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فــي كتــاب الســيطرة الغامضــة تقــول الباحثــة األمريكيــة »ليــزا واديــن«: »حقيقــة 
أن الســوريين قــادرون علــى إعــادة تكــرار الشــعارات الرســمية تعنــي أن النظــام 
قــادر أساســا علــى فــرض االمتثــال فيمــا يتعلــق بالســلوك الخارجــي. المقابــات 
ــعبيته،  ــادة ش ــى زي ــود إل ــد ال تق ــس األس ــرة تقدي ــر أن ظاه ــا ... تظه ــي أجريته الت
ــل  ــق مث ــى تحقي ــل عل ــى العم ــم، أو حت ــي الحك ــي ف ــه األخاق ــس لحق أو تؤس
هــذه األهــداف فــي الذهــن ... يفتــرض هــذا الكتــاب أن ظاهــرة تقديــس األســد هــي 
اســتراتيجية للســيطرة قائمــة علــى المطاوعــة بــدال مــن الشــرعية. وينتــج النظــام 
ــة،  ــة الجلي ــال الزائف ــكال االمتث ــي أش ــة ف ــاركة اإلجباري ــال المش ــن خ ــة م المطاوع
ســواء ألولئــك الذيــن يخترعــون المظاهــر وألولئــك الذيــن يســتهلكونها. لقــد مكنني 
إجــراء البحــث فــي ســوريا مــن التوصــل إلــى إدراك أن األنظمــة يمكــن أن تســتمر مــن 
دون شــرعية، وغالبــا فهــي ال تحــاول الحصــول عليهــا. تعــزز الممارســات )مثــل نشــر 
األيديولوجيــة مــن خــال االســتعراضات العامــة، ونشــر الصــور المترافقــة مــع ظاهــرة 
ــا االنتخابــات(، تعــزز هــذه الممارســات وضــع األنظمــة«. تعظيــم الشــخصية، وحديث

لعــل فــي هــذه المقدمــة إجابــة لمــن يتســاءل: مــا هــو المعنــى إلجــراء االنتخابــات 
الرئاســية فــي ســوريا فــي موعدهــا المحــدد؟ ولمــاذا هــذا اإلصــرار مــن قبــل النظــام 
الســوري علــى إجــراء االنتخابــات؟ فقــد توقــع البعــض بنــاء علــى بعــض التلميحــات 
الروســية باحتماليــة تأجيــل االنتخابــات، وبنــاء علــى التصريحــات الغربيــة التــي أعلنــت 

أنهــا لــن تعتــرف بهــذه االنتخابات، 
توقعــوا تراجــع النظــام عــن إجــراء 
هــذه االنتخابــات، أو تأجيلهــا كحد 
ــرء  ــغ الم ــد ال يبال ــا، ق ــى. وهن أدن
مفــاده:  حكمــا  يطلــق  عندمــا 
لديهــم  البقيــة  وال  روســيا  ال 
المقــدرة علــى ثنــي النظــام عــن 
فــي  االنتخابــات  بإجــراء  قــراره 

ــل. ــر تأجي موعدهــا مــن غي
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ــه. لذلــك، فأغلــب  لــدى البعــض، ُيقــرأ تصديــق النظــام مــن خــال ســلوك الطاعــة ل
الظــن أن النظــام الســوري ينتظــر موعــد االنتخابــات الرئاســية علــى أحــر مــن الجمــر، 
فهــي مناســبة مائمــة إلظهــار مــدى ســيطرته وتحكمــه بمفاصــل الدولــة من خال 
تحكمــه بنتائــج االنتخــاب، وإظهــار وإنتــاج المزيــد مــن المطاوعة من خال المشــاركة 
اإلجباريــة الزائفــة فــي البرامــج التــي تحضــر فــي مرحلــة مــا قبــل االنتخابــات، مــن 
ــات الرئاســية  ــر رســمية لدعــم ترشــيح بشــار األســد لانتخاب ــة غي ذلــك، تدشــين حمل
بتســليمه رســالة طولهــا كيلومتــران عليهــا تواقيــع مليونيــن ونصــف مليــون 
مواطــن. وكذلــك المســيرات المؤيــدة والضــخ اإلعامــي المرافــق، والــذي يســعى 
إلــى تثبيــت وترويــج الســردية الرســمية، لتحســين صــورة رأس النظــام خارجيــًا وداخليــًا 
أيضــًا، وإظهــاره كفاعــل ال غنــى عنــه للحفــاظ علــى االســتقرار بالنســبة للمواطــن 

وللقــوى الدوليــة.

تحضيــرات النظــام الســوري، العســكرية واألمنيــة والسياســية واإلعاميــة والخدميــة 
ــررة،  ــة مك ــرحية« انتخابي ــن »مس ــل ضم ــتعدادًا لفص ــاق، اس ــدم وس ــى ق ــة عل جاري
يعيــد إنتــاج أدوات النظــام ذاتهــا، ويحــاول فــرض وقائــع علــى المشــهد السياســي 
بغيــة دفــع الفاعليــن المحلييــن والدولييــن للتعامــل معهــا لســبع ســنوات مقبلــة 

علــى األقــل. 

مــن جهــة أخــرى، لــن تفلــح المســاعي الروســية الحثيثــة إلضفــاء طابــع يظهــر 
هــذه المســرحية بصــورة أقــل فجاجــة، فأغلــب الظــن أن النظــام الســوري بوقاحتــه 
المعهــودة ســيختار نســبة مــن األصــوات تزيــد عمــا حصــل عليــه رأس النظــام فــي 
المــرة الســابقة، فبينمــا يســعى الــروس إلضفــاء نــوع مــن الشــرعية علــى االنتخابات 
مــن خــال إظهــار النتائــج بأنهــا توحــي بنــوع مــن الشــفافية، يتمســك النظــام 
بعقيدتــه التــي يــروج لهــا أمــام الســوريين، أال وهــي الظهــور بمظهــر الامكتــرث 
بالقــوى الدوليــة، يســاعده فــي ذلــك اعتقــاد بــأن القــوى الدوليــة  لــن تســتطيع 
ــة، تحــت ضغــوط  ــات حتــى النهاي ــراف باالنتخاب أن تذهــب بتهديداتهــا بعــدم االعت
تشــبه تلــك التــي حصلــت أثنــاء تصنيــف جماعــة الحوثــي مــن قبــل اإلدارة األمريكيــة 
ــذا  ــن ه ــع ع ــة للتراج ــرار اإلدارة الحالي ــة، واضط ــة إرهابي ــا جماع ــى أنه ــابقة عل الس
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الجوفــاء  االنتخابــات  مــع  الديمقراطيــة  الحكومــات  تعاملــت  لطالمــا  إذ  القــرار، 
علــى أنهــا عــذر الســتئناف األعمــال مــع الطغــاة الذيــن يســتحقون الشــجب وليــس 
ــح  ــى مصال ــح عل ــض المصال ــاء بع ــكلة إع ــي مش ــا، ه ــكلة، جزئي ــراكة، والمش الش
أخــرى، فالمفتــرض بهــم أنهــم المدافعــون عــن الحريــات وعــن الديمقراطيــة؛ هــم 
مســتعدون للســماح للفــرص التجاريــة، أو المتطلبــات الخاصــة بمكافحــة اإلرهــاب، أو 
ضــرورة المحافظــة علــى النظــام الدولــي، مثــا، بــأن تتجــاوز فــي أهميتهــا بواعــث 

ــة. ــزام بالديمقراطي االهتمــام الخاصــة بااللت

ــك  ــوم عــن تل ــات التــي ســيجريها النظــام الســوري الي ــك، تختلــف االنتخاب رغــم ذل
التــي يعتقــد أنهــا مشــابهة وتقبلهــا العالــم، فتلــك كانــت تحــدث فــي بلــدان 
مســتقرة، وتشــبه أو تماثــل االنتخابــات أو االســتفتاءات التــي كان يجريهــا النظــام 
ســابقا، أمــا اليــوم، فالوضــع مختلــف تمامــا، فاالنتخابــات التــي ســيجريها النظــام 
ــا وقحــا، واســتهتارا مــن  ــر فــي نظــر المجتمــع الدولــي تحدي الســوري اليــوم تعتب
قبــل مجــرم حــرب يســتوجب المحاســبة، وأغلــب الظــن أن هــذه الخطــوة ســتضعه 
أمــام المزيــد مــن الضغــوط. هــذا إن لــم نقــل إنهــا ســتفتح عليــه أبــواب الجحيــم.
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مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة ُتعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــاث السياس واألبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  إلســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســورية  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات واألبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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