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رئي�س اللجنة العليا لالنتخابات الرئا�سية في �سورية الم�ست�شار ه�شام ال�شعّار لـ«البناء» و«توب نيوز»:
منع دول الغرب ال�سوريين من الت�صويت لن ي� ّؤثر في ر�أي ال�شعب بغالبيته
مساع مع أوساط
كثر الحديث عن
ٍ
محلية لفتح المراكز االنتخابية في
مناطق تشهد توترات .أين أصبحت
هذه المساعي؟

حاوره :سعد الله الخليل
قبل أسبوع من بدء
انتخابات الرئاسة السورية،
وبعد إدالء السوريين في
الخارج بأصواتهم ،كيف
تبدو التحضيرات اللوجيستية
من وجه نظر اللجنة العليا
لالنتخابات ،وما هو دورها في
مواكبة الحمالت االنتخابية،
وكيف يتعامل قانون االنتخابات
مع مخالفات الناخبين
ّ
والمرشحين والقائمين على
صناديق االقتراع؟ أسئلة
عدّة وضعتها «البناء» وشبكة
«توب نيوز» أمام رئيس اللجنة
القضائية العليا لالنتخابات
المستشار هشام الش ّعار ،أمالً
بإجابات وافية.
وتحدّث الشعار عن سير
العملية االنتخابية ،مبيّنا ًأهم
مراحلها والضوابط القانونية
التي تستند إليها ،حتى الوصول
إلى مرحلة فرز األصوات
وإعالن النتائج.
{ ق��ب��ل��ت المحكمة الدستورية
ّ
مرشحين من
العليا أوراق ث�لاث��ة
أصل  ،24ما هي أبرز أسباب رفض
أوراق المرشحين الـ  21اآلخرين؟

ف��ي ال��وق��ت ال��ح��ال��ي ل��ي��س ل��دي
أيّ معلومات في هذا الشأن ،لكننا
أجرينا اتصاال ً مع اللجان الفرعية
ف���ي م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��س��ك��ة ،ونعمل
سويا ً لتغطية أكبر قسم ممكن من
المحافظة.

{ ما أبرز المخالفات التي يعا َقب
عليها م��خ��ال��ف��و ق��ان��ون االنتخاب،
س�����واء ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى األش���خ���اص
ّ
المرشحين
القائمين على المراكز أو
أو الناخبين؟

{ م��ا حجم المشاركة المتوقع
ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى االن��ت��خ��اب��ات خ���ارج
ال ُقطر؟ ومن هي الدول التي وافقت،
وت���ل���ك ال���ت���ي رف���ض���ت أن ت��ج��ري
االنتخابات على أراضيها؟

يعود ذلك يعود إلى عدم إيفاء كافة
الشروط الواردة في قانون االنتخاب
ل��دى باقي المرشحين .ووم��ن هذه
الشروط:
ّ
المرشح قد أت ّم األربعين
ـ أن يكون
سنة من عمره ،وذلك في بداية العام
الذي تجري فيه االنتخابات.
اً
حامل الجنسية العربية
ـ أن يكون
السورية.
ـ أن يكون متم ّتعا ً بحقوقه المدنية
والسياسية وغير محكوم بجرم شائن
ولو ُر َّد إليه اعتباره.
ـ أن ي��ك��ون مقيما ً ف��ي األراض���ي
السورية لمدّة ال تقل عن عشر سنوات
إقامة دائمة م ّتصلة عند تقديم طلب
الترشيح.
ـ أن يحصل على  35ص��وت�ا ً من
أصوات أعضاء مجلس الشعب.
ووف���ق���ا ً ل��ه��ذه ال���ش���روط ،قامت
المحكمة الدستورية العليا بدراسة
الطلبات ك��اف��ة ،ووج���دت أن هذه
الشروط متوفرة كامل ًة في المرشحين
الذين أُعلن عنهم فقط.

اع ُتمدت ،والتي تستضيف سفارات
للجمهورية العربية السورية .وكذلك
األم��ر بالنسبة إلى أع��داد الناخبين
سجلوا أسماءهم
خارج القطر الذين ّ
في السفارات السورية.

ال تحدّيات بالمعنى الحَ رفي ،لكن
م��ا يجدر ذك���ره ،أنها ال��م��رة األول��ى
التي تحصل فيها انتخابات رئاسية
في ظ ّل ّ
ترشح أكثر من شخص إلى
منصب رئاسة الجمهورية ،بينما
ك��ان��ت االن��ت��خ��اب��ات س��اب��ق�ا ً عبارة
عن استفتاء عام .لذا ،تقوم اللجنة
القضائية العليا بمراقبة تضمن
حسن سير العملية االنتخابية .

قانون االنتخابات كان صريحا ً في
نص على أ ّنه «يحق
هذا الشأن ،إذ ّ
لكل س��وري يقيم إقامة شرعية في
بلد م��ا ،ويحمل ج��واز سفر س��اري
�ي من
المفعول ،و عليه ختم رس��م� ّ
المراكز الحدودية السورية ،يمكنه
أن يتوجه إلى السفارة السورية في
هذا البلد ويدلي بصوته .أما بالنسبة

{ ك���خ���ط���وة أول������ى ف����ي ت���اري���خ
س��وري��ة ف��ي ظ��ل انتخابات رئاسية
تعدّدية ،ما هي أبرز التحدّيات التي
تواجهها اللجنة؟

حتى اآلن ،ال عدد محدّدا ً بالنسبة
إل���ى ال�����دول ال��ت��ي س��ت��ج��ري على
أراض��ي��ه��ا االن��ت��خ��اب��ات ،لكن وزارة
الخارجية السورية ستطلعنا في
ال��وق��ت ال��ق��ري��ب ع��ل��ى ال����دول التي

ا�ستُبعد باقي
المر�شّ حين لعدم
�إيفاء �أوراقهم
ال�شروط الواردة
في قانون االنتخابات

إلى إمكانية االستعاضة عن السفارة
السورية لالقتراع لو حالت سلطات
هذا البلد دون ممارسة هذا الحق ،فهذا
ال يجوز إطالقاً ،ألن السفارة السورية
تمثل الدولة السورية في هذا البلد،
وتعبّر عن سيادة الدولة السورية .

أي مدى يساهم انخفاض
{ إلى ّ
نسبة ال��م��ش��ارك��ة ف��ي ال��خ��ارج على
مجمل العملية االنتخابية؟

ليس هناك من تأثير صريح ،وقد
تنخفض النسبة قليالً ،لكن ذلك لن
يؤثر على رأي الشعب بغالبيته.
نسجل أسفنا على تلك
وهنا ال ب ّد أن
ّ
الدول التي تدّعي الديمقراطية فتقوم
بهذا اإلجراء.

{ كيف ترى الحمالت االنتخابية
للمرشحين ال��ث�لاث��ة ،وم��ا ه��و دور
اللجنة القضائية العليا في مراقبة
الحمالت االنتخابية؟

ت��ق��وم اللجنة القضائية العليا
ب��م��راق��ب��ة دق��ي��ق��ة ل��ع��دم ح��ص��ول
أيّ م��خ��ال��ف��ات س���واء ف��ي ال��دع��اي��ة
االنتخابية أو في غيرها ،ما يكفل
حسن سير الحمالت االنتخابية وفقا ً

للنصوص القانونية .
أح��د المرشحين ف��ي لقاء سابق
معنا اعتبر أن المؤسسات الرسمية
الحكومية ت��ق��وم بحمالت دعائية
للمرشح الدكتور بشار األس���د ،ما
اع��ت��ب��ره مخالفة دس��ت��وري��ة .أنتم
كلجنة انتخابات ،أي��ن دورك��م إزاء
ممارسات كهذه إن وجدت؟
هذا الكالم غير دقيق ،وأنا شخصيا ً
أتابع وسائل اإلعالم الرسمية وكيف
ّ
المرشحين اآلخرين
قامت باستضافة
ولم تستضف الدكتور بشار األسد كما
يدّعون ،وبالنسبة إلى المؤسسات
الحكومية الرسمية ،ك��ان القانون
واض��ح �ا ً ف��ي ه��ذه النقطة ،إذ حظر
بشكل ت��ام على أيّ دائ��رة حكومية
رسمية أن تقوم بحملة انتخابية أليّ
مرشح.
م��ا ه��ي أب��رز األم���ور اللوجستية
المتبعة لضمان جاهزية المراكز
االنتخابية في المحافظات السورية؟
قامت اللجنة العليا بتسمية أعضاء
اللجان الفرعية ف��ي المحافظات،
واج��ت��م��ع��ت ب��ه��م وز ّودت����ه����م بكل

{ هل من مانع في التعاون مع
البعثات الدبلوماسية ل��دى ال��دول
ال���ص���دي���ق���ة ل��ي��ت��س��نّ��ى للسوريين
المقيمين فيها م��ن ممارسة حقهم
االنتخابي؟

التعليمات الالزمة ،وذلك بالتنسيق
مع المحافظ للقيام بجوالت ميدانية
على مراكز االنتخاب ،لتفادي حصول
م��خ��ال��ف��ات ،م��ا يضمن حسن سير
العملية االنتخابية.

{  13م����ح����اف����ظ����ة س��ت��ش��ه��د
انتخابات ،وحدها الرقة بحسب ما
ت��داول��ت��ه وس��ائ��ل إع�لام��ي��ة ،ال يوجد
فيها مراكز اقتراع ،كيف ينعكس هذا
الواقع على االنتخابات؟

الظروف الأمنية
قد تحول دون �إجراء
االنتخابات
في بع�ض المراكز
اللجان الفرعية ُشكلت ف��ي كل
المحافظات بما فيها الرقة ،لكن قد
تحول الظروف األمنية دون إجراء
انتخابات في بعض المراكز ،بسبب
الظروف التي تمر بها البالد  ،لكن
قسما ً كبيرا ً من سكان الرقة نزحوا إلى
المحافظات األخ��رى بسبب األعمال
اإلره��اب��ي��ة ،وال يُمنع على اإلط�لاق
ممارسة واجبهم االنتخابي في أيّ
مركز قريب من أماكن تواجدهم.

{ بما يتعلق بمحافظة الحسكة،

المادة  109من قانون االنتخاب
كانت صريحة في ذلك وج��اء فيها:
«يعاقب بالغرامة المالية من 25000
ليرة سورية إلى  50000ليرة سورية
كل من اقترع وهو يعرف أنه محروم
من حق االنتخاب أو موقوف عن هذا
الحق ،أو اقترع ألكثر من مرة.
�ص القانون بالنسبة إلى
كما ن� ّ
المرشحين على معاقبة كل مرشح
ب��غ��رام��ة م��ال��ي��ة م��ن  50000إل��ى
 100000ليرة سورية في حال ألصق
البيانات وصور الحملة االنتخابية
خارج األماكن المخصصة.
كما يعاقب بالحبس من شهر إلى
سنة ،وبالغرامة من  25000ليرة
سورية إلى  50000ليرة سورية ،كل
عضو من أعضاء لجان مراكز االقتراع
مكلّف تلقي أوراق التصويت أو
إحصائها أو فرزها ،وقام بأخذ أوراق
منها بطريقة غير مشروعة أو أضاف
إليها أو أفسدها أو قرأ اسما ً غير االسم
المقيد فيها.
كما ي��ع��ا َق��ب بالحبس م��ن سنة
إل��ى ث�لاث س��ن��وات ،وبالغرامة من
 100000ليرة سورية إلى 200000
ليرة س��وري��ة ،ك��ل م��ن اقتحم مركز
االقتراع بالقوة أو ح��اول اقتحامه،
لمنع الناخبين من اختيار مرشح من
المرشحين ،أو أجبر ناخبا ً بالقوة أو
بالتهديد بأيّ وسيلة لتغيير رأيه.

{ كيف ُت��ف�� َرز األص���وات وتعلن
النتائج؟

ت��ب��دأ عملية التصويت الساعة
السابعة صباحا ً وتنتهي في تمام
الساعة السابعة م��س��اء ،ث � ّم ُتفرز
ّ
وتطلع اللجان الفرعية
األص���وات،
على نتائج الفرز التي تخبر بدورها
ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ،وف��ي
ح��ال حصول أح��د المرشحين على
الغالبية المطلقة يعتبر فائزاً ،وفي
حال عدم حصول أي من المرشحين
على الغالبية ،يعود االختصاص إلى
المحكمة الدستورية العليا لتعلن
ب��دوره��ا إع���ادة االن��ت��خ��اب��ات خالل
أسبوعين بين المرشحين الذين
حصلوا على أكثر نسبة من األصوات،
وبعدئ ٍذ يُع ّد المرشح الحائز أكثر
نسبة من األصوات فائزا ً .

يذاع الحوار كامالً الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم
على قناة «توب نيوز» الفضائية ،التردّد «،»12034
واإلعادة الساعة الحادية عشر ليالً.

بب�ساطة...
الو�ضع في �سورية اختلف!!!
} جهاد أيوب
ما حدث أمس من تجاوب المغترب السوري في البالد التي يعمل
فيها ،مدليا ً بصوته لرئيس بالده ،أوجد أكثر من معادلة ،أهمها أن الواقع
وصب في صالح بناء الدولة القائمة ،وجعل الصورة أكثر
قد تغيّر،
ّ
وضوحاً ،وأربك من ال يزال يؤمن بتدمير سورية ككيان وكشعب ،وهذا
واقعي اآلن.
يتطلّب م ّنا اإلشارة إلى ما هو
ّ
مع بدايات األح��داث «الشوارعية» في سورية ،أشرنا إلى أن هذا
التحرك ال معارضة فيه ،بل ثمة مجموعات معترضة ،ومرتزقة يرمون
إلى السيطرة والتدمير والقتل ،وإلغاء الوجود السوري كدولة موحدة.
ه ّم هذه الزمر كان تحقيق المشروع الصهيو ـ أميركي ،تدرك ذلك أم ال،
وحجته أن التعامل مع
مع أن القسم األكبر منها كان يعمل بقناعة تامة،
ّ
الشيطان يجوز من أجل تحقيق الهدف.
عام  2004اعترف رجب طيب أردوغان بأنه هو شخصيا ً صمام أمان
إنجاح المشروع في المنطقة ،وال ننسى انبطاح بعض مدّعي «الزعامة»
في لبنان وما فعلوه ضد المقاومة قبل ع��دوان تموز وخالله وبعده،
واستغاللهم اغتيال الرئيس رفيق الحريري في تدعيم حركتهم ،وإشعال
كل الجبهات ضد المقاومة ،وجعل لبنان منصة لتحقيق ذاك المشروع
الذي أصبح مطلبا ً ملحا ً بعد سقوط «إسرائيل» في وحل حرب تموز،
فـ«إسرائيل» لم تعد قوة حاسمة ،وتحتاج إلى من يعينها ،ووجدت
ضالتها لدى بعض األنظمة األعرابية ،ناهيك عن عدم رغبتها في شن
الحرب على لبنان وسورية بوجود وكالء.
ما نشير إليه ال يلغي وجود مطالب شعبية إصالحية محقة ،وغالبية
الشعب السوري ،على ما يبدو ومن خالل اإلقبال الكثيف على التصويت،
استوعبت ما يطاول وطنها وهويتها ،ودور تلك الجماعات اإلرهابية
المرتزقة ،وتنبهت إلى أن المرحلة هي مرحلة التآمر لتفتيت أمة لها
تاريخها .سورية ليست كغيرها من دول العالم ،هي مهد والحضارات،
ومفاتيح الشرق ،وعصب حركة شعوب المنطقة .قد تحاسب سورية
على تاريخها دائماً ،ولكنها اليوم لم تعد تعيش خطورة ما حدث في
شوارعها ،على رغم ما أصابها من دمار ،بل تمكنت من صد فبركات الغزو
والحرب الدولية عليها ،وهذا بعض من المعطيات التي تدل على نجاح
سورية:
سورية التي ُش ّنت عليها حرب إعالمية عالمية كشفت الجزر الفاعلة
والهدامة المزروعة في العرب ،وحدّدت صور التح ّرك اإلعالمي المشبوه
بأبعاده كلّها ،وتحديدا ً في بناء فتنة طائفية عنصرية غوغائية ،ظهرت
بوادرها مع بدايات معارك تدمير حمص وحلب والجوالن ،إذ ُحمل
العلم الصهيوني وأُحرق علم المقاومة ،وأصيب المجتمع السوري في
الصميم ،لكنه استطاع احتواء الكثير من مفاصل هذه المؤامرة ،قابلها
تواصل الرئيس بشار حافظ األسد مع كل فئات شعبه.
حتى اآلن ال قيادة معروفة في المعارضة المعترضة ،و على رغم تعدد
الوجوه ،النتيجة خواء في قيادة مضحكة ال ثقة فيها ،وخطاب مش ّوه
تائه في معارضات مشتتة في غرف الفنادق الفاخرة!
صمود سورية التي ُسلط عليها السيف التركي بوقاحة قلب اتجاه
السيف ،وذلك من خالل وقوع تركيا بأزمات داخلية عنصرية طائفية
فئوية ال تحسد عليها ،والحديث في الغرب عن تف ّكك تركيا والسعودية
شبه قائم في ظل غياب حقوق األقليات فيهما ،والتضييق على الحريات
اإلعالمية.
السعودية (في الملف السوري هي خارج االتفاقات) تسلمت المبادرة
مباشرة من قطر وتركيا ،واليوم تحاول أن تتسلّم نافذة لبنانية لتكون
حاضرة في رسم الحلول بين أميركا وروسيا وأحيانا ً إيران .أما دور
قطر اآلن ،فمحدد بدور قناة «الجزيرة» التي فبركت األحداث وتاهت مع
فبركاتها.
مصر بعد خلع حسني مبارك ومحمد مرسي واإلخ��وان ليست كما
كانت في المشروع ،ومع األيام ،سيأخذ تحرك شعبها الطريق العروبي
والقومي من خالل العودة إلى قضية فلسطين ،وفلسطين هي صمام
األمان لوجود العرب.
روسيا والصين ال تف ّرطان بسورية وبدورها في هذه المرحلة ومع
كل مرحلة دبلوماسية يتأكد ذلك ،وإيران شبه تكامل سياسي عسكري
اقتصادي جماهيري إعالمي مع سورية ،وبغداد تساند تحركات الرئيس
السوري بعد مجابهتها الفعالة عسكريا ً زمرا ً إرهابية مسلحة منطلقة من
حدودها ،ولبنان لم يعد كما ما كان بعد اغتيال الحريري ،ومشروع 14
شباط مع األي��ام ،ومع انتصار وحدة سورية والحسم الميداني ّ
خف
بريقه ،وأصبح فعليا ً شبه ميت ال حياة فيه إال إذا وقع ال��دم ،لديهم
شطارة في استغالل الدم ،ولم تعد هذه الجريمة مؤثرة!!
كل هذه األمور ،وغيرها تدل على فشل المشروع التفتيتي في سورية،
وأصبح أيّ تحرك ضدها يشكل أزمة في وجه من خطط ومن تب ّنى ،وهو
يدرك قبل غيره أن نجاح الرئيس بشار األسد في انتخابات الرئاسة
المقبلة يعني نجاح الشعب السوري المعتدل .وتف ّوق سورية على
التفتيت سيشكل خطرا ً على كل من تطاول ،تج ّرأ ،تحرك ،فتن ،قتل،
أحرق ،وخ ّرب في األرض .سورية كانت المعضلة التي أخافت الحمالت
الصليبية واإلفرنج ،وسورية ما بعد األحداث «الشوارعية» ليست كما
قبلها ،وما يحدث اآلن صوغ مشروع المنطقة وتج ّمعاتها ،وتحالفاتها،
وسياستها المقبلة ،لكن ذلك يُطبخ على نار هادئة ،وتواكبه انتصارات
الجيش السوري ،وظفر سلطة الدولة!

م�شهد �أ�صاب المت�آمرين ب�صدمة وخيبة
ال�سوريون في لبنان يدلون ب�أ�صواتهم في
ٍ

ورقة االقتراع« ...نعم» ل�سورية و«ال» للم�ؤامرة
طي
أحمد ّ
زحمة السير في الشوارع المؤدية إلى اليرزة أم��س ،لم تكن بسبب
األشغال المهترئة التي احترفت الدولة اللبنانية تطبيقها على مدى
العقود الماضية.
ولم يكن سببها أمطار غزيرة هطلت في غير موعدها ،فاستحالت سيوال ً
وينابيع في الشوارع.
ولم يتسبب بهذه الزحمة اعتصا ٌم ألساتذ ٍة وموظفين ومتعاقدين
ومتقاعدين يتج ّرعون م ّر الظلم من كأس سلسلة رتب ورواتب لم يعرف
جهابذة التشريع والتنفيذ في لبنان سبيالً إلقرارها عادل ًة.
الزحمة في الشوارع المؤدية إلى اليرزة أمس كان سببها أمر وحيد
أوح���د :ت��د ّف��ق مئات اآلالف م��ن السوريين ،ال ليدلوا بأصواتهم في
ّ
المنظمة في لبنان في السفارة السورية،
االنتخابات الرئاسية السورية،
حي
شعب
نحن
«نعم،
وليقولوا:
المؤامرة،
بل ليقولوا «ال» في وجه
ّ
يمارس الديمقراطية بأبهى حللها».
مشهد التفق الجماهريّ السوريّ إلى اليرزة أمس ،ساهم كثيرا ً في قلب
المعادالت رأسا ً على عقب .وكأني بالمتآمرين على سورية ،والمساهمين
في هذه المؤامرة ،يلطمون وجوههم ،ويسترون عري خيبتهم ،هم الذين
شعب ينقلب على وطنيته ،ينقلب على طينته ،أسو ًة
كانوا يراهنون على
ٍ
بحفن ٍة من المتخاذلين المستفيدين من رفاهية األوتيالت األوروبية
والتركية .لكن الشعب السوريّ خذلهم ،وأراد أن يكون ركنا ً هاما ً في
معادل ٍة ال يمكن أليّ مؤامر ٍة في الدنيا أن تكسرها :قيادة حكيمة ـ جيش
عقائديّ باسل ـ شعب أصيل.

مشهد االنتخابات في مقر السفارة السورية أمس ،الذي كان مضيئا ً فيه
مشهد الحضور الكثيف والهتافات والالفتات ،قابله ما برز في اإلعالم ،من
خالل التصريحات اإلذاعية ،والتغريدات على «تويتر» ،والـ«بوستات»
يصب في انقضاض
على «فايسبوك» ،وحتى إصدار البيانات ،وك ّل ذلك
ّ
البهي ،في محاول ٍة
المشهد
أشاوس قوى الرابع عشر من آذار على هذا
ّ
لتشويه الصورة ،وعرقلة االستحقاق ،لكنهم ـ األش��اوس ـ ال ي��درون ما
يقولون ،فقد ينقلب كالمهم عليهم ،وهل َمنْ يغفر؟!
انقالب في المواقف
ش ّر البليّة ما يضحك ،وأطرف الضحك ما يدل على
ٍ
وتبدّل بين ليلة وضحاها ،وه��ذا ما ينطبق على األش��اوس .فالقاصي
والداني ومن بينهما يعرفون جيدا ً ـ مع بدء المؤامرة على سورية ـ كيف
لبس جهابذة الرابع عشر من آذار لبوس األم الرؤوم والقلب العطوف،
وكيف انهمرت دموعهم غزيرة على النازحين السوريين ،مدّعين العطف
واإلنسانية والشفقة ،طارقين أبواب السفارات كلّها والهيئات والمنظمات
العالمية ،من أجل تمويل «مؤازرة الشعب السوري النازح من أرضه».
ظ ّنوا حينذاك أن هؤالء النازحين معارضون للنظام ،ال بل اشترطوا عليهم
في ما بعد ،أن يظهروا بمظهر المعارضة مقابل «اإلعانات اإلنسانية».
لكن ما جرى أمس إزاء التدفق الهائل من أجل االقتراع في االنتخابات،
أص��اب صقور الرابع عشر من آذار بصدمة ،فتنكروا سريعا ً لعطفهم
ولقلوبهم الرقيقة .وف��ج��أ ًة ،أصبح «النازحون المغتربون قسرا ً عن
ديارهم»« ،شبيحة األسد» ،و«بلطجيي األسد» ،و«عناصر االستخبارات
السورية» ،ووجب ترحيلهم ،ال بل طردهم .وذهبت مي شدياق إلى ح ّد
مطالبة األمم المتحدة بـ 1559جديد لطرد النازحين السوريين من لبنان.
كأني بها تقول« :فكرناكم ضد بشار ،جايين تنتخبوه؟؟»!
أ ّما النائب القواتي فادي كرم ،فغ ّرد عبر «تويتر» ال ندري إن كان فعل
يصح) قائالً« :فليغادر شبيحة بشار األسد األراضي اللبنانية
التغريد هنا
ّ
فوراً ،وليذهبوا لدعمه على أراضيهم بدل إزعاج اللبنانيين واستفزازهم».
نعم ،فالمشهد يستف ّز النائب كرم ،هو ال
يحب أن يرى الشعب السوريّ
ّ
ينتخب رئيساً ،أ ّيا ً كان الرئيس ،فالمشهد المحبّب لدى ابن حزب أتقن
الذبح على الهوية ،مشهد العصابات اإلرهابية التكفيرية في سورية
الميداني وتأكل األكباد
التي تقطع الرؤوس وتبقر البطون وتنفذ اإلعدام
ّ
البشرية وتغتال التاريخ وتغتصب وتش ّرد ووو ...يا حبّذا لو سمعنا م ّر ًة
واحد ًة من الدكتور وحكيمه تعليقا ً واحدا ً على هذه الجماعات اإلرهابية.
أما م��روان حماده ،الذي يحب أن يكون له «ق��رص» في كل «عرس»،
�ـ«أس� َ
ف� ِ
�ف النتقال البلطجة األس��دي��ة إل��ى قلب لبنان» ،واص��ف�ا ً مشهد
االنتخابات بـ«المخجل» .وكذلك كان رأي أكرم شهيّب ،أما حزب الكتائب،
فكان قلبه على اللبنانيين العالقين في زحمة السير ،وكأن أمس كان اليوم
الوحيد الذي تشهد فيه شوارع لبنان زحمات سير!
لم ُيغِ ظ مشهد أمس صقور الرابع عشر من آذار فحسب ،بل أوقعهم في
مشكلة أخرى ،فإذا كان السوريون الذين بلغ عددهم أمس أمام السفارة
السورية في اليرزة مئات اآلالف «شبيحة» ،فأين هم المعارضون من
الشعبي «النازح» وطنيا ً
النازحين وكم هو عددهم؟! وإذا كان هذا الدفق
ّ

ويعشق وطنه ،فكم هو عدد الذين لم يغادروا سورية ،الذين يستعدّون
لالقتراع بأصواتهم في الثالث من حزيران المقبل؟
وغذا كان أركان الرابع عشر من آذار مع الديمقراطية للشعب السوري
منذ بداية المؤامرة على سورية ،لماذا يقفون ضدها اليوم؟
يبدو أن ه��ؤالء ليسوا سوى نافذة نط ّل من خاللها على المتآمرين
الحقيقيين ،ن��زالء األروق���ة المظلمة ف��ي البيت الالأبيض األميركي،
والمحافظون الجدد ،وأصحاب الجاه في اللوبي الصهيوني ،الذين
يستسيغون الديمقراطية للشعوب متى كانت هذه الديمقراطية مواتية
لمصالحهم االستعمارية ،ويحاربونها ويحجبونها ويتنكرون لها عندما
ال تتناغم مع مصالحهم ومراميهم.
مشهد أمس ،والذي شهد وضع أكثر من ثالثمئة ألف صوت في صناديق
االقتراع بحسب التقارير األولية ،والذي شهد أيضا ًً تمديدا ً لالقتراع يمتد
إلى نهاية اليوم ،هذا المشهد كان له دالالت عدّة نذكر منها:
ـ بداية نهاية المؤامرة على سورية من خالل اكتمال بدر معادلة القيادة

والجيش والشعب.
ـ بدء اضمحالل المجموعات اإلرهابية التي ترى بأ ّم العين التفاف
الشعب حول قيادته وجيشه ووطنه.
ـ سقوط نظرية «الحراك الشعبي والمعارضة السلمية» التي رافقت
مؤامرة «الربيع العربي» ،والتي لم تكن سوى فبركة من فبركات اإلعالم
المتآمر.
ـ استفاقة الشعوب الغربية ،ال سيما األوروبية ،ومساءلة الحكام حول
الخديعة التي حيكت ض ّد سورية وض ّد الرئيس بشار األسد ،فإذا كان هذا
ُفسر هذا التد ّفق النتخابه من قبل شعب
الرئيس دمويا ً وديكتاتوراً ،كيف ي َّ
سورية؟!
تيسرت أمامه المهمة ،واليوم
أمس ،انتخب من السوريين في لبنان من ّ
يبحث آخرون كثيرون عن فرصة لإلدالء بأصواتهم ،هذا الصوت الذي
يحمل الـ«نعم» والـ«ال» في آن واحد .نعم لسورية وال للمتآمرين!

تصوير :ت ّموز

