
قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

أجـــرى الــنــظــام الــســوري، بــدعــم من 
حــلــفــائــه فـــي روســـيـــا وإيــــــــران، في 
انــتــخــابــاٍت  مــايــو 2021،  ــار/  أيــ  26
رئــاســيــًة، ش     ارك فيها إلــى جــانــب رئيسه 
بشار األســد، مرشحان اثنان مغموران يمكن 
ــن، هــمــا مــحــمــود مرعي  وصــفــهــمــا بــالــصــوريَّ
ــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي، 27  ــلــــوم. وفـ ــلـــه ســ ــد الـ ــبـ وعـ
أيـــار/ مــايــو، أعــلــن رئــيــس »مجلس الشعب«، 
حــمــودة صــبــاغ، عــن فــوز األســد بــواليــة رابعة 
في االنتخابات الرئاسية للجمهورية العربية 
بينما  األصـــوات،  السورية بنسبة %95.2 من 
حصل مرعي على أكثر من %3 بقليل، وسلوم 
النتائج بدت  أن  الــرغــم مــن  على %1.5. وعلى 
كأنها ُمعّدة قبل االقتراع، فإن النظام تعامل مع 
هذه االنتخابات ونتائجها باعتبارها »إعالن 
نصر« بعد حرب استمّرت نحو عشر سنوات، 
انتفضوا على  الذين  السورين  خاضها ضد 
حكمه. وقد حرص األسد على اإلدالء بصوته 
فـــي مــديــنــة دومــــا الــتــي تــحــمــل رمـــزيـــة كــبــيــرة 
الــثــورة الــســوريــة، حيث حاصرها النظام  فــي 
طوال الفترة 2012 - 2018، وقصفها بالسالح 
قــبــل أن  فــي آب/ أغــســطــس 2013،  الــكــيــمــاوي 
ــرانـــي عــــام 2018،  يــدخــلــهــا بــدعــم روســــي - إيـ
ويــجــبــر أعــــــداًدا كــبــيــرة مـــن أهــلــهــا الــرافــضــن 
إلـــى مناطق  الـــخـــروج  الـــرضـــوخ لحكمه عــلــى 

املعارضة في الشمال السوري.

كعملية  الــرئــاســيــة  االنــتــخــابــات 
إجرائية

ــابــــات  ــتــــخــ ــلــــى إجــــــــــراء االنــ أصـــــــــّر الــــنــــظــــام عــ
الــرئــاســيــة ضــمــن مـــواعـــيـــدهـــا، أي خــــالل 60 
القائم،  - 90 يــوًمــا مــن انتهاء واليــة الرئيس 
كما تنص على ذلــك الفقرة األولــى من املــادة 
85 مــن دســتــور عــام 2012، وذلــك على الرغم 
مــن االنــتــقــادات الــشــديــدة الــتــي تــعــّرضــت لها 
هـــذه االنــتــخــابــات مــن قـــوى دولــيــة مختلفة، 
بــاعــتــبــار أنــهــا يــجــب أن تــأتــي تــتــويــًجــا لحل 
الكفيلة بإجرائها  سياسي، وضمن الظروف 
فــــي بــيــئــة حــــــّرة ونــــزيــــهــــة، وبـــحـــيـــث يـــشـــارك 
يــمــلــكــون حق  الــذيــن  الــســوريــن  فيها جميع 
االقــتــراع، داخــل ســوريــة وخــارجــهــا. فــي حن 
ــــرت تـــحـــت ســيــطــرة  ــتـــخـــابـــات جـ ــــذه االنـ أن هـ
املناقضة ألّي حرية  األمــنــيــة  الــنــظــام  أجــهــزة 
بت أكثر من نصف  ونزاهة، حتى شكلية، وغيَّ
الشعب السوري قسرًيا بسبب ظروف الحرب 
والـــنـــزوح والــتــهــجــيــر، حــيــث اشــتــرط النظام 
السورين  مــن حــق  التصويت فقط  أن يكون 
أوراًقــا  يملكون  ممن  الخارج  في  املوجودين 
ثبوتية، وغادروا البالد بصورة شرعية، عبر 
أحد املنافذ الحدودية التي يسيطر عليها؛ أما 
النصف اآلخر املوجود في مناطق سيطرته 
فال يملك حرية التعبير عن إرادتـــه، وهــو ما 
الناس على  كان واضًحا في عمليات إجبار 
االقتراع وتفتيش األصابع للتحقق من عدم 
مقاطعتهم االنتخابات والتحقيق مع من لم 

ينتخب أو يعّبر عن ابتهاجه باملناسبة.
التي  السياسي جميًعا  الحل  مــبــادرات  كانت 
تعاملت مع األزمة السورية، بما فيها املبادرة 
العربية األولى في 10 أيلول/ سبتمبر 2011، 
واملـــــبـــــادرة الـــعـــربـــيـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي 22 كـــانـــون 
في  عنان  كوفي  2012، وخطة  يناير  الثاني/ 
نيسان/ أبريل 2012، وبيان جنيف 1 في 30 
حــزيــران/ يونيو 2012، وأخــيــًرا قــرار مجلس 
األول/ ديسمبر  كــانــون  فــي  رقـــم 2254  األمـــن 
إجــراء  تربط  تفاصيلها،  اختالف  على   ،2015
انتقالية  وحكومة  سياسي  بحل  االنتخابات 
أو حكومة وحدة وطنية تشرف على تنظيمها. 
وحتى املسار الدستوري الذي أنشأته روسيا 
في  ومؤتمر سوتشي  أستانا  بموجب مسار 
منه  ُيفهم  كــان   ،2018 يناير  الــثــانــي/  كــانــون 
ــفـــاق على  أن االنــتــخــابــات ســُتــجــرى بــعــد االتـ
مسودة الدستور عبر اللجنة الدستورية التي 
الراعية ملسار أستانا )روسيا  الــدول  توافقت 
وتركيا وإيــران( على تشكيلها، إال أن روسيا 
فاجأت الجميع بفصلها بن املسارين )إجراء 
االنتخابات واالتفاق على مسودة الدستور(، 
وهـــو مــا عــّبــر عــنــه صــراحــة وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــه  ــارتـ ــــالل زيـ ــــي، ســـيـــرغـــي الفــــــــروف، خـ ــــروسـ الـ
إلــى دمــشــق فــي أيــلــول/ سبتمبر 2020، وهو 
تحّدث  عندما  له  موقًفا سابًقا  يناقض  كــالم 
ــزيــــران/ يــونــيــو 2018 عـــن ضـــــرورة أن  فـــي حــ
يحدد الشعب السوري مستقبل بــالده، »عبر 
أساس  على  ونزيهة،  حــرة  جديدة  انتخابات 

دستور جديد للبالد«.
ــفــــاوضــــات  كــــــان واضـــــًحـــــا خــــــالل جـــــــوالت املــ
الخمس التي عقدتها اللجنة الدستورية في 
الفترة بن االتفاق على تشكيلها في أيلول/ 
سبتمبر 2019 وربيع 2021، أن استراتيجية 
الــنــظــام هـــي كــســب الـــوقـــت، ولــلــدقــة إضــاعــة 
الوقت، وصواًل إلى موعد إجراء االنتخابات 
التي أراد عبرها اإلعالن عن رفضه ألي حل، 
أو حــتــى تــســويــة، والــقــضــاء عــلــى أي فرصة 

للوصول إلى حل سياسي مع املعارضة.

قصة األرقام
النظام  يــولــي  السلطوية،  األنظمة  كــل  مثل 
الــــســــوري أهــمــيــة كـــبـــرى لــــأرقــــام املــرتــبــطــة 

بنسب  متعلقة  أكانت  ســواء  باالنتخابات، 
املــشــاركــة أم الــتــأيــيــد، ويــعــتــبــرهــا مــقــيــاًســا 
لشرعيته التي قد يخدشها انخفاض نسب 
التأييد أو املشاركة فيها. ومنذ االنتخابات 
الرئاسية األولى )االستفتاء( التي فاز فيها 
حافظ األســد بـــ %99.2 عــام 1971، مــا زالــت 
نــســب الــتــأيــيــد الــعــالــيــة تــمــّثــل الــقــاعــدة في 
الـــجـــوالت االنــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة الــثــمــانــي 
 فــي أّي مرة 

ّ
الــتــي جـــاءت بعدها، إذ لــم تــقــل

عن %95، ووصلت في أربٍع منها إلى 99.9% 
فاز  الــتــي   ،2014 عــام  انــتــخــابــات  باستثناء 
فيها بشار األسد بنسبة %88 من األصوات، 
وكانت أول انتخابات بموجب دستور عام 
ــــذي اضـــطـــر الـــنـــظـــام تـــحـــت ضــغــط  2012 الــ
الثورة التي اندلعت عام 2011 إلى وضعه، 
وإنـــهـــاء تــقــلــيــد االســـتـــفـــتـــاءات، حــيــث يــكــون 
الــرئــيــُس املــرشــَح األوحــــد، بــاعــتــبــاره األمــن 
العام لحزب البعث الذي كان بموجب املادة 
للدولة  القائد  »الــحــزب  8 من دستور 1973 
وأن  التعّددية،  بمبدأ  والقبول  واملجتمع«، 
الرئيس هو واحد من بن مرشحن آخرين 
الرئاسة، وإن صار  يتنافسون على كرسي 
ــار مــرشــحــن  ــيـ ــتـ الــتــقــلــيــد يــعــتــمــد عـــلـــى اخـ
مغمورين، في محاكاة للنموذجن، املصري 
والــتــونــســي، قــبــل ثــــورات 2011، فــي خطوة 
التظاهر بتحقيق  شكلية إجرائية غرضها 
شــــرط الـــتـــعـــدديـــة، واّدعـــــــاء أن االنــتــخــابــات 
شرعية، من دون تهديد فرص الرئيس بفوز 

ساحق.
مع ذلك، فقد جاءت األرقام املعلنة في نتائج 
االنتخابات خارج حدود املعقول، إذ أثارت 
نسب االقتراع واملشاركة التي أعلنها رئيس 
مجلس الشعب السوري جداًل واسًعا حول 
صــدقــيــتــهــا؛ فــاّدعــى أن نسبة املــشــاركــة في 
االنــتــخــابــات هـــي %78.64 مــمــن يــحــق لهم 
الداخل  في  السوري  الشعب  من  التصويت 
  14.239.140 عـــددهـــم  ــالـــغ  ــبـ والـ ــارج،  ــ ــخـ ــ والـ
نسمة، وقد عكست هذه األرقام رؤية النظام 
ــــذي أفـــرزتـــه  ــراف بـــالـــواقـــع الـ ــتــ ورفـــضـــه االعــ
األزمة وفق املحددات الثالثة الرئيسة )عدد 
املواليد، وعدد الوفيات، والهجرة واللجوء 
أنتجت قطيعة  التي  الحرب(  الناجمان عن 
ديموغرافية كاملة مع الوضع السابق على 

فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام. وتــقــدر أغلب 
اإلحصاءات أن عدد من تتجاوز أعمارهم 18 
عاًما ممن يحق لهم التصويت في مناطق 
سيطرة النظام ال يتجاوز 6 مالين نسمة. 
فـــي حـــن ُقـــــّدر عــــدد الـــنـــواحـــي الـــتـــي وزعـــت 
عــلــيــهــا صــنــاديــق االقــــتــــراع بــــ 270 نــاحــيــة، 
فــي 154 منها، وجــرت  االنــتــخــابــات  أقيمت 
ــنـــاديـــق فــــي 46  مــقــاطــعــتــهــا مــــع وجــــــود صـ
ناحية أبرزها في درعا والسويداء، أما الـ 70 
االنتخابات  نتائج  فتظهر  املتبقية  ناحية 
عدم وجود صناديق اقتراع فيها لعدم قدرة 
النظام على الوصول إليها ألنها تقع خارج 
سيطرته، ومــن ثم فقد جــرت فيها مقاطعة 
لالنتخابات، وأبــرز هذه املناطق هي إدلب 
والــحــســكــة والــرقــة وديـــر الــــزور وأجــــزاء من 
حلب والالذقية. وبذلك تزيف النتائج التي 
لعدد  التقريبية  األعــداد  النظام  أعلن عنها 
عليها  يسيطر  التي  املناطق  في  املقترعن 
مـــن إجــمــالــي املــســاحــة الــســوريــة وتـــزّورهـــا 

بمضاعفتها.
وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه كـــان واضـــًحـــا أن هــذه 
األرقـــام ســوف تكون أحــد أســبــاب التشكيك 
ــة فــــي نــــزاهــــة االنـــتـــخـــابـــات، الــتــي  ــيـ ــافـ اإلضـ
بــلــغــت حـــد الــســخــريــة، كـــان الــنــظــام مهتًما 
أكثر بمكايدة خصومه وتحّديهم أنه ما زال 
قادًرا على فرض نفسه بالتزوير، على الرغم 
من كل الفظائع التي ارتكبها في حق شعبه. 
والواقع أن النظام أراد من هذه االنتخابات، 
ا بحمالت املرشحن وانتهاء بالنتائج،  بدًء
ــد الــــحــــشــــود فــي  ــاهـ ومــــــا بــيــنــهــمــا مــــن مـــشـ
ــوارع الــتــي تــهــتــف لــأســد  ــشــ الـــســـاحـــات والــ
وتبايعه »على السير خلفه«، إرسال رسالٍة 
إلـــى املــجــتــمــع الـــســـوري واملــجــتــمــع الــدولــي، 
ُتعلن نهاية مرحلة الثورة السورية، وإعالن 
كانت  ولــو  بالقوة،  الفرض  انتصاره بحكم 
قوة دولة أجنبية، وبدء عملية تأهيله على 
ــة، وهــــو ما  ــيـ الــســاحــتــن اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـ
ــــوزه« قــائــاًل  عــّبــر عــنــه األســــد فــي خــطــاب »فـ
»الرسالة لأعداء وصلت، واملهمة الوطنية 

ُأنجزت«.

تداعيات على الحل السياسي
جـــاءت هـــذه االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة لتمثل 
ضـــربـــًة قــاضــيــة لــلــجــهــود الــســيــاســيــة لحل 
األزمــة، والتي تركزت في السنوات األخيرة 
في محاوالت مبعوث األمم املتحدة الخاص 
ــيــــدرســــون، تــحــقــيــق  ــة، غـــيـــرد بــ ــ ــــوريـ إلـــــى سـ
ــــالل املـــســـار  ــرق فــــي جــــــدار األزمـــــــة مــــن خـ ــ خـ
الــدســتــوري، الـــذي فــرضــه الـــروس باالتفاق 
مــع األتــــراك واإليــرانــيــن فــي مــســار أستانا 
إذ  2018؛  عــام  مؤتمر سوتشي  ومخرجات 
بشار  مــّددت حكم  التي  االنتخابات  تجعل 
األســد سبع سنوات جديدة أيَّ مسعى في 
ــذا االتــــجــــاه عــبــثــًيــا، كــمــا ُتــضــعــف فــرص  هــ
تطبيق القرار 2254 الذي ينص على إنشاء 
هيئة حكم انتقالي تضع دستوًرا يتم على 
أساسه إجراء انتخابات يشارك فيها جميع 
السورين داخل سورية وخارجها، وتكون 
ــريـــق حــل  بــمــنــزلــة املـــحـــطـــة األخــــيــــرة فــــي طـ
األزمـــة. وفــي هــذا الــصــدد، اعتبر بيدرسون 
ا من مسار  أن هذه االنتخابات ليست جــزًء

الحل السياسي في سورية.
لــقــد ســعــى الــنــظــام مــن خـــالل »انــتــخــابــاتــه« 

إلى إرسال رسائل عدة، أهمها: اإليحاء إلى 
األزمــة  انتصر، وأن  بأنه  أنــصــاره وحلفائه 
هي  الـــقـــادمـــة  املـــرحـــلـــة  وأن  وراءه،  ــارت  ــ صـ
مرحلة إعادة التأهيل والعودة إلى الساحة 
الدولية، واإليحاء لخصومه بأنهم خسروا 
وبــــات عليهم أن يــتــعــامــلــوا مــعــه عــلــى هــذا 
فشلت؛  إطاحته  محاوالتهم  وأن  األســـاس، 
بــهــذا املــعــنــى تــهــدف هـــذه االنــتــخــابــات إلــى 
تعميم حالة من اإلحباط واليأس بن أفراد 
املجتمع السوري املعارض، بما يــؤدي إلى 
استسالمهم وتسليمهم ببقاء نظام الحكم، 
أي  على  الحصول  ينتظروا  أاّل  عليهم  وأن 
تنازل، مهما كان صغيًرا، بل على العكس، 
االنتخابات باعتبارها تفويًضا  قرأ األسد 
ــد الـــســـوريـــن  ــ ــــه الســـتـــكـــمـــال مـــعـــركـــتـــه ضـ لـ
الذين ثاروا عليه، وقد بدا ذلك واضًحا في 
»خــطــاب الــفــوز«، إذ قــّســم الشعب الــســوري 
قــال، »أسمى  األول، كما  إلــى قسمن، يمثل 
الـــتـــي ال تتغير  تــلــك  ــة«؛  ــيـ ــنـ مــعــانــي »الـــوطـ
ــواء بــالــســالح أو  بــوصــلــتــهــا عـــن الــنــظــام ســ
باالقتراع، واصًفا جمهور مؤيديه »بالثوار 
)الــحــقــيــقــيــن(« ، فــي حــن وصـــف خصومه 

بالخيانة، وتوّعدهم بالشّدة واملالحقة.  

خاتمة
عــلــى الـــرغـــم مـــن األجـــــواء االحــتــفــالــيــة الــتــي 
بــّثــهــا الـــنـــظـــام خــــالل الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة 
ــلـــتـــغـــطـــيـــة عــــلــــى رفــــــــض جــــــــزء كــــبــــيــــر مــن  لـ
ــِن عــــدٍد من  ــْعـ الـــســـوريـــن لــالنــتــخــابــات، وطـ
ــم املــتــحــدة  الــــدول بــشــرعــيــتــهــا، ورفــــض األمــ
اعتبارها خطوًة في اتجاه الحل السياسي، 
ومحاولة رفع معنويات مؤيديه بأن العالم 
ســـوف يــضــطــر بــعــد هـــذه االنــتــخــابــات إلــى 
والتخفيف،  عليه  واالنــفــتــاح  معه  التعامل 
ــأة الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة  مـــن ثـــم، مـــن وطــ
التي فعلت فعلها في مناطقه، فإن كل ذلك 
ــة الــســوريــة  ــ لـــن يــغــّيــر مـــن حــقــيــقــة أن األزمــ
بما  االحتماالت،  ستبقى مفتوحة على كل 
فيها احتمال تجّدد الصراع، وأن النظام لن 
يستطيع تحت أي ظـــرف، مــا خــال الــدخــول 
فــي تــســويــة ســيــاســيــة، اســتــعــادة السيطرة 
ــبـــالد في  عــلــى األجــــــزاء الـــتـــي فــقــدهــا مـــن الـ
الشمال والشمال الغربي والشمال الشرقي 
والجنوب الشرقي، والتي تمثل بمجموعها 
أكثر من ثلث مساحة البالد، وتضم الجزء 
ــا الــطــبــيــعــيــة، وأنـــــه لن  ــهـ األكـــبـــر مـــن ثـــرواتـ
يــتــمــّكــن أيـــًضـــا مـــن فــــرض قــبــضــتــه األمــنــيــة 
في  لسيطرته  الخاضعة  املناطق  في  حتى 
ظـــل تـــدهـــور األوضـــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة فيها 
وتفاقم األزمــات املعيشية وارتفاع معدالت 
الــفــقــر والـــجـــهـــل والـــجـــريـــمـــة. بـــهـــذا املــعــنــى، 
ستكون »االنتخابات« مجّرد محطة عابرة 
في سياق أزمة مستمرة لن تنتهي إال بحل 
ــــي مـــســـؤولـــيـــة مــشــتــركــة بــن  ســـيـــاســـي، وهـ
والدولين  اإلقليمين  والفاعلن  السورين 
ــتـــي  ــي األزمـــــــــــة الـــــســـــوريـــــة الـ ــ ــيــــســــن فــ ــرئــ  الــ
ــلـــى الـــســـاحـــة  ــا عـ ــيـــدهـ يــنــبــغــي إعــــــــادة تـــوكـ
الدولية، باعتبارها قضية سياسية وطنية 
لــهــا، وليست  إيــجــاد حــل ســيــاســي  ينبغي 
أو قضية  إنــســانــيــة،  إغــاثــة  مــجــرد عمليات 
الجئن أو قضية مكافحة إرهــاب يفرضها 
على املجتمع الدولي وجود تنظيم إرهابي 

مثل »داعش«.

قراءة في نتائجها وتداعياتها على الحل السياسي

االنتخابات الرئاسية السورية

جرت االنتخابات تحت 
سيطرة أجهزة النظام 
األمنية المناقضة ألّي 

حرية ونزاهة

سعى النظام من خالل 
»انتخاباته« إلى إرسال 

رسائل عدة، أهمها 
اإليحاء إلى أنصاره 

وحلفائه بأنه انتصر، 
وأن األزمة صارت وراءه 

األزمة السورية ستبقى 
مفتوحة على كل 

االحتماالت، بما فيها 
احتمال تجّدد الصراع

أصرّ النظام الســوري على إجراء االنتخابات الرئاســية ضمن مواعيدها، أي خالل 60 - 90 يوًما من انتهاء والية الرئيس القائم، كما 
تنــص علــى ذلك الفقرة األولى من المادة 85 من دســتور عام 2012. لكن هل هذا يجعلها شــرعية ودســتورية؟ ماذا عن الحل 

السياسي؟ وهل تشكل هذه االنتخابات بوابة تطبيع العالقات معه وعودته إلى المجتمع الدولي؟

األسد  حافظ  فيها  فاز  التي  )االستفتاء(  األولى  الرئاسية  االنتخابات  منذ 
في  القاعدة  تمثل  العالية  التأييد  نسب  زالت  ما   ،1971 عام   %99.2 بـ 
التي جاءت بعدها، إذ لم تقل في  الثماني  الرئاسية  الجوالت االنتخابية 
أي مرة عن 95%، ووصلت في أربع منها إلى 99.9% باستثناء انتخابات 
انتخابات  أول  وكانت   ،%88 بنسبة  األسد  بشار  فيها  فاز  التي   ،2014 عام 
الثورة  ضغط  تحت  النظام  اضطر  الذي   2012 عام  دستور  بموجب 
)2011( إلى وضعه، وإنهاء تقليد االستفتاءات، حيث يكون الرئيس هو 

المرشح األوحد والوحيد.
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األزمــــة. وتــقــّدر كــل الــتــقــاريــر واإلحـــصـــاءات 
الذين  السورين  عــدد  أن  واملحلية  الدولية 
يــقــيــمــون فـــي ســـوريـــة فـــي مــنــاطــق الــنــظــام 
قــوات سوريا  ومناطق سيطرة  واملعارضة 
الديمقراطية )قسد( ال يتجاوز 16.5 مليون 
ــلـــي: 3 مـــاليـــن فــي  نـــســـمـــة، مــــوزعــــن كـــمـــا يـ
مــنــاطــق »قـــســـد«، ونــحــو أربـــعـــة مــاليــن في 
مناطق املعارضة، وأكثر من 9 مالين بقليل 
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سورية تحمل ورقة اقتراع عليها صور المرشحين الثالث في مركز اقتراع في دمشق في 2021/5/26 )فرانس برس(


