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ــر  أواًل: انتخابــات مجلــس الشــعب غيــر شــرعية والشــعب الســوري غي
معنــي بهــا ومفروضــة بقــوة األجهــزة األمنيــة:

أجــرى النظــام الســوري فــي 19/ تمــوز/ 2020 انتخابــات مجلــس الشــعب للــدور التشــريعي الثالــث، 

وهــي الثالثــة مــن نوعهــا بعــد انطــاق الحــراك الشــعبي الــذي طالب بالتعدديــة الحزبية والسياســية 

وتــداول الســلطة والحريــة والديمقراطيــة، ومنــذ عــام 1971 جــرت انتخابــات لمجلــس الشــعب كل 

أربــع ســنوات، لكــن نتائــج االنتخابــات كانــت دائمــًا محســومة النتيجــة مســبقًا لصالــح حــزب واحــد، 

وهــذا الحــزب لــم يرشــح ســوى شــخص واحــدا مــن عائلــة األســد تحديــدًا ليكــون أمينــًا عامــًا لــه، 

وليــس مــن أيــة عائلــة أخــرى مــن كــوادر الحــزب الــذي يدعــي أن لديــه ماييــن العوائــل التــي تدعمــه، 

ونحــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نؤكــد علــى أنَّ انتخابــات مجلــس الشــعب التــي جــرت 

مؤخــرًا هــي انتخابــات غيــر شــرعية وذلــك اســتنادًا إلــى مجموعــة أساســية مــن أبرزهــا:

واحــد: حظــر حافــظ األســد العمــل الحزبــي المعــارض لحكمــه وقمــع األحــزاب والتيــارات السياســية 

وقــام فعليــًا بإنهــاء التعدديــة الحزبيــة، وتــم تشــكيل كتلــة صوريــة مــن عــدة أحــزاب، إلعطــاء صــورة 

شــكلية، لكــن وكمــا هــو معــروف، فــإن عمودهــا الفقــري والمتحكــم الفعلــي بهــا هــو حــزب البعــث 

ــة التقدميــة”، وقــد قامــت عائلــة األســد  ــي االشــتراكي، وأطلــق عليهــا اســم” الجبهــة الوطني العرب

ــه،  ــة من ــر نــصٍّ دســتوري منــذ دســتور/ 1973 وذلــك فــي المــادة الثامن بشــرعنة تلــك الســيطرة عب

التــي تنــصُّ حرفيــًا علــى أن هــذا الحــزب هــو قائــد الدولــة والمجتمــع، وهــذه شــرعنة للحــزب الواحــد 

والدكتاتوريــة والطغيــان، وتنبــع متازمــة ســيطرة عائلــة األســد علــى مقاليــد الحكــم فــي ســوريا مــن 

ــم بشــار  ــة هــو األميــن العــام لحــزب البعــث فــي ســوريا، وهــو حافــظ ث ــار أن رئيــس الجمهوري اعتب

ــة  ــادئ حقــوق اإلنســان والديمقراطي األســد، وقــد اســتمرت هــذه المــادة، التــي تخالــف أبســط مب

ــًا فقــط، أمــا تطبيقهــا علــى أرض الواقــع فلــم  حتــى دســتور شــباط/ 2012، الــذي قــام بتغييرهــا نصيَّ

يختلــف فــي شــيء، فقــد بقــي حــزب البعــث مســيطرًا، وبقــي األميــن العــام مــن عائلــة األســد وليــس 

أي فــرد آخــر فــي الحــزب.

وقــد اعتــاد الســوريون علــى التغييــرات النصيــة دون أن يترافــق ذلــك مــع أي تطبيــق عملــي، وهــذا 

يســري علــى عــدد كبيــر مــن النصــوص الدســتورية، التــي انتهكهــا النظــام الســوري على نحو مســتمر 

ودون أيــة محاســبة مدعومــًا بســطوة األجهــزة األمنيــة، الدســتور يحظــر علــى ســبيل المثــال: قتــل 

الســوريين بشــكل عشــوائي وتعســفي، ويحظــر التعذيــب، وانتهــاك الحريــة وحــق التعبيــر، كمــا أن 

النظــام الســوري لــم يكتفــي بانتهاكهــا علــى صعيــد الممارســة، بــل قــام بانتهــاك مــواد دســتورية 

ــاك نصــوص دســتورية تعــارض نصــوص دســتورية  ــد النــص الدســتوري نفســه، فهن علــى صعي

أخــرى، فالدســتور الســوري يحتــوي عبــارات ُتقــرُّ ببعــض المبــادئ العالميــة لحقــوق اإلنســان، ولكــن 
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ــادئ حقــوق اإلنســان،  ــي نصــوص أخــرى تنســف وتعرقــل تلــك النصــوص، وتنتهــك أبســط مب تأت

مثــل النصــوص التــي تتيــح لرئيــس الجمهوريــة التحكــم بالســلطات الثــاث، فهــو رئيــس الســلطة 

القضــاء األعلــى، ولديــه ســلطات  رئيــس مجلــس  البعــث، وكذلــك  التنفيذيــة والجيــش وحــزب 

واســعة فــي التحكــم بمجلــس الشــعب وتشــريع القوانيــن.

اثنــان:إن ســوريا قــد حكمــت منــذ عــام 1963 مــن قبــل حــزب واحــد فقــط، وليــس هــذا فقــط، بــل إن 

ــًا منهــم لرئاســة الجمهوريــة  ـ ــح أيَّ عــي أن لديــه ماييــن مــن األعضــاء، لــم ُيرشِّ هــذا الحــزب الــذي يدَّ

منــذ عــام 1971 بــل بقــي الحكــم محصــورًا فــي عائلــة األســد علــى مــدى خمســين عامــًا، وكان أفظــع 

ــي والقانونــي هــو عمليــة نقــل الســلطة مــن  مــا حصــل فــي تاريــخ الســوريين الدســتوري والقضائ

فــرد مــن عائلــة األســد إلــى فــرد آخــر، مــن حافــظ األســد إلــى ابنــه بشــار علــى الرغــم مــن أنــه ال يصلــح 

الســتام رئاســة الجمهورية في عام/ 2000، ألنه وفقًا لدســتور 1973 ووفقًا للمادة 83 يشــترط أن 

يكــون عمــر رئيــس الجمهوريــة أربعيــن عامــًا، وقــد كان عمــره 34 عامــًا فقــط، وبالتالــي ال يســمح لــه 

بتولــي الرئاســة فتــمَّ تعديــل هــذه المــادة لتوافــق عمــر بشــار األســد، وهــذا يعنــي لجميــع الســوريين 

أن كافــة أعضــاء حــزب البعــث ال يوجــد بينهــم أي شــخص كفــؤ ومناســب لحكــم ســوريا ســوى مــن 

عائلــة األســد، ولكنــه فــي الحقيقــة يظهــر مــدى هيمنــة عائلــة األســد علــى الدولــة ومؤسســاتها 

وعلــى مجلــس الشــعب وذلــك عبــر األجهــزة األمنيــة ومؤسســة الجيــش، ويمكــن تشــبيه النظــام 

الســوري بالنظــام النــازي فــي كثيــر مــن الجوانــب.

ثالثــة: إن حــزب البعــث ُيهيمــن منــذ عــام 1973 علــى قرابــة ثلثــي مقاعــد مجلــس الشــعب، يســاعده 

فــي ذلــك ســطوة وترهيــب األجهــزة األمنيــة، حيــث يســتخدم موظفــي الحكومــة وطــاب الجامعات، 

ومتطوعــي الهــال األحمــر، وســائر الجمعيــات الخيريــة التــي أنشــأها، وكافــة المســتفيدين مــن 

خدماتهــا، فــي عمليــات التصويــت واالنتخــاب لصالحــه، إضافــة إلــى جميــع هــؤالء يبــدو أن النظــام 

ــت تضــم أقــلَّ مــن ثلــث ســكانها  الســوري قــد أدرك فــي عــام 2016 أن المحافظــات الســورية بات

علــى اعتبــار أن أزيــد مــن نصــف الشــعب الســوري بــات مــا بيــن نــازح والجــئ وفقــًا للمفوضيــة العليــا 

ــون  لشــؤون الاجئيــن ومكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، فقــام بإصــدار القان

رقــم 8 لعــام 2016، الــذي يتيــح للعســكريين ورجــال األمــن المشــاركة فــي عمليــة التصويــت، علــى 

الرغــم مــن أن المــادة 134 مــن قانــون الخدمــة العســكرية لعــام 2003، التــي مــا زالــت ســارية 

المفعــول ولــم يصــدر مــا يلغيهــا، تنــصُّ علــى “ُيحظــر علــى العســكريين االنتمــاء إلــى األحــزاب أو 

الهيئــات أو الجمعيــات أو المنظمــات أو المنتديــات السياســية أو الدينيــة أو االجتماعيــة غيــر 

حــزب البعــث العربــي االشــتراكي كمــا ُيحظــر عليهــم إبــداء اآلراء السياســية الموجهــة ضــد 

مبــادئ الحــزب وأهدافــه وال يجــوز للعســكريين حضــور حفــالت هيئــات التمثيــل السياســية 

ــة أخــرى إال بموافقــة مــن الجهــات المختصــة”،  ــات أجنبي ــة هيئ ــة أو االتصــال بهــا وبأي األجنبي

وبالتأكيــد فــإن هــؤالء ســوف يصوتــون لصالــح حــزب البعــث. 

https://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15973&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15973&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15973&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5571&cat=16006
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5571&cat=16006
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أمــا الثلــث المتبقــي مــن المقاعــد فغالبــًا مــا يتــم انتقــاء معظــم أصحابهــا مــن قبل األجهــزة األمنية 

اســتنادًا إلــى الخدمــات التــي قدموهــا لصالــح النظــام الحاكــم مهمــا كانــت تتعــارض مــع المجتمــع 

الســوريبما فــي ذلــك المســاهمة فــي ارتــكاب االنتهــاكات والجرائــم ضــدَّ اإلنســانية، ويأتــي ذلــك 

كنــوع مــن التعويــض والمكافــأة علــى تلــك الخدمــات، ويســتهدف بهــذا الثلــث فئــات متعــددة مثــل:

ســوا  ــن أسَّ ــاء القتلــى مــن قــوات النظــام الســوري، ورجــال األعمــال الذي قــادة الميليشــيات وأقرب

ميليشــيات أو الذيــن ســاهموا فــي دعــم النظــام الســوري، بعــض رجــال العشــائر ورجــال الديــن 

الداعميــن للنظــام، وقــد يضــم مجلــس الشــعب أشــخاص ال يتجــاوز عددهــم أصابــع اليــد الواحــدة 

ــرًا لجهودهــم بــل بهــدف إعطــاء شــكل مــن المصداقيــة. مــن المســتقلين، وذلــك ليــس تقدي

فــة كثانــي أســوأ دولــة فــي العالــم مــن ناحيــة األمــان وذلــك بحســب تقريــر  أربعــة: إن ســوريا مصنَّ

مؤشــر الســالم العالمــي  2020 ويأتــي بعدهــا أفغانســتان فقــط، يضــاف إلــى انعــدام األمــان، 

خــروج محافظــات كاملــة ومناطــق واســعة ُتشــكل غالبيــة مســاحة الدولــة عــن ســيطرة النظــام 

ــة محافظــة إدلــب، مســاحات واســعة مــن ريــف  ــزور، الحســكة، الرقــة، غالبي ــر ال الســوري مثــل: دي

حلــب الشــمالي. 

ــع االنقســامات الشــاقولية الحادة  خمســة: عــدم بنــاء عقــد اجتماعــي جديــد، وبشــكل خــاص إثَر توسُّ

التــي أصابــت المجتمــع بعــد الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة، وبشــكل أساســي بســبب وقــوف 

ــة التــي ينتمــي إليهــا  عــدد مــن أبنــاء المجتمــع، بمــا فيهــم الغالبيــة العظمــى مــن الطائفــة العلوي

بشــار األســد إلــى جانــب النظــام الســوري، وتأييــد ومســاهمة هــذا الجــزء مــن المجتمــع فــي مختلــف 

أنــواع االنتهــاكات التــي مارســها النظــام الســوري بمــا فيهــا التــي ُتشــكل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، 

كمــا وقعــت انتهــاكات مــن الطــرف اآلخــر للمجتمــع بحــق الطــرف الــذي وقــف إلــى جانــب النظــام 

الســوري، وال يمكــن أن يتــمَّ بنــاء عقــد اجتماعــي فــي ظــلِّ بقــاء الســلطة الحاكمــة الحاليــة ألنهــا أكبــر 

أســباب تفســخ العقــد االجتماعــي وخلــق مختلــف أســباب االنقســام المجتمعــي.

ســتة: إن هــذه االنتخابــات ال تعنــي الشــعب الســوري وهــي غيــر ملزمــة لــه إال بحكــم ســيطرة األجهــزة 

األمنيــة وقــوة الســاح، ألنهــا انتخابــات غيــر شــرعية، وذلــك كونهــا تخالــف بشــكل صــارخ قــرارات 

ل هــذه االنتخابــات خرقــًا  المجتمــع الدولــي -متمثــًا بمجلــس األمــن الدولــي- الخاصــة بســوريا، وُتشــكِّ

فظيعــًا لــكل مــن: أواًل: بيــان جنيــف 1 والــذي تــم تضمينــه في قرار مجلــس األمن رقــم 2118؛ ثانيًا: قرار 

مجلــس األمــن رقــم 2254، وهــذه القــرارات تنــصُّ بشــكل واضــح علــى طريقــة حــلِّ النــزاع المســلح 

الداخلــي عبــر تشــكيل هيئــة حكــم انتقالــي كاملــة الصاحيــات مــن قبــل كل مــن النظــام والمعارضــة، 

تضــع دســتورًا جديــدًا، ثــم بنــاء علــى هــذا الدســتور يتــم إجــراء االنتخابــات البرلمانيــة والرئاســية. 

https://medirections.com/index.php/2019-05-07-15-50-27/wartime/2020-05-06-08-12-26
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/GPI_2020_web.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/GPI_2020_web.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/GPI_2020_web.pdf
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)


انتخابـات مجلـس الشعـب قبـل التوصـل التفاق5

سياسي ال تعتبر شرعية وتنسف عملية السالم

عــن  “يعــرب  التسلســل:  هــذا  علــى  واضــح  بشــكل  تنــصُّ   2254 القــرار  مــن  الرابعــة  والمــادة 

دعمــه، لعمليــة سياســية بقيــادة ســورية تيســرها األمــم المتحــدة وتقيــم، فــي غضــون فتــرة 

مســتهدفة مدتهــا ســتة أشــهر، حكمــًا ذا مصداقيــة يشــمل الجميــع وال يقــوم علــى الطائفيــة، 

وتحــدد جــدواًل زمنيــًا وعمليــة لصياغــة دســتور جديــد، ويعــرب كذلــك عــن دعمــه النتخابــات حــرة 

ونزيهــة تجــرى، عمــاًل بالدســتور الجديــد، فــي غضــون 18 شــهرًا تحــت إشــراف األمــم المتحــدة، 

بمــا يســتجيب لمتطلبــات الحوكمــة وأعلــى المعاييــر الدوليــة من حيث الشــفافية والمســاءلة، 

وتشــمل جميــع الســوريين الذيــن تحــق لهــم المشــاركة، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن يعيشــون 

فــي المهجــر، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي بيــان الفريــق الدولــي المــؤرخ 14 تشــرين الثانــي/

نوفمبر 2015”.

وبالنظــر إلــى أهميــة قــرارات مجلــس األمــن الدولــي فــي الشــرعية الدوليــة نعقتــد أن هــذا العامل هو 

عامــل أساســي يدفــع مجلــس األمــن نحــو التحــرك عاجــًا إلصــدار قــرار واضــح يديــن خــرق النظــام 

الســوري للقــرارات المتعلقــة بالعمليــة السياســية.

كمــا أن فشــل األمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي فــي تحقيــق انتقــال سياســي ضمــن هــذه الفتــرة 

الزمنيــة ال يعنــي بحــال مــن األحــوال أنــه يحــق للنظــام الســوري منفــردًا إجــراء انتخابــات برلمانيــة، وإال 

فمــا هــي جــدوى وجــوده ضمــن محادثــات اللجنــة الدســتورية، إن هــذا يثبــت مــا أشــرنا إليــه مــرارًا بــأن 

النظــام الســوري مخــادع وغيــر جــدي فــي االنخــراط فــي أيــة عمليــة سياســية تضمــن انتقــال البــاد 

نحــو الديمقراطيــة واالســتقرار، ويشــجعه فــي عــدم االنصيــاع أمــران رئيســان:

أواًل: الدعــم الروســي الــا محــدود فــي مجلــس األمــن وعســكريًا وسياســيًا، والدعــم اإليرانــي المــادي 

ي. والعسكر

ثانيــًا: عــدم بــذل بقيــة دول العالــم وفــي مقدمتهــا الــدول الديمقراطيــة/ الحضاريــة جهــودًا أكبــر 

إلجبــار النظــام الســوري وحلفائــه علــى االنصيــاع لقــرارات مجلــس األمــن وجدولهــا الزمنــي.

ع النظــام الســوري علــى التاعــب والخــداع وإجــراء انتخابــات برلمانيــة، واالســتمرار  هــذا بالتالــي، شــجَّ

فــي ارتــكاب مختلــف أشــكال االنتهــاكات بحــق الشــعب الســوري، التــي يرقــى بعضهــا إلــى جرائم ضدَّ 

اإلنســانية، والتمهيــد إلجــراء انتخابــات رئاســية محســومة النتيجــة منــذ اآلن بفــوز بشــار األســد، وإن 

ردة فعــل المجتمــع الدولــي وكذلــك ردة فعــل المبعــوث الدولــي الخجولــة علــى االنتهــاك الصــارخ 

لقــرارات مجلــس األمــن الدولــي الخاصــة بمســار عمليــة الســام عبــر إجــراء انتخابــات برلمانيــة وفــوز 

حــزب البعــث، يعنــي بــكل تأكيــد ضــوءًا أخضــر للنظــام الســوري وتشــجيعًا علــى المضــي بإجــراء 

انتخابــات رئاســية. 
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يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

“يتصــرف النظــام الســوري بالدولــة الســورية وكأنهــا مزرعــة خاصــة علــى نحــو أســوأ 

بكثيــر مــن العصــور الوســطى المظلمــة، وقــد أثبــت للمؤيديــن أنــه بإمكانــه أن يفعــل 

مــا يحلــو لــه وينجــو مــن العقــاب، بــل ويســتمر فــي حكــم ســوريا ونهــب ثرواتهــا، خــرق 

مئــات المــرات كافــة قــرارات مجلــس األمــن الدولــي، بمــا فيهــا عــدم اســتخدام األســلحة 

ــة الســام  ــل المتفجــرة، واإلخفــاء القســري، وخــرق قــرارات عملي ــة، والبرامي الكيميائي

ألنــه ال يؤمــن ســوى بالحــل الصفــري الــذي يــؤدي إلــى بقائــه فــي الحكــم بشــكل مطلــق 

الصاحيــات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة علــى نحــو يفــوق مــا كان يفعلــه يفــوق 

مــا تفعلــه األنظمــة التوتاليتاريــة”

ثانيــًا: مــا ال يقــل عــن 56 عضــوًا، أي مــا يعــادل 22 % مــن أعضــاء مجلــس 
الشــعب متورطــون فــي ارتــكاب انتهــاكات بعضهــا ُيشــكل جرائــم ضــدَّ 

اإلنســانية وجرائــم حــرب:

تقــوم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ تأسيســها بتوثيــق أنمــاط متعــددة مــن االنتهــاكات 

مــن قبــل مختلــف أطــراف النــزاع المســلح فــي ســوريا، وبعــض هــذه االنتهــاكات يرقــى إلــى جرائــم 

ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب، وقــد حاولنــا دائمــًا ضمــن عملنــا فــي توثيــق االنتهــاك التعــرف علــى 

ــة التــي  ــون لديهــا، والرتب ــي يعمل ــة ومعرفــة الجهــات الت األفــراد العامليــن ضمــن األطــراف الفاعل

وصلــوا إليهــا، والمــدة الزمنيــة التــي عملــوا فيهــا وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل، إضافــة إلــى األشــخاص 

الذيــن ســاهموا فــي دعــم وتمويــل وتأســيس ميليشــيات محليــة، وهــذه عمليــة شــاقة ومعقــدة؛ 

ــة الحصــول عليهــا كذلــك مــن الســكان  ــزاع علــى هــذه األســماء، وصعوب ــم أطــراف الن نظــرًا لتكت

المدنييــن وغيــر ذلــك مــن التحديــات.

تحتــوي قاعــدة البيانــات التــي قمنــا ببنائهــا خــال الســنوات التســع الماضيــة بيانــات مــا ال يقــل 

عــن 14737 شــخصًا نعتقــد أنهــم متورطــون فــي ارتــكاب نمــط أو أكثــر مــن االنتهــاكات، الغالبيــة 

العظمــى مــن هــؤالء األشــخاص يعملــون ضمــن مســؤولية النظــام الســوري وحلفائــه، وتخضــع 

قاعــدة البيانــات هــذه لعمليــات مســتمرة مــن مراجعــة وتحديــث البيانــات وتعديلهــا.

لت  والنظــام الســوري متــورط بمختلــف مؤسســاته فــي ارتــكاب انتهــاكات واســعة ومنهجيــة وشــكَّ

العديــد مــن تلــك االنتهــاكات جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب، وكل مــن أمــر، أغــرى، شــجع، بــرر، 

شــارك، قــدم العــون أو ســهل، تلــك الجرائــم ُيعتبــر متورطــًا فيهــا، وفــي مقدمــة تلــك المؤسســات 

مؤسســة الجيــش، ومؤسســة األمــن، ومنــذ األشــهر األولــى للحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011، 
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ــت وســائل اإلعــام المحليــة، والعربيــة والدوليــة، وصفحــات التواصــل االجتماعــي الســورية،  ضجَّ

بمــا يتعــرض لــه الشــعب الســوري مــن انتهــاكات مــن قبــل هاتيــن المؤسســتين وأصبــح مــن 

الصعوبــة بمــكان إنــكار العلــم بوقــوع تلــك االنتهــاكات بعــد قرابــة عشــر ســنوات.

ــن نجحــوا فــي  ــات األشــخاص الذي ــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بمقاطعــة بيان قــام فري

انتخابــات مجلــس الشــعب مــع قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان لألشــخاص 

ــن لنــا أنَّ 56 مــن أعضــاء مجلــس الشــعب متورطــون  المتورطيــن فــي ارتــكاب انتهــاكات، وتبيَّ

فــي ارتــكاب انتهــاكات بشــكل مباشــر بحــق الشــعب الســوري قــد تصــل إلــى مســتوى الجرائــم 

ضــدَّ اإلنســانية، ونؤكــد أنَّنــا ســوف نقــوم بمشــاركة كافــة بيانــات هــؤالء مــع الــدول الصديقــة 

واالتحــاد األوروبــي بهــدف وضعهــا علــى قوائــم العقوبــات األمريكيــة واألوروبيــة والتركيــة والكنديــة، 

واســتهدافها عبــر عقوبــات قانــون قيصــر.

ويجــب أن نذكــر فــي هــذا الســياق بــأن حــزب البعــث قــد قــام بتأســيس ميليشــيا محليــة مقاتلــة 

أطلــق عليهــا اســم “كتائــب البعــث”، وقــام الحــزب القومــي الســوري االجتماعــي وهــو مــن أحــزاب 

ــرت اســمها مؤخــرًا، قــام بتأســيس ميليشــيا محليــة مقاتلــة أطلــق عليهــا  الجبهــة الوطنيــة، التــي غيَّ

اســم “نســور الزوبعــة”، مــن أجــل القتــال إلــى جانــب قــوات النظــام الســوري.

وكمــا أشــرنا ســابقًا، فمجلــس الشــعب لــم يكــون ســوى مؤسســة تابعــة وتحــت ســيطرة النظــام 

ُع مــا يرغــب النظــام بــه مــن قوانيــن، ولــم تنتقــد أيــًا  ــذ مــا ُيطلــب منهــا حرفيــًا، وُتشــرِّ الســوري وُتنفِّ

مــن االنتهــاكات الواســعة والمنهجيــة التــي قــام بهــا النظــام الســوري وأجهزتــه األمنيــة والجيــش، 

ــر شــرعية ألنهــا ُتعــارض قــرارات مجلــس األمــن الخاصــة  ــات غي ــى أن هــذه االنتخاب ــا عل دن وقــد أكَّ

بســوريا، وقــرارات مجلــس األمــن تســمو علــى القانــون المحلــي، لكننــا نــودُّ أن نشــير إلــى قضيــة 

ــة ربــع أعضــاء المجلــس هــم  ــات الــا شــرعية، وهــي أنَّ قراب واحــدة فقــط مــن نتائــج هــذه االنتخاب

ل البعــض منهــا جرائــم ضــدَّ اإلنســانية،  متورطــون بشــكل مباشــر فــي ارتــكاب انتهــاكات ُيشــكِّ

تحديــدًا 56 عضــوًا، إضافــة إلــى أننــا تتبعنــا مــا صــدر عــن كافــة أعضــاء المجلــس الـــ 250، والحظنــا 

أنَّ جميــع تصريحاتهــم وكتاباتهــم داعمــة للنظــام الســوري ولبشــار األســد، ومراعــاة لحجــم التقريــر 

فســوف نســتعرض بيانــات لـــ 24 عضــوًا مــن ضمــن الـــ 56 المتورطيــن فــي ارتــكاب انتهــاكات بحــق 

الشــعب الســوري، ونســتعرض تصريحــات لـــ 8 عضــوًا آخريــن داعميــن للنظام الســوري ولشــخص 

بشــار األســد، ومــن أبــرز هــؤالء:

http://sana.sy/?page_id=6050
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مدلول عمر العزيز آل حميش

مــن أبنــاء قريــة مــراط بريــف ديــر الــزور الشــرقي، يلقــب أبــو ذبــاح، 

مــن أبنــاء عشــيرة العبيــدات أحــد عشــائر قبيلــة البــكارة، عمــل 

ــم جبهــة النصــرة -أحــد التنظيمــات  ــول مــع كل مــن تنظي مدل

اإلســامية المتشــددة-، وحركــة أحــرار الشــام اإلســامية -أحــد 

فصائــل المعارضــة المســلحة- فــي محافظــة ديــر الــزور فــي 

مجــال بيــع وشــراء النفــط وتصديــره للنظــام الســوري بيــن 

عامــي 2012 و 2015. 

ــزور الواقعــة غــرب نهــر الفــرات قــام  ــر ال بعــد ســيطرة قــوات النظــام الســوري علــى قــرى ريــف دي

ــة 100 مقاتــل مــن قــرى مــراط ومظلــوم وحطلــة، وتلقــى  بتشــكيل ميليشــيا مســلحة تضــم قراب

الدعــم مــن لــواء اإلمــام محمــد الباقــر المدعــوم إيرانيــًا، كمــا يعمــل ضمــن شــركة قاطرجــي لتصديــر 

وشــراء النفــط مــن مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة.

ــر الــزور الشــرقي، وتلقــى دعمــًا مــن المخابــرات  قــام مدلــول بدعــم نشــر التشــييع فــي قــرى ريــف دي

الجويــة والميليشــيات اإليرانيــة فــي ديــر الــزور، أنشــأت قــوات مدلــول العزيــز العديــد مــن نقــاط 

ــة والطريــق الدولــي، وعرفــت نقــاط التفتيــش  ــزور والبادي ــر ال التفتيــش التــي توزَّعــت فــي مناطــق دي

التابعــة لــه بفــرض األتــاوات الماليــة علــى الماريــن عبرهــا، إضافــة إلــى قيامهــا بعمليــات خطــف مقابل 

الفديــة، كمــا شــاركت فــي العديــد مــن العمليــات العســكرية إلــى جانــب قــوات النظــام الســوري. 

فــاَز مدلــول بعضويــة مجلــس الشــعب فــي دوره التشــريعي الثالــث عــن الفئــة )ب( عــن محافظــة 

ديــر الــزور.

مهنا شيخ فياض الناصر الذياب

مــن أبنــاء قريــة الشــميطية بريــف محافظــة ديــر الــزور الغربــي، 

مــن مواليــد عــام 1982، حاصــل علــى شــهادة التعليــم الثانــوي، 

وهــو أحــد شــيوخ عشــيرة البوســرايا، فــي 28/ تشــرين األول/ 

2013 قامــت عناصــر تابعــة لحركــة أحــرار الشــام اإلســامية -أحــد 

فصائــل المعارضــة- باختطافــه من منزله في قرية الشــميطية 

بســبب مواقفــه المواليــة للنظــام الســوري وبعــد اشــتباكات 

اســتمرت يوميــن بيــن أبنــاء مــن عشــيرته وحركــة أحــرار الشــام.

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=211&nid=311&
https://drive.google.com/file/d/1rtbHtD8RBUSvLB2igQYndUv3X6TmYbpJ/view
https://drive.google.com/file/d/1lp3afNtGbGQUcNSNdzcCf7ZwETaYX7RC/view
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ــس منهــا ميليشــيا مجموعــات مقاتلــي البوســرايا بدعــم مــن جمعيــة  بعــد إطــاق ســراحه أسَّ

البســتان الخيريــة1 وقاتلــت هــذه المجموعــات إلــى جانــب شــعبة المخابــرات الجويــة فــي العديــد مــن 

المناطــق الســورية، وشــاركت إلــى جانــب قــوات النظــام الســوري فــي الســيطرة علــى العديــد مــن 

مناطــق محافظــة ديــر الــزور نهايــة عــام 2017. 

قامــت المجموعــات التابعــة لــه بمصــادرة أمــاك أبنــاء عشــيرة البوســرايا المناهضيــن للنظــام 

الســوري وحرقهــا، كمــا عمــل مهنــا علــى تجنيــد الشــبان مــن أبنــاء عشــيرته لــدى كل مــن ميليشــيا 

الدفــاع الوطنــي ولــواء القــدس المدعــوم إيرانيــًا، وقــام بالتنســيق مــع القــوات الروســية لتجنيــد 

ــا. الشــبان لصالحهــا للقتــال فــي ليبي

فاز مهنا بعضوية مجلس الشعب في دوره التشريعي الثالث عن فئة ) أ ( عن محافظة دير الزور.

نسيب أجود أبو محمود

ــد  ــدور بريــف محافظــة الســويداء، مــن موالي ــة ال ــاء قري مــن أبن

عــام 1954، حاصــل علــى إجــازة فــي العلــوم العســكرية وتخــرج 

مــن أكاديميــة القــوات المدرعــة/ موســكو، كمــا تخــرج مــن كليــة 

الدفــاع الوطنــي التابعــة لألكاديميــة العســكرية العليــا/ ســوريا، 

المناصــب  مــن  العديــد  شــغل  لــواء،  برتبــة  متقاعــد  ضابــط 

القياديــة بيــن عامــي 2010 و 2016 )قائــد لــواء دبابــات، قائــد فرقــة 

مدرعــة، رئيــس هيئــة التفتيــش العامــة للقــوات المســلحة(، 

وقــد شــارك فــي أثنــاء توليــه تلــك المناصــب فــي العديــد مــن 

العمليــات العســكرية التــي قامــت بهــا قــوات النظــام الســوري 

فــي محافظــات حمــص وحمــاة وإدلــب.

فــاز نســيب بعضويــة مجلــس الشــعب فــي دوره التشــريعي الثالــث عــن الفئــة ) أ ( عــن محافظــة 

الســويداء.

بوستر لنسيب أجود أبو محمود نشر ضمن الحملة االنتخابية له.

ماهر محفوض قاورما

مــن أبنــاء مدينــة محــردة بريــف محافظــة حمــاة الغربــي، مــن مواليــد عــام 1965، حاصــل على شــهادة 

معهــد فــي التربيــة الرياضيــة، وشــريك مؤســس فــي شــركتي )زخــارف للمؤتمــرات( و )الســرمد 

للبرمجيــات(.

1  جمعية البستان الخيرية أسسها رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري ودعمت عناصر قوات النظام والعديد من الميليشيات المحلية.

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=211&nid=1244&RID=26&Last=250&First=0&CurrentPage=0&FName=&LName=&City=-1&Cat=-1&Mem=-1&Com=-1&Aso=-1&or=&
https://drive.google.com/file/d/1RZnn_NG_zsQIhXdhaZirTZg9nb1Wo1jT/view
https://www.facebook.com/radaralsweda/posts/3042277502492555
https://drive.google.com/file/d/1RZnn_NG_zsQIhXdhaZirTZg9nb1Wo1jT/view
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ــد مناصــب عــدة فيــه، ويعــرف بيــن الســكان المحلييــن بعاقاتــه  ماهــر عضــو فــي حــزب البعــث وتقلَّ
الوطيــدة مــع األفــرع األمنيــة، وقــد شــارك فــي تأســيس ودعــم عــدة مجموعــات تابعــة لميليشــيا 
الدفــاع الوطنــي فــي مدينــة محــردة، وكانــت هــذه المجموعات قد شــاركت في العمليات العســكرية 
فــي أريــاف محافظــة حمــاة التــي كانــت خارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري، بمــا تضمنتــه 
مــن عمليــات القصــف والنهــب والتشــريد التــي ارتكبــت فــي تلــك المناطــق فــي الحقبــة الممتــدة 

بيــن عامــي 2013 و 2019. 
ماهــر كان عضــوًا فــي مجلــس الشــعب فــي الدوريــن التشــريعيين األول والثانــي، وفــاز بعضويــة 

المجلــس فــي دوره التشــريعي الثالــث عــن الفئــة )أ( عــن محافظــة حمــاة.

عمار بديع األسد
مــن أبنــاء محافظــة الاذقيــة، مــن مواليــد عــام 1970، مجــاز فــي 
الهندســة الميكانيكيــة، وحاصــل علــى الدكتــوراه فــي العلــوم 
االقتصاديــة واإلدارة البحريــة، تولــى عــدة مناصــب منهــا إدارة 
العمليــات فــي مينــاء الاذقيــة، رئيــس فــرع نقابــة المهندســين 

فــي الاذقيــة. 
شــارك عمــار فــي تأســيس ودعــم مركــز الدفــاع الوطنــي فــي 
التــي يقودهــا شــقيقاه  مدينــة الاذقيــة، ودعــم الميليشــيات 
ــر ووســيم األســد، كمــا دعــم ميليشــيات صقــور الصحــراء  نمي

ومغاويــر البحــر2 المدعومــة مــن الميليشــيات اإليرانيــة. 
وهــو مــن أبنــاء عمومــة الرئيــس الســوري بشــار األســد وُيعــرف بعاقتــه الوطيــدة معــه، كمــا ُيعــرف 

عــن عمــار مزاولتــه أعمــال مشــبوهة فــي التهريــب. 
بعضويــة  وفــاز  والثانــي،  األول  التشــريعيين  الدوريــن  عــن  الشــعب  مجلــس  فــي  عضــوًا  كان 

الاذقيــة. محافظــة  عــن  )أ(  الفئــة  عــن  الثالــث  التشــريعي  دوره  فــي  المجلــس 

يوسف حسن السالمة 
مــن أبنــاء قريــة بلقســة بريــف محافظــة حمــص الغربــي، مــن 
مواليــد عــام 1965، حاصــل علــى دكتــوراه فــي العلــوم اإلداريــة، 
لــواء  ومشــرف  البعــث3،  حــزب  لكتائــب  دمشــق  مركــز  قائــد 
البعــث التابــع للفيلــق الخامــس، وتنتشــر عناصــره علــى العديــد 

مــن نقــاط التفتيــش فــي مدينــة دمشــق.

3  كتائــب البعــث، تشــكلت مطلــع عــام 2012 وضمــت المنتميــن لحــزب البعــث والطلبــة المتطوعــون وغيرهــم مــن المتطوعيــن وعملــت كقــوات 

لت كتائــب البعــث فــي معظــم المحافظــات الســورية، وإضافــة إلــى مشــاركتها فــي العمليــات العســكرية  رديفــة لقــوات النظــام الســوري، تشــكَّ
نشــرت عناصرهــا علــى نقــاط التفتيــش المختلفــة التابعــة لقــوات النظــام. وانبثــق عنهــا لــواء البعــث التابع للفيلق الخامــس المدعوم مــن القوات 
الروســية. وســاهمت فــي عمليــات االعتقــال والنهــب والقتــل فــي أثنــاء مشــاركتها فــي العمليــات العســكرية وعلــى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا.

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=211&nid=1111&RID=26&Last=250&First=0&CurrentPage=0&FName=&LName=&City=-1&Cat=-1&Mem=-1&Com=-1&Aso=-1&or=&
https://drive.google.com/file/d/1pWgzwwsEYhtypJk8Ck-DKaVaG6Q8Szw_/view
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=211&nid=177&RID=1&Last=251&First=0&CurrentPage=0&FName=&LName=&City=-1&Cat=-1&Mem=-1&Com=-1&Aso=-1&or=&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=211&nid=133&RID=1&Last=251&First=0&CurrentPage=0&FName=&LName=&City=-1&Cat=-1&Mem=-1&Com=-1&Aso=-1&or=&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=211&nid=1196&RID=26&Last=250&First=0&CurrentPage=0&FName=&LName=&City=-1&Cat=-1&Mem=-1&Com=-1&Aso=-1&or=&
https://drive.google.com/file/d/1tkMlvv6SiIbKLfXVWqZh4Gc7zRN3DwzI/view
https://drive.google.com/file/d/1Mw0MxBi1jcGKNCC6daNcMLHSyqirb47x/view
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فــاز يوســف بعضويــة مجلــس الشــعب فــي دوره التشــريعي الثالــث عــن الفئــة )ب( عــن محافظــة 
حمــص.

فاضل محمد وردة
ــة الســعن بريــف محافظــة حمــاة الشــرقي، مــن  ــاء قري مــن أبن
مواليــد مدينــة دمشــق عــام 1977، حاصــل علــى إجــازة فــي الحقــوق.
شــارك فاضــل فــي تأســيس مركــز ميليشــيا الدفــاع الوطنــي 
فــي منطقــة الســلمية بريــف محافظــة حمــاة وتولــى قيادتــه، 
ــات العســكرية فــي مختلــف مناطــق  ــد مــن العملي وقــاَد العدي
محافظــة حمــاة وريــف محافظــة حمــص الشــرقي، كمــا قــام 
بتنصيــب العديــد مــن مرتكبــي االنتهــاكات كقــادة للمجموعــات 

التــي تتبــع ميليشــيا الدفــاع الوطنــي فــي منطقــة الســلمية.
عــرف عــن فاضــل وقــادة المجموعــات التــي تتبــع لــه تنفيذهــم عمليــات نهــب فــي مناطــق ريــف 
حمــاة الشــرقي التــي قامــوا باقتحامهــا، كمــا فرضــت قواتــه عمليــات الترفيق4واألتــاوات5 علــى نقــاط 

التفتيــش التابعــة لهــا.
وفــاز بعضويــة  والثانــي،  األول  التشــريعيين  الدوريــن  عــن  الشــعب  فــي مجلــس  كان عضــوًا 

)أ( عــن محافظــة حمــاة. الفئــة  الثالــث عــن  التشــريعي  المجلــس فــي دوره 

باسم سليمان سودان
مــن أبنــاء قريــة زنيــو فــي ريــف محافظــة الاذقيــة، مــن مواليــد 
عــام 1969، حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال، 
منــذ  الاذقيــة  فــي  البعــث  كتائــب  ميليشــيا  قيــادة  تولــى 
تأسيســها نهايــة عــام 2012، ثــم تولــى منصــب القائــد العــام 

البعــث.  لكتائــب 
كان عضــوًا فــي مجلــس الشــعب فــي دوره التشــريعي الثانــي 
عــن  الثالــث  التشــريعي  فــي دوره  المجلــس  وفــاز بعضويــة 

الفئــة )أ( عــن محافظــة الاذقيــة.

4  الترفيــق هــو قيــام مجموعــات تابعــة لقــوات النظــام الســوري بمرافقــة المركبــات التــي تحمــل الســلع التجاريــة المختلفة وحمايتها مــن النهب لدى 

مرورهــا علــى نقــاط التفتيــش التابعــة لقــوات النظــام الســوري مقابــل مبالــغ ماليــة ضخمــة، حيــث تتعــرض المركبــات التــي ترفــض عمليــة الترفيــق 

للنهــب والســرقة أو المصــادرة مــن القــوات ذاتهــا أو عــدم الســماح لهــا بالمــرور علــى نقــاط التفتيــش.

5 األتاوات فرض مبالغ مالية على المدنيين أو ألمركبات مقابل السماح لها بالمرور على نقاط التفتيش.

http://www.parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=211&cat=Array&nid=1110&print=1
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=211&nid=324&RID=1&Last=251&First=0&CurrentPage=0&FName=&LName=&City=-1&Cat=-1&Mem=-1&Com=-1&Aso=-1&or=&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=211&nid=1199&RID=26&Last=250&First=0&CurrentPage=0&FName=&LName=&City=-1&Cat=-1&Mem=-1&Com=-1&Aso=-1&or=&
https://drive.google.com/file/d/1DvEbyNWOyKdsINvIDHclO_aeSEyAsseB/view
https://drive.google.com/file/d/1zZTVLZK5IyoQR8ft7y5vaY2IleMmjTxd/view
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محمد أمين حسين الرجا 
الشــرقي،  الــزور  ديــر  بريــف محافظــة  بلــدة حطلــة  أبنــاء  مــن 
الــزور.  بديــر  الفــرات  الحقــوق مــن جامعــة  فــي  إجــازة  حاصــل علــى 
يتولــى محمــد حاليــًا  قيــادة ميليشــيا حــزب هللا الســورية فــي ديــر 
الــزور بدعــم مــن ميليشــيا لــواء الحــرس الثــوري اإليرانــي، كمــا 

عمــل علــى نشــر عمليــات التشــييع فــي قــرى ديــر الــزور.
كان عضــوًا فــي مجلــس الشــعب فــي دوره التشــريعي الثانــي 
وفــاز بعضويــة المجلــس فــي دوره التشــريعي الثالــث عــن الفئة 

)أ( عــن محافظــة ديــر الــزور.

عصام نبهان سباهي

مــن أبنــاء قريــة قمحانــة فــي ريــف محافظــة حمــاة الشــمالي، 

حاصــل علــى إجــازة فــي الحقــوق، عمــل فــي عــدة وظائــف فــي 

مديريــة جمــارك حلــب. شــارك عصــام نهايــة عــام 2012 فــي 

تأســيس كتائــب البعــث فــي محافظــة حمــاة، ثــم تولــى منصــب 

نائــب لــواء البعــث فــي ســوريا، وقائــد القطــاع الشــمالي فــي 

ميليشــيا الدفــاع الوطنــي، وشــارك قبلهــا فــي عمليــات قمــع 

قمحانــة  قريــة  فــي  المتظاهريــن  علــى  الرصــاص  وإطــاق 

ومدينــة حمــاة فــي عــام 2011 إلــى جانــب عناصــر األمــن ومــع 

عــدد مــن أفراد أســرته، شــارك بعد تأسيســه وقيادتــه لكتائب

البعــث فــي محافظــة حمــاة فــي العمليــات العســكرية فــي المحافظــة. وينتمــي لحــزب البعــث 

وتولــى عــدة مناصــب فــي فــرع الحــزب بمحافظــة حمــاة.

فــاز عصــام بعضويــة مجلــس الشــعب فــي دوره التشــريعي الثالــث عــن الفئــة )ب( عــن محافظــة 

حمــاة.

حسين حسن الجمعة الحاج قاسم

مــن أبنــاء مدينــة حلــب، مــن مواليد عام 1980، ينتمي إلى عشــيرة 

البوشــعبان، مــن مؤسســي لــواء الســفيرة مــع شــقيقه مرعــي 

الجمعــة، تــرك حســين قيــادة لــواء الســفيرة لشــقيقه مرعــي 

ــه بعــد فــوزه فــي  ــم الدعــم المــادي ل ــى تقدي ــه عل واقتصــر عمل

انتخابــات الــدور التشــريعي الثانــي لمجلــس الشــعب.

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=211&nid=1237&RID=26&Last=250&First=0&CurrentPage=0&FName=&LName=&City=-1&Cat=-1&Mem=-1&Com=-1&Aso=-1&or=&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=211&nid=1161&RID=26&Last=250&First=0&CurrentPage=0&FName=&LName=&City=-1&Cat=-1&Mem=-1&Com=-1&Aso=-1&or=&
https://drive.google.com/file/d/1jY_FNElQcbvD1AY-tVycZRLm3sF71NdX/view?fbclid=IwAR1WDRBtL0Fz_MTha_ghuTaPY8GG44k6Kz5tEfWirRXoW-3HSCQNnvx4w0E&pli=1
https://drive.google.com/file/d/1vcTAi0M4fbniok2ajq3X4xsLrr21qT9b/view?fbclid=IwAR2v5XI_jKj4bYJJGCa663Wqp7Kb5cCZKkMIhioTgo-pExzQCHG40Yr2Y14&pli=1
https://drive.google.com/file/d/1PT26mNdqt3XmQn8dmnDzAelsvZtx3qyF/view
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عمــل لــواء الســفيرة فــي مناطــق ريــف حلــب الجنوبــي وتلقــى دعمــًا مــن لــواء الباقــر 6 المدعــوم مــن 

الميليشــيات اإليرانيــة واللبنانيــة الطائفيــة، وشــارك فــي عمليــات القصــف والنهــب

التــي تزامنــت مــع العمليــات العســكرية التــي شــنتها قــوات النظــام الســوري علــى مناطــق ريــف 

حلــب الجنوبــي الخارجــة عن ســيطرتها.

فــاز حســين بعضويــة مجلــس الشــعب فــي دوره التشــريعي الثالــث عــن الفئــة )أ( عــن دائــرة 

حلــب.  مناطــق 

مقطــع مصــور فــي تشــرين الثانــي/ 2017 لحســين حســن الجمعــة الحــاج قاســم وهــو يلقــي كلمــة 

أمــام شــيوخ ووجهــاء العشــائر بريــف محافظــة حلــب بحضــور القــادة الميدانييــن للميليشــيات 

المحليــة واللجــان األمنيــة فــي محافظــة حلــب.

حسام أحمد رشدي قاطرجي

مــن مواليــد عــام 1982، رجــل أعمــال، يملك العديد من الشــركات 

التــي تعمــل فــي المجــاالت المختلفــة كـــمجموعة القاطرجــي 

قاطرجــي  الحيوانيــة،  والثــروة  للزراعــة  جــذور  شــركة  الدوليــة، 

ــة،  للتجــارة والنقــل، شــركة أليــب لاستشــارات والحلــول التقني

ــة وغيرهــا. أرفــادا البترولي

بــه  ــس حســام ودعــم عــدة مجموعــات مســلحة خاصــة  أسَّ

القاطرجــي” “مجموعــات  باســم  المحلييــن  الســكان  بيــن  تعــرف 

وتنتشر بشكل خاص في مدينة حلب ومحافظة الرقة. وقد 

فــي  الســيطرة  مناطــق  مختلــف  بيــن  يــة  التجار للســيارات  الترفيــق  مجــال  فــي  قواتــه  عملــت 

المحافظــات الســورية وشــاركت فــي عمليــات القمــع واالعتقــال فــي محافظــة حلــب. كمــا ســاهم 

فــي دعــم األفــرع األمنيــة فــي مدينــة حلــب بمنــح ماليــة.

نشــرت وكالــة رويتــرز فــي تشــرين األول 2017 تقريــرًا عــن حســام، تحدثــت فيــه عــن وســاطته فــي 

عمليــات نقــل النفــط والقمــح مــن مناطــق ســيطرة تنظيــم داعــش ثــم قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

إلــى النظــام الســوري

ويعتبــر حســام قاطرجــي أحــد رجــال األعمــال الذيــن يدعمــون النظــام الســوري فــي االلتفــاف علــى 

العقوبــات االقتصاديــة الدوليــة التــي فرضــت عليــه. 

كان عضــوًا فــي مجلــس الشــعب فــي دوره التشــريعي الثانــي، وفــاز بعضويــة المجلــس فــي دوره 

التشــريعي الثالــث عــن الفئــة )أ( عــن محافظــة حلــب.

6  تأســس لــواء اإلمــام محمــد الباقــر علــى أســاس طائفــي فــي نهايــة عــام 2012 بدعــم مــن مليشــيا حــزب هللا اللبنانيــة والحــرس الثــوري اإليرانــي 

اللــذان يدعمانــه، عمــل اللــواء علــى تجنيــد األطفــال والشــبان فــي صفوفــه وعلــى نشــر عمليــات التشــييع فــي المناطــق التــي يتواجــد بهــا خاصــة فــي 

محافظتــي حلــب وديــر الــزور.

https://drive.google.com/file/d/1iHA5tgLNZDiTpriR-MJ6GW6DU5gsL_Z2/view
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1CG17O
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=211&nid=1132&RID=26&Last=250&First=0&CurrentPage=0&FName=&LName=&City=-1&Cat=-1&Mem=-1&Com=-1&Aso=-1&or=&
https://drive.google.com/file/d/1Kgg_CtqqFWfmgNHSs43_jgloKFPN-ki_/view?fbclid=IwAR1DWTdkU8UsLGOeBRVfGUb6DYgAbEP1mysnEBOmgrYVrmw_1HvhjqkBTH0&pli=1
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حسن محمد شهيد

مــن أبنــاء ريــف محافظــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1981، يملــك 

شــركة شــهيد أخــوان للتوريــدات والنقــل.

فــوج  ميليشــيات  ودعــم  تأســيس  فــي  حســن  ســاهم 

العساســنة بالتعــاون مــع لــواء اإلمــام محمــد الباقــر المدعــوم 

التــي  الطائفيــة،  واللبنانيــة  اإليرانيــة  الميليشــيات  قبــل  مــن 

ــى جانــب قــوات النظــام الســوري فــي منطقــة ريــف  عملــت إل

حلــب الجنوبــي. كمــا عمــل علــى تجنيــد األطفــال والشــبان مــن 

أبنــاء منطقتــه ضمــن صفــوف قواتــه.

كان عضــوًا فــي مجلــس الشــعب فــي دوره التشــريعي الثانــي، وفــاز بعضويــة المجلــس فــي دوره 

التشــريعي الثالــث عــن الفئــة )ب( عــن دائــرة مناطــق حلــب.

عروبة نايف محفوض

مــن أبنــاء قريــة بقرافــة التابعــة لمنطقــة مصيــاف فــي ريــف 

محافظــة حمــاة، رئيســة المركــز الثقافــي فــي مدينــة مصيــاف، 

شــاركت فــي دعــم قــوات النظــام الســوري فــي العديــد مــن 

الفعاليــات التــي أقامتهــا فــي منطقــة مصيــاف، وهــي زوجــة 

القيــادي كمــال محمــود قائــد فــوج ميليشــيا الحــوارث. ســاهمت 

عروبة في عمليات تجنيد الشبان لدى ميليشيا الدفاع الوطني، 

ــة التــي كانــت  وقامــت بتحويــل العديــد مــن المســاعدات الخيري

تأتــي إلــى فــرع الهــال األحمــر فــي مصيــاف لصالــح المجندين في 

ميليشــيا الدفــاع الوطنــي وفــوج الحــوارث التابــع لزوجهــا.

فــازت عروبــة بعضويــة مجلــس الشــعب فــي دوره التشــريعي الثالــث عــن الفئــة )أ( عــن محافظــة 

حمــاة.

مقطــع مصــور بتاريــخ 1/ آب/ 2019 لعروبــة محفــوض فــي يــوم الجيــش العربــي الســوري بعــد 

تســلمها مهــام رئاســة المركــز الثقافــي العربــي فــي مصيــاف بريــف حمــاة.

عمر حسين الحسن/ المرعي

مــن أبنــاء محافظــة حلــب، ينتمــي إلــى عشــيرة البــكارة ويعتبــر 

محمــد  اإلمــام  للــواء  السياســي  المســؤول  وجهائهــا،  أحــد 

الباقــر فــي ســوريا المدعــوم مــن قبــل الميليشــيات اإليرانيــة 

الطائفيــة. واللبنانيــة 

التشــريعي  فــي دوره  الشــعب  فــاز عمــر بعضويــة مجلــس 

الثالــث عــن الفئــة )أ( عــن دائــرة مناطــق حلــب. 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=211&nid=1282&RID=26&Last=250&First=0&CurrentPage=0&FName=&LName=&City=-1&Cat=-1&Mem=-1&Com=-1&Aso=-1&or=&
https://drive.google.com/file/d/1s8htOnGnjB_aP5QlLRs9oTiWnQmjgJkx/view
https://drive.google.com/file/d/1eiUjMhEtPg-1dFAdw_aOT5-LStku6av9/view
https://drive.google.com/file/d/1pLhP9-5zEEGrufMsSnpFOSBp6lvRneqX/view?fbclid=IwAR3Tn5EBTqXY4plE-ZXuLIp28jyYULyWOXv-RuqJIz1FGcpyQAay7_U0f6Q&pli=1
https://drive.google.com/file/d/1UC0UcIn-Qz2nKnUaurb1PuCj9kBkWA03/view?fbclid=IwAR1Mf8kidBR1jrE8H5bY1-gdBboeR2dfh8udX2z05gg7ogwicPuco1ln-gU&pli=1
https://drive.google.com/file/d/1eiUjMhEtPg-1dFAdw_aOT5-LStku6av9/view
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آل حسن محمد شعبان بري

من شيوخ عشيرة بري المعروفة بوالئها المطلق للنظام السوري، من مواليد عام 1972.

ــس مطلــع عــام 2012 مجموعــات بــري المســلحة وتعــرف بيــن الســكان المحلييــن بميليشــيا  أسَّ

آل بــري، وقــام بتجنيــد الشــبان واليافعيــن ضمنهــا، وشــاركت فــي العمليــات العســكرية إلــى جانــب 

قــوات النظــام الســوري فــي اقتحــام أحيــاء مدينــة حلــب الشــرقية نهايــة عــام 2016، كما أنشــأت عدة 

نقــاط للتفتيــش تابعــة لهــا فــي محافظــة حلــب، واســتولت علــى العديــد مــن ممتلــكات النشــطاء 

والمعارضيــن فــي أحيــاء مدينــة حلــب الشــرقية.  

آل حســن بــري كان عضــوًا فــي مجلــس الشــعب فــي الدوريــن التشــريعيين األول والثانــي، وفــاز 

بعضويــة المجلــس فــي دوره التشــريعي الثالــث عــن الفئــة )ب( عــن محافظــة حلــب.

ثائر جودت حسن

مــن أبنــاء محافظــة الاذقيــة، حاصــل علــى إجــازة فــي العلــوم 

النظــام  قــوات  فــي  م  مقــدَّ الحربيــة،  الكليــة  مــن  العســكرية 

ــر فــي  ــى بت ت إل ــة أدَّ الســوري، تعــرض فــي وقــت ســابق إلصاب

طرفــه الســفلي فــي أثنــاء مشــاركته فــي العمليات العســكرية، 

ــى إثرهــا مــن الخدمــة العســكرية.  وتقاعــد عل

التشــريعي  دوره  فــي  الشــعب  مجلــس  بعضويــة  ثائــر  فــاز 

الثالــث عــن الفئــة )ب( عــن محافظــة الاذقيــة وكان مرشــح 

قائمــة الوحــدة الوطنيــة التابعــة لحــزب البعــث.

حسن بديع كوسا

مــن أبنــاء مدينــة الاذقيــة، مــن مواليــد عــام 1967، حاصــل علــى 

رئيــس غرفــة ســياحة  الســياحية،  العلــوم  فــي  تقانــي  دبلــوم 

الاذقيــة،  القــدس/ ســرية  لــواء  دعــم  فــي  الاذقيــة، ســاهم 

ولديــه عاقــات وطيــدة مــع قــادة الميليشــيات المحليــة فــي 

مدينــة الاذقيــة.

ــة مجلــس الشــعب فــي دوره التشــريعي  فــاز حســن بعضوي

ــة. ــة )ب( عــن محافظــة الاذقي الثالــث عــن الفئ

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=210&StartSearch=1&FName=&LName=&RID=1&City=-1&Cat=-1&Mem=-1&Aso=-1&Com=-1&IsExist=1
http://www.parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=211&cat=Array&nid=1144&print=1
https://drive.google.com/file/d/15qmP98YmL_a5sdH-R9psQUr8End5A74G/view
https://drive.google.com/file/d/14PRAEHs1CBSQENX7F9zntHGPSylXBxtZ/view
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سامر محمد الدبس

مــن أبنــاء مدينــة دمشــق، مــن مواليــد عــام 1962، رجــل أعمــال، 

ــس  رئيــس مجلــس إدارة غرفــة صناعــة دمشــق وريفهــا، أسَّ

م منحــًا ماليــة لقــادة  عــدة مصانــع للتغليــف فــي ســوريا، وقــدَّ

وســاهم  دمشــق،  بمدينــة  الوطنــي  الدفــاع  مليشــيا  فــي 

عبــر عاقاتــه التجاريــة بدعــم النظــام الســوري فــي عمليــات 

االســتيراد والتصديــر والتهــرب مــن العقوبــات االقتصاديــة. 

ســامر الدبــس كان عضــوًا مجلــس الشــعب فــي الدوريــن 

التشــريعيين األول والثانــي، وفــاز بعضويــة المجلــس فــي دوره 

التشــريعي الثالــث عــن الفئــة )ب( عــن محافظــة دمشــق.

كلمــة ســامر الدبــس -رئيــس غرفــة صناعــة دمشــق وريفهــا- 

ضمــن المؤتمــر الصناعــي الثالــث - حلــب فــي 6/ تشــرين الثانــي/ 

وإعــادة  الســوري  النظــام  قــوات  كلمتــه  خــال  ودعــم   2018

اإلعمــار.

فؤاد محمد صبحي علداني 

الشــمالي،  إدلــب  محافظــة  بريــف  بنــش  مدينــة  أبنــاء  مــن 

الصناعيــة  الفــؤاد  مجموعــة  يملــك   ،1977 عــام  مواليــد  مــن 

والتجاريــة، قاتــل ضمــن صفــوف قــوات النظــام الســوري منــذ 

انطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار/ 2011، 

ومنــذ مطلــع عــام 2014 انضــم إلــى قــوات النمــر/ الفرقــة 25 

مهــام خاصــة التــي يقودهــا “ســهيل الحســن” وتولــى قيــادة 

مجموعــة نمــور األســد فيهــا. 

التشــريعي  دوره  فــي  الشــعب  فــؤاد بعضويــة مجلــس  فــاز 

الثالــث عــن الفئــة )ب( عــن محافظــة إدلــب.

مقطــع مصــور نشــر خــال الحملــة االنتخابيــة لفــؤاد محمــد صبحــي علدانــي يظهر دوره العســكري 

فــي الفرقــة 25 مهــام خاصــة.

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=211&nid=230&RID=1&Last=251&First=0&CurrentPage=0&FName=&LName=&City=-1&Cat=-1&Mem=-1&Com=-1&Aso=-1&or=&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=211&nid=1053&
https://drive.google.com/file/d/15geZlr08lkBWM0t3R3pfszFNXP0BWbou/view
https://www.facebook.com/watch/?v=616212489083494
https://drive.google.com/file/d/1_r76pJ6-4QlJz62F3k-_7LcQtjVH4s0F/view
https://drive.google.com/file/d/1NrbKBvaQWCWSrXKALK8u0DTk5M-mqIDo/view
https://drive.google.com/file/d/1rq8CeoouGRVNnTGudd8hjLO3_UUgXdE1/view
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أيهم نجدت جريكوس

مــن أبنــاء منطقــة صلنفــة فــي ريــف محافظــة الاذقيــة، مــن 

1975، حاصــل علــى إجــازة فــي الطــب البشــري،  مواليــد عــام 

تولــى ملــف  “الاذقيــة قلــب واحــد”،  مــن مؤسســي جمعيــة 

عــدة  ــس  أسَّ كمــا  الاذقيــة،  محافظــة  فــي  المخطوفيــن 

مجموعــات مــن اللجان الشــعبية المســلحة التابعة لميليشــيا 

قــوات الدفــاع الوطنــي فــي منطقتــي صلنفــة والحفــة بريــف 

الاذقيــة.  محافظــة 

أيهــم كان عضــوًا فــي مجلــس الشــعب عــن الدوريــن التشــريعيين األول والثانــي، كما فــاز بعضوية 

المجلــس فــي دوره التشــريعي الثالــث عــن الفئــة )ب( عن محافظــة الاذقية.

حسن حمزة سلومي

مــن أبنــاء محافظــة الحســكة، قــاد عــدة مجموعــات مــن ميليشــيا قــوات الدفــاع الوطنــي فــي 

الحســكة وشــارك فــي العديــد مــن العمليــات العســكرية إلــى جانــب قــوات النظــام الســوري. 

حســن كان عضــوًا فــي مجلــس الشــعب عــن الــدور التشــريعي الثانــي، وفــاز بعضويــة المجلــس 

فــي دوره التشــريعي الثالــث عــن الفئــة )أ( عــن محافظــة الحســكة.

مقطــع مصــور نشــر خــال الحملــة االنتخابيــة لحســن حمــزة ســلومي، وهــو يرتــدي الــزي العســكري 

ويشــارك فــي العمليــات العســكرية مــع قــوات النظــام الســوري.

مصطفى سكري المصطفى

مــن أبنــاء قريــة معــر شــحور شــرق محافظــة حماة، مــن مواليد 

عــام 1951، حاصــل علــى إجــازة فــي كليــة الحقــوق مــن جامعــة 

دمشــق، شــغل العديــد مــن المناصــب القياديــة: رئيــس لجهــاز 

مكافحــة المخــدرات بحلــب، ورئيــس فــرع األمــن الجنائــي فــي 

كل مــن حمــاة ودمشــق، معــاون قائــد شــرطة ريــف دمشــق، 

قائــد شــرطة محافظــة طرطــوس، قائــد شــرطة محافظــة 

لوزيــر  معاونــًا  تعيينــه  وتــم  لــواء  رتبــة  إلــى  ــع  ترفَّ دمشــق، 

ــه مناصــب عــدة فــي حــزب البعــث. ــى تولي ــة، إضافــة إل الداخلي

فــاز مصطفــى بعضويــة مجلــس الشــعب فــي دوره التشــريعي الثالــث عــن الفئــة )أ( عــن محافظــة 

حماة.

مقطــع مصــور بتاريــخ 1/ آب/ 2017 لمصطفــى ســكري المصطفــى وهــو يهنــئ قــوات الجيــش 

الســوري فــي يــوم عيــد الجيــش.

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=211&nid=127&RID=1&Last=251&First=0&CurrentPage=0&FName=&LName=&City=-1&Cat=-1&Mem=-1&Com=-1&Aso=-1&or=&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=211&nid=1206&RID=26&Last=250&First=0&CurrentPage=0&FName=&LName=&City=-1&Cat=-1&Mem=-1&Com=-1&A
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=211&nid=1248&RID=26&Last=250&First=0&CurrentPage=0&FName=&LName=&City=-1&Cat=-1&Mem=-1&Com=-1&Aso=-1&or=&
https://drive.google.com/file/d/1W9yWygNb0glbedDbbS_Hle8ly72yvYik/view
https://www.facebook.com/watch/?v=1487717451273966
https://drive.google.com/file/d/11958LbsC-FwHQW4xlxTCL5tjb87UVc4T/view
https://drive.google.com/file/d/1SrBiiWXApTgp92jRaPDbl_WYFCvAFCzW/view
https://drive.google.com/file/d/1uJgVVv_WQEHelj1tr7Y6-dWTFe9PZLlO/view
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باسمة صالح شاطر

ضابــط برتبــة لــواء، مــن أبنــاء مدينــة دمشــق، حاصلــة علــى إجــازة فــي طــب األســنان، تديــر ملــف 

لــوزارة  التابعــة  الطبيــة  الخدمــات  إدارة  مديــرة  نــت  عيَّ الداخليــة،  وزارة  فــي  والمصابيــن  الجرحــى 

الداخليــة. 

قامــت باســمة بجــوالت ميدانيــة7 عــدة لمواقــع قــوات النظــام فــي محافظتــي دمشــق وريــف 

دمشــق لدعــم العمليــات العســكرية التــي شــنتها قــوات النظــام علــى المــدن والبلــدات التــي كانــت 

خــارج ســيطرتها فــي المحافظتيــن.

فــازت بعضويــة مجلــس الشــعب فــي دوره التشــريعي الثالــث عــن الفئــة )ب( عــن محافظــة 

دمشــق.

مقطــع مصــور يــروج لباســمة شــاطر والمهــام التــي تقلدتهــا، نشــر المقطــع ضمــن حملتهــا 

االنتخابيــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

مقطــع مصــور بتاريــخ آب/ 2015 يظهــر باســمة فــي لقــاء تلفــازي علــى قنــاة المنــار تدلــي بتصريحات 

تدعــم خالهــا النظــام الســوري وقواته.

نمــاذج لتصريحــات عــدد مــن أعضــاء مجلــس الشــعب عــن دعمهــم للنظــام الســوري ولبشــار 

األســد والقــوات العســكرية المتورطــة فــي ارتــكاب انتهــاكات يصــل بعضهــا إلــى مســتوى 

جرائــم ضــد اإلنســانية بحــق الشــعب الســوري:

محمد عزت مظهر عربي كاتبي 

مقطــع مصــور بتاريــخ آذار/ 2020 يظهــر محمــد عــزت وهــو يلقــي كلمــة يدعــم عبرهــا النظــام 

البعــث فــي حلــب الســوري ضمــن احتفاليــة لمنظمــة طائــع 

وحيد محمود الزعل

ــد الزعــل وهــو يؤكــد دعمــه  ــي/ 2019 يعــرض تصريحــات لوحي ــخ تشــرين الثان مقطــع مصــور بتاري

لقــوات النظــام الســوري والرئيــس الســوري. 

7  الوحــدة، أول امــرأة برتبــة لــواء فــي ســورية.. الطبيبــة باســمة صالــح الشــاطر:الرئيس األســد أنصفنــي وكرمنــي وتنتظرنــي مســؤوليات كبيــرة، 

>>  https://bit.ly/3iFhezy<<

https://www.facebook.com/watch/?v=262058501715763
https://drive.google.com/file/d/1erfjiYIXY1IbnTMAT8UEsUq1LLrdskeD/view
https://www.facebook.com/watch/?v=262058501715763
https://drive.google.com/file/d/1cVe3_gXF0CceywioP8_UuDM7THqs0o1Y/view
https://drive.google.com/file/d/1kqfR1B_pKOIIXFQshrI62_eFyXH2olCQ/view
https://drive.google.com/file/d/1BMOO5AVvk15UsY1sJpk4OkR9X8HQB9et/view
https://bit.ly/3iFhezy
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نضال عبد الحفيظ مهنا

صــورة نشــرها نضــال مهنــا علــى حســابه فــي موقــع التواصــل 

التــي دعــم  االجتماعــي فيســبوك تظهــر مداخلتــه اإلعاميــة 

عبرهــا قــوات النظــام الســوري ومعاركهــا.

أحمد نبيل كزبري

مقطــع مصــور فــي تشــرين األول/ 2019 ألحمــد نبيــل كزبــري يلقــي كلمــة فــي جنيــف داعمــًا عبرهــا 

النظــام الســوري ومؤسســة الجيــش.

محمد خير أحمد العكام

مقطــع مصــور فــي آب/ 2019 يظهــر محمــد خيــر العــكام خــال لقــاء تلفــازي علــى قنــاة الغــد يؤكــد 

فيــه علــى تحريــر محافظــة إدلــب مــن اإلرهــاب ودعمــه لقــوات النظــام الســوري.

 

محمد خير جاسم النادر

ــادر وهــو يؤكــد دعمــه للنظــام الســوري  ــر الن ــران/ 2018 يظهــر محمــد خي مقطــع مصــور فــي حزي

وعملياتــه العســكرية.

عهد ضاهر السكري

مقطــع مصــور فــي تشــرين األول/ 2013 يظهــر عهــد الســكري فــي لقــاء تلفــازي علــى قنــاة ســما، 

يتحــدث عــن دعمــه النظــام الســوري.

ياغي جميل علي

مقطع مصور خال الحملة االنتخابية لياغي جميل، يؤكد فيه على دعم قوات النظام السوري.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1649530071822134&set=t.100002954723175&type=3&theater
https://drive.google.com/file/d/1an_KMqKuka7PcLtod6JJK5_RUu756jGM/view
https://drive.google.com/file/d/1kMeUMG-c9iycYp_Xju9PL327r22dmj2k/view
https://drive.google.com/file/d/1VlPjpa1GLOLZoW9HxZfnjF4EIzDmDWg2/view
https://drive.google.com/file/d/1CSbCIEjauGzIsvkolga4YhIA6hAxb6d7/view
https://drive.google.com/file/d/1JyR6XJgMo-huCZFNCWugNWjHZUlXBDML/view
https://drive.google.com/file/d/1A-o1-2-ELUOpaqZCIc41BPtxDEpY3c2V/view
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ثالثًا: النظام السوري أجرى االنتخابات في ذروة تفشي وباء كوفيد-19، 
ومــع تضليــل وخــداع مقصــود عــن حصيلــة حــاالت اإلصابــات والوفيــات 

بســبب فيــروس كورونا المســتجد:

ة وحاصــر مناطــق  إنَّ النظــام الســوري وعلــى مــدى قرابــة عشــر ســنوات قصــف أحيــاء ســكنيَّ

ــل متفجــرة،  ــك إلقــاء برامي ــي، بمــا فــي ذل ــون مدن ــع ملي ــد مــن رب ــل أزي بأكملهــا، وتســبَّب فــي مقت

واســتخدام أســلحة كيميائيــة، وعمليــات تعذيــب وظــروف اعتقــال بربريــة تــؤدي إلــى المــوت تحــت 

 
ٍ

التعذيــب، وال يــزال يحتجــز حتــى اآلن قرابــة 130 ألــف مواطــن ســوري مــن ضمنهــم 100 ألــف مختــف

قســريًا، لــم يطالــب مجلــس الشــعب مــرة واحــدة بمجــرد الكشــف عــن مصيــر واحــد منهــم، أو فتــح 

تحقيــق فــي مقتــل مــا ال يقــل عــن 14 ألــف مواطــن ســوري داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام 

الســوري، بنــاًء علــى كل ذلــك، وعلــى أنمــاط أخــرى مــن االنتهــاكات، التــي بلــغ بعضهــا مســتوى 

الجرائــم ضــد اإلنســانية فــإنَّ النظــام الســوري ال يكتــرث مطلقــًا بحيــاة المواطــن الســوري وال 

ــه األوحــد هــو الحفــاظ  بتفشــي فيــروس كورونــا المســتجد بيــن صفــوف المجتمــع، وكان دائمــًا همُّ

علــى الطبقــة الحاكمــة، ولهــذا فقــد دعــا إلــى انتخابــات مجلــس الشــعب علــى الرغــم مــن أنَّ ســوريا 

ُتعانــي مــن تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد علــى نحــو كارثــي، وســط مــا نشــاهده مــن إعــان 

كثيــف للوفيــات عبــر صفحــات التواصــل االجتماعــي فــي الشــهرين الماضييــن، دون أن يجــرؤ أحــد 

ــا المســتجد. مــن داخــل ســوريا علــى ذكــر أن ســبب الوفــاة هــو اإلصابــة بفيــروس كورون

ــع المشــاركين فــي االنتخابــات مــن موظفيــن فــي الحكومــة وأعضــاء فــي الجيــش  وقــد شــاهدنا تجمُّ

والشــرطة وعوائلهــم وأعضــاء فــي الجمعيــات الخيريــة التابعــة للنظــام الســوري، دون أدنــى مراعــاة 

ألبســط قواعــد التباعــد الجســدي، وكان الغالبيــة العظمــى منهــم ال يرتــدون األقنعــة الواقيــة، وهــذا 

يؤكــد بــأن النظــام الســوري ال يكتــرث لحيــاة المواطنيــن ومــا يهتــمُّ لــه هــو المضــي بحــلٍّ انفــرادي 

عبــر هــذه االنتخابــات كــي تضمــن لــه الفــوز فــي االنتخابــات الرئاســية والبقــاء فــي الســلطة، ثــم 

اإلعــان عــن انتهــاء العمليــة السياســية لعــدم وجــود أيــة حاجــة لهــا بعــد أن ســيطر بشــكل مطلــق 

علــى األراضــي الســورية وقــام بانتخابــات برلمانيــة ورئاســية، وهــذا هــو باختصــار مــا يســعى النظــام 

الســوري لتحقيقــه مهمــا كلفــه ذلــك مــن قتــل واعتقــال للمعارضيــن ومــن وفيــات بســبب اإلصابــة 

بفيــروس كورونــا المســتجد.
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رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:
االستناجات:

منــذ ســيطرة عائلــة األســد علــى الســلطة فــي ســوريا لــم يكــن مجلــس الشــعب ســوى إحــدى 

أدوات الســلطة، ولــم يمثــل الشــعب الســوري أو يحاســب حكومــة عــن االنتهــاكات التــي مارســتها 

ــح  بحــق الشــعب الســوري، كمــا أن حــزب البعــث الــذي يدعــي دائمــًا أنَّ لديــه ماييــن األعضــاء لــم ُيرشِّ

منــذ عــام 1970 أحــدًا ســوى حافــظ األســد، وعندمــا توفــي لــم يجــد أحــدًا مــن ماييــن األعضــاء ســوى 

ابنــه بشــار األســد، فــي واحــدة مــن أكبــر عمليــات اإلهانــة للشــعب والمجتمــع والتاريــخ الســوري، 

وأعطــت مؤشــرًا صارخــًا عــن مــدى هيمنــة عائلــة األســد علــى النظــام الســوري عبــر الســيطرة 

المطلقــة علــى األجهــزة األمنيــة والجيــش.

ويمكــن توصيــف مجلــس الشــعب فــي ســوريا بمجلــس حــرب لصالــح دعــم النظــام الســوري، 

االســتبدادي  النظــام  هــذا  بتغييــر  المطالبيــن  الســوريين  مــن  ألحــد  يكــن مســتغربًا  لــم  ولهــذا 

الدكتاتــوري نحــو نظــام تعــددي ديمقراطــي، لــم يكــن مســتغربًا عــدم توجيــه مجلــس الشــعب أي 

نقــد أو مســاءلة للنظــام الســوري علــى مــدى كل ســنوات حكمــه، وبشــكل خــاص بعــد عــام/ 2011، 

التــي شــهَدت قيــام الحكومــات بقيــادة رئيــس الجمهوريــة بارتــكاب انتهــاكات واســعة ُتشــكل جرائــم 

ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب، وصلــت إلــى اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، والبراميــل المتفجــرة، 

د أزيــد مــن 13 مليــون مواطــن ســوري، وقتــل النظــام الســوري أزيــد مــن ربــع مليــون مدنــي،  وتشــرَّ

ــن، بحســب  ــة 100 ألــف آخري ــة 14 ألــف مواطــن ســوري بســبب التعذيــب، وأخفــى قراب بينهــم قراب

قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وتقاريــر لجــان أمميــة ومنظمــات دوليــة، لكــن 

لــم تتــم مســاءلة وزيــر واحــد أو عزلــه، ولــم يعــارض مجلــس الشــعب، وهــو الــذي يفتــرض أن يكــون 

صوتــًا للمجتمــع فــي وجــه الســلطة الحاكمــة أيضــًا، لــم يعــارض االنتهــاكات والجرائــم التــي مارســها 

النظــام الســوري والمراســيم التعســفية التــي طبقهــا ضــد المجتمــع.

ــو كانــت وهميــة، كــي يظهــر أنَّ هنــاك ســلطة  ــات ول ــاج إلــى هــذه االنتخاب إن النظــام الســوري يحت

تشــريعية تصــدر عنهــا القوانيــن، وبأنــه ليــس عبــارة عــن حكــم شــمولي اســتبدادي، لكــن الوقائــع 

ــارة عــن إحــدى أدوات الســلطة تســتخدمها  ــم يكــن ســوى عب أثبتــت دائمــًا أن مجلــس الشــعب ل

عندمــا تريــد، مثلهــا مثــل بقيــة المؤسســات الخاضعــة لهــا كمؤسســة الجيــش أو مؤسســة 

الهجــرة والجــوازات، وال أدلَّ علــى ذلــك مــن اســتخدامه لتشــريع القوانيــن التــي يرغــب بهــا، مهمــا 

كانــت تعــارض قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ومصالــح الشــعب الســوري، كمــا هــو 

ــال. ــى ســبيل المث ــكات عل ــى الممتل ــة عل ــن الســطو والهيمن الحــال فــي قواني



انتخابـات مجلـس الشعـب قبـل التوصـل التفاق22

سياسي ال تعتبر شرعية وتنسف عملية السالم

ويبقــى األهــم مــن كل ذلــك، ومــا نــودُّ التركيــز عليــه، ومــا َخُلــَص إليــه هــذا التقريــر أنَّ هــذه االنتخابــات 

بالعمليــة  الخــاص  األمــن  مجلــس  قــرار  وتنتهــك  الســام،  لعمليــة  ســاحقة  ضربــة  ل  ُتشــكِّ

السياســية، وهــي تعــارض اإلرادة الدوليــة متمثلــة بمجلــس األمــن الدولــي، فهــي بنــاء علــى كل مــا 

ســبق انتخابــات غيــر شــرعية وعديمــة المصداقيــة، وال تمثــل الشــعب والمجتمــع الســوري، بــل 

هــي مفروضــة بقــوة الســاح وســطوة األجهــزة األمنيــة، وتهــدف إلــى تعزيــز ســيطرة عائلــة األســد 

علــى الســلطة، والتمهيــد نحــو فــوز بشــار األســد فــي االنتخابــات الرئاســية القادمــة، وصــواًل إلــى 

الخطــوة الاحقــة التــي تهــدف إلــى إعــان النظــام الســوري انتهــاء العمليــة السياســية ومشــاركته 

بهــا بشــكل مطلــق.

التوصيات:

إلى المبعوث الدولي إلى سوريا:

يتوجــب علــى المبعــوث الدولــي أن يكــون أكثــر صرامــة مــع النظــام الســوري تجــاه خرقــه الصــارخ 	 

لقــرارات مجلــس األمــن المتعلقــة بمســار العمليــة السياســية، وأن ُيديــن هــذه االنتخابــات 

بشــكل مباشــر.

يجــب إصــدار موقــف معلــن لــكل الشــعب الســوري عــن عــدم شــرعية هــذه االنتخابــات ومــدى 	 

انتهاكهــا لقــرارات مجلــس األمــن الدولــي.

ع النظام الســوري 	  إنَّ عــدم اتخــاذ موقــف رادع وواضــح مــن قبــل المبعــوث الدولي ســوف ُيشــجِّ

ــات  ــى إجــراء انتخاب ــى المضــي قدمــًا نحــو إنهــاء مــا تبقــى مــن الحــل السياســي والعمــل عل عل

رئاســية شــكلية ســوف تكــون نتيجتهــا محســومة منــذ اآلن لصالــح بشــار األســد علــى غــرار 

انتخابــات مجلــس الشــعب الهزليــة، التــي فــاز فيهــا حــزب البعــث وســوف يســتمر فــي الفــوز بهــا 

ونقــل الرئاســة إلــى عائلــة األســد إلــى األبــد.

إلى مجلس األمن الدولي:

إدانــة خــرق النظــام الســوري للقــرارات الصــادرة عــن مجلــس األمــن والمضــي بإجــراء انتخابــات 	 

تنســف العمليــة السياســية وتعــارض قــرارات مجلــس األمــن.

إن عــدم اتخــاذ موقــف حاســم مــن االنتخابــات التــي أجراهــا النظــام الســوري ســوف يعنــي ضــوءًا 	 

أخضــر مــن مجلــس األمــن يشــجع النظــام الســوري علــى انتهــاك قــرارات العمليــة السياســية 

والمضــي قدمــًا نحــو إجــراء انتخابــات رئاســية محســومة النتيجــة بفــوز بشــار األســد.

الضغــط علــى النظــام الســوري مــن أجــل إنجــاز مراحــل االنتقــال السياســي نحــو التعدديــة 	 

والديمقراطيــة ضمــن فتــرة زمنيــة ال تتجــاوز الـــ 18 شــهرًا.
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إلى األمم المتحدة والمجتمع الدولي:

توجيــه رســائل واضحــة مــن كافــة دول العالــم برفــض هــذه االنتخابــات واعتبارهــا غيــر شــرعية 	 

ألنهــا تخالــف قــرارات مجلــس األمــن.

اعتبــار إجــراء النظــام الســوري لهــذه االنتخابــات خطــوة مــن جانــب واحــد تهــدف إلــى تدميــر 	 

عمليــة الســام بالكامــل.

ل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية 	  وضــع أكبــر قــدر ممكــن مــن المتورطيــن بارتــكاب انتهــاكات ُتشــكِّ

ــة،  ــة واألمريكي ــة والكندي ــات األوروبي ــح العقوب ــى لوائ ــم حــرب بحــق الشــعب الســوري عل وجرائ

والتركيــة، وكافــة دول العالــم.

فــرض عقوبــات علــى النظــام الســوري كــرد فعــل علــى المضــي قدمــًا فــي هــذه االنتخابــات 	 

ــي ولمجلــس األمــن.  بشــكل انفــرادي والتــي تثبــت مــدى احتقــار النظــام الســوري للمجتمــع الدول

فــرض عقوبــات مباشــرة علــى حلفــاء النظــام الســوري وفــي مقدمتهــم روســيا، وإيــران، لدعمــه 	 

فــي ارتــكاب االنتهــاكات وفــي التهــرب مــن اســتحقاق العمليــة السياســية.
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