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االنتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري القيام بها 2
منفردًا غير شرعية وتنسف العملية السياسية وتجري 

بقوة األجهزة األمنية

أواًل: النظــام الســوري قتــل 47967 مدنيــًا واعتقل/أخفــى 58574 آخريــن 
منــذ االنتخابــات الرئاســية الصوريــة الماضيــة:

انتهــك النظــام الســوري قــرار مجلــس األمــن رقــم 2118 الصــادر فــي أيلــول/ 2013 وبيــان جنيــف واحــد، وأجــرى 

انتخابــات رئاســية مــن طــرف واحــد وذلــك فــي حزيــران/ 2014، وكانــت عبــارة عــن مســرحية معــدة مســبقًا ومبرمجــة 

لتحقيــق فــوز ســاحق لمرشــح حــزب البعــث األوحــد بشــار األســد، ومــع نهايــة عــام 2015 كان مجلــس األمــن الدولــي 

قــد أصــدر القــرار 2254 وضــع فيــه مســارًا تسلســليًا واضحــًا لعمليــة االنتقــال السياســي، ولــم نكــن نتوقــع أن يســتمر 

الفشــل الدولــي بمــا فيــه فشــل مجلــس األمــن، فــي تحقيــق أي تقــدم جــدي نحــو إنجــاز االنتقــال السياســي حتــى اآلن، 

ونحــن علــى أعتــاب موعــد انتخابــات رئاســية جديــدة، وبــكل تأكيــد مرشــح أوحــد مــن حــزب البعــث، والفــارق الرئيــس أنهــا 

تجــري بعــد قــرار مجلــس األمــن 2254 وتعتبــر انتهــاكًا صارخــًا لــه، وتأتــي بعــد أن أثبتــت آليــة التحقيــق المشــتركة التــي 

أنشــأها مجلــس األمــن عبــر القــرار 2235 فــي آب/ 2015، أثبتــت مســؤولية النظــام الســوري 3 مــرات عــن اســتخدام 

ســاح الدمــار الشــامل الكيميائــي، وكذلــك أثبتــت آليــة التحقيــق وتحديــد المســؤولية التابعــة لمنظمــة حظــر األســلحة 

الكيميائيــة فــي تقريريهــا األول والثانــي مســؤولية النظــام الســوري عــن أربــع هجمــات كيميائيــة إضافيــة.

كمــا أن النظــام الســوري لــم يتوقــف يومــًا عــن ارتــكاب االنتهــاكات الفظيعــة ضــد المواطــن الســوري، فقــد اســتمر 

منــذ االنتخابــات الصوريــة )التــي نعتقــد بعــدم شــرعيتها(، اســتمر فــي ارتــكاب أنمــاط متعــددة مــن االنتهــاكات، 

يرقــى بعضهــا بحســب تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة التابعــة لألمــم المتحــدة إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية 

وجرائــم حــرب، مثــل القتــل خــارج نطــاق القانــون، اإلخفــاء القســري، التعذيــب، التشــريد القســري، اســتخدام األســلحة 

الكيميائيــة، قصــف المراكــز الطبيــة والمــدارس والمنشــآت الحيويــة وغيــر ذلــك كثيــر.

وفيما يلي حصيلة ألبرز تلك االنتهاكات بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

واحد: القتل خارج نطاق القانون:

ســجلنا منــذ االنتخابــات الرئاســية الصورية الســابقة 

فــي حزيــران 2014 حتــى نيســان 2021 مقتــل 47967 

)أنثــى  ســيدة  و5309  طفــًا   8762 بينهــم  مدنيــًا 

بالغــة( علــى يــد قــوات النظــام الســوري.

اثنان: االعتقال التعسفي واالحتجاز
غير المشروع:

سجلنا ما ال يقل عن 58574 شخصًا بينهم 1986 طفًا 

و4693 ســيدة )أنثــى بالغــة( ال يزالــون قيــد االعتقــال 

فــي مراكــز االحتجــاز  القســري  االختفــاء  أو  التعســفي 

ــر الرســمية التابعــة للنظــام الســوري.  الرســمية وغي

ثالثة: االختفاء القسري: 

ســجلنا مــا ال يقــل عــن 44652 شــخصًا بينهــم 1827 

طفــًا و3516 ســيدة )أنثــى بالغــة( ال يزالــون قيــد 

ــدى قــوات النظــام الســوري.  االختفــاء القســري ل

أربعة: التعذيب داخل مراكز االحتجاز:

ســجلنا مقتــل مــا ال يقــل عــن 4901 شــخصًا بينهــم 

84 طفــًا و52 ســيدة )أنثــى بالغــة( قضــوا بســبب 

وغيــر  الرســمية  االحتجــاز  مراكــز  فــي  التعذيــب 

الســوري. للنظــام  التابعــة  الرســمية 

https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://sn4hr.org/arabic/?p=12694
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015)
https://www.opcw.org/media-centre/news/2021/04/opcw-releases-second-report-investigation-and-identification-team
https://sn4hr.org/arabic/?p=12425
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علــى الرغــم مــن كل ذلــك، يعمــل النظــام الســوري بشــكل حثيــث إلجــراء انتخابــات رئاســية فــي أيــار القــادم 2021، 

والمرشــح األوحــد هــو بشــار األســد، ألن بشــار األســد هــو مركــز وجوهــر النظــام الســوري، فهــو أقــوى فــرد فــي بنيــة 

النظــام الحاكــم، وال يتجــرأ أحــد علــى معارضتــه أو الترشــح لمنافســته، حيــث تــرزح ســوريا تحــت حكــم عائلــة األســد منــذ 

عــام 1971، مــع فــوز ســاحق مســتمر علــى مــدى ســنوات بنســب تصــل إلــى 99 % فــي البعــض مــن تلــك االنتخابــات 

الصوريــة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

إجــراء انتخابــات رئاســية مــن قبــل شــخص متــورط بجرائــم ضــد اإلنســانية والفــوز 

بهــا يفقــد المجتمــع الســوري أية ثقة بالعملية السياســية والتحــول الديمقراطي، 

وُيعــزز مــن ســردية التنظيمــات المتطرفــة وينشــر ثقافــة الثــأر، يتوجــب علــى الــدول 

الصوريــة،  االنتخابــات  لهــذه  المطلــق  الرفــض  السياســية  للعمليــة  الداعمــة 

والتأكيــد علــى عــدم شــرعيتها، والــرد باتخــاذ خطــوات جديــة ضمــن جــدول زمنــي 

محــدد إلنجــاز االنتقــال السياســي نحــو الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان.
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التــي  الرئاســية  االنتخابــات  مــن  رئيســة تجعــل  ثمانيــة أســباب  ثانيــًا: 
للشــعب  ملزمــة  وغيــر  للشــرعية  فاقــدة  الســوري  النظــام  يقيمهــا 

ي: الســور

ُتبنــى النظــم االنتخابيــة علــى أســاس القانــون الدســتوري، وتمتــد لتشــمل المســتوى التشــريعي، وهندســة هــذه 

ــى أن الدســتور  ــل السياســي، بمعن ــي فــي التمثي ــت االنتخاب ــة ومــدى انعــكاس التصوي ــة تحــدد كيفي النظــم االنتخابي

هــو المرتكــز األساســي ومنــه يبــدأ التسلســل المنطقــي، وفــي حالــة ســوريا فــإن النظــام الســوري قــد هنــدس كافــة 

المراحــل بــدءًا مــن الدســتور، وصــواًل إلــى تمركــز شــديد للســلطات الثــاث فــي يــد رأس النظــام، تــؤازره أجهــزة أمنيــة 

متوحشــة، فأصبحــت ســوريا مســتباحة لحكــم فــردي عائلــي.

ونحــن نعتقــد أن االنتخابــات الرئاســية التــي يعتــزم النظــام الســوري القيــام بهــا منفــردًا فاقــدة للشــرعية وفقــًا للنقــاط 

الرئيســة التسلســلية الثمانــي التالية:

 واحــد:  االنتخابــات جــرت وتجــري وفقــًا لدســتور فاقــد للشــرعية، وأقــرب مــا يكــون فــي بعــض مــواده إلــى 

نــصٍّ أمنــي يهــدف إلــى عــزل الخصــوم السياســيين:

برلمانيــة  أو  رئاســية  انتخابــات  مــن  عنــه  انبثــق  2012 ومــا  بعــدم شــرعية دســتور  نعتقــد 

التاليــة: الرئيســة  لألســباب 

ــَد بشــكل انفــرادي وإقصائــي مــن الســلطة الحاكمــة لكافــة المعارضيــن الفعلييــن للنظــام الســوري، . 1
ِ

اعُتم
فقــد قتــل قســم منهــم، واعتقــل واختفــى قســم، والقســم األخيــر مهــدد بالقتــل، االعتقــال، االختفــاء القســري 

والتعذيــب.
جــرى االســتفتاء عليــه فــي ظــلِّ ارتــكاب النظــام الســوري جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب بحــق الشــعب . 2

ــر دوليــة، بمــا فيهــا التعذيــب المنهجــي  ــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة، وعــدة تقاري الســوري وفقــًا لتقاري
بت تلــك  والقصــف بالبراميــل المتفجــرة واســتخدام األســلحة الكيميائيــة، والتشــريد القســري للســكان؛ وتســبَّ
الجرائــم فــي توليــد حالــة مــن اإلرهــاب والرعــب لــدى المواطــن الســوري تدفعــه نحــو التصويــت لصالــح النظــام 
 ديمقراطــي أو الحــدِّ األدنــى مــن 

ٍ
ــام ألي جــو الســوري ودســتوره، وبالتالــي فقــد تــم االســتفتاء عليــه فــي غيــاب ت

حريــة الــرأي.
الدســتورية، . 3 النصــوص  أبســط معاييــر  تخالــف   2012 لعــام  الســوري  النظــام  مــن نصــوص دســتور  العديــد 

وتنســف مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وتخــرج مفهــوم الدســتور مــن مضمونــه، إنهــا أقــرب إلــى نصــوص 

أمنيــة، وإن أطلــق عليهــا دســتور، لكنهــا ال تُمــت للنصــوص الدســتورية الديمقراطيــة بصلــة، بــل إنهــا بعيــدة 

حتــى عــن نصــوص دســاتير دول دكتاتوريــة وال يوجــد شــبيه لهــا تقريبــًا إال فــي دســتور كوريــا الشــمالية، فقــد 

ــه حاكمــًا مقدســًا تجتمــع  ــة، تجعــل من ــات أســطورية لرئيــس الجمهوري أعطــى دســتور 2012 كســابقه صاحي

لديــه الســلطات الثــاث، التنفيذيــة، القضائيــة، التشــريعية، فهــو رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى1، ويحــق لــه حــل 

 & http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423  ،133 1دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012، المادة

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
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مجلــس الشــعب2، ويتولــى ســلطة التشــريع3، وهو القائد األعلى للجيش والقوات المســلحة، ويســمي جميــع 

قضــاة المحكمــة الدســتورية العليــا بمرســوم رئاســي4 وُيدلــون بالقســم أمامــه5.

دســتور النظــام الســوري األمنــي لعــام 2012 مصمــم لفــوز رئيــس الجهوريــة بشــار األســد حصــرًا فــي جميــع . 4

االنتخابــات الرئاســية القادمــة، وال يمكــن ألي أحــد هزيمتــه، وهــذا ليــس بمســتغرب ألن لجنــة وضــع دســتور 2012 

تــم إنشــاؤها بموجــب قــرار جمهــوري رقــم 33، وكان رئيــس اللجنــة هــو مظهــر العنبــري، والــذي كان رئيــس لجنــة 

دســتور حافــظ األســد 1973.

اســتنادًا إلــى كل ذلــك، فــإن النــصَّ الصــادر عــن النظــام الســوري والــذي أطلــَق عليــه اســم دســتور، هــو نــصُّ . 5

بمجملــه فاقــد للشــرعية، واالنتخابــات التــي بنيــت عليــه كذلــك تفتقــر ألي شــرعية.

 اثنان: انعدام التأثير الفعلي للسلطة القضائية: 

ألف: مجلس القضاء األعلى:
وفقــًا للدســتور الــذي فرضــه النظــام الســوري عــام 2012، فــإن رئيــس الجمهوريــة هــو رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى، 
أي أن رئيــس الســلطة التنفيذيــة هــو رئيــس الســلطة القضائيــة ذاتــه، وينــوب عــن رئيــس الجمهوريــة وزيــر العــدل، 
وهــو تابــع لرئيــس الجمهوريــة ومــن الســلطة التنفيذيــة، كمــا أن وزيــر العــدل هــو فــي الوقــت ذاتــه رئيــس النيابــة 

العامــة6، إضافــة إلــى ذلــك فــإن أغلــب أعضــاء المجلــس يتــم تعيينهــم، وبالتالــي محاســبتهم مــن قبــل الســلطة 
التنفيذيــة، لــم يكتفــي النظــام الســوري بــكل هــذه التشــويهات الغوغائيــة، لكنــه إضافــة إلــى ذلــك وإمعانــًا فــي مزيــد 

مــن التحكــم فقــد أتبــع القضــاء العســكري إلــى وزيــر الدفــاع7، والقضــاء اإلداري إلــى مجلــس الدولــة8، الــذي يتبــع بــدوره 
إلــى الســلطة التنفيذيــة، ووفقــًا لــكل ذلــك، فقــد انتهــى عمليــًا دور مجلــس القضــاء األعلــى، وهــذا نســف تــام لمبــدأ 

الفصــل بيــن الســلطات، ومحاولــة لشــرعنة الدكتاتوريــة والتســلطية عبــر الدســتور.

باء: المحكمة الدستورية العليا:

نــصَّ دســتور 1973 )حافــظ األســد(، ومــن بعــده دســتور 2012 )بشــار األســد(، علــى أن “رئيــس الجمهوريــة هــو مــن 

يســمي كافــة أعضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا”، ويقســمون اليميــن أمامــه، إضافــة إلــى ذلــك، فــإن مــدة واليتهم 

أربــع ســنوات وهــي أقصــر مــن واليــة رئيــس الجمهوريــة9، وكل هــذا عبــارة عــن انتهــاك فاضــح وتحطيــم إضافــي 

ومــدروس للســلطة القضائيــة، فــوق كل ذلــك، فمــن يحــق لــه تقديــم طلــب إلــى المحكمــة الدســتورية هــو بشــكل 

أساســي رئيــس الجمهوريــة، وخمــس أعضــاء مــن مجلــس الشــعب )الــذي يســيطر علــى قرابــة ثلثــي أعضائــه حــزب 

واحــد منــذ عــام 1973، وهــذا الحــزب يرشــح شــخصًا واحــدًا حصــرًا مــن عائلــة األســد(، ولهــذا لــم تقــم هــذه المحكمــة 

هة بالكامــل، ولــم يســبق أن  بــأي دور يذكــر فــي تاريــخ ســوريا منــذ دســتور 1973 حتــى اآلن، فهــي مشــلولة ومشــوَّ

تصــدت النتهــاك الدســتور )عــدا مــرة واحــدة عقــب إحــدى اجتماعــات اللجنــة الدســتورية حيــث أثيــرت هــذه القضيــة، 

ممــا دفــع النظــام الســوري لترتيــب مســرحية هزليــة مكشــوفة( كمــا لــم تمنــع إصــدار العشــرات مــن القوانيــن التــي 

تخالــف الدســتور بشــكل صــارخ، ومــن أبرزهــا القوانيــن الخاصــة بحمايــة عناصــر األمــن ومرتكبــي التعذيــب، والقوانيــن 

التــي تقتضــي بالســيطرة علــى الممتلــكات.

&http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423  ،111 2 دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012، المادة

&http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423  ،1133 دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012، المواد 112 و

&http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423  ،141 4 دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012، المادة

&http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423  ،145 5 دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012، المادة

 &http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423  ،137 6 دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012، المادة

http://www.cdf-sy.org/low/askrye.htm?fbclid=IwAR1I6Jr3zKXOYRQy3h5mNxoAz-HAF8rEjtzt8Nuw4F4zIgpw4U6uiDMLdcI ،7 قانون العقوبات العسكرية

&http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423  ،139 8 دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012، المادة

&http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423  ،88 9 دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012، المادة

https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4371&RID=-1&Last=155&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=2011&Country=&Num=&Dep=-1&
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4371&RID=-1&Last=155&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=2011&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://www.cdf-sy.org/low/askrye.htm?fbclid=IwAR1I6Jr3zKXOYRQy3h5mNxoAz-HAF8rEjtzt8Nuw4F4zIgpw4U6uiDMLdcI
http://www.cdf-sy.org/low/askrye.htm?fbclid=IwAR1I6Jr3zKXOYRQy3h5mNxoAz-HAF8rEjtzt8Nuw4F4zIgpw4U6uiDMLdcI
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
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تاء: إنشاء محاكم استثنائية/ شاذة:

أنشــأ النظــام الســوري محاكــم شــاذة/ أمنيــة/ سياســية، ال تراعــي فــي مبادئهــا أبســط معاييــر المحاكمــة العادلــة10، 

هــي أقــرب إلــى فــرع أمــن متوحــش، منــذ ثمانينــات القــرن الماضي أنشــأ النظــام الســوري محكمة الميدان العســكرية، 

ــت محلهــا محكمــة اإلرهــاب فــي عــام 2012، وهــي محاكــم أمنيــة سياســية تهــدف إلــى تصفيــة  وأمــن الدولــة، التــي حلَّ

الخصــوم كمــا أوضحنــا ذلــك بشــكل تفصيلــي فــي تقريرنــا عــن محكمــة اإلرهــاب.

المحكمــة  األعلــى،  القضــاء  علــى مجلــس  األســد  فــي شــخص بشــار  الســوري متجســدًا  النظــام  عبــر ســيطرة 

الدســتورية العليــا، يكــون قــد أنهــى عمليــًا الســلطة القضائيــة، ورســخ دعائــم الدكتاتوريــة وحكــم الفــرد بشــكل مطلق.

 

 ثالثــة: ســيطرة الســلطة التنفيذيــة متجســدة فــي شــخص رئيــس الجمهوريــة علــى الســلطة التشــريعية 

لصالــح حــزب واحــد يرشــح شــخصًا واحــدًا لالنتخابــات الرئاســية هــو بشــار األســد:

ال تتيــح ســطوة األجهــزة األمنيــة، وإفاتهــا التــام مــن العقــاب، وســيطرة النظــام الســوري علــى الســلطتين القضائية 
والتشــريعية، وانعــدام حريــة الــرأي، أيــة فرصــة لتأســيس أحــزاب معارضــة حقيقيــة وإنمــا ُأنتَجــت أحــزاب شــكلية، 
وظــلَّ حــزب البعــث هــو الحــزب األوحــد علــى مــدى عقــود، ومــا يســمى “الجبهــة الوطنيــة التقدميــة” هــي عبــارة عــن 
أحــزاب هاميــة، عمودهــا الفقــري حــزب البعــث، وإن حــزب البعــث نفســه هــو أداة مــن أجــل وصــول شــخص واحــد مــن 
كــوادره إلــى الســلطة هــو بشــار األســد حصــرًا، علــى الرغــم مــن إدعــاء الحــزب بــأن لديــه الماييــن مــن الكــوادر، لكنــه لــم 
ـــًا منهــم لرئاســة الجمهوريــة منــذ عــام 1971 بــل بقــي الحكــم محصــورًا فــي عائلــة األســد علــى مــدى خمســين  ــح أيَّ ُيرشِّ
عامــًا، وكان أفظــع مــا حصــل فــي تاريــخ الســوريين الدســتوري والقضائــي والقانونــي هــو عمليــة نقــل الســلطة مــن 
فــرد مــن عائلــة األســد إلــى فــرد آخــر، مــن حافــظ األســد إلــى ابنــه بشــار علــى الرغــم مــن أنــه ال يصلــح الســتام رئاســة 
الجمهوريــة فــي عــام 2000، ألنــه وفقــًا لدســتور 1973 ووفقــًا للمــادة 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.

 السلطة القضائية  السلطة التشريعية 

https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014ar.pdf ،10 منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة

 السلطة التنفيذية 

https://sn4hr.org/arabic/?p=12765
https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014ar.pdf
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وقــد هيمــن النظــام الســوري دائمــًا علــى مجلــس الشــعب، ألن كل مــن ســوف ترشــحهم قيــادة الحــزب هــم حتمــًا 

فائــزون ألن االلتــزام إلــى حــزب البعــث هــو شــبه إجبــاري فــي ســوريا لطــاب المــدارس والجامعــات والموظفيــن فــي 

الدوائــر الحكوميــة، وهــؤالء تعطــى أصواتهــم تلقائيــًا لمرشــحي الحــزب، فهنــاك 183 مقعــدًا مــن أصــل 250 محجــوزة 

بشــكل قاطــع لحــزب البعــث، ويبقــى 67 مقعــدًا، وهــؤالء أيضــًا يتــم اختيــار معظمهــم مــن قبــل األجهــزة األمنيــة، وقــد 

ــا فيــه أنــه 22 % مــن أعضــاء مجلــس الشــعب الحالــي هــم متورطــون فــي ارتــكاب  أصدرنــًا تقريــرًا مفصــًا عــن ذلــك، بينَّ

انتهــاكات فظيعــة بحــق الشــعب الســوري يصــل بعضهــا إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية.

بنــاًء علــى ذلــك، يســتحيل توقيــع 35 نائبــًا مــن مجلــس الشــعب علــى ترشــيح شــخص مقابــل بشــار األســد إال فــي 

إطــار مســرحية ســوداء معــدة مســبقًا إلظهــار أن هنــاك منافســين لبشــار األســد، علــى غــرار مســرحية االنتخابــات 

 طويــل فــي التنســيق والعاقــة 
ٍ

الرئاســية لعــام 2014، والتــي ترشــح حســان النــوري لهــا وهــو شــخص لديــه مــاض

مــع األجهــزة األمنيــة، وقــد قــال منــذ البدايــة وبــكل وضــوح “أنــا حســان األســد ولســت النــوري”، وحســان كان عضــوًا 

فــي مجلــس الشــعب بيــن 1998 - 2003، وقــد تمــت مكافأتــه وتعيينــه وزيــرًا للتنميــة اإلداريــة بيــن 2014 و 2017. كمــا 

رشــح شــخص يدعــى ماهــر الحجــار نفســه وكان عضــوًا فــي مجلــس الشــعب فــي دوره التشــريعي األول 2012، ثــم 

فــاز بشــار األســد بهــذه االنتخابــات بنســبة 88 %.

 أربعــة: بشــار األســد باعتبــاره القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة متــورط فــي ارتــكاب جرائــم ضــد 

اإلنســانية وجرائــم حــرب وال يمكــن قبولــه رئيســًا للشــعب الســوري:

القيــام بمهــام عســكرية ضخمــة، والقصــف  يمكــن  المركزيــة، وال  بنيتــه نظــام شــديد  فــي  الســوري  النظــام  إن 

بالبراميــل المتفجــرة واألســلحة الكيميائيــة، والقتــل تحــت التعذيــب، دون علــم وموافقــة رأس النظــام الســوري بشــار 

األســد، والــذي هــو فــي الوقــت ذاتــه القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة، بــل ال يمكــن القيــام بمهــام أقــل مــن 

ذلــك بكثيــر دون علمــه وموافقته، ويأخذ القانــون الدولــي اإلنســاني فــي االعتبــار الطبيعــة الهرميــة للقــوات المســلحة 

ــل القــادة المســؤولية الجنائيــة علــى المســتوى الشــخصي ال عــن أفعــال  واالنضبــاط الــذي يفرضــه القــادة، ويحمِّ

وتجــاوزات ارتكبوهــا بــل أيضــًا عــن أفعــال ارتكبهــا مرؤوســوهم، ووفقــًا لدراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر عــن 

ــة: ــى القواعــد العرفية التالي ــي اإلنســاني العرفــي، فإن مســؤولية القــادة تطــورت إل ــون الدول القان

القادة واألشخاص اآلخرون األرفع مقامًا مسؤولون جزائيًا عن جرائم الحرب التي ترتكب بناًء على أوامرهم11. 	

القــادة واألشــخاص اآلخــرون األرفــع مقامــًا مســؤولون جزائيــًا عــن جرائــم الحــرب التــي يرتكبهــا مرؤوســوهم إذا  	

عرفــوا، أو كان بوســعهم معرفــة أن مرؤوســيهم علــى وشــك أن يرتكبــوا أو كانــوا يقومــون بارتــكاب مثــل هــذه 

الجرائــم ولــم يتخــذوا كل التدابيــر الازمــة والمعقولــة التــي تخولهــا لهــم ســلطتهم لمنــع ارتكابهــا أو لمعاقبــة 

األشــخاص المســؤولين عنهــا إذا ارتكبــت مثــل هــذه الجرائــم12.

يتحّمــل القــادة كذلــك مســؤولية ضمــان إدراك أفــراد القــوات المســلحة الخاضعيــن إلمرتهــم اللتزاماتهــم وفــق  	
القانــون الدولــي اإلنســاني13.

ويعــّزز النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عناصــر المســؤولية هــذه ويوّســعها لتشــمل الجرائــم ضــدَّ 

ــزاع مســلح دولــي أو داخلــي14.  ــم الحــرب، ســواء ارتكبــت فــي ن اإلنســانية، التــي ترتكــب وقــت الســلم أو الحــرب، وجرائ

ويحمــل القانــون القــادة العســكريين باإلضافــة إلــى كبــار المســؤولين، بمــن فيهــم المدنيــون المســؤولية عــن ذلــك15.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152 ،152 11 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة

 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153 ،153 12 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/ ،)2(87 األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977، المادة )13 اللجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول

misc/5ntccf.htm

 https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf ،25 14 المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما األساسي، المادة

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf ،28 15 المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما األساسي، المادة

https://sn4hr.org/arabic/?p=12593
https://sn4hr.org/arabic/?p=1335
https://sn4hr.org/arabic/?p=1335
https://sn4hr.org/arabic/?p=1335
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
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ــة، فــإن  ــي، لهــا طبيعــة عرفي ــون الدول ــه: “وفقــًا لقاعــدة راســخة فــي القان ــة أن وقــد أكــدت محكمــة العــدل الدولي

ســلوك أي جهــاز فــي دولــة مــا يجــب اعتبــاره عمــًا مــن أعمــال تلــك الدولــة، ففــي قضيــة جمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطيــة ضــد أوغنــدا، أيــدت محكمــة العــدل الدوليــة أن ســلوك الجنــود والضبــاط األفــراد بقــوة الدفــاع 

الشــعبية األوغنديــة يجــب اعتبــاره ســلوك أحــد أجهــزة الدولــة، ولذلــك فــإن الــرأي القائــل إن األشــخاص المعنييــن 

ــة فــي الظــروف المعنيــة ال يقــوم علــى أســاس16”. ــم يتصرفــوا بصفتهــم أشــخاصًا يمارســون ســلطة حكومي ل

ونحــن نعتقــد أن كافــة هــذه االشــتراطات متحققــة فــي حالــة النظــام الســوري، وعاقــة رأس النظــام وقياداتــه 

ــة؛ ممــا يجعــل رأس النظــام الســوري متــورط بشــكل مباشــر فــي  ــادة الشــديدة الصرامــة والمركزي وسلســلة القي

ارتــكاب انتهــاكات تصــل إلــى الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب بحــق الشــعب الســوري، ونرفــض بشــكل قاطــع 

ترشــيحه أليــة انتخابــات أو أن يكــون لــه أي دور فــي ســوريا المســتقبل، بــل يجــب أن تتــم محاســبته.

 خمسة: إجراء انتخابات رئاسية يخالف قرارات مجلس األمن رقم 2118 و2254:

إنَّ هــذه االنتخابــات تجــري ألول مــرة بعــد أن أقــرَّ مجلــس األمــن قــراره رقــم 2254 فــي كانــون الثانــي مــن عــام 2015، 

والــذي رســم مــن خالــه مســارًا للعمليــة السياســية فــي ســوريا نحــو إنهــاء النــزاع الجــاري فيهــا، وإنَّ إجــراء االنتخابــات 

مــن أحــد األطــراف وبشــكل منفــرد يعنــي بشــكل واضــح أنــه ال يقيــم أي وزن للمشــاركة فــي العمليــة السياســية، وال 

ــزاع علــى يــد  إنهــاء النــزاع المســلح، وبنــاء عقــد اجتماعــي جديــد، فمــن المحــال أن يتــم بنــاء عقــد اجتماعــي وإنهــاء ن

المتســبب الرئيــس فيــه والمتــورط بالعديــد مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية.

إنَّ هــذه االنتخابــات تجــري ألول مــرة بعــد أن أقــرَّ مجلــس األمــن قــراره رقــم 2254 فــي كانــون الثانــي مــن عــام 2015، 

والــذي رســم مــن خالــه مســارًا للعمليــة السياســية فــي ســوريا نحــو إنهــاء النــزاع الجــاري فيهــا، وإنَّ إجــراء االنتخابــات 

مــن أحــد األطــراف وبشــكل منفــرد يعنــي بشــكل واضــح أنــه ال يقيــم أي وزن للمشــاركة فــي العمليــة السياســية، وال 

ــزاع علــى يــد  إنهــاء النــزاع المســلح، وبنــاء عقــد اجتماعــي جديــد، فمــن المحــال أن يتــم بنــاء عقــد اجتماعــي وإنهــاء ن

المتســبب الرئيــس فيــه والمتــورط بالعديــد مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية.

والمــادة الرابعــة مــن القــرار رقــم 2254 تنــصُّ بشــكل واضــح علــى هــذا التسلســل: “يعــرب عــن 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، عمــًا بالدســتور الجديــد، فــي غضــون 18 شــهرًا 

تحــت إشــراف األمــم المتحــدة، بمــا يســتجيب لمتطلبــات الحوكمــة وأعلــى المعاييــر الدوليــة مــن حيــث الشــفافية 

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

ــر 2015”. ــي المــؤرخ 14 تشــرين الثاني/نوفمب ــق الدول ــان الفري ــه فــي بي ــى النحــو المنصــوص علي المهجــر، عل

 https://www.icj-cij.org/public/files/annual-reports/1998-1999-en.pdf ،1998-1999 16 تقرير محكمة العدل الدولية

https://www.icj-cij.org/public/files/annual-reports/2004-2005-en.pdf ،2004-2005 تقرير محكمة العدل الدولية    

https://www.icj-cij.org/public/files/annual-reports/1998-1999-en.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/annual-reports/1998-1999-en.pdf
 https://www.icj-cij.org/public/files/annual-reports/2004-2005-en.pdf
 https://www.icj-cij.org/public/files/annual-reports/2004-2005-en.pdf
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إن ســعي النظــام الســوري الحثيــث نحــو إجــراء هــذه االنتخابــات يظهــر مجــددًا مــدى خداعــه ومراوغتــه ضــدَّ أي حــلٍّ 

سياســي، بمــا فــي ذلــك اللجنــة الدســتورية المدعومــة مــن قبــل روســيا حليفــة النظــام الســوري، ويكشــف مــدى 

تعويــل النظــام الســوري علــى الدعــم اإليرانــي العســكري والميليشــياتي، وكذلــك المــادي فــي ضــوء مفاوضــات 

الملــف النــووي التــي قــد تفضــي إلــى رفــع جزئــي عــن العقوبــات المفروضــة عليــه ممــا يعنــي توســع الدعــم والتغــول 

اإليرانــي فــي ســوريا.

 ستة: تسلُّط وتهديد األجهزة األمنية ينهي البيئة اآلمنة والمحايدة وحرية الرأي:

مــا زالــت األجهــزة األمنيــة مســتمرة بشــكل وحشــي بقمــع وإرهــاب أي شــكل مــن أشــكال معارضــة النظام الســوري، 

وقــد وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 174 مواطنــًا ســوريًا علــى خلفيــة سياســية 

 قســريًا علــى يــد النظــام الســوري، 
ٍ

منــذ بدايــة عــام 2021 حتــى اآلن، ومــا يــزال قرابــة 86 ألــف مواطــن ســوري مختــف

الغالبيــة العظمــى منهــم علــى خلفيــة اتهامــات سياســية، وتقــوم األجهــزة األمنيــة باعتقــال وتعذيــب مــن يتجــرأ علــى 

كتابــة رأي نقــدي معــارض لسياســات النظــام الحاكــم علــى صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي، وإن كان مــن 

المؤيديــن للنظــام الســوري، كمــا حصــل مــع اإلعاميــة فــي التلفزيــون الســوري هالــة الجــرف، وكمــا حصــل مــع 

الناشــط عبــد الرحمــن الصالــح الــذي اعتقــل النظــام الســوري أقربــاء لــه لمجــرد التعبيــر عــن رأيــه فــي برنامــج االتجــاه 

المعاكــس علــى شاشــة الجزيــرة.

فــي ظــلِّ هــذه الســطوة األمنيــة الوحشــية لــن يتجــرأ الغالبيــة العظمــى مــن المقيميــن تحــت ســيطرة النظــام 

الســوري علــى انتخــاب أي معــارض لبشــار األســد.

 سبعة: أزيد من نصف الشعب السوري مشرَّد قسريًا:

وفقــًا للمفوضيــة الســامية لشــؤون الاجئيــن فــإن هنــاك مــا ال يقــل عــن 

ــر مــن هــؤالء  ــازح والجــئ، وقــد فقــَد قســم كبي ــن ن 13.3 مليــون ســوري مــا بي

أوراقــه الثبوتيــة، كمــا أنَّهــم ال يفكــرون بالعــودة إلــى ســوريا مــن أجــل االنتخابــات، 

والغالبيــة العظمــى منهــم تشــردوا بفعــل انتهــاكات قــام بهــا النظام الســوري، 

ولهــذا فهــو حريــص علــى عرقلــة عودتهــم عبــر االســتمرار فــي عمليــات االعتقال 

التعســفي واإلخفــاء القســري، والتجنيــد اإلجبــاري، ونهــب وســرقة ممتلــكات 

النازحيــن والاجئيــن، وشــرعنة ذلــك عبــر قوانيــن صــادرة عــن مجلــس الشــعب الــذي يســيطر عليــه، أو عبــر مراســيم 

تشــريعية يقــوم بإصدارهــا حتــى فــي أثنــاء انعقــاد مجلــس الشــعب، فالغالبيــة العظمــى مــن الشــعب الســوري ما بين 

 قســريًا أو مشــرَّد؛ ممــا يجعــل هنــاك اســتحالة فــي تأســيس أحــزاب فاعلــة وقيــام أي شــكل مــن 
ٍ

 أو مختــف
ٍ

معتقــل

أشــكال الحيــاة السياســية.

 ثمانية: قرابة 37 % من مساحة الدولة السورية خارج سيطرة النظام السوري:

إن قرابــة 37 % مــن أراضــي الدولــة الســورية خارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري، وال تخضــع كل مــن محافظــات: 

الحســكة، الرقــة، ديــر الــزور، إدلــب، وأجــزاء واســعة مــن محافظــة حلــب لســيطرة النظــام الســوري، ولــن يجــري فيهــا 

أي تصويــت، وهــي مناطــق ال تعتــرف باالنتخابــات الرئاســية وال بشــرعيتها.

https://sn4hr.org/arabic/?p=12971
https://sn4hr.org/arabic/?p=13182
https://sn4hr.org/arabic/?p=12971
https://www.unhcr.org/ar/58fc758e10.html
https://www.unhcr.org/ar/58fc758e10.html
https://www.unhcr.org/ar/58fc758e10.html
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ثالثًا: االستنتاجات والتوصيات:
هنــدَس النظــام الســوري منفــردًا دســتور عــام 2012؛ ممــا يجعلــه دســتورًا خاصــًا بــه وحــده، وفرضه بقــوة األجهزة  	

األمنيــة، وأعطــى مــن خالــه لبشــار األســد صاحيــات تجعــل منــه دكتاتــورًا متوحشــًا فــوق المحاســبة، وتســتحيل 

إزالتــه عبــر الطــرق الديمقراطيــة، وجمــَع الســلطات الثاثــة فــي يــده، ويضــاف إليهــا ســطوة عنيفــة مــن األجهــزة 

األمنيــة التــي يبلــغ عــدد عناصرهــا عشــرات اآلالف.

حــزب البعــث ومنــذ عــام 1971 لــم يرشــح ســوى شــخص مــن عائلــة األســد، حافــظ األســد ثــم ابنــه بشــار األســد؛  	

ممــا يؤكــد علــى تبعيــة الحــزب لعائلــة األســد حصــرًا.

بشــار األســد باعتبــاره القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة ورأس الســلطة التنفيذيــة فهــو مشــترك فــي  	

ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب بحــق الشــعب الســوري، وتجــب محاســبته.

االنتخابات الرئاسية تنتهك قرارات مجلس األمن ومسار العملية السياسية بما فيها اللجنة الدستورية. 	

ــة، وخــوف المواطنيــن الســوريين مــن  	 ــدة مــع عشــرات آالف عناصــر األجهــزة األمني ــة أو محاي ــة آمن ال يوجــد بيئ

وحشــيتها، ممــا يضمــن فــوزًا حاســمًا لبشــار األســد.

أزيــد مــن نصــف الشــعب الســوري مــا بيــن نــازح والجــئ، وأزيــد مــن 37 % مــن أراضــي الدولــة الســورية خارجــة عــن  	

ســيطرة النظــام الســوري.

مســرحية االنتخابــات تؤكــد علــى أن النظــام الســوري رافــض تمامــًا ألية مشــاركة سياســية مهما كانــت محدودة،  	

فهــو نظــام متطــرف فــي التعصــب واالســتبداد إلى أبعــد الحدود. 

غيــر شــرعية،  	 انتخابــات  هــي  إجراءهــا  الســوري  النظــام  يعتــزم  التــي  االنتخابــات  فــإن  ذلــك،  إلــى كل  اســتنادًا 

الســوري. للشــعب  ملزمــة  وغيــر  النتيجــة،  ومحســومة 

وقــد ســاعد فشــل المجتمــع الدولــي بمــا فيــه مجلــس األمــن الدولــي فــي عــدم تحقيــق أي تقــدم جــدي علــى  	

صعيــد االنتقــال السياســي بعــد مضــي أزيــد مــن عشــر ســنوات علــى بــدء الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة 

فــي ســوريا، وانعقــاد 14 جلســة مــن مفاوضــات جنيــف بمــا فيهــا 5 جلســات مــن اجتماعــات اللجنــة الدســتورية، 

لــم تحقــق أي تقــدم تجــاه االنتقــال السياســي نحــو الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، ســاعد هــذا الفشــل مــع 

اإلفــات التــام مــن العقــاب، النظــام الســوري علــى االســتمرار فــي تحــدي المجتمــع الدولــي وإجــراء انتخابــات 

ــم ضــد اإلنســانية. ــكاب جرائ ــورط فــي ارت رئاســية منفــردًا وترشــيح الشــخص نفســه المت

التوصيات:

إلى المبعوث األممي جير بيدرسن والدول الراعية لعملية السالم في جنيف:

إدانــة إجــراء انتخابــات رئاســية مــن طــرف واحــد، واإلعــان عــن رفــض االعتــراف بنتائجهــا، والعمــل علــى إلــزام كافــة  	

األطــراف بمســار الحــل السياســي وفقــًا لقــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة، ووضــع جــدول زمنــي محــدد إلنجــاز 

ذلك.

اإلعــان بــأن المتورطيــن فــي الجرائــم الفظيعــة مثــل الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية ليــس لهــم دور فــي مســتقبل  	

ســوريا، والتأكيــد علــى رفــض أي تأهيــل لهــم ألن ذلــك عبــارة عــن تأجيــج للنــزاع وليــس حــًا لــه.
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إلى روسيا حليف النظام السوري:

الضغــط علــى النظــام الســوري مــن أجــل إيقــاف مســرحية االنتخابــات التــي ينــوي بدعــم إيرانــي إنجازهــا ألنهــا  	

تنســف كافــة المســارات السياســية بمــا فيهــا مســار أســتانا واللجنــة الدســتورية.

إلى مجلس األمن الدولي:

ح انتهاك االنتخابات الرئاسية من طرف واحد لقراراته المتعلقة بالعملية السياسية. 	 إصدار قرار يوضِّ

العمــل علــى تطبيــق القــرار رقــم 2254 فــي أقــرب وقــت ممكــن؛ ممــا يجنــب الشــعب الســوري المزيــد مــن  	

المعانــاة واالنتهــاكات ويســاهم فــي إنهــاء النــزاع الســوري.

إلى النظام السوري:

عــي أن لديــه  	 التوقــف عــن مســرحية االنتخابــات الهزليــة التــي ال يترشــح لهــا ســوى شــخص واحــد مــن قبــل حــزب يدَّ

ماييــن األعضــاء، الذيــن لــم يتوافــر بينهــم شــخص أكثــر كفــاءة ووطنيــة وفهمــًا مــن بشــار األســد.

ممارســات  	 عــن  والتوقــف  السياســي،  المســار  فــي  والمضــي  الســوري،  والشــعب  الدولــة  اســتنزاف  إنهــاء 

السياســيين. المعارضيــن  ممتلــكات  ونهــب  القســري  واإلخفــاء  التعذيــب  فيهــا  بمــا  الفظيعــة  االنتهــاكات 
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