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وحدة تحليل السياسات

*

االنتخابات الرئاسية السوريّة تقضي
ّ
الـحـل
عـلـى مـا تبـقى مـن فـرص
السـياسـي

*

وحدة تحليل السياسات يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

دراسات وأوراق تحليليّة
ّ
الحل السياسي
االنتخابات الرئاسية السوريّة تقضي على ما تبقى من فرص

مقدمة
عىل الرغم من األزمة السياسية واملجتمعية الحادة التي تعيشها
سورية منذ انطالق الثورة يف آذار /مارس  ،2011والتداعيات اإلنسانية
املأساوية للرصاع املسلّح الدائر فيها ،أجرى النظام السوري يف 3
حزيران /يونيو  2014انتخابات رئاسية شارك فيها ثالثة مرشحني من
ضمنهم الرئيس بشار األسد.
ويف حني سعى النظام وحلفاؤه اإلقليميون والدوليون للرتويج
لالنتخابات بوصفها أول انتخابات "تعددية" تجري يف سورية منذ أكرث
من نصف قرن وتسويقها لدى الرأي العام الدويل باعتبارها "مثرة"
لإلصالح السيايس والدستوري الذي "ت َّوجه" النظام بإقرار دستور عام
 ،2012رفضت األمم املتحدة هذه االنتخابات لكونها "تنسف الجهد
سيايس يف سورية" .كام رفضتها الواليات املتحدة األمريكية
لحل
الرامي ٍّ
ٍ
واالتحاد األورويب وتركيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وغريها؛ إذ وصف بعضها دعوة النظام السوري إىل االقرتاع يف هذه
االنتخابات بأنها "مهزلة" وأ ّن "نتائجها معروفة مسبقًا" .أما املعارضة
السورية ،فقد أجمعت تكتالتها وأطيافها ،مبا فيها تلك التي توصف
بأنها "مهادنة" للنظام ،عىل رفض االنتخابات ومقاطعتها ،ووصفتها
بأنها "غري رشعية".
ومل ينطلق الرفض الدويل واإلقليمي إلجراء االنتخابات بسبب التغييب
القرسي لنصف الشعب السوري عن املشاركة بسبب ظروف الحرب
والنزوح والتهجري ،وإرشاف نظامٍ ٍ
فاقد للرشعية ووالغٍ يف دم شعبه،
بل أيضً ا أل ّن إجراء االنتخابات يف ظل أزمة سياسية ومجتمعية حادة
ورصاع مسلح دائر يعني تعميق الرصاع واستمراره والقضاء عىل فرص
حله سياس ًيا.

موقع االنتخابات الرئاسية في
مبادرات الحل الدولية
لحل األزمة السوريّة  -التي صدرت قبل
رهنت املبادرات السياسية ّ
اجتامع جنيف يف  30حزيران /يونيو ( 2012املبادرة العربية األوىل
 10أيلول /سبتمرب  ،2011واملبادرة العربية الثانية  22كانون الثاين/
يناير  ،2012وخطة كويف عنان)  -إجراء انتخابات رئاسية بوقف
العنف ،وإطالق حوا ٍر سيايس ومجتمعي ،وتشكيل حكومة وحدة
وطنية ترشف عىل االنتخابات .ومع استمرار األزمة وتصاعد عنف
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توصلت القوى الدولية واإلقليمية الفاعلة يف األزمة السوريّة
النظام ّ
نص عىل "تأسيس
(مجموعة العمل الدولية) إىل بيان "جنيف  "1الذي ّ
هيئة حكم انتقايل تتمتع بكافة الصالحيات التنفيذية" .وقد ّأسس
هذا اإلعالن التوافقي نتيجة مؤداها أ ّن االنتخابات الرئاسية ستشكل
"نهاية" للمرحلة االنتقالية ،وأ ّن اإلعالن عنها وتنظيمها يقعان ضمن
اختصاصات الهيئة االنتقالية املزمع تشكيلها.

وخالل تلك الفرتة ،ونتيجة ضعف وضعه امليداين يف مقابل رجحان
ظل
كفة املعارضة ،وبتأثري الضغوط الدولية واإلقليمية يف النظامّ ،
السوري  -الذي "ر ّحب" ببيان "جنيف  "1من
الخطاب الرسمي
ّ
دون أن يوافق عليه رصاح ًة  -يتج ّنب التطرق إىل مسألة االنتخابات
الرئاسيّة واحتامل ترشح األسد لوالية رئاسية جديدة .يأيت ذلك عىل
الرغم من املصادقة عىل دستور عام  2012الذي منحه حق الرتشح
لواليتني أخريني.
تنص رصاح ًة عىل
أما إيران التي ر ّحبت بخطة كويف عنان والتي مل ّ
تحقيق االنتقال السيايس وتنحي بشار األسد ،فقد رفضت املوافقة
ينص رصاحة عىل تشكيل "هيئة حكم
عىل بيان "جنيف "1؛ ألنه ّ
انتقايل كاملة الصالحيات" .ويف محاولة الستباق أي تفاهامت دولية
تستبعدها من أي حلٍ سيايس محتملٍ  ،سارعت إيران يف  16كانون
األول /ديسمرب  2012إىل إطالق مبادرة سياسية من ست نقاط،
تض ّمن بن ُدها الثالث الدعوة إىل "إجراء حوار وطني شامل يهيئ
األرضية لتأليف حكومة انتقالية تنظِّم انتخابات برملانية وجمعية
تأسيسية لكتابة دستور جديد وإجراء االنتخابات الرئاسية يف موعدها
املحدد".
سعت إيران لتهيئة الظروف املالمئة لجعل هذه املبادرة "قابلة
للتنفيذ" أو "مطروحة للنقاش" من قبل األطراف الدولية املؤثرة
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يف األزمة السوريّة؛ فتدخلت عسكريًا بشكل مبارش وعرب أحزاب
وميليشيات موالية لها (حزب الله اللبناين وامليليشيات العراقية) لقلب
املوازين ميدانيًا ملصلحة النظام الذي كان يتلقى رضبات موجعة
عىل امتداد األرايض السوريّة .ومنذ معركة القصري يف حزيران /يونيو
 ،2013أضحت إيران املرشف الرئيس عىل سري العمليات العسكرية
يف سورية ،فيام اقترص دور الجيش السوري عىل تأمني اإلسناد الناري
للميليشيات التابعة لها .ومبوازاة الدور العسكري املبارش ،أدت إيران
مهم؛ إذ ساهمت يف إنضاج املبادرة الروسية يف
دو ًرا دبلوماسيًا ً
أيلول /سبتمرب  2013التي أفضت إىل اتفاقٍ لتسليم السالح الكياموي
السوري؛ من أجل منع توجيه رضبة عسكرية عقابية للنظام بسبب
استعامله هذا السالح يف غوطتي دمشق يف آب /أغسطس .2013

تغي املوازين العسكرية وتاليش احتامل توجيه رضبة عسكرية
ومع ّ
للنظام وانفتاح املجتمع الدويل عليه إلمتام مهمة تسليم الكياموي ،بدأ
الرئيس السوري بشار األسد خالل مقابالته مع وسائل اإلعالم العربية
والغربية نهاية عام " 2013يل ّمح" إىل احتامل ترشّ حه يف االنتخابات
الرئاس ّية املقررة عام  ،2014وربط ذلك "مبطالبة الشعب له بالرتشح".
عىل الرغم من ذلك ،فإ ّن النظام مل يكن يف موقع يسمح له باإلعالن
رسميًا عن نيته إجراء هذه االنتخابات؛ فقرار مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة رقم  ،2118كان يشري بوضوح إىل رضورة إنشاء هيئة
حكم انتقالية مبوجب بيان "جنيف  ،"1ويدعو إىل عقد مؤمتر دويل
جديد لحل األزمة السوريّة يف جنيف.
السوري  -تحت الضغط الرويس  -إىل حضور مؤمتر
اضطر النظام
ّ
"جنيف  ،"2فيام رفضت إيران مجد ًدا االعرتاف ببيان "جنيف ،"1
وبسبب ذلك استبعدت من املشاركة .وقد تسلّح النظام بالدعم

العدد ٩
تموز  /يوليو 2014

اإليراين العسكري والسيايس؛ فعطّل جهد الوسيط العريب والدويل
األخرض اإلبراهيمي يف إطالق عملية تفاوضية جدية .كام استغلت
إيران فشل "جنيف  "2واستنكاف حلفاء املعارضة السورية عن
الحل السيايس أو لتغيري موازين
القيام بخطوات جدية لتفعيل مسار ّ
القوى عىل األرض ،من أجل إعادة طرح مبادرتها السياسية مدعومة
باإلنجازات امليدانية التي حققها النظام مبساندة مليشياتها .ومنذ
بداية آذار /مارس  ،2014ارتفعت نربة الخطاب السيايس اإليراين ،مبا
يفيد أ ّن إيران تع ّد الفاعل الرئيس يف األزمة السوريّة .وجاءت معركة
يربود يف القلمون وعملية التفاوض يف حمص القدمية لتؤكد ذلك؛ إذ
منعت طهران الجيش السوري من املشاركة امليدانية يف معركة يربود،
وحرصت مهمة اقتحامها بقوات حزب الله وامليليشيات العراقية،
مثل ميليشيا "أبو الفضل العباس" وغريها .أما يف حمص القدمية ،فقد
تولت إيران منفردة التفاوض مع الجبهة اإلسالمية إلخراج مقاتيل
املعارضة منها مقابل إطالق رساح أرسى إيرانيني يف حلب ،وإدخال
مساعدات إغاثية إىل بلديت نبل والزهراء الشيعيتني يف ريف حلب.
ومتاشيًا مع املسعى اإليراين إلجراء االنتخابات الرئاسية يف موعدها،
أق ّر مجلس الشعب السوري قانون تنظيم االنتخابات يف  13آذار/
مارس  2014فاس ًحا الطريق أمام األسد ليعلن ترشّ حه رسم ًيا يف 28
نيسان /أبريل .2014

تأثيــر االنتخابات الرئاســية في
الحل السياسي
ميكن القول إ ّن إجراء االنتخابات الرئاسية قىض مرحليًا عىل فرص
السيايس لألزمة السوريّة وفق بيان "جنيف  ."1وعىل الرغم
الحل
ّ
من أ ّن املواقف الغربية والعربية تركّز عىل إفشال مسعى إضفاء
"الرشعية" عىل بقاء بشار األسد يف السلطة ،فإ ّن غياب إجراءات
فعلية للرد عىل قيام النظام بتجاوز مبادرات التسوية وفرض واقع
سيايس جديد سوف يش ّجع استمرار إيران يف الدفع بخطتها إلبقاء
األسد يف صدارة املشهد السيايس السوري .وميكن مالحظة ذلك يف
الخطاب األخري للرئيس األمرييك باراك أوباما يف األكادميية العسكرية
األمريكية يف "ويست بوينت"؛ إذ دافع عن خياراته السابقة يف سورية.

دراسات وأوراق تحليليّة
ّ
الحل السياسي
االنتخابات الرئاسية السوريّة تقضي على ما تبقى من فرص

وباستثناء "التعهد" بتقديم دعم للمعارضة املسلحة "املعتدلة" ،مل
يتط ّرق أوباما إىل إمكانية القيام بأي خطوات جدية تساهم يف تفعيل
السيايس لألزمة يف سورية.
الحل
ّ

عىل الصعيد اإلقليمي ،ال تشكّل األزمة السوريّة يف هذه املرحلة
"أولوية" بالنسبة إىل الدول الفاعلة والحليفة للمعارضة؛ إذ تتصدر
األزمة املرصيّة واستقرار النظام الجديد بعد "فوز" عبد الفتاح
السييس يف االنتخابات الرئاسية األخرية قامئة األولويات بالنسبة إىل
السعوديّة .أما تركيا فتبدو منشغلة بقضاياها الداخلية ال سيام بعد
تج ّدد االحتجاجات ،وازدياد االنتقادات الداخلية تجاه سياسة حكومة
أردوغان يف سورية ،وبخاصة بشأن موضوع الحركات الجهادية ،ما
دفعها إىل إدراج جبهة النرصة عىل قامئة املنظامت اإلرهابية يف 3
حزيران /يونيو  .2014وقد ألقى تراجع االهتامم باألزمة السوريّة،
وتوقف إمدادات السالح بتداعياته عىل فصائل املعارضة املسلحة،
فرتاجعت يف جبهات مهمة كام حصل يف حلب مؤخ ًرا ،وكذلك يف
دير الزور أمام تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "داعش".
يف ظل هذا الواقع ،تعمل إيران عىل استثامر االنتخابات الرئاسيّة
"الحل املتوافر" واملقبول
إلعادة إحياء مبادرتها وطرحها دوليًا بوصفها ّ
لألزمة السوريّة .وال ترى طهران يف االئتالف الوطني لقوى الثورة
واملعارضة السوريّة أو هيئات املعارضة األخرى العاملة خارج سورية
السوري .لذلك سعت منذ
أنها جهات "فاعلة ومؤثرة" يف الداخل
ّ
بداية العام الجاري للتفاوض مع الكتائب والفصائل املسلحة املؤثرة
ميدانيًا يف الحيز الجغرايف لكل منها؛ لدفعها  -ترغيبًا أو ترهيبًا  -إىل
عقد هدنٍ دامئة أو مؤقتة مع النظام مبا يسمح بتقليص مساحات
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الرصاع جغراف ًيا ،ومبا ميكّنها الحقًا من ترجمة مقرتحها حول تشكيل
"حكومة وحدة وطنية" تأخذ من الرئيس بعض صالحياته إلدارة
املرحلة االنتقالية ،وإجراء انتخابات نيابية ،وتعديل الدستور مع بقاء
عب جواد ظريف وزير خارجية إيران عن ذلك
األسد يف منصبه .وقد ّ
رصاحة يف املؤمتر املسمى "أصدقاء سورية الربملاين" ،والذي انعقد
يف طهران مطلع حزيران /يونيو  ،2014بقوله" :إ ّن املصالحات التي
حصلت يف سورية تؤكد أنه ميكن إيجاد حلول عرب الحوار الداخيل".

أما النظام السوري فقد سعى من خالل "انتخاباته" إلرسال عدة
رسائل وتحقيق عد ٍد من األهداف منها :اإليحاء إىل مواليه وحلفائه
بانتصاره عىل معارضيه وبأنه ال يزال ممسكًا بزمام األمور ،وتوجيه
رسالة إىل املجتمع الدويل أ ّن الحل السيايس الوحيد الذي يقبل به
املفصل عىل مقاسه ومبا يبقيه يف الحكم ،وإعادة املجتمع
هو الحل َّ
السوري  -الذي غادر ساحة الخوف خالل السنوات الثالث املاضية -
إىل مامرسة العادات التي زرعتها أجهزته األمنية مثل النفاق والتبجيل
املفضوح فهذه العادات تشكّل بيئة خصبة الستمراره بفساده
واستبداده ،والكشف عن معارضيه املوجودين يف املناطق الخاضعة
لسيطرته والتخلص منهم ،ومحاولة قهر الشعب السوري وإهانته عرب
إجراء انتخابات معروفة نتيجتها مسبقًا ومبا يقود إىل تعميم حالة من
اإلحباط ،ومن ث ّم يؤدي إىل استسالمه وتسليمه ببقاء النظام.
من املرجح أيضً ا أن يقوم النظام السوري بعد "االنتخابات"
ببعض اإلجراءات التي تع ّزز من فرص بقائه ،مثل االستمرار بعقد
"املصالحات" الدامئة أو املؤقتة يف مناطق متعددة ،واإلفراج عن عدد
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من املعتقلني ،وتأليف وزارة جديدة تتضمن عد ًدا من معارضيه يف
الداخل أو الخارج ،والتواصل مع بعض شخصيات املعارضة يف الخارج
وأطرافها ،مبا يوحي بأ ّن لحظ ًة سياسي ًة جديدة قد بدأت من جهة،
ولكن من دون التأثري يف مسألة استمراره يف الحكم من جهة ثانية.
ويطمح النظام أن يحقق ذلك أيضً ا إحداث بلبلة يف صفوف معارضيه
وشق صفوفهم ،وتشجيع بعض الدول عىل فتح صفحة جديدة معه،
ّ
والدخول يف تنسيق معها ملكافحة ما يسميه "اإلرهاب" .وعىل الصعيد
امليدا ّين ،سوف يعترب النظام هذه االنتخابات "تفويضً ا" له الستكامل
معركته العسكرية ضد الثورة ،وهو "جوهر" الربنامج االنتخايب الذي
طرحه بشار األسد أثناء لقائه برجال الدين يف  29نيسان /أبريل ،2014
وذلك عندما اعترب أ ّن البالد "أمام حالة فشل اجتامعي وأخالقي" ،وأ ّن
هناك "عرشات اآلالف من اإلرهابيني السوريني" يف إشارة إىل مقاتيل
املعارضة ،وأ ّن خلف هؤالء "حاضنة اجتامعية" ق ّدر عدد أفرادها
بـ "املاليني من السوريني" ،واع ًدا مبحاربتهم وبأنه "لن يرحمهم".
لقد وصل القتل والتهجري ح ًدا جعل كات ًبا عرب ًيا معروفًا يكتب أ ّن
النظام يحاول أن ينتخب له شع ًبا ،وليس العكس.
ومع ذلك ،ستبقى مسألة رفض األغلبية الساحقة من السوريني ومن
دول العامل االعرتاف برشعية االنتخابات تقض مضاجع النظام ،وهو
ما يعني بقاء األزمة السوريّة مفتوحة عىل مرصاعيها ،لتكون محطة
"االنتخابات" مج ّرد محط ٍة عابر ٍة يف سياق الرصاع السوري .وخالل
فرتة وجيزة ،سوف تفقد هذه االنتخابات قيمتها لجهة الزخم املعنوي
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التي أعطته الدعاية اإليرانية لها .وعىل الرغم من اإلحباط واليأس
رصين
الذي يحاول النظام بثّه يف صفوف السوريني ،فسوف يظلون م ّ
عىل رفض استمراره وبقائه .وبعد مرور أكرث من ثالث سنوات عىل
الثورة واملأساة املرافقة لها ،ال شك يف أ ّن النظام ما زال يستطيع أن
ميارس القتل والتعذيب والترشيد ،لكنه ال يستطيع أن يحكم أو
يستعيد السيطرة عىل البالد التي هدمها وهو يحاول قمع ثورتها.
ومن ث ّم ،ستبقى األزمة السوريّة قامئة يف الداخل والخارج ،وستظل
معروضة عىل مائدة املجتمع الدويل بحثًا عن حلول أخرى استنا ًدا إىل
تطورات الرصاع وموازين القوى واألداء السيايس.
أخ ًريا ،من املهم اإلشارة إىل أ ّن قوى الثورة السوريّة وأطياف املعارضة
كافة ال تزال تخوض املواجهة مع النظام من دون خطة واضحة
املعامل؛ إذ عىل الرغم من معرفتها قبل فرتة كافية حول ن ّية النظام
إجراء االنتخابات ،فإنها مل تفعل شيئًا إلحباط هذه املساعي عرب
وضع اآلليات والخطط واملبادرات الالزمة للرد عليها .واليوم ،وبعد
االنتخابات ،فإ ّن املعارضة ستكون يف وضعٍ حر ٍج إن مل تس َع لتنظيم
صفوفها سياس ًيا وعسكريًا ،وتحصني نفسها من انشقاقات متوقعة
بفعل تواصل النظام مع بعض مكوناتها ،أو بفعل ضغط بعض الدول
عليها ،أو بحكم حالة اإلحباط التي بدأت تترسب إىل بعض أطرافها.
وهناك رضورة أيضً ا للقيام بدو ٍر سيايس إعالمي مختلف ،وتقديم
خطاب وطني جامع ،والسعي إلعطاء زخم للقضية السورية يف
املجتمع الدويل بوصفها قضية سياسية وطنية وليست مجرد عمليات
إغاثة إنسانية.

