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نها إ( في ظروف محلية وإقليمية ودولية يمكن القول 2021أيار  26/  20تجري االنتخابات الرئاسية السورية )

ت وتيرتها ، صحيح أن الحرب العسكرية خف  2014ليست مختلفة في الجوهر عن تلك التي جرت فيها انتخابات 

ميي قد ددا أفل  ععد أن استعادت الدولة سيررتها عىى معظ  انمناق،، إال أن الحرب كبير والظرف ال  إلى حد  

إوارها وتفاقمت تبعاتها في تليي، سب  العيش للسوريين، والحرب السياسية والدبلوماسية  االقتصادية اشتد  

 للظروف.. مع خفوت الوتيرة أو ارتفاعها تبعا ،مازالت مستمرة ومتواترة بمؤازرة الحرب اإلعالمية

الدولة السورية عن القيام باالنتخابات الرئاسية في موعدها انمستح،،  ل  تتوان   ،يةومع هذه التحديات الجد  

 
ً
  وهي الثانية منذ بدء الحرب عىى سورية، التزاما

ً
امها انمنوقة عىى أدائها نمه منها بإنفاذ الدستور والقوانين وإصرارا

ي ها عىى القيام بها وف، انمعايير واللوابط القانونية والدستورية  النافذة، وهبها  وثقتها بقدرة مؤسساتها وهياكل

 – 2012دوار تشريعية )أثقة نجمت عن تجارب سابقة استراعت من خاللها إجراء انتخابات برنمانية لثالثة 

اللها (  وتجاوزت من خ2014( وانتخابات رئاسية )2018 – 2011دارة محلية )إ( وانتخابات 2020 – 2016

 
ً
 كثر تعقيدأأصعب و  قروعا

ً
 .ا

 تتجىى الععاد الدستورية والقانونية لهذا االستحقاق من حيث الشك  وانملمون في اآلتي:

ساس الحك  في الدولة، والدستور هو القانون أن سيادة القانون أمن الدستور تنص عىى  50انمادة  -

 الحك  وأحد مكامن شرعيته. ساسأورد فيه وإنفاذه هو  وااللتزام بما ،الساس ي للدولة

-   
ً
من الدستور، دعا رئيس مجلس الشعب النتخاب رئيس الجمهورية قب  انتهاء والية  85للمادة  وفقا

تق  عن ستين  عسبعة أعوام يجوز تجديدها نمرة واحدة( بمدة ال 88الرئيس الحالي )واملحددة في انمادة 

 
ً
  وال يوما

ً
 .تزيد عن تسعين يوما

-  
ً
ت  تقدي  قلبات الترشيح إلى املحكمة الدستورية العليا خالل انمدة املحددة  ،2البند  85للمادة  وفقا

 ععشرة أيام من بدء اإلعالن عن الدعوة النتخاب الرئيس.

  51من انمتقدمين برلبات الترشيح في انمهلة املحددة والبالغ عدده   -
ً
 تلك الرلبات ، وبعد فحصمتقدما

من الدستور، والتأكد من  84من انمادة  2فيها بناء عىى البند  من قب  املحكمة الدستورية والبت  

)العمر والجنسية  5و 4و 3و 2و 1البنود  84الرلبات التي استوفت الشروط انمنصوص عليها في انمادة 

 85من انمادة  3ة( والبند والزواج من سوري   ةوالتمتع بالحقوق انمدنية والسياسية واإلقامة في سوري

  35وانمتعل، بحصول انمتقدم للترشيح عىى تأييد خري من 
ً
أعلنت ، من أعلاء مجلس الشعب علوا

املحكمة الدستورية أسماء انمتقدمين برلبات الترشيح الذين استوفوا الشروط انمنصوص عليها في 
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من انمادة  3الدستور، وثبتت السماء ععد أن نظرت في الرعون انمقدمة في انمه  املحددة بموجب البند 

 من الدستور.   146

وتشهد وسائ  اإلعالم  ،2014لعام  5انرلقت الحمالت االنتخابية التي ينظمها قانون االنتخابات رق   -

وهناك حمالت إعالنية قرقية  ،إفساح مساحات كافية للمرشحين لإلدالء ببرنامجه  االنتخابي

 
 
ن البرنامج م  لت في تلولقاءات تلفزيونية، ويمكن لحظ تباين في عناوين الحمالت وجرأة في الررح تمث

رالبة في اإلفراج عن معتقىي الرأي وتعظي  دور املجتمع انماالنتخابي للمرشح انمعارض محمود مرعي 

سلوم  هللا تلمنت الحملة االنتخابية للمرشح عبد انمدني وإشراك انمعارضة الوقنية في السلرة، كما

هللا انتقادات صريحة لدور حزب البعث في تحجي  دور الحزاب الخرى، وحملت حملة انمرشح  عبد

 )الرئيس الحالي( عشار ال 
ً
 ا ذ سد عنوانا

ً
ن التعوي  ع داللة الفتة ومحملة بانملامين "الم  بالعم " معبرا

 عىى انمستويات كافة لبناء مستقب  البالد. عىى عم  السوريين وجهوده 

ه رئيس مجلس الشعب السوري دعوة لبرنمانات أربع عشرة وج   ،بالتوازي مع اإلجراءات انمشار إليها أعاله -

 
 
فريقيا أمن بينها روسيا والصين وجنوب  ،الع عىى مجرياتهادولة نمواكبة االنتخابات الرئاسية واالق

 ا ...مان والجزائر وكوبوالهند وع  

يظهر االلتزام التام ببنود الدستور والقوانين انمرعية اإلجراء بما يؤسس بدون أدنى مجال  ،مما تقدم أعاله

  ،للشك نمشروعية االنتخابات وشرعيتها
ً
  بوصفها شأنا

ً
  داخليا

ً
  وسياديا

ً
.محل سوريا

ً
 ا

كان ثمة سعي محموم ودائب من الدول الشريكة في  ،خالل السنوات التي سبقت موعد االستحقاق الرئاس ي

دم لتأجي  االنتخابات بحجة الحرب وع املسعى األول . فكان الحرب عىى سورية نمنع إجراء االنتخابات الرئاسية

ئيس فر سبب للرعن في شرعية الر ان يتو أنجح هذا انمسعى  فر الظروف انمناسبة إلجرائها، وكان انمأمول إذااتو 

 
ً
ي ت الدولة السورية عىى إجراء االنتخابات فأصر   ،منتهية واليته. وبرد  اللغوط التي مورست بوصفه رئيسا

 أنها ليست أموعدها الدستوري، سيما و 
 
جرى في الحرب، فقد سبقتها انتخابات رئاسية وبرنمانية ول انتخابات ت

  حمالت وفي ظ ،لوجستية أصعبولكثر من مرة جرت في مواقيتها الدستورية وفي ظروف أمنية و  ،وإدارة محلية

 تشكيك وضغط أشد.

 ف املسعى الثانيأما 
 
  في ضغوط كبيرة مورست عىى مستويات متعددة لتسريع عم  اللجنة الدستورية تمث

  انمناط بها إنجاز إصالح دستوري، إصالٌح 
ً
ا نم يؤم  منه أن يجع  االستحقاق االنتخابي الرئاس ي يحص  وفقا

 وانمهيمنة عىى وفد انمعارضات في اللجنة ،كة في الحرب عىى سوريةقليمية انمشار  تريده القوى الدولية واإل

 يو  ،ي باملجتمع انمدنيم  س   الدستورية وعىى جزء من وفد  
ً
تلف دير مباشر إلرادتها في مخ ؤمن لهذه القوى حلورا
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عى كان مآله ولبنان؛ وهذا انمسمفاص  القرار في الدولة السورية، ربما عبر استنساخ نظام برنماني شبيه بالعراق 

 .اإلخفاق كسابقه

 
 
ريحات   في التشكيك عشرعية االنتخابات عبر تصوحيث أن انمسعيين ل  يصال إلى دايتهما، بدأ مسعى جديد تمث

 
ً
حيث أعلن انمندوب الفرنس ي أن دولته  (28/5/2021تلك التي قيلت في جلسة مجلس المن ) عديدة منها مثال

 ولنها تنظ  تحت رقابة "النظام " ودون  ،وعية لالنتخابات دون إدراج السوريين في الخارجلن تعترف بأي مشر 

. بينما قالت انمندوبة المريكية أنها ستكون انتخابات 2254إشراف دولي عىى النحو انمنصوص عنه في القرار 

، وقد أعلن الالجئين فيها"زائفة" بدلي  الفش  في تبيي دستور جديد وأنه يجب مشاركة السوريين النازحين و 

نها لن تكون م  انمتحدة لل  تشرف عليها ال  نائبها بصيغة أوضح أن إدارة بايدن لن تعترف بنتائج االنتخابات ما

 
 
وهذا  ،جرى في ظ  دياب بيئة آمنة ومحايدةحرة ونزيهة. أما انمندوبة البريرانية فقد ذهبت إلى أنها انتخابات ت

 يلفي الشرعية عليها. ال

م  ن تشأو  ،بي إلى إجراء االنتخابات تحت رعاية الم  انمتحدةو دعت دول االتحاد الور  ،وفي السياق نفسه

 وصرح وزير خارجيتها أنها بدون ذلك ستكون "مهزلة". ،انمعارضة والسوريين خارج سورية

  ،تجدر اإلشارة إلى أن هذه انمواقف
ً
  فلال

ً
  عن أنها تشك  تدخال

ً
لة، يادي لدولة مستقفي شأن داخىي س سافرا

  فإنها ال
ً
لهجتها  ال ب  كانت ،ك  متكرر منذ بداية الحرب عىى سوريةشكوننا اعتدنا عىى سماعها ع تحم  جديدا

 ليونة فيالوكانت مدعومة بمواقف لدول عربية )يمكننا لحظ صمتها اآلن وبعض  ،أقس ى وشمولها أوسع

 إومن ناف  القول ، مواقفها(
 
 نها ل  تأت أ
 
 لها ك

ً
 وبقيت الدولة السورية ،ول  تغير الوقائع عىى الرض سابقا

 محتفظة عشرعيتها وبنواتها الصلبة بك  مرتسماتها.

  ،مث  فرنسا ،انمفارقة أن ععض هذه الدول 
ً
 سمحت ولو متأخرة  بإجراء االنتخابات للسوريين انمقيمين فيها جنبا

 بية الخرى، وهذا يعيي أو ور إلى جنب مع معظ  الدول ال 
ً
من الحجج انمساقة للتشكيك في شرعية  ن جزءا

فهي بذلك  ،االنتخابات قد تهاوى بمشاركة السوريين في الخارج فيها، أما الدول التي منعت االنتخابات عىى أرضها

ب مت ك  التسهيالت انمرلوبة لذلك، والغريدون مشاركة السوريين فيها وليس الدولة السورية التي قد   ال  من ح  

ثمة أية  ومن ث  ليس ،سيررة للدولة السورية عليها نه  في بالد الأون السوريين من التصويت رد  نه  يمنعأ

زاهة للتشكيك بن ،عي تلك الدول كما تد   ،و حتى رشوته  وشراء أصواته أإمكانية لتخويفه  أو ترهيبه  

  حرة ونزيهة"بعبارة أخرى، ستكون العملية االنتخابية  في الخارج "و االنتخابات في الداخ ، 
ً
عايير هذه نم وفقا

 الدول.



 

 
األبعاد الدستورية  - االنتخابات الرئاسية السورية

 والقانونية ودالالتها السياسية

 2021أيار/مايو  24
 

5 

 وبوليس ثمة تفسير نمنع هذه الدول لالنتخابات، 
ً
ريين في الخارج من السو  خاصة تلك التي تملك كتلة وازنة عدديا

نها لو سمحت باالنتخابات فسيتكرر مشهد حشود السوريين الزاحفة أكأنمانيا وتركيا، سوى أنها تدرك بوضوح –

، وهو ما شهدناه 2014ان وديرها من العواص  عام كما حدث في بيروت وعم   ؛إلدالء بصوتهاإلى سفارة دولتها ل

رد   ،يار، ومشهد كهذا لن تستريع وسائ  اإلعالمأ 20وبالزخ  نفسه في بيروت وعمان وبغداد وديرها يوم 

  يدع   يعيي والحال هذه وبما ال تجاهله كلية، ما ،تحيزها
ً
  مجاال

ً
ي للسردية انملللة والزائفة الت للشك، دحلا

 سو  
ً
لكذوبة أن هؤالء السوريين معارضون لدولته  وأنه  نجوا  قتها هذه الدول عن الحدث السوري، وفضحا

من إرهاب  وأنه  إنما فروا ،بأنفسه  من "نظام يقت  شعبه" بينما ه  في الحقيقة موالون عغالبيته  لدولته 

 دعمتها ومو   الجماعات اإلرهابية انمسلحة التي
ً
  لتها هذه الدول وأسمتها زورا

ً
 "ثورة ". وبهتانا

  ،أما عن مسألة اإلصرار عىى إجراء االنتخابات بإشراف الم  انمتحدة
ً
يادة الس كهذا يمس   فمن انمعروف أن أمرا

  وهو ما ،ويخترقها
ً
 عن أن ال  ال تقب  به الدولة السورية، فلال

ً
  م  انمتحدة ليست قرفا

ً
كوك كثيرة شوثمة  ،نزيها

 مثلة عليه عديدة بفع  سلرة الدول انممولة وقدرتها عىى فرض خياراتها عبر ذلك.وال  ،حول ذلك

 أتمتلك  ، وهي ليست إال مجرد ذريعة ال2254تبقى مسألة ربط االنتخابات الرئاسية بالقرار 
ً
لها، إذ ليس  ساسا

رب عرته العاملة الراععة عىى أن مجلس المن ي  من صلة بين المرين عىى اإلقالق، فالقرار انمذكور ينص في فق

شهور  6عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الم  انمتحدة وتقي  في دلون فترة مستهدفة مدتها 

 
ً
  ،ذا مصداقية يشم  الجميع واليقوم عىى الرائفية حكما

ً
  وتحدد جدوال

ً
رب عوعملية لصيادة دستور، وي   زمنيا

 كذلك عن دعمه النت
ً
  18بالدستور الجديد في دلون  خابات حرة ونزيهة تجري عمال

ً
تحت إشراف الم   شهرا

وتشم  جميع  ،بما يستجيب نمترلبات الحوكمة وأعىى انمعايير الدولية من حيث الشفافية وانمساءلة ،انمتحدة

 بما فيه  أولئك الذين يعيشون في انمهجر. ،السوريين الذين يح، له  انمشاركة

 رفصفإن القرار يتحدث عن انتخابات في سياق عملية سياسية ععد إنجاز دستور جديد، وب ،واضحوكما هو 

 
 
د لها أي قيمة ععد مرور أكثر من خمس سنوات عىى صدور القرار الذي ه  الزمنية والتي ل  يع  النظر عن انم

ة مسار حتى اآلن ثم نه ليسإومن ث  يفتقر إلى قوة تنفيذية عىى الرض، وحيث  ،ليس تحت الفص  الساعع

ملموس للعملية السياسية ععد جوالت جنيف العديدة سوى مسار اللجنة الدستورية انمتعثر عسبب ارتهان 

قليمية وعانمية  والذي نج  بالساس عن سوتش ي وليس عن جنيف؛ وقانما إقرار وفد انمعارضات لسيررة دول 

 ال دستور  ن  أ
ً
 جديد ا

ً
  عليه فال انتخابات بناءً  ،ععد ا

ً
، وريثما تنتهي اللجنة الدستورية 2254نمنروق القرار  وفقا

 من عملها في صيادة مقترح إصالح دستوري ي  
ً
 عرض عىى السوريين ليقولوا رأيه  فيه، فإنه والحال هذه، ووفقا
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لعسط انمبادئ الساسية في الفقه الدستوري، يظ  الدستور النافذ هو الحاك  وله القول الفص  في أي 

 2254يؤكد أن ليس ثمة معيى للربط انمتعسف بين االنتخابات الرئاسية وبين القرار  ما ،انتخابي استحقاق

موقف ال  وهو ،و الرافض إلجراء االنتخاباتأولتبرير انموقف انمشكك  ،سوى اتخاذه ذريعة إلحداث فراغ رئاس ي

 نا أعاله.يستند إلى أي أساس موضوعي كما بي  

بمؤسساتها كافة والتي ل  تتوقف عن أداء مهامها قيلة سنوات الحرب رد  ، سورية دولة قائمة باختصار

بناء عىى  وليس ،عليه تجري االستحقاقات االنتخابية اإلجهاد الذي أصابها، دستورها هو الحاك  والسيد، وبناءً 

 ي دولة أخرى.أأي اعتبار آخر، وشرعيتها مستمدة من شعبها وليس من 

 
ً
ن كلمته  عىى امتداد سنوات الحرب العجاف، وأعلنوا انتماءه  لهويته  و السوري ، لرانما قالوباختصار أيلا

وانحيازه  لدولته ، وبالمس قالوها في إقباله  انمذه  عىى انمشاركة في االنتخابات في البلدان التي يقيمون فيها، 

الم  بالعم  الجاد  من يار معلنين تمسكه  بحب  السرة الذي يربره  عسورية، حبٌ  أ 26وسيقولونها يوم 

  لبناء بلده  وازدهارها والحفاظ عىى سيادتها واستقاللها ووحدة أراضيها. ،والدؤوب عىى انمستويات كافة


