابات يل االفيما تنشر صحيفة ثالثة تقريراً عن لقاء في دمشق جمع قادة المخابرات السورية والسعودية قب

تها فيذ رغبي تنأنه لم يمض عامان على مضّي السعودية فمن رغم على الالرئاسية السورية لترطيب األجواء، 

 .باإلطاحة بالرئيس بشار األسد خالل سنوات الصراع المتنامي الماضية

لة إلزا هناك اعتراف متزايد داخل مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن بأنه ال يوجد مسار سياسي واضح

 .بشار األسد

األمريكية في مقال َعنَونَه  مراسل األمن القومي في موقع مجلة ذي ناشيونال إنترست -يكتب مارك إبيسكوبوس 

مما ينم عن ؛ ستعرقل سياسة أوباما الفاشلة تجاه سوريا خطط إدارة بايدن للشرق األوسط؟ له :التاليبالتساؤل 

وفشل َوِرثَته عن اإلدارتين السابقتين في التعاطي  ،يأس كبير لدى اإلدارة االميركية الجديدة بإزاحة األسد العنيد

 الحرب وال التهديدات وال المجاميع اإلرهابية وال العقوبات االقتصادية والقطيعة مع الملف السوري، فال



 

 
24 

فيما ترى مجلة فورين بوليسي أن   .الدبلوماسية الدولية وال الهجمة اإلعالمية استطاعت أن تهز عرين األسد

الحاكم حتى برأي العقوبات االقتصادية في قطاعي النفط والغاز والبناء تضر بالمدنيين أكثر من النظام 

 المعارضة.

ارير رض تقعأما صحيفة دير شبيغل االلمانية فهي تطمح للحصول على إدانة دولية لسلطة الرئيس األسد عبر 

 ملفقة عن استخدام األسلحة الكيمياوية في سوريا أمام القضاء األلماني.

من  ذ أكثرمع جائحة كورونا منالصحف الفرنسية مثل لوموند حاولت اإلساءة لتعاطي وزارة الصحة السورية 

ية في نساندون االلتفات الى صعوبة األوضاع اال من عام، في أسلوب فرنسي معهود للتصيّد في الماء العكر

 .سوريا جراء الحرب الكونية والعقوبات االقتصادية الجائرة المفروضة على سوريا

ر لغربية عبالدول امم المتحدة التي تتشدق بها وأخيراً فقد حاولت الصحافة الصهيونية اليمينية تبني مواقف األ

سار فهي ة اليالتمسك بتحذيرات الهيئة األممية من أن االنتخابات السورية ستقّوض الحل السياسي، أما صحاف

؛ عبةسئلة صأوقد يدع الكيان الصهيوني مضطراً لمواجهة  المجهول،ترى بأن استبدال األسد بغيره يفضي الى 

ي ف 53أحد رجال المخابرات هي البحث عن المصالح المشتركة مع روسيا في سوريالذلك كانت نصيحة 

 .براغماتية معهودة من جانب اليسار اآلفل نجمه

 ،ديةاقف المعاللمو والتبني المسبق ،وهكذا تبدو جليةً ازدواجية المعايير لدى اإلعالم الغربي والكيل بمكيالين

ة عالميومحاولة توجيه ضربات إ ،والسير الممنهج وفق خطة عمل إعالمية شاملة لتقويض القضية السورية

 .االنتخابية السورية في إطار ما يعرف بالحرب النفسية استباقية للمعركة

 :االستنتاج

ات رتمظهتعاني الجمهورية العربية السورية من هجمة وحشية مستمرة منذ أكثر من عقد من الزمان ب .1

بار وى االستكقإعالمية وثقافية من قبل  ومالية،اقتصادية  ودبلوماسية،عسكرية وأمنية، سياسية  –عدة 

تطور جهة الواإلسالمي وتبلده بموا يالفكر العربالعالمي مستغلة التطور التكنلوجي ومستثمرة جمود 

وقائع. كار الف الحقائق وإنجبارة من تزيي ةماكينالغربي في تطبيق سياساتها اإلعالمية الشوهاء عبر 

مية إلسالاهذا الجمود والتبلّد الناتج عن النكوص عن االضطالع بالدور الحضاري والِقيَمي لألمة 

ي فلسطينرأسه الحق ال ىوعل ،أهلهوالعربية في مواجهة محاوالت استالب الهوية واغتصاب الحق من 

إسناد  لوالو ؛الذي دفعت سوريا وال تزال تدفع ثمن دفاعها عنه على خط المواجهة مع العدو الصهيوني

بنان لوبطولة وشجاعة محور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية اإلسالمية في إيران وحزب هللا في 

 ،ينعألصبحت سوريا أثراً بعد وفصائل المقاومة اإلسالمية في العراق والجيش العربي السوري 

ا وخندقه ،واالنتخابات السورية الرئاسية هذا العام هي معركة من معارك هذه الحرب الضروس

 .صناديق االقتراع

بتداًء ارية، كم مواطناً من محور المقاومة استطاع التوصل الى معلومات بسيطة بشأن االنتخابات السو .2

 مقاطعةتهاًء باإلقبال العظيم على التصويت، مروراً بالوان الدستورية،بحقوق المواطن السوري 

خل في ات الداهذه المعلومات على زيادة اإلقبال يوم انتخاب أثّرتاي مدى  ىالتركية، وال -األلمانية

ئل ؟ بمعنى آخر كيف استطاعت وسائل اإلعالم وعلى رأسها وسا2021السادس والعشرين من أيار 

 لمتلقي؟ة الى اأن توصل المعلوم اإللكترونيةوالمواقع  والمسموعة،رئية إعالم المقاومة المقروءة والم
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عة ب اإلشافي تسري اإللكترونيةوالمواقع  المسموع،وأهمية اإلعالم  المزيفة،خطورة تداول األخبار  .3

 .وتوجيه الرأي العام والتالعب به

ومعرفة  اهيريات عن إفالس جمتنم الروح العدائية المبكرة من المعارضة غير الوطنية إلجراء االنتخاب .4

ول ن الدمعميقة بضعف اإلمكانات الذاتية للمعارضة من أن تتولى زمام األمور دون مساعدة خارجية 

 السورية، ماهيرالغربية والخليجية وتركيا، فهي ال تستطيع ان تنافس الرئيس األسد على شعبيته بين الج

 كم فيحي من الممكن ان يعاني منها  أي نظام فرغم أي إخفاقات او هنات في آليات النظام السور

وريا, سهدفت العالم، فإن الصمود البطولي للرئيس األسد تجاه موجة الشر والعدوان الطائفي التي است

هذه  بّي.وتصديه للحفاظ على وحدة البالد وسيادتها قد زادته شعبية بين جماهير الشعب السوري األ

 .ملمقاور السلمية وغير الوطنية يجب ان تفعّل في اإلعالم االروح اإلنهزامية لدى المعارضة غي

ي كبيراً ف وراً دسانا  -في المقابل لعبت وسائل اإلعالم الحكومية والموالية مثل وكالة األنباء السورية .5

إلعالني ارويج الترويج لهذه االنتخابات كما الحظنا جزءاً من ذلك في المقدمة، لكن بشكل هو أقرب للت

ثل مصحف  ون استماالت عاطفية، أو تشجيع للجماهير على المشاركة. فيما لعبت هذا الدورالخجول، د

 ابات،تشرين والبعث والوطن ومنذ البداية فكان دوراً فاعالً في التشجيع على خوض هذه االنتخ

 اطنينالمو واإلشارة الى نتائجها اإليجابية السيما عبر استطالعات الرأي المشجعة التي تجريها مع

لمتاحة فرص االسوريين، وعبر مقاالت الرأي باستثمار شعار األمل بالعمل، واإلشارات الواضحة الى ال

سائل ررسال أمام سوريا لتبّوء مكانتها السياسية واالقتصادية والحضارية بوجود الرئيس الشاب، وبإ

قة دول الشقياالطمئنان للشعب السوري حول إجراء هذه االنتخابات بنزاهة وشفافية بإشراف ال

احة لدعم المت والصديقة. وكذلك وسائل اإلعالم المرئي التي عليها االستفادة القصوى من كل اإلمكانات

من  االستفادةوري وهذه التجربة إن عبر المقاطع الفيديوية القصيرة والتقارير الوثائقية وإشراك الفن الس

 .النتخابية الهادفةمواقع التواصل االجتماعي كاليوتيوب في إيصال الرسالة ا

لمرئية، وءة واالصحافة المقر بقوة فيبالمجمل كان الفاعل اإلعالمي المقاوم في لبنان وإيران حاضراً  .6

تماعي االج فيما كان محدوداً في العراق واليمن، وغاب الفاعل اإلعالمي الشعبي على منصات التواصل

ة من محور المقاومة، وكأن مسأل بالشكل الالئق لخوض معركة انتخابية على الجبهة السورية

 .االنتخابات الرئاسية السورية هي ترف نخبوي

 الظروف داخل الوطن العربي وبشكل متفاوت التعويل على صعوبة العربي فيإجماالً حاول اإلعالم   .7

جراء إاالنسانية التي تعاني منها سوريا منذ عقد من الزمان، واستثمارها لزرع فكرة استحالة 

اقية هذه ن مصد، فيما اعتمد اإلعالم العربي المغترب على الكوميديا السوداء في السخرية ماالنتخابات

ون القول ، وسيكلكن سوريا قالت كلمتها في انتخابات الخارج المضيفة،االنتخابات متأثراً مواقف الدول 

 .2021الفصل يوم السادس والعشرين من ايار 

السير و ادية،المعوالتبني المسبق للمواقف  بمكيالين،والكيل ازدواجية المعايير لدى اإلعالم الغربي  .8

مية ومحاولة توجيه ضربات إعال السورية،الممنهج وفق خطة عمل إعالمية شاملة لتقويض القضية 

 .االنتخابية السورية في إطار ما يعرف بالحرب النفسية استباقية للمعركة

 ن حربد القوات التركية شماالً؛ يدخالن ضموجود القوات األميركية وميليشيا قسد شرقاً، ووجو .9

عية والحرب االقتصادية حيث الثروات الزرا المياه،المرتفعات وتقطيع أوصال المنطقة، وحرب 

 .والمعدنية
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ير األوروبي وتركيا بسبب طريق الحر-الروسي مع المحور األميركي-صراع المحور الصيني .10

ي هما وينتها بينالمناطق، إذ سيقتتل فيها المحوران فيم كفيل بأن يكفي المقاومة شر القتال لتحرير هذه

 .األمر بخروج جميع القوى المحتلة مهزومة خائبة

 :التوصيات

نتخابية االة ضرورة التنبيه والتوجيه المتواصل في كل منافذ اإلعالم المقاوم على أهمية هذه المعرك -1

 .المواطنين السوريين على االنخراط فيها، واالستفادة من التجربة للمستقبل وتشجيع

التجهيل عتيم والتثقيف الجاد والشامل بالحقوق الدستورية والقانونية للمواطن السوري في مواجهة الت  -2

لتمسك ضر واالمتعمد من االطراف المعادية، وفضح األساليب المعادية للدول الغربية التي تدعي التح

اسية ت الرئوفضح الدور التركي المشين في منع إقامة االنتخابا المانيا،بالقيم الديموقراطية مثل 

 .السورية

 .اباتالنتخاالتنبيه الى خطورة تداول األخبار المزيفة ونشر اإلشاعات ودورها في حرف بوصلة نتائج  -3

ؤهلها يأي رصيد جماهيري التأكيد على إفالس المعارضة غير السلمية التي قاطعت االنتخابات من  -4

 .للمنافسة، مما دفعها للمقاطعة

بل حتذى من قتقدوة واإلشادة بدور المنافذ اإلعالمية المتصدية لدعم هذه المعركة االنتخابية لتكون مثالً  -5

مقدس، فاع الوالتأكيد على أهمية هذه المعركة كونها ال تقل أهمية عن معارك الد المتأخرة،المنافذ 

من نقاط  تفادةواالس مستقبالً،ئق التي حالت أو تحول دون تقديم األفضل ومحاولة تفاديها ومعرفة العوا

 .القوة والضعف

المية نافذ اإلعر الماالستثمار األمثل للتطور التكنلوجي وتسخير كل الطاقات الكامنة إعالمياً وثقافياً عب -6

لعام لرأي اانشر نتائج استبيانات  عن االجتماعي واالبتعادالتقليدية والتركيز على منصات التواصل 

ً  المضرة بنتائج أي عملية انتخابية في اي بلد بما فيه الواليات المتحدة ألنها ال تعكس ال و عاماً، رأيا

بية األد ذائقة محلية بقدر ما تعكس عينة محدودة. إضافة الى تفعيل المعارض الفنية والمهرجانات

نية التلفزيو درامارسة كخيار شعبي دستوري، وتفعيل دور الفن في الوالمسابقات الثقافية لتخليد هذه المما

هته الحرب في داخ ية ل شخصوالسينما لكشف الحقائق أمام المجتمع الدولي، وترميم وتقويم ما شوَّ

 .االنسان السوري

والت التصدي لمحاوالت تثبيط مسيرة الشعب السوري نحو استقراره ورفاهيته وازدهاره وكشف محا -7

 .اء لخلط األوراق والكيل بمكياليناألعد

ات من لمسارفتح آفاق التعاون االقتصادي والثقافي واإلعالمي مع العراق عبر الدبلوماسية متعددة ا -8

العراق  وى فيخالل األخذ بنظر االعتبار أن النظام في العراق برلماني وليس رئاسياً، وأن مراكز الق

 .-االقتصادية، رجال األعمال، شيوخ العشائر األحزاب والكتل السياسية واللجان–متعددة 
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 د. صفوان قربي مداخلةأبرز ما جاء في 

، 2011العام  الصندوق االنتخابي في سوريا مفتوح منذفقد أكد من جهته أن  د. صفوان قربيأما عضو الرابطة 

األعداء  اقترعو، دبالصموفي عملية انتخابية طويلة مؤلمة جًدا، الكثير اقترعوا فيها بالرصاص بالدم بالصبر 

الحتالل اللين: اهي معادلة السياسة والنار مع االحت المقبلةفي المرحلة قتاًل وتدميًرا. ورأى أن التحديات 

ذي ربما طر الاألميركي الذي أراه يبحث عن ثمن يتناقص تدريجيًا في هامشه للخروج، واالحتالل التركي األخ

 لتحذير مند من ااإلضاءة أكثر على حالة التتريك المرعبة بالشمال، وال بحاليا نصمت عنه قليال.، وال بد من 

 مخاطرها الكبيرة جًدا.

  محمد عباس محمد .عضو الرابطة اللواء د ورقة عملأبرز ما جاء في 

ربي السوري ح الشعب العانجالتي قّدمها على عمل الورقة في  محمد عباس محمد عضو الرابطة اللواء د.رّكز 

لعالم اوأن يسهم في إعادة رسم خارطة  ،الوطني األسطوري في رسم مالمح المستقبل لوطن منتصربصموده 

 على اويكرس حضوره ودوره الفاعل والمحوري في مركز بؤرة الصراع العالمي الذي يخوض حربً  ،من جديد

ت محاوالوهو الذي تعرض لحرب عدوانية شرسة و ،مركز المربع وعقدة شبكات اقتصاد الطاقة العالمي

مرور خط  تأمينووكانت باكورة التدخل األمريكي بغية فرض اتفاقيتي الهدنة  ،مستمرة لم تتوقف منذ االستقالل

بعد  1949 التابالين السعودي عبر سورية إلى البحر البيض المتوسط اللتين رفضهما البرلمان السوري عام

ر من سنة سها أكثفي العالم ولم يكن قد مر على تأسيهو أول انقالب لها  -انقالب دبرته المخابرات األمريكية 

ستراتيجي ع اال. واستمر العدوان للنيل من السيادة الوطنية وتمرير مشروع الهيمنة على سورية الموق -واحدة

 وجاء في ورقته:  .ومصادرة الموقف الوطني السوري

رية بأشكال متعددة وتمسكت سواستمر التخطيط بتوظيف كل أدوات الحرب والتآمر ضد سورية والمنطقة 

ب ر وتخريأمريكية التي عملت على زعزعة االستقرا –بمواقفها الوطنية والقومية تعطل المشاريع الصهيو 

زرع خالقية وة واألالتنمية وزرع الفتنة وتمزيق الروابط المجتمعية والنسيج االجتماعي والشعبي والهوية الديني

 ا. كمامنً ا آقً  مشرتضمن ارتقاء الشعوب وتحقق حريتها وتضمن لها مستقباًل العبوات الناسفة لتفجير أية حالة 

لعقائدية افات عملت على نسف كل العالقات القائمة بين شعوب المنطقة وتعزيز التناقضات والتباينات واالختال

رف متطر واالجتماعية والدينية وبعد أن نجح المستشرقون في قراءة المنطقة بوضوح تمكنوا من تعميم فك

  .وتغذية اإلرهاب وتصنيع المجموعات التي تنفذ برامج تخريب المنطقة ونسف روابطها

ا سكريً تزامن ذلك مع عدوان صهيوني متواصل بدعم غربي لتمكين هذا الكيان من بسط سيطرته بعد دعمه ع

ء لها الوال اص منوال من ،وأنها قدر المنطقة ،نه األسطورة التي ال تقهرأوتوفير الشروط التي تسوقه على 

 ال العربيوالم بل وبوابات المنطقة وخزائن النفط ،بل والخضوع لها وتسليمها مفاتيح القدس ،القبول بوجودها

د تحقيق ال بعإوأن المنطقة لن تبصر الطمأنينة  ،تحت مشاريع الشرق األوسط الجديد التي تعد بالسمن والعسل

 وأن هذه ،تقرارالصهيوني هو الذي يقود المنطقة ويحقق لها االس مفهوم الدولة الواحدة التي تعني أن الكيان

ير حقا تم تطووال؛  أو الدولة العثمانية الجديدة ،أو الكبير ،المنطقة تشمل حدود ما يسمى الشرق األوسط الجديد

طقة لى المنع تيالءبمعنى أوضح تم التخطيط لالس ؛المصطلح إلى قيام الدين االبراهيمي وقيام السالم االبراهيمي

  .و ادنى من تحقيق المشروعأوالترويج أنها باتت قاب قوسين 

ا للنيل مما سماه الغرب االستعماري بالقوس األخضر الممتد من موريتانيا في ضوء ذلك كان االستهداف كبيرً 

وضع في قلبه الشرق األوسط وتتوسط سورية درة التاج منه..  كان االستيالء على هذه مويت ،إلى المحيط الهادي
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الجوهرة الثمينة هدف كل الذين يحلمون بالسيطرة على قلب العالم. استخدمت أمريكا كل أدواتها للنيل من عقول 

لدم، ونجحت في حشد أبنائنا وجعلها أدوات له تنفذ مشروعه مستخدمة الجهل والفقر والتطرف وبترو دوالر ا

وتصنيع اإلرهاب الذي تم زجه لتدمير سورية واالستيالء عليها وتخريب مكوناتها الحضارية واإلنسانية. لكن 

سورية حققت المعجزة ونجحت في صمودها بفعل إرادة شعبية وطنية احتضنت القوات المسلحة التي أعلنت 

ر وتمكن من تحقيق اسطورة عجزت عن تحقيقها كل وفاءها للشعب الذي أنجبها وللقائد الذي حقق االنتصا

الدول التي تعرضت لحروب تخريب المجتمعات من الداخل والتي مورس اإلرهاب فيها كامتداد للسياسة خاصة 

  .وأن الحرب هي امتداد للسياسة

ة اسي للدوليالس عمل العدو على إفشال الدولة السورية من خالل سعيه لتدمير كل مكونات الدولة وممارسة القتل

ماعية ادة جواجتثاث وجودها الحضاري والسياسي واألخالقي واالنساني   واالقتصادي واالجتماعي وتنفيذ إب

االحتالل وسكري ثنيات المختلفة التي يتشكل منها المجتمع السوري، مع االستهداف العللمكونات واألطياف واإل

ابها عن وأعص تمعية وقطع أوصال الدولة وفصل شرايينهاالمباشر وغير المباشر وتمزيق اللحمة الوطنية والمج

  جسدها

سورية  قول: هللانني أتمثل القائد بشار األسد هموم الوطن ومارس االنتماء والوفاء والوالء للشعب وهو القائل " إ

 دئالمباووشعبي وبس" واستطاع عبر ممارسة القيادة الحكيمة والصمود الباسل والثبات القوي على القيم 

دول  ها لهفرفض االنحناء امام كل أنواع الضغط ولم يساوم على الحقوق كما رفض كل االغراءات التي قدمت

أية رط شعبه بال يوالجوار القريب والبعيد ووقف مستمسكا بالعروة الوطنية الوثقى  فال ينحني إال هلل عز وجل و

ابه قومية، يجية الازل عن السيادة الوطنية والهوحالة من االذالل أو بيع الكرامة، محافظا على مواقفه، ال يتن

ثاقبة الرؤية الولنظر العاصفة بالحكمة بعيدا عن التهور أو االنفعال والعاطفة يستند إلى المعرفة والحكمة وبعد ا

ة بوصل التي تستشرف آفاق المستقبل وتتطلع إلى بناء وطن شامخ عظيم. وتصدى لكل محاوالت العدو لحرف

تقبل هو المس سطين المحتلة مؤمنا بالمقاومة منهجا ونهجا وطريقا للحرية والكرامة، مؤكدا أنالصراع عن فل

امال رقا حلعصر المقاومة وأن الغرب ليس قدرا حتميا ال يمكن التخلص منه وبدأ يشق طريقه نحو التحرك ش

  .معه نظرية البحار الخمسة تجاه شرقا وأن الشرق األوسط الجديد يصنعه أبناؤه

 لصا أمينايا مخشعب السوري أعلن وقوفه مع القائد الذي مارس دوره في مواقع المسؤولية الرئاسية صادقا وفال

ه تفرض علي بل أنحكيما عاقال تقيا مؤمنا حازما حاسما دقيقا ممسكا بسيادة القانون فال يفرط بالحقوق وال يق

حين  نتخابيالرئيس األسد حدد برنامجه االاالمالءات واألوامر من خارج الحدود وبعيدا عن مصالح الشعب. 

شعب في حو القال "كنا نسير أمام الشعب واليوم نحن نسير خلف الشعب" فقد حدد مساره وبوصلته أنها تتجه ن

ضحا أننا ان واكتحديد الطريق. ومعرفة االتجاه. وحين أطلق شعار الحملة االنتخابية بقوله: "األمل بالعمل" 

فعالية نجاح وبلن يتحقق إال بالعمل والجهد واإلرادة واإلصرار على تحقيق هذا العمل مسكونون باألمل الذي 

 ل والهويةالعقووودقة وصدق التي تحقق االنتقال إلى مرحلة إعادة البناء وترميم ما أفسدته الحرب في النفوس 

حقق من بحيث يزاقل وأقل تكلفة واالنتماء وتعيد إنشاء ما تم تدميره من البنية التحتية الوطنية. وبأعلى مردود و

  .المواصفات ذات النوعية العالية

من أجل كل ذلك كان العدوان األمريكي على سورية باستخدام الجيوش البديلة واالصيلة وفي مواجهة ذلك كان 

الصمود الذي نجح في أعادة تشكيل المنطقة وصنع محور المقاومة الذي يحقق اليوم سلسلة انتصاراته وآخرها 

زيمة مدوية للعدو على أسوار غزة بفعل "سيف القدس" الذي امتشقته المقاومة الفلسطينية في غزة والقدس. ه

كانت االنتخابات الرئاسية السورية متحوال كبيرا في مجرى الصراع خاصة وأنها تتم اليوم في ظل هزيمة كيان 

وارتفاع مستوى التنسيق  كيان معالالعدو الصهيوني بعد سلسلة انكسارات وخيبات يتعرض لها استقرار 
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واالنتصار لثقافة المقاومة وإرادتها وتوضح مسرح الحرب من صنعاء إلى غزة وبغداد وبيروت ودمشق 

وطهران ووقوف الشارع العربي واإلسالمي مع فكر المقاومة رغم هزيمة القيادات الرسمية وعجزها عن تلبية 

الرئاسية السورية لكي تؤكد أن سورية دولة مؤسسات مستمرة في  تطلعات الشارع الذي تمثله. تأتي االنتخابات

وجودها وحياتها وحيويتها وأنها تنفذ مهامها وواجباتها بنجاح رغم كل من أراد التشكيك بصالحية الدولة 

وقدرتها على البقاء وحماية مصالح وحقوق المواطنين وممارسة التزاماتها نحو المواطنين ونحو دول الخارج 

  .كة كل الفعاليات والنشاطات الدولية الرسمية والتزامها بكل المعاهدات والمواثيق والعهود التي ترتبط بهاومشار

الحلفاء قاء وعمل الصهاينة واألمريكان على شيطنة الدولة السورية وتشويه دورها وتسميم العالقة مع األصد

العربية اطق بة الوطن وقد مارس اإلعالم النوتحريض الشارع ضد حلفاء واألصدقاء والسعي لالنقالب على قياد

لعدو كان اعالم دورا قذرا مشبوها ال يقل خطره وعدوانه عن أي إرهابي يطلق النار على المواطنين بفارق أن إ

راء ين وشيسعى لتدمير إرادة القتال وتوسيع مساحات اإلحباط والهزيمة والرعب والخوف في نفوس المواطن

  .وخ واالستسالم للكيان الغاصبالذمم ونشر ثقافة الرض

نه نجح حيث أبتصدى االعالم المقاوم بحكمة ودراية وفعالية وتنسيق عال بين قوى المقاومة ووسائل إعالمها 

نوا في من كافي المحافظة على صمود الدفاع وثبات القوى التي تحتضن المقاومة كما نجح في نقل الكثيرين م

 لذي يتصدىقاوم ابثقافة المقاومة وإرادتها وقدرتها على تحقيق المشروع المالمنطقة الرمادية وباتوا يؤمنون 

نتقل اب ويللعدو الصهيوني ومخططاته، واستطاع أيضا أن يدخل إلى وعي هؤالء الذين يعتقدون أنهم على صو

  .بهم إلى المربع الرمادي على أمل دخولهم إلى المربع األبيض

  :إلىلكن هذا االعالم ما يزال بحاجة 

 .هاالمزيد من التنسيق بين القوى والقدرات والوسائط اإلعالمية بين قوى المقاومة ومكونات -أ

لتواصل اظومة العمل على مخاطبة االخر بلغاته العالمية المختلفة ونقل الصورة الحقيقية واستخدام من -ب

ربع الم ا إلىاالجتماعي رغم كل الممارسات الصهيونية ضد المقاومة ومحاولة تطويقها ونقل جمهوره

 والتواصل مع أصدقاء في الطرف اآلخر والبحث عنهم عبر وسائل الشطرنج،األسود على رقعة 

  .اإلعالم األخرى

تقع  تي قدمن توجيه النقد وإجراء مراجعات شخصية ووضع زاوية ترتبط باألخطاء والهفوات ال سال بأ -ت

ساءات اال ا عنبشكل غير مباشر وبعيدً  ويمكن ذلك ،وتقييم األداء وتصويب أية أخطاء قد يتم وقوعها

حليل ى التالشخصية مع تجنب التجريح أو االستهداف الشخصي مع الرغبة في تقديم برامج قد تساعد عل

 .أو امتالك لغة الحوار والتواصل واالستقراء وقراءة المستقبل والتنبؤ بمتغيراته

 ورقة عمل عضو الرابطة د. جميل عليأبرز ما جاء في 

المي ما" محلي وعاهتمن الرئاسية في سوريا  به االنتخابات حظيتإلى ما    وررته باإلشارةاستهّ  د  جمي  علي 

 اانطباعً  ة يعطيالدوائر السياسية في العالم والمرابز ووسائط اإلعال" بهذا الحدث لدرج مسبوق، وانشغالبير 

باشر مىثير تليتحول إلى حدث عالمي لما له من  ا بىن استحقاق الرئي  السوري خرج من نطاره المحليوارعيً 

سياسات ار  ووحقيقي على الوعيد السياسي العالمي، وما يترتش عليه من نتائق ستترك  ثارها العميقة في مو

 .الدول والقو  التي انخرطت مل أو ضد الدولة السورية طيلة العشر سنوات السابقة
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توخاة اا الم  وارل وأسباب الحرب التي شنت على سوريا واألهدلو حاولنا أن نستعرن بإيجاجاء في وررته: و

و" ضمن ي اليمنها ربما نلقي مزيدا من الضوء على أهمية االنتخابات واالستحقاق الرئاسي السوري الذي يجر

 .الزمن والتوريت الذي يحدده الدستور سواء داخ  أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

العس رية سية وئيسي لقو  العدوان على سوريا هو تحطيم الدولة السورية من النواحي السيالقد بان الهدا الر

اما وذل  عمسين خواالجتماعية وإخراجها من أهمية مورعها الجغرافي وتهديم البناء االرتوادي الذي أنجز طيلة 

نظمات دعم موهق المقاومة تمهيدا إللغاء دورها وتىثيرها الجيوسياسي على خارطة الشرق األوسط وتبنيها لن

إخضاعها ونطقة وحربات التحرر من الهيمنة اإلمبريالية والتسلط والهيمنة والنهش الذي تمارسه على شعوب الم

 .إلرادتها والتح م في موائرها ومستقبلها

ن األر لقد ربح السوريون وريادتهم الجولة العس رية واألمنية بتضحياتهم وصمودهم اإلسطوري وتم على

 للغزو بديال سورية تحطيم وبسر العمود الاقري لإلرهاب ب   أش اله وتسمياته ورد ش   هذا اإلرهاب جيشاال

م ب المتىسلإلرهاااألمري ي واإلسرائيلي والغربي بش   عا" بال لاة الوارية إذ أن الخسائر البشرية هي رطعان 

 ية توش فيوسياسق والاوائد االرتوادية والجيوال لاة المادية هي عائدات الناط والثروة المالية لدول الخلي

 .مولحة الغرب وتربيا وإسرائي  والواليات المتحدة األمري ية

و أ ،سيةأو المحاف  السيا ،سواء في اإلعال" ،لقد بثات رو  البغي والحرب على سوريا وشخونت أهدافها

 ار هوالحرب والتدمير والحو الخطش والتوريحات التي بان يتاوه بها بعض رؤساء الدول بىن الهدا من

 يدلي بها ي بانوال ننسى ولن ننسى الشعارات والتوريتات الت ، بشخص الرئي  بشار األسدإسقاط النظا" ممثاًل 

أو أن أيا"  ،رح إ :وهو شعار ،وحتى اسرائي  وأدواتهم في المنطقة ،رؤساء الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا

أو  ،هأو هروب ،لرئي اا محددة لسقوط أو أشهرً  ،اوبلغوا من الوراحة أنهم بانوا يحددون أيامً  ،األسد باتت معدودة

ا يطلقون بما بانو "ألسدنظا" ا" إلرناال الرأي العا" بىن ا هائاًل لجوئه إلى دولة ما   ورد بذل اإلعال" الغربي جهدً 

 .عليه سارط ال محالة

 وراه ثباتعه وممعربة تلو معربة أخر  والرئي  األسد ثابت في مورو ،ا بعد عا"  خروها هي األيا" تمضي عامً 

و قه نتنياهسيلحو ،و خرهم ترامش المعتوه ،وتسارطوا الواحد تلو اآلخر ،أو جلهم ،ورد رحلوا بلهم ؛جب  راسيون

ر ثة وباشدييدة وحوإعادة بنائها على أس  جد ،واألسد يطلق مشاريعه المستقبلية الست مال تحرير سوريارريبًا، 

 ه إال رلةحظى بيحملته االنتخابية على أس  متينة من القانون والدستور وسط التااا جماهيري وتىييد شعبي ال 

 .نادرة من رؤوسا الدول المتجذرة تاريخيا في العملية الديمقراطية

 سد لواليةاأل ي ب  هذا الشرح السابق هو مقدمة ضرورية لبيان أهمية إجراء االنتخابات الرئاسية وترشح الرئ

 :والدالالت التاليةدستورية جديدة تحم  في طياتها وأبعادها القيم ً 

ولة دخلية ألي الدا أو هياة أن تتدخ  في الش ون ،وال ألي منظمة ،ال يجو  وال يحق ألي دولة في العالم ـ أواًل 

قه في ة وبحوبذل  عند تمس  الشعش وريادته ورواه الحي ،وذل  حسش نص ميثاق األمم المتحدة من جهة ؛أخر 

 .السيادة واالستقالل ورفض التبعية والهيمنة واإلمالءات

 ش وحقه فيالشع عندما تريد وتباشر القو  التي تدعي أنها دول عظمى وذات روة طابية أن تلغي إرادة ـ اثانيً 

لذي يجع  اوحيد الذي انتهجته سوريا هو األسلوب ال ممارسة تقرير الموير فإن نهق المقاومة والتحدي والومود

ي لمقاومة هوب واوأن إرادة الشع ،ا تق  عندهاهذه القو  االستعمارية تن ائ وتعلم وتتعلم أن لجبروتها حدودً 

 .الوخرة التي تتحطم عليها مشاريعهم وم امراتهم
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 في حينها سوريةاالنتخابات الرئاسية ال إذا بان تعري  الحرب هو نوال من صراال اإلرادات فإن إجراء ـ اثالثً 

سساتي الم  وتوريتها الدستوري نوال من الحرب المضادة والدفاال الناجح عن وحدة الوطن وسالمة وروة بنائه

أو  ،باتنتخاوالقانوني والسياسي باعتباره صراال يخوضه الشعش السوري بإرادته ضد من ارادوا إلغاء هذه اال

والحهم ربة لوبما يخد" حسم المع ،بشرعيتها إال إذا جرت بإشرافهم وتوجيهاتهم أو عد" االعتراا ،تىجيلها

 .وحسش أهوائهم ومشياتهم

من ضق النووي التاابما خاضت وتخون إيران الشقيقة معربتها في إلزا" الواليات المتحدة بالعودة الى ا ـ ارابعً 

القبول  وعد" ظها على سيادتها وإرادة شعبهاشروطه ومبادئه األساسية الذي يحا  إليران حقها المشروال وحاا

ا  خرً يني مبىي شرط إضافي يتعلق بدورها اإلرليمي وبرنامجها التسليحي الوطني ، وبما خان الشعش الالسط

ىتي يذل  ب ،وفرن شروط المنتور على العدو اإلسرائيلي ،معربته الناجحة في الدفاال عن القدا والمقدسات

ا الغرب ضراوة الحملة التي شنهمن ربم على الوممارسته وتنايذه في موعده  االستحقاق الرئاسي السوري

دواته ري وأالمتغطرا على هذا االستحقاق، وذل  يتنابم ويتماهى مل صدال وبسر هيبة وتسلط الغرب االستعما

ي مقاومة فلور اوإلى رلش مح ،إلى العراق ولبنان ،إلى بزة والضاة ،ا من اليمن إلى إيرانفي المنطقة امتدادً 

 .سوريا

ب في لقد وجد الشعش السوري الذي تعرن ألروى درجات الضغط والترهيش والحوار و ثار الحر ـ اخامسً 

ش عادي للشع" المإعادة ترشيح الرئي  األسد لوالية دستورية جديدة فرصة سانحة لت ذيش اآللة العمالرة لإلعال

ية مه الحضاره وريا لثوابته ومبادئوتىبيدً  ،رامة الوطنيةورد االعتبار لل  ،وشيطنة القيادة السورية ،السوري

اجح وجه الطابوت بح مة العق  الرفي وور   ،والتاريخية بىنه الشعش الوفي لمن صان األرن والعرن

  تلألرن واألمة والقيم والمقدسا ا ووفاءً ووفاء القلش الذي ينبض حبً  ،وشجاعة الاارا المتمرا

 ،لمنطقةاث في يجمل المراربون والمتابعون للشىن السوري وللتشاب  العضوي الذي يح م مسار األحدا ـ اسادسً 

يد ريادة دة توبوإعا ،وانتواراته وانجا اته أن االنتخابات الرئاسية في سورياوت اتاه وتراال محور المقاومة 

تريد  وسط بماول نه شرق أ ،أوسط جديدا في تش ي  شرق ا وجذريً  وشي ً ستش   تحواًل التاريخية لرئي  األسد ا

 لى القرارعيمنة ولي  بما رسمته الدوائر الوهيونية المتح مة والمه ،شعوب المنطقة وبإرادتها الواعية الحرة

يين في لمرتموسيش   صاعة روية على وجوه المتخاذلين والعمالء والمطبعين وا ،ربي والغربي بش   عا"ياألم

 .ة العالميةأحضان إسرائي  والوهيوني

ي لي  العلماب التحب  من ب ،يم ننا الجز" لي  من باب الحماا والغلو بالتااؤل ـا ولي   خرً ـ ا أخيرً  ـ اسابعً 

خر  ل سنوات أد لسبالوارعي بىن ما بعد اإلنجا  السوري السياسي والمدوي بتوبيد ثقة الشعش بقيادة الرئي  األس

تهاء ومارا العدوان عليها وسحق اإلرهاب وان ،سي ون طلقة الرحمة على رؤوا ب  من تآمر على سوريا

 ضى وتغييرالاو المرتزرة بان يزج في أبثر من بقعة في العالم لنشر ا بسالح من األسلحة وجيش مندوره عالميً 

 م التح خل  بىجهزةالاألنظمة تحت شعارات شوهاء من التىسلم المنافق والمزي  والمىجور الذي يقاد من 

 البوليسية المخابراتية 

 أبرز ما جاء في ورقة األستاذ مالز مقداد

الحياة د استهّ  وررة العم  التي ردّمها إلى الورشة باإلشارة إلى أن أما عضو الرابطة االستاذ مال  مقداد فق

عا"، وأنها  100السياسية في الجمهورية العربية السورية عرفت االنتخابات الرئاسية والبرلمانية منذ أبثر من 

مل السوري بانت من الدول العربية األوائ  في هذا المجال، وخطت في ذل  تجربة خاصة بها تلبي حاجات المجت

 ومستو  نضجه السياسي في محيط مليء بالتحديات الخارجية والداخلية  ومما جاء في وررته:
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 ون األهم من حيث ت اد ت 2021يجمل بالبية المراربون والباحثون واالعالميون اليو" بىن االنتخابات الرئاسية 

ية حربًا وهيونرست فيها االمبريالية الالتحديات الخارجية والداخلية خالل السنوات العشر الماضية التي ما

واًل رن، وصبافة، واستجلبت فيها المرتزرة من ب  أصقاال األ إرهابية استخدمت فيها وسائ  وأنواال الحروب

عض لمباشر لبايربي إلى االحتالل المباشر ألجزاء من األراضي السورية من رب  الااشية التربية، فاالحتالل األم

ة الوناعيوبافة، والسررة الموصوفة لثروات الدولة السورية الباطنية  اش ال البلطجةأراضيها، ومارسوا 

 والزراعية، باإلضافة الى القت  والذبح وتدمير البنى التحتية في المدن واالرياا 

على  لقائماوبان الهدا من هذه الحرب تاتيت الدولة السورية واضعافها خدمة للمشروال األساا في المنطقة 

 اء دولته ر وبنوانهاء الوراال العربي الوهيوني والقضاء على اماني الشعش العربي الالسطيني في التحر تواية

عمها بعة يف ان الهدا تحوي  سورية من دولة مربزية في المواجهة مل العدو الوهيوني إلى دولة فاشلة تا

 االرتتال العرري والطائاي والمناطقي 

لحياة لغاء ااال ونية على سورية رفعت شعارات إسقاط الدولة السورية عبر ومنذ األيا" االولى لهذه الحرب 

ر ة ضمت أبثعالميالسياسية والدستورية والمطالبة برحي  سيادة الرئي  بشار األسد، وجند الغرب لذل  مابينة إ

وي  وتح، من أل  محطة ناطقة ب افة اللغات، وجر  اختالق م سسات ومرابز بحوث للتشويش وتزيي  الحقائق

 لسورياالرأي العا" عامة ضد الدولة السورية، خاصة في الداخ  السوري؛ وذل  من أج  تشتيت المجتمل 

 اضائي بث الوتا ي  التماس  االجتماعي، يضاا إلى ذل  محاولة منل اإلعال" السوري من الظهور وحرمانه ال

رب على ل الحلتزيي  اإلعالمي، ونق  وارورد استطاال اإلعال" الوطني الومود من خالل وروفه في وجه حملة ا

 الدولة السورية والشعش السوري بمساعدة إعال" حل  المقاومة واألصدراء 

دولة م  اللقد رامت سياسة الواليات المتحدة في هذه المرحلة على فرن توور لمستقب  سوريا عبر تعطي  ع

الل خه من السوري على حماية ناسه ووجود السورية السياسي والدستوري  من هنا نر  إصرار الدولة والشعش

ستورها الل دختالحم الشعش والجيش والقيادة للحااظ على السيادة الوطنية والتمس  بشرعية ريا" الدولة من 

 وممارسة حقها في االختيار الديمقراطي بش   يضمن الحااظ على م سسات الدولة 

ذي اب الاروى الظروا وتحت القو  والقت  واإلره ف ان اإلصرار على اجراء االنتخابات في موعدها تحت 

لى دستور تاء عناذته رطعان المرتزرة ودول االحتالل، فجرت انتخابات مجل  الشعش واإلدارة المحلية واالستا

لتش ي  واإلرهاب بلها بانت ردًا رويًا على حمالت ا 2014واالنتخابات الرئاسية التعددية عا"  2012جديد عا" 

لمشاربة اح على العدوان، وبانت الواعة المدوية والمااجاة لهم إصرار أبناء سورية في دول النزومن رب  دول 

 في هذا الحق الدستوري والواجش الوطني 

العقوبات هيش وواليو" يت رر المشهد في ورت استبدلت فيه الغرب بقيادة أميربا القو  والعدوان بوسائ  التر

الماء في واء والم سسات السورية إلضعافها وحرمان الشعش من الغذاء والد االرتوادية والعدوان المستمر على

 أورات جائحة صحية عالمية تات  بالمجتمعات المستقرة في ب  العالم 

 وسّج  األستاذ مقداد في الوررة عددًا من الخالصات، هي:

لترشيح لنين اال المواطنجاح العملية االنتخابية من حيث الحااظ على دستوريتها ش اًل ومضمونًا واندف -

 واالنتخاب عفي الخارج( انتوار يضاا الى انتوار الدولة وجيشها على اإلرهاب 
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ل ن خالمأثبت المواطن السوري بوعيه السياسي والوطني أنه حجر األساا في صمود الدولة السورية  -

ا ماعيا واجتردرته على فهم طبيعة الحرب على سورية والت ي  مل تحديات التي أحاطت به ارتوادي

 وصحيا وسياسيا 

سقط رد" الشعش السوري الوورة األمث  لالنتماء للوطن وامتالبه الح  الوطني السليم، حيث أ -

ة االنول الوور بافة، فاي مناطق ودول ال سلطة للدولة السورية عليه رد" الشعارات والمااهيم المعادية

 لة السورية في أداء الواجش وااللتااا حول الخيارات الوطنية للدو

عان ساهم وروا حل  المقاومة شعوب وح ومات مل الدولة السورية في تحقيق االنتوارات على رط -

 اإلرهاب وانهيار المخطط األمري ي الوهيوني في المنطقة 

تطلعات وماني أإن دور الرئي  بشار األسد القيادي والبار   من السلم والحرب وردرته على التعبير عن  -

ة لم امروشجاعته في الوروا بوجه المخططات االمري ية الوهيونية ساهم في تا ي  االشعش السوري 

 توليشووالحرب على سورية من خالل تعزيز ثقافة المقاومة واالرتباط المباشر بالشعش والتشبي  

ي ابتشاا ا فحل  المقاومة  فقد بان واليزال مظلة األمان االجتماعي ألبلش السوريين وعاماًل أساسي  

  فاق االنتوار حاضًرا ومستقباًل 

 انتماءاتهاته وإن شعار األم  بالعم  يحم  في طياته تعزيز أدوار المجتمل السوري ب   فعالياته وتوجه -

 الوطنية معبًرا عن طموح بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة 

ن د، وأد ولي  صراال حدولقد  منت سوريا ريادةً وشعبًا على ان الوراال في المنطقة هو صراال وجو -

الحقوق رن ومنطق المقاومة هو المبتدأ والخبر في مواجهة اإلرهاب في اش اله بافة، وفي استعادة األ

 المشروعة لشعبنا العربي 

 سلمان شبيب األستاذ ورقة عملأبرز ما جاء في 

ة ت الرئاسينتخاباباآلتي: "االعنون عضو الرابطة األستاذ سلمان شبيش وررة العم  التي تقدّ" بها إلى الورشة 

ي عن جوهر السورية: رسائ  وتحديات"، وبدأها بتىبيد أن االنتخابات الرئاسية السورية ال تش   أي خروج

ت الستحقارانها ااالتساق العا" لموار  الدولة السورية وم سساتها العليا وسياساتها عند المحطات الهامة، وم

 ابات رئاسة الجمهورية الدستورية المختلاة، وأهمها انتخ

ي إطار فعدها وجاء في الوررة: بان اعالن مجل  الشعش عن فتح باب الترشح لالنتخابات الرئاسية، وتحديد مو

ي في ستجر الحدث المتورل، ألن عددًا من شخويات الو  األول في الدولة أبد أبثر من مرة أن االنتخابات

  2012دستور الحالي المقّر عا" موعدها الدستوري، أي بالتوريت الذي حدده ال

 رة، وأبثرمحاص ومنذ بداية األ مة السورية التي مرت أثناءها البالد بظروا راسية؛ فالعاصمة دمشق بانت شبه

حرصت  ن ذل ممن ثمانين في الماة من الجغرافية السورية ومحافظات باملة خارج سيطرة الدولة  وعلى الربم 

تهامات ا واالالظرومن جراء االستحقارات الدستورية في مواعيدها على الربم السلطة السياسية القائمة على إ

 تحقاق هذال ان اسويم ن القو أرضها ا لماهو" الدولة وسلطتها وسيادتها على تىبيدً  بها؛ وذل والش وك والطعون 

ً ارجهمية مميزة بظروفه والتحديات المحيطة به والرسائ  التي يوجهها داخلياً وخأالعا" ي تسش  ن ن هنا يم م  يا

حاد االتوربا يخاصة من رب  ام ،وعن توريته ،فهم االستهداا المب ر الذي تعرن له حتى رب  االعالن عنه

 .الملتب ـ باألمم المتحدة وممثليها ـ  المنظمات الدولية ومور  ،األوروبي

سوري ال أحد يمل  حق التدخ   ن االستحقارات الدستورية شىن سياديت بد أجراء هذه االنتخابات إن سوريا بإ 

وبالتالي فشلت ب   ؛وحسش دورها واختواصاتها التي يحددها الدستور ،فيه اال الم سسات الدستورية السورية
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و التمديد للرئي  االسد لاترة معينة إلعطاء فرصة للح  ، أالتورعات والتخمينات التي بانت ترجح ام انية تىجيلها

ن أوبان هناك بال"   ومن ثم تجري االنتخابات وفق الدستور الجديد ،لتنجز عملهاالسياسي وللجنة الدستورية 

لمحت الى مث  هذا الخيار خالل بعض اللقاءات مل بعض المس ولين الغربيين وأطراا من أاوساط روسية رد 

دول والقو  ن رهانات الأو ،وتقو" بعملها ،أن الدولة حاضرة وم سساتها موجودة بما ت بد .المعارضة السورية

ي مور  ضع  رد تظهره سوريا للمسارعة لوصمها بواة الدولة الااشلة مقدمة لمحاولة وضعها أالتي تتويد 

 .هذه الرهانات فشلت وستاش  ،تحت نوال من الوصاية الدولية

 حداخاى على فال ت  ،ظروا سياسية وارتوادية وأمنية معقدة وراسيةفي ظ  بالتىبيد هذه االنتخابات تجري   

 يد لال مةالوح نه المخرجأحالة االستعواء التي يمر بها الح  السياسي الذي تجمل االطراا الااعلة بلها على 

 ،هاداية عملمرور ورت طوي  على بمن ربم على الوعد" تحقيق اي نتيجة في عم  اللجنة الدستورية  ،السورية

يقي د" حقا التي ال يم ن توور تحقيق تقربيخاصة بين روسيا وام ،وبياب التااهمات اإلرليمية والدولية

تي لمخاطر الالروسية تشير الى حجم ا السيماوالتوريحات الدولية    ،دونهامن وجوهري في المسار السياسي 

وضل ن الأبما  ؛تواجهها سوريا في ظ  بياب الح  والمراوحة وتعثر  الجهود التي تبذل للوصول اليه

 ل لمة عنى امته والحوار والعقوبات الغربية تات  بالشعش السوري ب   االرتوادي السوري يمر في أصعش حاال

لمساعدة ون الى ايحتاجو ،من الغذائيواألررا" التي تقدمها المنظمات الدولية عن نسبة السوريين الذين ياتقدون األ 

الجهود فشلت ا بم  وهي في  يادة مستمرة ،من الشعش السوري في الماةوتقدرها بىبثر من ثمانين  ،مخياة فعالً 

  وهجرة ناك نزيهالع   تماًما؛ فما يحدث إن ب   ؛التي بذلت لعودة المهجرين السوريين في تحقيق نتائق فعلية

 متجدد باإلضافة إلى الوضل األمني والعس ري حيث يظهر نشاط؛ متواصلة من الشباب السوري الى الخارج

 ،رضهاددة ألوالتزال سوريا تعاني من احتالالت متع ،وهناك توتر في الجنوب ،في البادية السورية "داعش"ل

 ،زيد منهال الموتهديده الدائم باحتال ،واخطرها بالتىبيد االحتالل التربي لمناطق واسعة من االرن السورية

فظات اخاصة جبهة النورة التي تسيطر على محافظة ادلش وارسا" من مح، ورعايته للمجموعات اإلرهابية

حقيق ته لتوب  ذل  من ضمن خط  ؛وعملية التتري  التي يقو" بها في بلدات ومدن في الشمال السوري أخر ،

 . اطماعه الواضحة والمعلنة على لسان اعلى المستويات باألرن السورية

 للمل  بير بيدرسن الذي رال فيه "الجمود هو أر  الحلول خسارة بالنسبة وبان توريح المبعوث الدولي

راهنون ين يريومل ب  ذل  فإن السو ؛السوري" جرا انذار يعبر عن حجم التحديات التي تواجه سوريا وريادتها

وريين ح السلمرحلة جديدة في تاريخ سوريا من خالل ح  سياسي ينسجم مل موال هذه االنتخابات أن ت س  على

قيقية سية حالى مشاربة وتعددية سيا  ويقود الى تغيير سياسي  وموالحة وطنية شاملة ت دي ،ب   م وناتهم

 اطنة ويقو" على دولة المو ،تعطي فرصة للسوريين لويابة مشروعهم الوطني الجديد الذي ال يقوي احد

ج ب  اخراو ،وي دي الى  تحرير االرن السورية من ب  االحتالالت  ،والحريات والحقوق المتساوية للجميل

ورعها ورها ومدن تعود سوريا الى أو، استعادة  وحدة سوريا وسيادتها و  ،القو  االجنبية من االرن السورية

 . الطبيعي في المنطقة والعالم

 أبرز ما جاء في ورقة عمل األستاذ سركيس أبو زيد

 مجموعة من التساؤالتفقد طرح في مستهّل الورقة التي قّدمها  األستاذ سركيس أبو زيدالرابطة  أما عضو

م ن تحوي  يعشية االنتخابات الرئاسية في سوريا ووالدة عهد جديد واعد، ه  : على المواطن والمسؤول
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وطني يوحد الدولة والمجتمل والمواطن من أج  بناء دولة رومية ديمقراطية  المناسبة الى فرصة إبداال ميثاق

 علمية مدنية لبعث نهضة جديدة؟

 ا هو أصي ي عن مالحضارة اإلنسانية دون التخله  نستطيل إبداال طريقنا المستق  لن ون شرباء فاعلين في بناء 

 في تراثنا وإيجابي في وارعنا؟

ل أش ا بي  نقيم دولة عورية وروية تستعيد وتحمي حقنا القومي في أرضنا وتُحون وحدة المجتمل ضد ب 

 .؟التقسيم والتجزئة، وتُاّع  المجتمل المقاو" ضد االحتالل واالست بار والهيمنة والتبعية

لتجارب اتوحيح والعا"  الرأياإلجابة هي عملية بناء مستمر، ولإلعال" والثقافة دور أساسي في تعباة ورأ  أن 

 ومما جاء في وررته: .عبر الحوار والمساءلة والمشاربة

وان والعد االنقالباتاستطاال نهق الرئي  حاف  األسد توحيح مسار الوراال على سوريا، فىور  مسلس  

شار األسد في توفير بما تم ن الرئي  ب .فر لسوريا الدور والقوة على الوعيدين اإلرليمي والدولياإلسرائيلي، وو

 لى الطريقتمر عمقومات الومود ضد الحرب العالمية التي تُشن على بالده دون تنا ل عن الثوابت القومية، فاس

بيد  .مياإلرليواالستراتيجي القومي الذي رسمه ربم الوعوبات من أج  إدخال سوريا في الحداثة وتاعي  دورها 

 ةلخارجيوالدور ومقاومة الهيمنة ا واال دهارأن التحدي الحقيقي هو بي  تحاف  سوريا على االستقرار 

 .والمطامل اإلسرائيلية، وبناء دولة مقاومة تطلق مشروال نهضة جديدة ذات بعد عربي وإنساني

  الثوابت القومية  

سورية  فال فلسطين يم ن أن تتحرر من دون سوريا  وال سوريا رادرة أن تدير فلسطين هي جزء من الذات ال 

ظهرها لالسطين وترفل شعار سوريا أوالً، ألنها عندئذ تاقد معناها ودورها وذاتها  على ع   بيرها من الدول 

الوراال اليو" على و  .العربية الذين ف وا ارتباطهم بالقضايا القومية المشتربة، السيما المسىلة المربزية فلسطين

سوريا وفي سوريا هو صراال بسبش فلسطين أوالً  إنه صراال من أج  ضمان أمن "إسرائي "، واست مال سلش 
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بام  أرن فلسطين، مما يستلز" إضعاا سوريا وإلهائها بمشابلها الداخلية حتى تتم ن الدولة اليهودية من 

بهذا و حيناً  والتوسل عندما تتاح الظروا واإلم انيات  فرن مشروعها وتوسيعه تدريجياً بالتهويد واالستيطان

المعنى الوراال في المنطقة هو صراال على وجودنا بهوية وحق وموير، وهو لي  مجرد صراال على حدود 

 .الدولة اليهودية التي ترسمها موا ين القو  والتسويات السياسية المرحلية

شعار  وهو الارات،ما أن ت ون "إسرائي " ال بر  من الني  الى إ إنه صراال وجود وموير بين مشروعين:

وريا  ون ست  وإما أن دالتمدمرفوال فوق ال نيست اإلسرائيلي وتطبيقه مرهون بقوة "إسرائي " وردرتها على 

ة ماء متعددهي أسأو الجهة الشررية بما بان يسميها الرئي  الراح  حاف  األسد، و ،أو المشرق العربي ،ال بر 

حيويتها وألمة لم ان واحد ممتد من الخليق الى المتوسط، ومن جبال طوروا الى السوي  وتحقيقه مرهون بقوة ا

  .وردرتها على التغلش على انقساماتها الذاتية

ا   عن ذاتهين، ببهذا المعنى الحروب التي خاضتها الجمهورية العربية السورية لم ت ن حروباً للدفاال عن فلسط

ا أن الحروب التي خيضت ضدها، وتخان اليو" عليها، لي  المقوود منها إخضاال سوري ووجودها  بما

رائي " ن "إسوتقسيمها أو احتوائها لذاتها، ب  نورة للمشروال الوهيوني االستعماري الذي يستهدا حماية أم

عطي  بر تع وموالح الرأسمالية الغربية وخاصة الواليات المتحدة األميربية ومنل سوريا من تحقيق ذاتها

ا في هدناهنهضتها واستنزافها باوضى وحروب أهلية وفتن وإبرارها في فراغ القوة  وهي المحاوالت التي ش

 .العراق وفلسطين ولبنان ونشهدها اليو" في سوريا

وعلى هذا األساا يسمح لمجل  التعاون الخليجي أن يجتمل ويتحول الى اتحاد لممال  وإمارات الجزيرة العربية  

سمح لتش ي  اتحاد المغرب العربي   بينما ب  الجهود منوبة لمنل أي تقارب في المشرق العربي، وإبراق  بما

، وب  ذل  بسبش وجود "إسرائي " ةالتجزيايدوله في حروب داخلية تقسيمية لتا ي  المجتمل ولمزيد من 

ً ومشروعها التوسعي االستعماري على أرن واحدة يتنا ال عليها مشروعان متنارض بهذا المعنى   .ان وجوديا

سقطت العروبة التقليدية الخيالية وتجري محاوالت لتا ي  العالم العربي الى محاور متنا عة وإجهان الجامعة 
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العربية التي بدالً من أن تتطور باتجاه صيغة اتحادية تت ام  أراليمها في جهة عربية موحدة ضد المشروال 

لمولحة محاور أو اختزالها بمشايخ وأمراء  وهذا الوارل يارن على االستعماري، نشهد موتها  -الوهيوني 

سوريا بالذات أن توارال من أج  ذاتها ووجودها ومن أج  عودة الروح الى العروبة الوارعية التي تنطلق من 

ى التضامن وحداتها الطبيعية المتقاربة جغرافياً من أج  إعادة بناء البيت العربي على أُس  جديدة تعيد االعتبار ال

 .العربي على أساا العروبة الحضارية برابط جامل ألراليمها

حدة سية ومن هذه الرؤية يبر  دور سوريا في الوراال الوجودي المويري ضد "إسرائي "، صراال رضيته األسا

فلسطين  إسرائيلي موضوعه األساسي -إنه صراال سوري  الوجود القومي ومسىلته المربزية وربلته فلسطين 

ن أعود الى الوحدة لفي البدء بانت الوحدة   .لقه وحدة سوريا وريا" الجبهة الشررية وتعزيز التضامن العربيومنط

 النقساماتسبش اعبر التاريخ القديم في هذه العجالة سىبتاي بالتذبير بىن هيمنة الارنق في فلسطين استمرت ب

الممال  طاح بأتحرير بيت المقدا إال بعد أن  والتجزئة في محيط فلسطين  ولم يتم ن صالح الدين األيوبي من

إلفرنق دحر اوواإلمارات ووحد المنطقة المحيطة بالسطين رب  أن يتوجه الى بيت المقدا ويتم ن من تحريرها 

  .تدريجياً من بالدنا

 دور اإلعالم والمثقفين والقوى الحيّة

من  واببتهمسوريا الى ريادته، من الضروري من أج  بلورة وصيابة وتاعي  هذا المشروال القومي الذي تطمح 

ها منابر ا ألنخالل تطوير وتحديث الم سسات اإلعالمية الم توبة والمسموعة والمرئية واإلل ترونية وتاعيله

 .تملولة والمجي الدثقافية ف رية استراتيجية تساهم في تعميق الوعي وتوسيل انتشاره من أج  تثبيت هذا المسار ف

تنطلق  ر  مناب..والنهضةوعي وتعمق الثقافة وتشرك اإلنسان العنور األساسي في عملية المقاومة منابر تنشر ال

من سوريا إلى العالم العربي من أج  عودة الروح إلى العروبة الحضارية القادرة على مواجهة مشاريل التاتيت 

منابر يشارك    .المشاربة اإلنسانيةالمذهبي واالنقسامات اإلثنية عبر وعي الهوية القومية والتضامن العربي و

فيها بتاب وصحافيين ومثقاين وما رين من سوريا والعالم العربي من أج  مواببة األحداث والتحوالت العالمية 
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والعربية وتحليلها ورراءتها على ضوء رؤية معاصرة تستند على القواعد التي اختارتها الدولة السورية والقو  

 :الحية، وهي التالية

 .المقاومة الشاملة في مواجهة الهيمنة -1

ير العلم ة وتوفالنهضة الجديدة التي تشم  تطوير الم سسات وتحديث البنى االرتوادية االجتماعية التربوي -2

 .والثقافة والعم  حتى يمتل  اإلنسان المعرفة والحرية

اساد محاربة الانين والنظم وإصالح القو بناء دولة روية ورادرة تحمي نهق المقاومة والتنمية على راعدة تطوير -3

 .وتعزيز سلطة القضاء

ء  هذه البناإن عملية التحديث تتحون بوحدة المجتمل وتاعي  دور المواطن عبر مشاربته في حربة التحديث و

 لى مواببةعرادر الرؤية االستراتيجية تتطلش إعالماً من نوال خاال: إعال" ملتز" بالثوابت بعيداً عن الاوضى و

 .تطورات العور  ويعم  على تحديث وتطوير أساليبها بما يخد" هدفها

ة بين توا نيواجه اإلعال" السوري تحدي االلتزا" االستراتيجي وضرورة التحديث  وهذا يتطلش خطة تطوير م

دي يارن التح الش   والمضمون، بين تعباة الرأي العا" وتعدد وسائ  التعبير، بين الحرية والمس ولية  هذا

 .ُحسن اختوار الزمن وإبداال أرور الطرق لت ثي  الورت

 ميثاق وطني شعبي 

لمواجهة التحديات ضد الدولة والمجتمل واإلنسان، ال بدّ من البحث عن رؤ  جديدة تعم  على توحيد القو   

مما ال ش  فيه أن المثقاين  .الحيّة من أج  ت وين بتلة تاريخية شعبية فاعلة ت س  مل العهد الجديد مستقب  سوريا

السوريين هم الجزء المبادر والطليعي في معادلة الوراال، وعليهم يقل الدور األببر في لّم الشم ، وجمل الشتات 

هي  -بما هي فع  تغيير في داخ  المجتمل والسلطة واالنسان  –السوري تحت سق  سوريا الجديدة  الثقافة اليو" 

من أج  البناء وإعادة اإلعمار  من على راعدة توحيد الرؤ ، وااللتزا" بالثوابت  المخرج األسلم ل   السوريين
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القومية، هنا ضرورة تىسي  الدولة وبناء نظا" مدني ديمقراطي ربيزته األساسية الحرية والمساواة والعدالة 

متل  المعرفة العميقة إن القو  الحية التي ت .االجتماعية، نظا" يضمن المواطنية ويحا  برامة اإلنسان السوري

والشاملة، وتهتدي بوعي عقالني وعلمي وجذري هي القادرة على إعادة ترتيش المعادلة وترجيح ال اة لوالح 

الوطن والشعش وإحداث التغيير المنشود وت سر حواجز القهر والخوا، وتناهض اإلرهاب والتطرا  وذل  لن 

  :المواطن بميثاق وطني شعبي، أبر  بنودهيتم إال وفق ثوابت تلتز" بها الدولة والمجتمل و

 .ـ مقاومة العدو اإلسرائيلي

 .ـ رفض أي محاولة للتدخ  الخارجي والتودي له

  .ـ الحااظ على وحدة سورية وتماس ها ورفض أي مشروال أو محاولة لتقسيمها

 .ـ رفض االستبداد والعن  ب   أنواعه وأش اله

تي هي رة الا ير ويلغي اآلخر ألنه يتعارن مل تاريخ سورية الحضاـ رفض ب  منطق يرسخ الت اير ويمنل الت

 .خير نموذج يُحتذ  عن الحضارة المناتحة المتااعلة والعقالنية

 .ـ احترا" االختالا ورفض منطق اإللغاء والونمية الظالمية

 .طيةيمقراوالدـ العم  على بناء نظا" وطني مدني ديمقراطي يضمن حرية الرأي والتعبير ويوون المواطنية 

على هذا األساا يتوجش على القو  الحية وخاصة المثقاين السوريين أن يوحدوا موراهم، وأن يتحزبوا للوطن، 

وأن يت تلوا من أج  سوريا، والمحافظة على وحدتها وتماس ها، وحمايتها من العودة إلى مراح  ما رب  الدولة، 

التي خرجت عن سيطرة الدولة لتقل بيد الجماعات   المتطرفة وهذا ما نراه جلياً في بعض المناطق السورية 

والمتشددة أو االناوالية  أظهرت األحداث التي تشهدها سوريا ارتااال منسوب العن  وال راهية، ومحاولة 

ترسيخ االنقسا" والطائاية والمناطقية والعشائرية في بعض األمابن عبر تداخ  عوام  عدة داخلية وإرليمية 

    .ودولية
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 ً دة خسارة وح ، ألنإن الحااظ على المجتمل السوري، ومنعه من العودة إلى م وناته البدائية يُعد واجباً وطنيا

  .المجتمل تعني الاش  في بناء الدولة

ضمن  ل لالتحادلمجتمهذه المقالة هي نداء إلى مثقاي سوريا ورواها الحية، ودعوة للحوار والتضامن بين الدولة وا

ون إلنسان وصياة اوروح واحدة لنبذ العن  والطائاية ومواجهة االستعباد واالستبداد والدفاال عن ح أهداا واحدة

ر والت اي ردر السوريين، وهم على مشارا عهد جديد واعد، أن يناضلوا على جبهتين: ضد االحتالل .برامته

بي ق العرفي سوريا والمشرواإلرهاب من جهة، ومن جهة أخر  بناء دولة وطنية مقاومة ت س  لنهضة جديدة 

 والعالم العربي 

 مصطفى محمد المقداد أبرز ما جاء في ورقة عمل عضو الرابطة د.

الحملة من العداء  من جهته، عزا عضو الرابطة د  موطاى محمد المقداد في وررة العم  التي ردّمها اشتداد

سوريا إلى سبش رئي  وهو اليقين ال ام  بحتمية والتشهير والهجو" الغربي المحمو" ضد  العملية االنتخابية في 

فو  الرئي  بشار األسد بوالية دستورية جديدة بتىييد شعبي ببير داخ  سوريا وخارجها على الربم من ب  

الظروا والضغوطات والحوار والتهديدات األميربية والغربية ضد سوريا في الاترة األخيرة التي تسببت 

ري المعيشية وتراجعها بش   ببير، وارتااال أسعار وبل  الحياة اليومية، واناالت بتدهور حالة المواطن السو

 سعر الورا، وتراجل القيمة الشرائية للعملة المحلية، فلماذا هذا الح م الجائر؟؛ ومما جاء في وررته:

لوك من م "في تاريخ الشعوب بلها الشعوب رادة يظهرون على فترات متباعدة، فمن بين عشرات وماات الح ا 

 ون رائداً ن  ي أوأمراء وسالطين ورؤساء ثمة رادة رالئ  في تاريخ تل  الشعوب، وبان ردر الرئي  بشار األسد 

 ال اً ب   أشبربي تاريخياً في فترة صعبة لم يضع ، أو تهن إرادته أبداً أما" الضغط اإلرهابي ال بير المدعو"

ودورهم  ياسيةوواجه منافسين لهم م انتهم االجتماعية والس العدوان، وهو خان معربة انتخابية وفق الدستور

تعقيدات  واجهةالااع  في المجتمل السوري، ويحملون برامق سياسية وارتوادية واجتماعية وثقافية لإلصالح وم

بتسابها ابعد  الحدث ب   تداخالته وتعقيداته؛ األمر الذي جع  المنافسة على مورل الرئاسة ت تسش االحترا"

مود لمحامي محتاذ اانونية والشرعية، فالمرشحان المنافسان لهما تاريخ طوي  في الحياة السياسية، خاصة االسالق

د  بد  عبتاذ عمرعي الذي ينتمي إلى التيار الناصري، وسبق له السجن لمرتين وبذل  األمر بالنسبة إلى األس

   تقو  والمضمون يمث  عام  روة رانونية الوهو عضو مجل  شعش وو ير سابق  وهذا االمر من حيث الش 

نيتها، اسة ورانوللرئ  ليات اإلعال" والبروبابندا ال اذبة على دحضه، أو التىثير في دستورية العملية االنتخابية

ً  فضالً عن أن وجود شخوية معارضة بتاريخ حاف  ومعروا يعطي التعددية والمشاربة والديمقراطية  دعما

 طيل إن اره ببيراً ال أحد يست
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 أبرز ما جاء في ورقة عمل عضو الرابطة د. مهند الحاج علي

ق م بين الحتقبلهوعنون عضو الرابطة د  مهند الحاج علي وررة العم  التي ردّمها باآلتي: السوريون يرسمون مس

أن حل   "، وهو بدأ باإلشارة إلى2021  حملة ببيرة شنت على االنتخابات الرئاسية في سوريا .والواجش

جاء في وررته:  ومما .العدوان على سوريا شّن حملة ببيرة صرا عليها ماليين الدوالرات وأخذت أش ااًل متعددة

لتعبير هذا اإن الهدا المعلن والواضح وفق توريحات المس ولين االميربيين تغيير سلوك سورية، والمقوود ب

 ن تغيير سلوك وال يم .الذي ارتضته لناسها منذ عقودتغيير سلوك الدولة السورية، وحرفها عن مسار المقاومة 

رية دولة السون الألالدولة السورية إال بالتىثير على سلوبيات الشعش السوري، ومعتقداته وافقاده ثقته بدولته، 

مهور المقاومة جولع  أهم اساليش التىثير إلخضاال الشعش السوري، أو  .تستمد الشرعية والقوة من موار  شعبها

 :  عا"، أو اضعاا جبهة حل  المقاومة الداخلية هيبش 

ا بعد م" في أوالًـ الحوار االرتوادي الخانق الذي يستهدا لقمة عيش المواطن، ل ي تجوال هذه الشعوب وتقو

 .بالضغط على ح وماتها لتغيير السلوك  عه ذا يعتقدون(

 لدوالراتماات ايدة، منها رنوات مدعومة بثانياًـ ممارسة اإلرهاب اإلعالمي معتمدين على ادوات اعالمية عد 

 لم يطبل، الذي تستهدا جمهور المقاومة من خالل البرامق التي تع   الاروق الطبقية االرتوادية بين الجمهور

ل التغول ن خالموالجمهور الذي أربم على التطبيل مل ال يان المحت ، واستعمال السوشال ميديا لبث الشائعات 

من ثم ولته، المواطن، ونشر االباذيش من اج  ان ياقد هذا المواطن الثقة بح ومته ودو في رلش وصميم حياة

ستهدا يل ن ما حدث أن سوريا على سبي  المثال استوعبت هذا الهجو" اإلعالمي المربز الذي   .بقضيته

ىن وجه سد بألاستحقاراتها الدستورية، وبانت اآلليات الدفاعية التي جاءت على لسان السيد الرئي  بشار ا

  .الح ومة ان ت ون شاافة مل المواطن، وأن تقترب من الشارال وأن تشرح الحقيقة بما هي

 أصبحتووبالنتيجة، اصبحت الموارل الح ومية هي مودر المعلومة األساسية والوادرة للمواطن السوري، 

 مواطنيها ة الىد من داخ  سوريرنوات اإلعال" الوطني مودر الثقة للمواطن، فخلقت جًوا من الوعي الجمعي امت

ون في فقد توجه السوري  .يو"  ح  مقدا نحو النور الناجز 20/5/2021في االبتراب، لذل  رأينا يو" 

بهم ا واجالخارج بماات اآلالا على الربم من ب  الضغوط السياسية واألمنية في بعض الحاالت بي يمارسو

  .وحقهم الدستوري

لين تقنا بمحللى عاع" في رأيي أن يخلق وعيًا جمعيًا جماهيريًا منقطل النظير، ويقل لقد استطاال اإلعال" المقاو

ر  ز  مووباحثين ومس ولين اعالميين التربيز على هذا الجانش ووضعه في الحسبان، ألنه من شىنه أن يع

همية ا ومن هنا بر ت  .المقات  في الميدان، ويحون جبهة الحل  الداخلية من أي عدوان اعالمي مقب 

لغطرسة اوجه  االنتخابات الرئاسية في سوريا بىنها انتوار لحل  المقاومة وحل  الممانعة على حد سواء، في

 األميربية والول  اإلسرائيلي 

 

 الدولية للخبراء والمحللين السياسيين الرابطة

 أمانة السر


