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حمليات �سيا�سية

«العودة» اال�ستراتيجية
بين حزب اهلل وحركة حما�س
 روزانا ر ّمال
ليست ال �ل �ق��اءات ال�ت��ي ُع �ق��دت ب�ي��ن م�س��ؤول�ي��ن مركزيين
عن حركة حماس وح��زب الله في لبنان عقب التصريحات
اإلي��ران �ي��ة ال��واض�ح��ة ال�م��وق��ف لجهة دع��م ال�ح��رك��ة «كحركة
مقاومة» ،واللقاءات معها ،سوى مؤشر أكيد على ترتيبات
سياسية جديدة في المنطقة.
كانت األزم��ة السورية سببا ً أساسيا ً في توتر العالقات
بين دمشق وحركة حماس ،وتصدّع العالقة في مكان ما مع
حزب الله في لبنان.
لم ينظر إلى الحركة في لبنان في غير مرة النظرة نفسها
من جمهور حزب الله وباقي حلفائه ،إلى درجة اللجوء الى
بعض حديث ع��ن تخوين م��ن هنا أو هناك ساهم ف��ي توتر
الوضع األمني في الضاحية أو غيرها من المناطق.
ليس جلوس حركة حماس مع حزب الله في لبنان ،أو إعادة
«إصالح ما تصدّع» هو «تحصي ٌل حاصل» ،باعتبار أنّ إيران
من خالل كبار مسؤوليها قبل حزب الله التقوا الحمساويين
وأص���دروا م��واق��ف واض�ح��ة ح��ول ال�ع�لاق��ة اإليجابية معها
أخيراً ،فحزب الله ركن أساس في «معادلة القتال» ،وحزب
الله ركن أساس في أزمة سورية التي كان اختالف الرؤية
والموقف حيالها سبب األزمة بين حركة حماس ودمشق.
بعض التقارير تحدّث عن تو ّرط حركة حماس على نحو
مباشر في أعمال عسكرية في صفوف المعارضة السورية،
ومن غير المستبعد أن تكون المواجهة الميدانية المباشرة
حصلت بين ح��زب ال�ل��ه وع�ن��اص��ر م��ن ال�ح��رك��ة أو مؤيدين
لها ف��ي س��وري��ة ،و بين ح��زب ال�ل��ه وح��رك��ة ح�م��اس حساب
طويل ،وبينهما الكثير ع ّما حصل في سورية بين أسرار
وتورط مباشر وغير مباشر وكواليس ميدان طويل عريض
وق�ن��وات وخ��رق استخباري م��ن هنا وم��ن ه�ن��اك ،فإسقاط
األس��د واعتباره ديكتاتورا ً وطاغية لم يكن ش�ع��ارا ً رفعته
الحركة فحسب وال أمنية وال موقفا ً أو تصريحا ً عابراً ،ألن
رؤي��ة الحركة المقاومة إلى الصراع مرتبطة برؤية حركة
«اإلخ ��وان» المسلمين ع��ام��ة ،الممتدّة ال��ى مصر ،ووراءه��ا
تركيا جارة سورية اللدود بنظامها الحالي .لذلك فإن حركة
حماس منغمسة فيه فعالً وقوالً ،فالهدف كان توسيع دائرة
نفوذ «اإلخوان».
ع��ودة العالقة «الجيدة»  -إذا نضجت  -بين ح��زب الله
وحركة حماس كحركتين مقاومتين منغمستين الواحد ض ّد
األخرى في الصراع السوري حتى «النخاع» ،ولو رفضت
الحركة االعتراف بأي تدخل ،هي بال شك عودة استراتيجية
وترتيب سياسي إقليمي ج��دي��د رت��ب على إي��ران التوسط
إلصالح ما تهدّم ،بعدما أدركت الحركة أنّ العزلة تالحقها
بفشل مشروع «اإلخ��وان المسلمين» تماماً .هذه الوساطة
تت ّم انطالقا ً من حرص إي��ران على دعم الحركات المقاومة
وتعزيز نفوذها في مواجهة «إسرائيل» والغرب.
ل��م تقطع إي ��ران ي��وم �ا ً عالقتها أو ت �ص � ّوب ن�ح��و جماعة
«اإلخوان المسلمين» ،ال في مصر وال في عالقتها بحلفائها
األت��راك وال حتى القطريين ،فهي تعرف جيدا ً أن��ه سيأتي
ال�ي��وم ال��ذي ُي�ع��اد فيه ترتيب الخريطة السياسة بعد فشل
ال�م�ش��روع ال�غ��رب��ي على س��وري��ة م��ن زاوي ��ة استعصاء فك
الربط بين أرك��ان حلف المقاومة ،أي من زاوي��ة حساباتها
مناص
بعدم القدرة على كسر المحور المتكاتف ،وبالتالي ال
ّ
من دع��م حركة حماس أو احتضانها م�ج��ددا ً بسبب وزنها
الرئيسي وثقلها كرمزية مقاومة فلسطينية.
مرحلة سياسية ج��دي��دة ب��دأت ستنسحب بالتأكيد على
لبنان بجميع استحقاقاته ،فالحكومة الفلسطينية التوافقية
أنجزت ،وهي وحدها مؤشر على تواصل سعودي ـ إيراني
منسق ال يلبث أن يرخي بظالله على االستحقاق الرئاسي
ّ
اللبناني ،فعلى هذا المنوال لو طال الفراغ قليالً ال يبدو انه
سيطول كثيراً ...وإذا كانت العالقات الجدية ستعود فعالً ال
مجاملة بين حزب الله وحركة حماس فإنّ السؤال الباقي هل
ستعود مثلما كانت؟ وهل ستكون مقدمة لعودة الحركة الى
دمشق؟
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رغم محاوالت االبتزاز ك ّلها وتحريك الع�صابات الم�سلحة� ...إعادة انتخاب الأ�سد اليوم ب�أكثرية �ساحقة

االنتخابات الرئا�سية ال�سورية �صفعة قوية للغرب ون�صر جديد لقيادتها
 حسن سالمه
تتّجه األنظار إلى سورية اليوم ،حيث ُتجرى االنتخابات
الرئاسية في سورية ،على وقع السعي الغربي المحموم
ومعه المجموعات المسلحة بمختلف تالوينها اإلرهابية،
للتأثير ف��ي مجرى االنتخابات وال�ح��د ق��در اإلم�ك��ان من
مشاركة الناخب السوري فيها بعدما تيقن الحلف المتآمر
ومعه عصابات المسلحين من أن سائر رهاناتهم على
ضرب الدولة السورية والتأثير في قيادتها سقطت كاملة،
ال بل تمكنت سورية دول��ة وجيشا ً وشعبا ً من إجهاض
سيناريوات التآمر واإلرهاب ضدها.
إذا كان محسوما ً أن الرئيس بشار األسد سيعاد انتخابه
لوالية جديدة ،إال أن مصادر دبلوماسية مطلعة تتوقف
عند مجموعة حقائق ال يستطيع أح��د ف��ي ال�غ��رب ومعه
جميع حلفائه في الخليج وإدارته في االئتالف المعارض
القفز فوقها والمتمثلة في اآلتي:
ـ ال�ح�ق�ي�ق��ة األول� ��ى ،ت��أك��د ق�ب��ل االن �ت �خ��اب��ات م��ن خالل
ال �م �ش��ارك��ة ال��واس �ع��ة ل�ل�ن��اخ��ب ال��س��وري ف��ي انتخابات
الخارج ،ومن خالل إصرار المواطن السوري في الداخل
على أوسع تحضيرات في معظم المدن واألرياف الواقعة
تحت سيطرة الدولة ،أن الشعب السوري يقف وراء قيادته
وجيشه ،بل إن هذين التأييد والدعم في تزايد مستمر.
علما ً أن أكثر من  80في المئة من الناخبين السوريين
ال�م��وج��ودي��ن ف��ي ال��داخ��ل ال �س��وري يقيمون ف��ي مناطق
سيطرة الدولة .فهناك  19.5مليون مواطن يقيمون في

هذه المناطق بينهم تقريبا ً ما يزيد على  12مليون ناخب.
ـ الحقيقة الثانية ،أن جميع محاوالت الغرب وأدواته
للحد م��ن م�ش��ارك��ة ال�ن��اخ��ب ال �س��وري فشلت ول��م تحقق
أهدافها .رغم أبشع الممارسات واألساليب اإلرهابية التي
مورست في الداخل السوري من خالل دفع العصابات
المسلحة إلى مختلف أن��واع القتل واإلج��رام والتخويف
وقطع الطرقات في بعض المناطق أو السيطرة على بعض
اآلخر .كما مارس الغرب االبتزاز والضغط لمنع الناخب
السوري في الخارج من المشاركة في االنتخابات ،وهذا
ما ظهر جليا ً في منع الجاليات السورية من المشاركة
في معظم ال��دول الغربية والعربية ،فالغرب ال��ذي يدعي
ممارسة الديمقراطية يعطي الحق لنفسه بمنع مواطنين
س��وري �ي��ن ي�ق�ي�م��ون ف��ي ه ��ذه ال� ��دول م��ن ال �م �ش��ارك��ة في
االنتخابات! سلوك قمعي وإرهابي يسقط الزيف الغربي
وادعاءاته حول ممارسة الديمقراطية مهما حاولوا إعطاء
تبريرات كاذبة.
ـ الحقيقة الثالثة ،لم يكن ممكنا ً تنظيم االنتخابات وال
إصرار معظم السوريين على المشاركة فيها (يتوقع أن
ينتخب الرئيس األسد بشبه إجماع) لوال صمود سورية
ط��وال أك�ث��ر م��ن ث�لاث س �ن��وات ف��ي م��واج�ه��ة أع�ت��ى حرب
ك��ون �ي��ة ،ول ��وال ال �ت �ف��اف ال�ش�ع��ب ح��ول ق �ي��ادت��ه وجيشه،
وب��ال�ت��ال��ي ح �ص��ول تغيير ج ��ذري ف��ي ال �م��زاج السوري
تجاوز  80في المئة أدى إل��ى انكشاف اللعبة األميركية
الغربية ض��د ه��ذا البلد ال�ع��رب��ي ،وإل��ى ان�ك�ش��اف نموذج
الحكم ال��ذي يعده ال�غ��رب لسورية على شاكلة «داعش»
و»النصرة» وأخواتهما.

ـ الحقيقة الرابعة ،أن حصول االنتخابات والمشاركة
الواسعة المتوقعة فيها يشكالن صفعة قوية لمحاوالت
الغرب تصوير الوضع على غير حقيقته ،والرد سيظهر
واض �ح �ا ً ال �ي��وم ف��ي النسبة ال�ع��ال�ي��ة ال�ت��ي س�ت�ص� ّوت في
االنتخابات وتحديدا ً بـ «نعم للرئيس األسد».
ف��ي األح ��وال كلها ،ت�ق��ول ال�م�ص��ادر الدبلوماسية إن
ن�ج��اح االن�ت�خ��اب��ات أوالً وإع ��ادة التجديد للرئيس األسد
ثانيا ً سيفضيان إلى تغييرات أساسية ،ليس على مستوى
الداخل السوري فحسب بل أيضا ً على مستوى التعامل
الدولي مع األزمة السورية انطالقا ً من اآلتي:
ً
 1ـ إن االن �ت �خ��اب��ات ستعطي دف �ع �ا ً ك �ب �ي��را ل�م��زي��د من
اإلنجازات في الواقع الميداني من حيث اإلنجازات التي
يحققها الجيش السوري ،ومن حيث إتمام المصالحات
ف��ي أكثر م��ن منطقة س��وري��ة ،م��ن خ�لال انضمام المزيد
م��ن ال�م�ج�م��وع��ات المسلحة م��ن ال�ت��اب�ع�ي��ة ال �س��وري��ة إلى
المصالحات.
 2ـ ستؤدي حكما ً إلى تفاقم أزمة االئتالف المعارض
في ظل االنقسامات الحادة التي تعصف بأعضائه وتوجه
بعضهم إلى إيجاد أرضية صالحة للحوار مع الدولة بعد
سقوط الرهانات على الغرب وتدخله في سورية.
 3ـ ستفضي إلى إحداث مزيد من التغييرات لدى مواقع
أساسية في الغرب ،بما في ذلك في الواليات المتحدة ،من
األزمة السورية ،وتحديدا ً ما يتعلق بفتح قنوات التواصل
مع الدولة السورية في م��وازاة القلق الغربي من انتقال
عمل المجموعات المتطرفة إلى داخل تلك الدول.

جنبالط ينفي �سفره
للقاء الحريري

�سالم تر�أ�س اجتماع خلية �ش�ؤون النازحين

نفى رئيس جبهة النضال الوطني
النائب وليد جنبالط التقارير اإلعالمية
المتتالية التي تتحدث عن سفره إلى
العاصمة الفرنسية ب��اري��س للقاء
الرئيس سعد الحريري ،مؤكدا ً «أنه ال
ي��زال في بيروت وعندما يحين موعد
اللقاء سيت ّم اإلعالن عنه رسميا ً تفاديا ً
لالستمرار في نشر سيل من التكهّنات
غير الصحيحة».
وكان جنبالط زار دار مطرانية الروم
األرث��وذك��س ف��ي ب��ي��روت حيث التقى
المطران الياس عودة ،واكتفى جنبالط
بعد اللقاء بالقول« :إنّ هدف الزيارة
شكر سيادة المطران على الكالم اللطيف
واللفتة الكريمة ف��ي وداع الصديق
المشترك توما عريضة».
كما التقى أول من أمس مساعد وزير
الخارجية األميركي السابق ريتشارد
م��ورف��ي وب��ح��ث م��ع��ه ف��ي ال��ت��ط��ورات
السياسية في لبنان والمنطقة.
إل��ى ذل��ك ،داف��ع جنبالط في موقفه
األسبوعي لجريدة «األنباء» عن زيارة
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس
الراعي إلى األراض��ي المحتلة ومدينة
ال��ق��دس ،وق��ال« :لقد سعى البطريرك
الراعي خ�لال ه��ذه ال��زي��ارة إل��ى إعطاء
المسيحيين الفلسطينيين والعرب
ب��ارق��ة أم��ل ورج���اء ف��ي ظ�� ّل ال��ظ��روف
الصعبة التي يعيشونها» .وأضاف« :إنّ
التطورات السياسية واألمنية المتالحقة
التي تشهدها المنطقة ،بدءا ً من فلسطين
م���رورا ً بسورية وال��ع��راق واالنعكاس
السلبي لهذه التطورات على المسيحيين
خصوصاً ،حتمت القيام بخطوة كهذه
لما تحمله من دالالت ورسائل مهمة في
مقدمها ضرورة التمسك باألرض مهما
اشتدّت الصعاب».

ت���رأس رئ��ي��س مجلس ال����وزراء
تمام سالم اجتماع الخلية الوزارية
لشؤون الالجئين ،في حضور الوزراء
الشؤون االجتماعية رشيد درباس،
الداخلية نهاد المشنوق ،والخارجية
والمغتربين جبران باسيل.
وبعد االجتماع الذي استمر قرابة
ساعتين ،أشار درباس إلى أنّ «اللجنة
الوزارية درست التدابير اآليلة إلى
الحد من النزوح السوري إلى لبنان»،
وقررت «ربط قبول النزوح السوري
بوجود معارك عسكرية في المناطق
ال��ق��ري��ب��ة م��ن ال��ح��دود اللبنانية،
وإسقاط صفة النازح عمن يخرج من
لبنان إلى سورية».
كما ت��ق � ّرر «ق��ي��ام وزي���ر ال��ش��ؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة ب��م��ت��اب��ع��ة م��وض��وع
المقيمين في لبنان والذين يحملون
ب��ط��اق��ة ن����ازح خ�ل�اف���ا ً للمعايير
القانونية».
ولفت درباس إلى أنّ المجتمعين
أك��دوا ض��رورة «مباشرة االتصاالت
ال�لازم��ة م��ن أج��ل توفير ال��ظ��روف
المالئمة إلقامة مخيمات آمنة داخل
سورية أو في المناطق العازلة على
الحدود اللبنانية -السورية».
وردا ً على س��ؤال ،أكد درب��اس أنّ
«ه��ذه ال��ق��رارات اتخذت في مجلس
الوزراء سابقاً ،وتطبيقا ً لهذه القرارات
وضعنا الخطوط التنفيذية لها».
وع��ن م��وع��د س��ري��ان تنفيذ هذه
القرارات قال درب��اس« :ب��دأ التنفيذ

سالم مترئسا ً االجتماع
من األول من حزيران ال��ج��اري ،وال
سيما لناحية إسقاط صفة النازح
عن الذين يذهبون إلى سورية ،وهذا
األمر قامت وزارة الداخلية بإبالغه
إل��ى المفوضية السامية لشؤون
الالجئين ،ومنذ هذه اللحظة ستبلغ
الجهات المختصة ،وال سيما الجهات
األمنية على الحدود بعدم قبول أي
شخص بصفة ن��ازح إذا ك��ان يأتي
من أماكن بعيدة أو أماكن ليس فيها
قتال».
وردا ً على سؤال حول كيفية ضمان
عدم تنفيذ هذه القرارات بعشوائية

(داالتي ونهرا)
وعدم ظلم النازحين الذين يضطرون
أحيانا ً إلى مغادرة لبنان والعودة
إليه ،أجاب« :نحن دولة تحتمل فوق
طاقتها ،فلبنان ال يمكنه احتمال نزوح
لسبب اجتماعي أو اقتصادي ،بل
يكفي أنه يتح ّمل مسؤولية نازحين
يشكلون ثلث عدد الشعب اللبناني
لألسباب اإلنسانية واألمنية».
وقال« :نحن حيال أزمة ربما تكون
األخطر في لبنان ،وأعتقد أنّ معظم
األفرقاء اللبنانيين بدأوا ينظرون إليها
كقضية لبنانية ال كقضية مذهبية أو
طائفية أو حزبية أو مناطقية».

«القومي» :قرار وزير الداخلية
في �ش�أن النازحين �سيا�سي وانفعالي
أو في المراكز الحدودية ،أو في أي
منطقة سورية آمنة.
وأض���اف ال��ب��ي��ان :م��ا ه��و معلوم
أنّ قضية النازحين السوريين هي
قضية إنسانية بامتياز ،والتعاطي
م��ع��ه��ا ي��ج��ب أن ي��ك��ون ع��ل��ى نحو
إنساني وليس بخلفيات سياسية،
وللتذكير فإنّ بعض القوى اللبنانية
التي ينتمي إليها الوزير المشنوق،
دأبت خالل السنوات الماضية على
لتوجه
التعاطي مع قضية النزوح،
ّ
م��ن خاللها س��ه��ام االت��ه��ام باتجاه
الدولة السورية ،ولما ثبت أنّ هؤالء
النازحين ،إنما نزحوا بفعل جرائم
المجموعات اإلره��اب��ي��ة المتطرفة،
ج��اء ق��رار وزي��ر الداخلية اللبناني
ليكشف عن سياق انفعالي ،ورد فعل
غير مب ّرر على إقبال السوريين على
المشاركة في االنتخابات الرئاسية
في سفارة بالدهم ،ما يؤكد أن هذا
القرار يتقاطع مع مواقف الدول التي

منعت السوريين من ممارسة حقوقهم
الديمقراطية ومشاركتهم في تحديد
مستقبل بلدهم بارداتهم الحرة.
لذلك ،على الوزير المشنوق إعادة
النظر بالقرار ،أقله التزاما ً بمقولة
«ال��ن��أي بالنفس» ،ال��ت��ي التزمتها
الحكومة ويتخذها فريق  14آذار
ذريعة للهجوم على اآلخ��ري��ن .وأن
تتح ّمل الحكومة اللبنانية مجتمعة
مسؤولياتها حيال ضبط هذا األمر
ووقف مثل هذه التصرفات ،وأن تبادر
فورا ً إلى إبطال القرار.
كما أنّ األم���م المتحدة مطالبة
بممارسة دوره���ا اإلن��س��ان��ي كامالً
تجاه النازحين ،وفق المعايير العامة
الدولية التي تحدّد َمنْ هو نازح و َمنْ
هو غير ن��ازح ،ومن الخطأ الجسيم
أن تتناغم منظمة دولية مع قرار ذي
خلفية سياسية قد تؤدي تداعياته إلى
تعريض عشرات اآلالف من النازحين
إلى الجوع والمرض والمعاناة.
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 استقبل الرئيس العماد اميل
لحود في دارت��ه في اليرزة أمس،
وفدا ً من حركة «أمل» برئاسة بسام
طليس سلمه دعوة لحضور المؤتمر
العام االختياري في  20حزيران
برعاية الرئيس نبيه ب��ري ،كما
ع��رض معه األوض���اع العامة في
لبنان والمنطقة.
والتقى الرئيس لحود وف��دا ً من
المؤتمر الشعبي اللبناني برئاسة
كمال شاتيال الذي قال بعد اللقاء:
«لمسنا كل اإليجابية من الرئيس
لحود الذي يسعى معنا ومع أحرار
لبنان ألن يتم انتخاب الرئيس من
الشعب وأن يكون قانون االنتخاب

توقفت مصادر سياسية
شمالية عند أهمية المهرجان
الذي أقيم في طرابلس في
ذكرى استشهاد الرئيس
رشيد كرامي ،وما شهده
من تبلور لتحالف جديد
بين قوتين طرابلسيتين
وازنتين ،ورأت أنّ ذلك
ستكون له انعكاسات على
خريطة التحالفات االنتخابية
وتوازنات القوى في المدينة
وفي منطقة الشمال عموماً.
يرى خبير مخضرم أنّ
األوضاع االقتصادية في
مصر وحاجتها إلى دعم
الواليات المتحدة ونفوذها
لدى البنك وصندوق النقد
الدوليين ،ستدفع المشير
السيسي إلى التزام الحذر،
وبالتالي عدم مباشرة أي
سياسة إقليمية من شأنها
إزعاج واشنطن ومن ورائها
«إسرائيل».

�أميركا واالنتخابات الرئا�سية ال�سورية
} ساندرا علّوش

الت�صرفات
طالب الحكومة ب�إبطاله و�ضبط مثل هذه
ّ

اعتبر ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي أنّ ق��رار وزي��ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق إسقاط
صفة ن���ازح ع��ن ك�� ّل س���وري يدخل
األراضي السورية ،هو قرار سياسي،
ينطوي على محاولة مكشوفة للضغط
المباشر على السوريين لمنعهم
من ممارسة حقهم الديمقراطي ،في
االنتخابات الرئاسية السورية.
ورأى ال��ح��زب القومي ف��ي بيان
أمس ،أنّ ق��رارا ً كهذا مخالف ألبسط
تنص عليها
القواعد والقيَم ،التي
ّ
مبادئ حقوق اإلنسان ،إضافة إلى
أن��ه يتعامى ع��ن حقيقة ساطعة،
وه���ي أنّ ن���زوح أع����داد ك��ب��ي��رة من
السوريين من قراهم وبلداتهم هو
بسبب جرائم المجموعات اإلرهابية،
كما أنّ ال��ن��ازح ال��س��وري ال ينتفي
عنه الحق الديمقراطي بالمشاركة
في االنتخابات ،طالما أنه يستطيع
ممارسة هذا الحق في سفارة بالده

خفايا
خفايا

على أساس النسبية».
ومن زوار لحود ،رئيس الحركة
اللبنانية الديمقراطية جاك تامر
يرافقه مسؤول قسم الشباب في
الحركة الرائد المتقاعد محمد عرب.

 استقبل قائد الجيش العماد
جان قهوجي ،في مكتبه في اليرزة
أمس ،النائب العام المالي القاضي
علي إبراهيم.
ث��م استقبل محافظ بعلبك -
الهرمل بشير خضر ،وتناول البحث
األوضاع العامة.
 استقبل وزير الصحة العامة
وائل أبو فاعور في مكتبه في الوزارة

أم���س ،ممثل األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة في لبنان ديريك بالمبلي،
وتناول البحث شؤونا ً ذات اهتمام
مشترك.
زار السفير األم��ي��رك��ي في
لبنان ديفيد هِ ْل قصر بسترس حيث
التقى وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل .كما زار هِ ْل الصرح
البطريركي ف��ي بكركي وع��رض
األوض����اع ال��ع��ام��ة م��ع البطريرك
ال���م���ارون���ي م���ار ب���ش���ارة ب��ط��رس
الراعي.
وزار هِ ْل أيضا ً السراي الحكومية
حيث استقبله رئيس الحكومة تمام
سالم.

يحاول المسؤولون األميركيون وشركاؤهم األوروبيون التقليل
من أهمية االنتخابات الرئاسية السورية ،خاصة بعد الصفعة التي
تلقوها من السوريين الذين انتخبوا في الخارج ،فكان حجم المشاركة
مذهالً ،وكانت الصورة أص��دق إنباء من الكتب .فباتوا أكثر خشية
من يوم االنتخابات الرئاسية على األراضي السورية .هم الذين رأوا
مشهد السوريين المقبلين على السفارات السورية لينتخبوا ،لم يعد
في إمكانهم حفظ م��اء الوجه بعد ث�لاث سنوات من الكذب والضخّ
اإلعالمي .لم يعد يسعهم إالّ الترقب وإع��ادة الحسابات للتعامل مع
الملف السوري بعد هذا اليوم ،بعدما هزمتهم ص��ورة واح��دة كانت
كافية إلعادة الحقيقة إلى الواجهة ،وإلحراجهم أمام شعوبهم ،وإنهاء
هذه الحرب المحمومة ،على عكس ما يشتهون.
جميع تصريحات المسؤولين األميركيين واألوروب �ي �ي��ن التي
أدلوا بها في األيام األخيرة عن عدم شرعية االنتخابات ،والتقليل من
أهميتها ،تخالف الواقع تماماً ،فهم األكثر اهتماما ً بهذه االنتخابات.
واهتمامهم ليس بنتيجتها ألنهم يدركون مدى شعبية الرئيس بشار
األسد ،وأن فوزه بات مؤكدا ً وسيتعاملون مع هذه النتيجة كنصر له
ولو لم يعترفوا بذلك علناً .فبعد انتخابات الخارج ،وفي لبنان خاصة،
باتوا يشككون في وجهة السوريين الحقيقية ،وأضحت المعارضة
فأي انتخابات نموذجية للسوريين لن تكون على شكل
بال صدقيّةّ .
االنتخابات في لبنان مثالً ،ألن لدى لبنان توازنا ً سياسيا ً بين النظام
والمعارضة ،وهذا غير متوافر في الحالة السورية مثلما تبيّن لهم .لكن
أي المدن السورية
ج ّل اهتمامهم
ينصب على حجم المشاركة وفي ّ
ّ
ستتركز .سيراقبون درج��ة حماسة دمشق وحلب ،حمص وحماة
ودرع��ا .سيركزون اهتمامهم على المناطق التي يعتبرونها حاضنا ً
طائفيا ً للمعارضة ،وستضعها االستخبارات تحت المجهر لمراقبة
اإلقبال على االنتخابات وإحصاء أعداد الناخبين من النساء والرجال
والعجزة والملتحين والمن ّقبات وط�لاب الجامعات ورج��ال األعمال
والموظفين والمعلمين واألح ��زاب والنقابات والعاطلين عن العمل
واألط �ب��اء والفنانين ورج��ال السياسة وال��دي��ن .وسيق ّرر في ضوء
النسب المئوية التي يتوصلون إليها ما إذا كانت حربهم على سورية
فشلت أم أنهم سيستم ّرون في مخططاتهم ألنها تنجح.
بعض ه��ذه المخططات يتحدث ع��ن تحضير م�ش��اري��ع إلص��دار
ق ��رارات دولية لسحب تمثيل الحكومة السورية الحالية في األمم
المتحدة وتسليم مقعدها إلى «حكومة االئتالف المعارض» بضغط من
دول عربية إلى جانب أميركا وبريطانيا وفرنسا.
كما أنّ تصريحات الرئيس األميركي باراك أوباما في كلية «ويست
بوينت» العسكرية أخ �ي��راً ،وال�ت��ي أك��د فيها زي ��ادة ال��دع��م األميركي
للمسلحين السوريين تعتبر بداية مرحلة جديدة تحدّد طبيعة التدخل
األميركي ف��ي س��وري��ة ،والدليل م��ا نشرته صحيفة «وول ستريت
جورنال» من أنّ الرئيس أوباما سيسمح للبنتاغون بتدريب مقاتلي
المعارضة السورية المعتدلة (كما سماها) ما يعكس قلق اإلدارة
األميركية من تصاعد قوة الجماعات اإلسالمية المتشدّدة .ويمكن
ق ��راءة ه��ذه التصريحات وغيرها ب��أنّ ثمة مشروعا ً إلن�ش��اء قوات
«كونترا» سورية كالتي أنشئت في نيكاراغوا في ثمانينات القرن
الفائت.
تركز ال��والي��ات المتحدة األميركية على ح��رف ميزان القوة في
الحرب ال��دائ��رة ،إنْ أمكن ،وتحاول تقديم بديل من تنظيم «القاعدة»
للجيل الشاب من السوريين الراغبين في القتال وتطويع بعضهم
ليكونوا عمالء للوكاالت األمنية األميركية .قرار أوباما جاء بعد عامين
على رفضه خطة تقدمت بها وزيرة خارجيته السابقة هيالري كلينتون
مع مسؤولين كبار في طاقمه لتدريب «المعارضة السورية المعتدلة»،
لكن الرئيس األميركي رفض الخطة آنذاك ،فالمعارضة غير منظمة وقد
تج ّر الواليات المتحدة األميركية إلى حرب فتدخل عسكري مباشر.
إذن ،لِ َم اتخذ أوباما هذا القرار وفي هذا التوقيت تحديداً؟
ق��رار أوب��ام��ا باتخاذ الخطوة التي رفضها سابقا ً لناحية تكثيف
تسليح المعارضة السورية وتدريبها ،والتي ب��دأت العام الفائت،
وإرسال قوات أميركية إلى األردن وغيره من الدول لتدريب وحدات
المعارضة السورية ،كان نتيجة تصاعد خطر الجماعات الجهادية في
سورية والمرتبطة بتنظيم «القاعدة» ،ما يجعلهم يتعاملون مع قضايا
تتعلق بأمنهم القومي.
لنا جميعا ً أن نتذكر كيف ع ّومت «عصابات الكونترا» في نيكاراغوا
في الثمانينات على أنها حركة ديمقراطية مقاومة تسعى إلى إسقاط
االستبداد والقمع وتصوير اإلجرام المرتكب من «فرق الموت» على أنه
انتهاكات تقوم بها الحكومة الساندينية ،وبذلك تضمن إدارة رونالد
ريغن لنفسها حق تمويل «عصابات الكونترا» بما يزيد على خمسين
مليون دوالر بحلول عام  1984مقابل تدمير البالد تدميرا ً ال رجاء لها
بعده.
لكن على المعارضة السورية أن تتذكر سقوط سايغون عام .1975
تلك الهزيمة النكراء للجيش األميركي ال��ذي تخلى عن الفيتناميين
الجنوبيين في لحظة واح��دة فأجلى قواته ،تاركا ً أل��وف الفيتناميين
يواجهون مصيرهم بأنفسهم .ومثلما نسيت سايغون ،نسيت هزيمة
األميركي فيها.
ذلك كلّه لن يقلل من أهمية هذا اليوم بالنسبة إلى السوريين والعالم
بأسره .فهو بال ريب تح ّول ديمقراطي في تاريخ سورية الحديث
يحسب للقيادة السورية وللسوريين أنهم أنجزوه رغم الحرب الدائرة،
والضغوط الدولية الهائلة التي مورست عليهم كي تحول دون أن يصل
الصوت السوري إلى صندوق االنتخاب ويقول ماذا يريد وينتخب َمن
يريد رئيسا ً له لسبع سنوات حاسمة في تاريخ سورية ومصيرها.

