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مركز التواصل واألبحاث االستراتيجية
تم تأسيس مركز التواصل واألبحاث االستراتيجية في عام  2010ويقدم دراسات وأبحاث تتمتع بمهنية عالية باإلضافة
لكل من وس���ائل اإلع�ل�ام الغربية والعربية ،الدوائر الحكومية ،المؤسس���ات األكاديمية ومراكز
إل���ى الخدمات اإلعالمية ٍ

األبح���اث ،وذل���ك من خالل خدمة األخبار اآلنية ومنش���وراتنا من الدراس���ات واألبحاث ،باإلضافة إل���ى التحليل والتعليق
على أهم األخبار والمواضيع الراهنة .وقد أصدر المركز مجموعة دراس���ات علمية للكش���ف عن أهم التحديات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية في سورية – الفقر ،البطالة ،االضطهاد السياسي واالجتماعي.
إن معظ���م الدراس���ات الجيدة التي قدمت حول س���ورية تمت في الغ���رب ،وبالرغم من قيمته���ا العالية وأهميتها في
فهم المنطقة ،وبالرغم من النقص الذي تعانيه منطقة الش���رق األوس���ط في أبحاث السياسة والمجتمع ،إال أنه يجب
عل���ى الباحثين المحليين المس���اهمة ف���ي ردم ثغرة المعلومات تلك .إن الفهم العمي���ق لقضايا المنطقة يمكن بلوغه
عندم���ا تت���م المزاوج���ة بين فكر ومناهج البحث الغربية مع المعرفة المس���تقاة من أرض الواق���ع والمعلومات التي يتم

ً
ميدانيا ،لذا فإن مركز التواصل واألبحاث االس���تراتيجية ينخرط مع باحثين وأكاديميين سوريين وغربيين للوصول
جمعها
إلى هذه النتيجة .إن البيانات السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية باإلضافة إلى الدراس���ات االس���تراتيجية ،س���تكون
متوفرة لصناع القرار والمراسلين والصحفيين واألكاديميين المهتمين بالقضايا السورية ،كما أن باحثي مركز التواصل

ً
أيضا بتحليل ودراس���ة ه���ذه البيانات وإصدار تقارير وأبحاث ف���ي القضايا المحلية،
واألبحاث االس���تراتيجية س���يقومون
والمتأثرين بها .إن دراسات مركز
وسيتم عرض هذه الدراسات على العامة باإلضافة إلى صناع القرار وكل من المؤثرين ُ

التواصل واألبحاث االستراتيجية ستعمل على الوصول إلى فهم أعمق وأفضل للنسيج االجتماعي واالقتصادي في
س���ورية في محاولة لرفع الوعي حول كل ما يؤثر على حياة الجميع في س���ورية ،إن هدفنا هو الس���عي للوصول إلى

ً
اطالعا ،والتأثير على صناع القرار عن طريق وضع هذه المعلومات في متناول وسائل اإلعالم المختلفة.
مجتمع أكثر

دراسات المرحلة االنتقالية
ف���ي ض���وء المتغيرات والتحديات الراهنة في س���ورية ،أطلق المركز برنامج دراس���ات وبحوث المرحلة االنتقالية لنش���ر
مقترحات وتوصيات الخبراء والمتخصصين والباحثين ذوي الصلة المباش���رة مع المجتمع الس���وري وتقديمها لصانعي
القرار المعنيين برس���م السياس���ات العامة في مختلف القطاعات االجتماعية واالقتصادية والسياسية .برنامج دراسات
المرحلة االنتقالية سيتناول العديد من المجاالت منها التنمية االقتصادية واإلصالح القضائي والدستوري والقانوني
وعملي���ة المصالح���ة الوطنية والعدالة االنتقالي���ة وإعادة هيكلة قطاع الطاقة وإصالح التعلي���م وإصالح النظام الصحي
والسياسة الخارجية.
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يتعاون مركز التواصل واألبحاث االستراتيجية ومؤسسة هيفوز في مجال
دراس���ات سياس���ات المرحلة االنتقالية في س���ورية .هيفوز هي مؤسسة
هولندية غير حكومية تسترش���د بالقيم اإلنس���انية وتتع���اون مع المنظمات
المحلية في الدول النامية وتس���عى إلى عالم يتمتع فيه جميع المواطنين
برنامج حول
بالمس���اواة ف���ي الف���رص والم���وارد التنموي���ة .وللمؤسس���ة
ٌ

المعرف���ة بالمجتمع المدني في غرب آس���يا ،ويهدف إلى بناء الوعي حول
ديناميكي���ة عالقة الدولة م���ع المواطنين والمجتمع المدن���ي ،وبلورة فهم
أعمق لالنتفاضات الشعبية والتحديات التي تمر بها المنطقة في المرحلة
ً
تحقيقا لهذه الغاية ،فإن المؤسس���ة تش���ارك في نش���ر أبحاث
االنتقالي���ة.
في السياسة العامة ،وأوراق عمل وبحوث وكتب ونشرات مع المؤسسات
األكاديمية ومراكز األبحاث والخبراء في منطقة الش���رق األوسط والواليات
المتحدة وأوروبا.
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ملخص البحث

يأتي هذا البحث في س���ياق دراس���ات السياس���ات العامة للمرحلة االنتقالية ،ويقدم خارطة
الطري���ق لإلصالح���ات االنتخابية في س���ورية وال�ل�ازم إجراؤها من أجل وض���ع ُ
الخطى على
ً
ً
رئيس���يا للحكومة
مصدرا
الطري���ق الصحي���ح نحو الديمقراطية .وتُ ش���كل توصيات هذا البحث
االنتقالي���ة المس���تقبلية ،باإلضاف���ة إلى أنها تُ ش���كل منصة علمية لنقاش���ات مؤسس���ات
المجتمع المدني ،وشبكات الناشطين ،والشبكات الدولية المناصرة للديمقراطية .وينبغي
على الحكومة االنتقالية التواصل مع ش���بكات الناشطين ومؤسسات المجتمع المدني من
أجل تشكيل نظام انتخابي يمثل الثراء والتنوع داخل المجتمع السوري ككل على أفضل وجه
وبأسلوب ضمني شامل ال يثير أو يتجاهل التنوع الطائفي والعرقي الموجود .ولهذا ،يجب
على النظام الناش���ئ أن يعمل على كل من األبعاد السياس���ية ،والقانونية ،واالقتصادية،
واالجتماعي���ة لتحقي���ق نظ���ام انتخابي جدي���د يصنع ثقافة جدي���دة على الطري���ق نحو تطبيق
الديمقراطية.
وتشمل التوصيات السياسية التي تمت مناقشتها في هذا البحث ما يلي:
)1

تشرف الحكومة السورية االنتقالية على تنظيم ما يلي بحيث تكون مستقلة:
أ.

ميثاق وطني لوضع مسودة قانون انتخاب مؤقت.

ب .لجنة دستورية لوضع مسودة دستور ديمقراطي جديد.
ج.

هيئ���ة االنتخاب���ات المركزي���ة إلع���داد وإدارة االنتخاب���ات الوطنية خ�ل�ال فترة 12
ً
شهرا.
إلى 18

د.

ومن ث���م ،يقوم البرلمان الجديد المنتخب بطريق���ة ديمقراطية بالتصويت على
الدستور الجديد.

)2

ً
ً
رئاسيا حيث يتم انتخاب الرئيس باستقاللية حسب
نظاما
يجب أن يكون نظام الحكومة
أغلبية األصوات بشكل مطلق من خالل نظام ثنائي الجوالت ،ويخدم الرئيس مدة 5
سنوات و لدورتين كحد أقصى.

)3

ِّ
وحل مجلس الوزراء،
يكون رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة المس���ؤول عن تش���كيل
مع موافقة ثلثي أعضاء البرلمان ،وتتم تسمية رئيس الوزراء من قبل الرئيس ولكن
يثبته البرلمان.

)4

يس���تمر البرلم���ان في كونه هيئة تش���ريعية أحادية مع خفض ع���دد األعضاء من 250
ً
ً
ً
تقريبا لكل  100000مواطن).
عضوا (بمقدار مقعد واحد
عضوا إلى 230
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)5

يتوق���ع م���ن البرلمان أن يقوم بتعيين ناطق (رئيس برلمان���ي) ونائبين من المعارضة
باألغلبية المطلقة.

)6

يحذف دور نائب الرئيس ويس���تلم الناطق باسم البرلمان دور الرئيس إذا لم يكن/تكن
ً
قادرا على الخدمة حتى يتم عقد انتخابات رئيسية جديدة خالل شهرين.

)7

تنعقد االنتخابات البرلمانية حسب نموذج القائمة المغلقة للتمثيل النسبي ،بأسلوب
مباشر وحر مع اقتراعات سرية ،مرة واحدة على األقل كل أربع سنوات.

)8

يجب أن تضمن هيئة االنتخابات السورية المركزية مراقبة وإشراف مراقبين مستقلين
محليين ودوليين (مثل األمم المتحدة ،االتحاد األوروبي ،والمنظمات غير الحكومية)،
باإلضافة إلى وجود إعالم مستقل ليعطي شرعية أكبر للنتائج.

)9

يجب أن يتم اعتماد نظام الحصص المسبقة (الكوتا) ولكن بطريقة ما يسمى «زيبر»
بحيث يتم ضمان عدد معين من المقاعد للنساء بالتساوي في كل قائمة حزبية.

)10

يج���ب األخ���ذ باالعتبار تخصيص مقاعد معينة لتمثيل األقلي���ات العرقية والدينية في
البرلمان.

دراسات المرحلة االنتقالية
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مقدمة

اس���تجابت الس���لطات الس���ورية إل���ى االحتجاج���ات المنتش���رة المناهض���ة للحكوم���ة بالقوة
العسكرية .وستستمر األوضاع الداخلية في سورية بالتدهور قبل أن تتقدم من جديد ،ولكن
ً
حاليا هو أن نظام حكم األس���د س���ينهار .إن هذه التطورات تعني أن على مجموعات
المؤكد
ً
استعدادا لسقوط
المعارضة الس���ورية البدء في مناقشة استراتيجيات واضحة لبناء الدولة
ً
أيضا صياغة مسودة خارطة طريق لمرحلة ما بعد األسد في أسرع وقت
األسد .ومن الالزم
ممكن لمنع الدولة من االنزالق في هاوية الحرب األهلية أو االنهيار في دوامة الفوضى.
وكجزء من خارطة الطريق ،يتوجب على مجموعات المعارضة بقيادة المجلس الوطني السوري
ً
معا عل���ى صياغة خطة مدتها س���نة واحدة النتقال ديمقراط���ي واقعي وإصالحات
العم���ل
انتخابية .ويجب إجراء االنتخابات على جميع المستويات خالل تلك المدة ،إضافة إلى صياغة
دس���تور جديد مما س���يمهد الطريق للديمقراطية البرلمانية .وعلى خطة اإلصالح أن تضمن
الحريات األساسية ،وتش���جب الطائفية والعنف ،وتحمي حريات المواطنين السوريين على
الس���واء وخاصة منها األقليات ،وتضمن حكم القان���ون على الجميع ،وهذا يتطلب أن تكون
الدولة مبنية على فصل تام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وم���ن أجل تجنُّ ب فش���ل الدولة واحتوائها على انقس���امات عرقية وديني���ة ،يجب أن يتم بناء
النموذج االنتخابي المقترح لس���ورية على عناصر معينة من النماذج الديمقراطية المعروفة
ً
ً
ً
دقيقا
مؤسس���يا
تصميما
للحكوم���ة ،والتصوي���ت ،واألحزاب ،وأنظمة الدولة .وهذا يتطلب
فعالة تتيح المجال لالنتخابات التنافسية عبر الحدود العرقية دون
إلنشاء ديمقراطية تعددية َّ
التمييز ضد أي من أعضاء المجتمع الس���وري .ويجب لضم���ان نجاحها أن يتم تصميم نموذج
االنتخاب السوري بحيث يالئم التركيبة المعقدة للمجتمع السوري.
ُيق���دم ه���ذا البحث رؤية ف���ي كيفية بناء ديمقراطية ش���املة ومس���تدامة ،ويعال���ج العوائق
التي قد تواجهها الحكومة الس���ورية الجديدة ،والحل���ول التي على صناع القرار في المرحلة

االنتقالية أخذها بعين االعتبار.

المجتمع السوري والدولة السورية
يبلغ عدد سكان سورية ما يقارب  22مليون نسمة .ويضم المجتمع السوري الفئات الدينية
التالي���ة :أغلبية س���نية كبي���رة ( ،)%74والعلويي���ن ( ،)%12والمس���يحيين ( ،)%10ومذاهب
ً
أيضا مجموعات
مس���لمة أخرى تشمل الدروز واإلس���ماعيليين ( .)%4كما أن س���ورية تضم
عرقي���ة رئيس���ية مثل الع���رب ( ،)%90واألك���راد ( ،)%9واألرمن ،واآلش���وريين والش���ركس
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والتركم���ان((( .وقد اس���تغلت الدولة في س���ورية المجموعات العرقية
ً
عام���ا الماضية
والديني���ة إلطال���ة فترة حكمها ،فنش���أت خالل الس���تين
مجموعة م���ن التعقيدات ف���ي العالقات العرقية والديني���ة التي يلزم
التطرق إليها ومعالجتها خالل الفترة االنتقالية.
أم���ا من ناحي���ة نظ���ام االنتخابات ،فتنقس���م س���ورية إلى أربع عش���رة
محافظ���ة((( .وتتك���ون الس���لطة التنفيذية من رئي���س الجمهورية ،وهو
يقوم بتعيين نائبين له ،ويعين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء .ويشترط
ً
مس���لما ،لكنه ال
البند الثالث من الدس���تور الس���وري أن يكون الرئيس
كدي���ن للدولة((( .ويصادق المواطنون الس���وريون على
يقر باإلس�ل�ام
ٍ
الرئيس في اس���تفتاء ش���عبي لمدة  7س���نوات قابلة للتجديد دون حد
ً
مؤخرا إلى تحديد عدد
لعدد الدورات((( .وقد أدت التغييرات التي حدثت
الدورات االنتخابية باثنتين.

كجزء من خارطة الطريق ،يتوجب
على مجموعات المعارضة
بقيادة المجلس الوطني
السوري العمل مع ًا على
صياغة خطة مدتها سنة واحدة
النتقال ديمقراطي واقعي
وإصالحات انتخابية .ويجب
إجراء االنتخابات على جميع
المستويات خالل تلك المدة،
إضافة إلى صياغة دستور
جديد مما سيمهد الطريق
للديمقراطية البرلمانية

أم���ا الس���لطة التش���ريعية في س���ورية فتتك���ون من مجلس الش���عب
ً
ً
منتخبا لمدة 4
عض���وا
أح���ادي التمثيل ،ويضم 250
(البرلم���ان) بتركيب
ّ

سنوات من خالل نظام تمثيل نسبي مغلق القائمة في  15دائرة انتخابية متعددة المقاعد.

ويتم تعيين المرشح الرئاسي من قبل البرلمان بناء على تسمية من حزب البعث.

المناهج المختلفة لتحقيق اإلصالح االنتخابي
لق���د أك���د المجلس الوطني الس���وري أنه يس���عى إل���ى إقام���ة «مجتمع متع���دد القوميات
ً
دينيا» .ومع المخ���اوف المتزايدة من االنح���دار نحو الفوضى وعدم
والعرقي���ات ،ومتس���امح
االس���تقرار ،فإن اإلعداد بحكمة للفترة التي تلي س���قوط األس���د يعتبر ف���ي غاية األهمية.
وبالتأكيد فإن إحدى الخطوات األولى في عملية التحول إلى الديمقراطية يجب أن تركز على
اإلصالحات االنتخابية من أجل حماية الدولة من االنحدار إلى االضطراب المدني.
وبالرغ���م من أن االنتخابات هي ج���زء صغير من عملية التحول إلى الديمقراطية ،فإن العديد
من المدافعين عن الديمقراطية وصناع السياس���ات يعتبرونها حجر األساس ألي ديمقراطية
ً
ً
ً
حدثا
مبكرا إلمكانية تطوير نظام سياس���ي سليم .إن االنتخابات ليست
واختبارا
حية وفعالة،
من يوم واحد فهي ممارسة مجهدة وطويلة األمد .وعلى عكس التصور المغلوط والشائع
(((

وكالة االستخبارات المركزية األمريكية ( ،)CIAكتاب حقائق العالم :سورية – المجموعات العرقية والدينية.

(((

باستثناء محافظة حلب ،وهي مقسمة إلى منطقتين انتخابيتين.

(((

البرلمان السوري« ،الدستور :الجزء األول من المبادئ الرئيسية».

(((

األش���خاص الذي شاركوا باالستفتاءات الشعبية الرئاس���ية أخبروني أن االنتخابات لم تجر بشكل سري .كان
المش���اركون يختارون نعم أو ال على االقتراع ،لكن لم يكن من المس���موح لهم أن يضعوها بأنفسهم في
صندوق االقتراعات حيث أن قوات األمن السورية «المخابرات» المسؤولة عن إدارة االنتخابات كانت تتحقق
من االقتراعات قبل وضعها في الصندوق .كما أن زوجين آخرين أخبراني بأنهما انتخبا الرئيس في دمشق،
ولكنهما كانا في نفس اليوم يرحالن من دمش���ق إلى حمص وقد تم إيقاف س���يارتهما على جانب الطريق
حيث طلبت منهم قوات األمن أن يقوموا بانتخاب الرئيس مرة أخرى.

دراسات المرحلة االنتقالية
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بأن الديمقراطية تتمحور حول حكم األغلبية ،فإنها في الحقيقة تدور حول التفاهم والتوصل
رضية بطريقة سلمية بين المكونات المختلفة في المجتمع.
إلى تسوية ُم ِ

أبعاد وأهداف االنتخابات
على المس���توى السياس���ي من اإلصالح االنتخابي ،تحتاج الحكوم���ة الجديدة إلى اتخاذ قرار
ً
ً
ً
نظاما
رئاس���يا أو أنه سيتغير ليصبح
نظاما
في مرحلة معينة حول ما إذا كان النظام س���يبقى
ً
برلماني���ا ،وإلى العمل على تأمين منصة قوية لتأس���يس نظ���ام متعدد األحزاب غير موجود
حتى اآلن .وفي الوقت نفس���ه يتوجب عليها أن تنش���ئ وتقوي المؤسسات الديمقراطية
الرئيسية (مثل مكتب رئيس الوزراء ،وهيئة قضائية مستقلة ،ولجنة انتخابات مركزية مستقلة
تك���ون مس���ؤولة عن اإلعداد لالنتخابات ومراقبتها) .وبذل���ك ،يجب أن ال يقلل المرء من قدر
التصميم المؤسس���ي المس���تمر الالزم من أجل التأس���يس والحفاظ على اس���تقاللية هذه
الجهات .ويجب أن ترافق هذه التغييرات السياسية ،سياسات قانونية أخرى.
ف���ي البداية ،ال ب���د من إعداد مؤتمر وطني عام يعتني بالتعديالت األولية التي ستدش���ن
عملي���ة التحول إل���ى الديمقراطية .ويجب أن ال تس���تمر هذه المرحلة األولي���ة أكثر من ثالثة
أش���هر ،وأن تش���مل التعديالت قانون انتخابات جديد وواضح (سواء أكانت االنتخابات مبنية
عل���ى التمثي���ل النس���بي أو الدوائر االنتخابي���ة أو خليط م���ن كليهما ،وس���واء أكانت الالئحة
ً
أيض���ا في هذه
االنتخابي���ة مفتوح���ة أم مغلق���ة) .وينبغي إع���ادة تخطيط الدوائ���ر االنتخابية
المرحل���ة بطريق���ة تتيح التمثيل العادل وإج���راء الحمالت االنتخابية بحري���ة .وفي حال لم يتم
االتفاق على الميثاق يمكن وضع هذه التعديالت الدس���تورية وقوانين االنتخابات المؤقتة
في مذكرة اس���تفتاء ش���عبي .وبعد انتخاب البرلم���ان الجديد ،يتم تعيي���ن لجنة أو مفوضية
دس���تورية من البرلمان تقوم بصياغة مس���ودة دس���تور جديد .وتتألف هذه اللجنة من قادة
المعارضة ،وممثلي األحزاب السياس���ية ،ومندوب���ي المجتمع المدني ،وأعضاء من الحراك
الثوري ،وقضاة متمرس���ين بالقانون الدستوري .ويجب أن تتم صياغة الدستور الجديد خالل
 4أشهر بعد االنتخابات البرلمانية األولى ،ثم وضعه للتصويت البرلماني واشتراط حصوله
ً
تفصيال مثل
على ثلثي األصوات .وال بد أن يتطرق الدستور الجديد إلى قضايا انتخابية أكثر
مس���ألة اإلبقاء على النظام الرئاسي أو تغييره إلى النظام البرلماني،

في البداية ،ال بد من إعداد
مؤتمر وطني عام يعتني
بالتعديالت األولية التي
ستدشن عملية التحول إلى
الديمقراطية .ويجب أن ال
تستمر هذه المرحلة األولية
أكثر من ثالثة أشهر ،وأن
تشمل التعديالت قانون
انتخابات جديد وواضح

وتركيبة الس���لطة التش���ريعية من برلم���ان أحادي أو ثنائ���ي .ولكن هذه
التغيي���رات السياس���ية والقانونية ليس���ت كافية بحد ذاته���ا وإنما تحتاج
إلى استكمال متطلباتها بتخصيص التمويل االنتخابي الكافي للتهيئة
واإلعداد لالنتخابات.
ً
ً
آخ���را ،يجب االنتباه إل���ى أهمية تطوير ثقافة سياس���ية
وأخي���را وليس
سليمة تشمل جميع المجموعات المهمشة في المجتمع وتعزز وترعى
بناء ش���بكات التواصل بين هذه المجموعات المتع���ددة .ولهذا ينبغي
على الحكومة االنتقالية أن تش���جع الالمركزية ع���ن طريق تعزيز القيادة
المحلي���ة عل���ى مس���توى البلدي���ات ،وأن تعمل على تعزيز مكتس���بات
مش���اركة المرأة في الحياة السياس���ية في س���ورية .كما يتوجب عليها
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أن تضم���ن تمثي���ل األقليات الديني���ة والعرقية في حكوم���ة االئتالف
الجديدة .ويمكن تحقيق هذا األمر عن طريق إدخال حصص تكفل حماية
الحقوق السياس���ية لهذه المجموعات المتعددة باالعتماد على أعدادها
و/أو تمركزه���ا ف���ي دوائر انتخابية معينة .ولعله م���ن أكثر األمور أهمية
أن يكتسب اإلعالم السوري استقالليته من أجل تعزيز ثقافة الثقة بين
المواطنين والممثلين عنهم وبين المجموعات المختلفة في المجتمع
السوري (انظر الجدول .)1

لعله من أكثر األمور أهمية
أن يكتسب اإلعالم السوري
استقالليته من أجل تعزيز ثقافة
الثقة بين المواطنين والممثلين
عنهم وبين المجموعات
المختلفة في المجتمع السوري

مراحل وأدوات االنتخابات
تتطلب اإلصالحات االنتخابية في أي ديمقراطية ناشئة بناء التوافق السياسي حول العديد
من التفاصيل ،وهي مهمة شديدة الصعوبة لكنها تستحق الجهود المبذولة .ولهذا السبب
فإن اإلعداد لالنتخابات وتهيئة متطلباتها في سورية بعد رحيل األسد سيستغرق سنة كاملة
عل���ى األقل .ويعود األمر للحكومة االنتقالية إليصال ه���ذه الحقيقة بكفاءة إلى المواطنين
وأن تطل���ب منه���م الصبر خالل ه���ذه المرحلة االنتقالية ،وذلك من خالل نش���ر خارطة طريق
واضحة لمراحل االنتخابات الديمقراطية ،واألدوات المتعددة التي س���يتم اس���تخدامها في
كل مرحل���ة باإلضاف���ة إلى اإلطار الزمني المتوقع لكل مرحل���ة .إن المرحلة األولى واألطول
(ما قبل االنتخابات) تش���مل :إنشاء البنية التحتية ،وتثقيف الناخبين ،وإعادة تشكيل وهيكلة
الدس���تور ،وإعداد الحمالت اإلعالمية ،وتدريب المدراء والمراقبين ،وإجراء اس���تطالعات رأي
للناخبي���ن الخارجي���ن من مراكز االقتراع وغيره���ا .أما المرحلة الثانية (أثن���اء االنتخابات) فتكون
عندما تحدث االنتخابات بالفعل ،وعادة ما تستمر هذه المرحلة بين عدة أيام إلى عدة أسابيع
ً
قليال لكنها
حسب عدد الجوالت االنتخابية .أما المرحلة الثالثة (ما بعد االنتخابات) فهي أطول
مرحل���ة حرجة ً
جدا ،فخالل هذه الفترة يتم عد األصوات وتس���جيل النتائ���ج ،كما يقدم مراقبو
االنتخابات تقاريرهم حول طبيعة االنتخابات – ما إذا كانت حرة وعادلة أم ال .وتكون أحكامهم
غاي���ة في األهمية من أجل ش���رعية االنتخابات ونتائجها من حيث ش���كل القيادة السياس���ية
(انظر الجدول .)2

أساليب الدعم الخارجي لالنتخابات
هنالك خيار سياس���ي آخر يجب أن يتم أخذه بعين االعتبار ،وهو الس���عي للحصول على دعم
خارج���ي لالنتخابات .وهذا الدعم يأتي على ش���كل دعم مالي من المجتمع الدولي ،أو على
ش���كل إرس���ال مراقبين دوليين أثناء االنتخابات .وكال صورتي الدعم مهم بنفس القدر ،لكن
األخي���رة تضيف درجة ش���رعية كبيرة إلى إدارة االنتخابات وق���د تحول دون مضاربة كبيرة ونزاع
ق���د يح���دث بعد االنتخابات .ويمكن اس���تقدام مراقبي���ن دوليين لالنتخابات م���ن المنظمات
الدولية مثل االتحاد االوروبي ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والمنظمات غير الحكومية،
والمؤسسات الحكومية أو خليط من جميع هذه الجهات.
ً
عموما إلى التركيز على دعمها االنتخابي أكثر بأس���لوب «األعلى
تمي���ل المنظم���ات الدولية
إلى األدنى» (العمل مع قادة األحزاب ،ومراقبة االنتخابات على المس���توى الوطني) ،في

دراسات المرحلة االنتقالية
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حي���ن تمي���ل المنظمات غي���ر الحكومية إلى التركي���ز أكثر على األس���لوب المعاكس من خالل
االهتمام بالقي���ادة الوطنية المحلية ومراقبة االنتخابات المحلية ،باإلضافة إلى العمل على
كمالن
تعزي���ز إمكاني���ات المجموعات المهمش���ة ف���ي المجتمع .ولذل���ك فإن كال النوعي���ن ُي ِّ

بعضهما البعض.

الجدول  :1األهداف الرئيسية من اإلصالح االنتخابي في أربعة أبعاد
األبعاد
السياسية

الهدف
·
·
·
·

نظام الحكومة (مثل نظام رئاسي أو برلماني أو كليهما).
نظام متعدد األحزاب.
المؤسسات (مكتب رئيس الوزراء ،القضاء ،هيئة االنتخابات
المركزية).
االنتخابات :وطنية (مثل الرئاسية والبرلمانية) ومحلية/بلدية.

القانونية

· الدستور.
· قوانين االنتخابات (مثل نسبي ،أو حسب الدائرة أو خليط من
كليهما /القوائم المفتوحة أو المغلقة).
· إعداد الدوائر االنتخابية (ما مدى اتساعها وكم عددها).

االقتصادية

· صندوق دعم االنتخابات في المجاالت التالية:
المراقبة ،اإلدارة ،تثقيف الناخبين ،الحمالت االنتخابية ،تقديم
التقارير ،اإلعدادات المؤسسية ،تطوير األحزاب ،األجهزة،
التدريب ...إلخ.

االجتماعية

· مشاركة النساء.
· مشاركة األقليات الدينية/العرقية.
· دور اإلعالم.

الجدول  :2أدوات اإلصالح االنتخابي في المراحل المختلفة
المراحل

األدوات

قبل االنتخابات

بناء البنى التحتية الفنية واإلدارية (مثل المعدات والدورات التدريبية).
تطوير برامج التوعية للناخبين من خالل اإلعالم وحمالت االنتخابات.
إصالح الدستور ،وضع قوانين لالنتخابات واألحزاب ،رسم الدوائر االنتخابية.
بناء المؤسسات الديمقراطية مثل البرلمان ولجنة االنتخابات المركزية.
تحديد حصص للنساء واألقليات الدينية /العرقية.
المساعدة في تطبيق الالمركزية من خالل تشجيع االنتخابات والقيادات المحلية.
إنشاء وتطوير أحزاب متعددة.
إجراء استطالعات رأي للناخبين عند خروجهم مباشرة من مراكز االقتراع.
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النماذج واألنماط االنتخابية

ً
أوال دراس���ة وفهم
قب���ل تقديم تصمي���م لنموذج انتخاب���ي مثالي في س���وري ،يجب علينا
النماذج الديمقراطية المتعددة الموجودة والتعرف على عناصرها المختلفة .وبس���بب تعقيد
وتن���وع هذه العناصر ،فإن من المهم تصنيفها ضمن أنظمة يمكن التعامل معها والمقارنة
بينها بسهولة.

أ) أنظمة الحكومة
ً
غالبا ما يتبع الثورة الشعبية التي تنجح في إسقاط النظام القائم نظامان ديناميان للحكم(((؛
ً
شيوعا .ولكن قد تكون هنالك عدة تركيبات لهذين النظامين
الرئاسي والبرلماني وهما األكثر
وق���د يكتس���بان خصائص مميزة تغير م���ن هيكليتهما .ولهذا فإن النظ���ام الديمقراطي لكل
دولة يمكن أن يختلف بعض الش���يء فهو مرتبط بش���كل وثيق ً
جدا مع الثقافة السياس���ية
والتط���ورات التاريخي���ة التي حدثت في هذه المجتمعات أثناء تش���كلها على المدى الطويل.
ويؤك���د أخصائيو الديمقراطية على أن «الهيكلية المعين���ة للنظام الديمقراطي يمكن أن ال
تناسب جميع الظروف والحاالت» ،وأنه يجب أن يكون لكل دولة شكل للحكومة يناسبها دون
أن يتم فرضه أو استيراده(((.
يق���وم رئي���س الجمهوري���ة في النظام الرئاس���ي بمهم���ة المدير التنفي���ذي األعلى ورئيس
ً
مس���تقال عن أي انتخابات أخرى ولمدة دورتين انتخابيتين كحد أقصى
الدولة .ويكون انتخابه
تبل���غ كل منه���ا بين  4و  7س���نوات .ففي نموذج حكوم���ة الواليات المتح���دة األمريكية تتم
موازنة الس���لطات الممنوحة للرئيس مع تلك الممنوحة للس���لطتين التشريعية والقضائية،
ً
المركزيا – أي أنه يمنح س���لطات مش���تركة إلى
ولكن في هذه الحالة يكون النظام الرئاس���ي
رئيس للوزراء ولكن يكتفي فقط بتس���مية نائب له (ولهذا
الممثلي���ن اإلقليميين ،وال يوجد
ٌ
الس���بب يقوم الرئيس بتش���كيل مجلس الوزراء) .وبالمقارنة فإن الدستور الفرنسي أعطى
صالحيات أكثر للسلطة التنفيذية فيما مقابل سلطة البرلمان ،كما أعطى الرئيس حق تعيين
رئيس الوزراء الذي يقوم بدوره بتش���كيل مجلس الوزراء .وفي هذه الحالة يكون النظام أكثر
مركزية وال يلزم حينها وجود نائب للرئيس.

(((

لالطالع على ملخص شامل حول محاوالت تنظير النماذج االنتخابية ،انظر هينز ،جيف  .2001الديمقراطية
في العالم النامي .كامبريدج :صحافة الدولة ،وليجفارت آرند  .1999أنماط الديمقراطية :أش���كال الحكومة
ونماذجها المفضلة في ست وثالثين دولة .نيو هافن :صحافة جامعة يال.

(((

بيتش���ي فيديريكا « .2006الحجم الذي لدينا يناس���ب الجميع :الس���لطة المعيارية في أوروبا ومنطقة البحر
األبيض المتوسط» .مجلة السياسة العامة األوروبية .303-286:)2(13

دراسات المرحلة االنتقالية

9

إصالح النظام االنتخابي في سورية المستقبل

وبشكل عام يتوجب في النظام الرئاسي على السلطة التشريعية أن تقوم بمناقشة وإقرار
العدي���د من القوانين .ويتحلى الرئيس بس���لطة نقض التش���ريعات ومن���ع إقرارها ،ثم يحق
للسلطة التشريعية تجاهل نقض الرئيس إن استطاعوا حشد أصوات كافية .وبهذا تقع أكبر
ً
أيضا في معظم الحاالت نشر
سلطات الرئيس في مجال الشؤون األجنبية .ويحق للرئيس
ً
رسميا ما لم يدعمه البرلمان.
القوات المسلحة ،لكن ال يحق له أن يعلن الحرب
أم���ا ف���ي األنظم���ة البرلماني���ة فيك���ون الرئيس التنفي���ذي األعل���ى ورئيس الدول���ة جهازين
ً
ً
ً
ً
رس���ميا بش���كل كبير ،في حين يكون
احتفاليا
دورا
وغالب���ا ما يؤدي رئيس الدولة
منفصلي���ن.
الرئيس التنفيذي األعلى هو رأس الس���لطة التش���ريعية في الدول���ة .واالختالف األكبر بين
األنظمة الرئاس���ية واألنظمة البرلمانية يكمن في انتخ���اب الرئيس التنفيذي األعلى .ففي
األنظم���ة البرلماني���ة ،ال يقوم الش���عب باختيار الرئي���س التنفيذي األعلى ،ب���ل تقوم الهيئة
التش���ريعية بذلك .وبش���كل نموذج���ي فإن الح���زب ذا األغلبية في البرلمان ه���و الذي يختار
ً
رئيسا للوزراء ،حتى حين يكون هنالك تمثيل ألكثر
الرئيس التنفيذي األعلى والذي يس���مى
من حزبين وفي النهاية ال يكس���ب أي منها األغلبي���ة ( .)%50+وبهذا يمكن لرئيس حزب ما
أن يصبح رئيس الوزراء عدة مرات مادام حافظ على قيادته للحزب الحاصل على أغلبية مقاعد
البرلمان.
وبع���ض البرلمانات تتكون من هيئة أحادية التمثيل أي من جمعية وطنية واحدة تضم أعضاء
ً
ً
مباش���را من الش���عب ،أو قد تتكون من هيئة ثنائي���ة التمثيل أي من جمعية
انتخابا
منتخبي���ن
ً
أحيان���ا مجلس الش���يوخ أو األعيان .ويمثل ن���واب الجمعية
وطني���ة ومجلس أعلى يس���مى
الوطنية جماهير الناخبين المحليين ويتم انتخابهم مباشرة لمدد تتراوح بين  4إلى  5سنوات
من عدة دوائر انتخابية .أما بالنس���بة للمجلس األعلى فإما أن يتم تعيينهم أو اختيارهم من
ً
وعموم���ا يمثل كل منهم والية أو
قب���ل مجم���ع انتخابي لمدد تتراوح بين  6إلى  7س���نوات،
مقاطعة.
ف���ي األنظمة الرئاس���ية ،غالبا م���ا تملك الجمعية الس���لطة لحل مجلس ال���وزراء ،وبهذا فإن
أغلبية الجمعية تحدد اختيار الحكومة .ومن ناحية أخرى ،ففي األنظمة البرلمانية ،يقوم رئيس
ال���وزراء بتعيين مجلس وزرائه وحله .وهنالك اخت�ل�اف آخر ،وهو أن الدمج الجزئي لصالحيات
الس���لطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني يؤدي إلى مزيد من االنضباط بين
ً
فغالبا ما يقومون بالتصوي���ت ضمن حدود ومواقف الحزب الصارمة .وعلى
أعض���اء الحزب،
ً
انضباطا وتُ وفر حرية أوس���ع للمشرعين في التصويت
النقيض فإن األنظمة الرئاس���ية أقل
حسب ضمائرهم واختياراتهم مع ردود فعل محدودة من الحزب.
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ب) أنظمة التصويت
إن اختي���ار النظام االنتخابي جزء أساس���ي في تصميم أي ديمقراطي���ة جديدة ،وال بد إلقرار
أحد األنظمة من فه���م الخيارات والعمليات المتضمنة بدقة وحذر((( .ففيما يتعلق بالرئيس
ً
أوال ،نظام صوت األكثرية يتم إجراؤه بجولة واحدة ويكون الفائز
هنالك عدة طرق للتصويت.
بالرئاس���ة هو الذي يحصل على أكبر عدد من األص���وات .ويمكن أن يتم هذا األمر من خالل
هيئ���ة انتخابية (مثل إيطاليا) ،أو من خالل تصويت األغلبية (مثل أيرلندا) .والخيار الثاني هو
باألغلبية المطلقة ويتم إجراء االنتخابات على جولتين حيث يتنافس المرشحان اللذان حصال
على أعلى عدد لألصوات في الجولة األولى ضد بعضهما البعض في الجولة الثانية (مثل
فرنس���ا) .والخيار الثالث هو أن يتم انتخابه من قب���ل البرلمان (مثل لبنان) أو تعيينه من قبل
البرلمان (مثل مالطا).
ويمك���ن أن يت���م إجراء التصوي���ت البرلماني ف���ي دورة واحدة أو اثنتين أو ع���دة دورات ،كما
ً
حصصا محددة لمجموعات عرقية أو طائفية أو جماعات على أس���اس اللغة
يمكن أن يش���مل
أو الجن���س أو المهنة أو أن ال تكون هنالك أية حصص على اإلطالق((( .في بعض الحاالت،
إذا ل���م تكن لألحزاب حصص ،يمك���ن أن يقوم الرئيس أو رئيس الدولة بتخصيص عدد معين
م���ن المقاعد البرلمانية لألقليات ،والتي يمكن أن يت���م ملؤها إما باالنتخابات أو التعيينات.
فهنالك ثالثة أنظمة تصويت برلماني رئيس���ية مستخدمة :نظام التمثيل النسبي واألكثري
والمختلط.
يقدم كل حزب أو مجموعة في نظام التمثيل النسبي قائمة بالمرشحين في الدائرة االنتخابية
المتع���ددة التمثيل للمنطقة االنتخابي���ة المتعددة األعضاء .ويق���وم المواطنون بالتصويت
لحزب ،ثم يتم تعيين مقاعد للحزب بما يتناسب مع حصتهم اإلجمالية من مجموع األصوات
النهائية .في القائمة «المغلقة» للتمثيل النس���بي يقوم المواطنون بالتصويت للحزب أي
للقائم���ة ككل .ويتم اعتماد المرش���حين الفائزين من القوائم حس���ب ترتيب مواقعهم على
القوائ���م (كم���ا يحدد الحزب) حتى يتم ملء جميع المقاع���د .أما إذا كانت القوائم «مفتوحة»،
فبإمكان الناخبين أن يحددوا ترتيب المرشحين قي القائمة عن طريق التصويت على األسماء
المفضلة وبالتالي يتم انتخاب المرشحين بناء على أصوات الناخبين .ولكن في كال الحالتين،
فإن األحزاب تقدم قوائم المرشحين ويتم منح المقاعد بناء على حصة الحزب من األصوات،
تحد من
وع���ادة ما يت���م هذا األمر عن طريق معادلة انتخابية أو حصص مح���ددة (كوتا) والتي ُ
ً
تمثيال من
إمكاني���ة ف���وز عدد كبير من األحزاب الصغيرة .ويعتبر نظام التمثيل النس���بي أكثر

األنظمة األخرى حيث أن المقاعد موزعة بحسب حصة التصويت.
(((

للحص���ول عل���ى معلومات إضافي���ة حول األنظم���ة االنتخابية المتع���ددة ،انظر :مجتمع اإلص�ل�اح االنتخابي
 ،http://www.electoral-reform.org.uk/?PageID=482ودلي���ل انتخابات المؤسس���ة الدولية لألنظمة
االنتخابية  ،/http://www.electionguide.orgوالمساعدة الديمقراطية واالنتخابية الدولية http://www.
 ،/electionguide.orgوشبكة أيس للمعرفة االنتخابية .http://aceproject.org/ace-en/topics/es

(((

لالطالع على قائمة الدول التي تطبق حصص النوع البش���ري ،انظ���ر http://www.quotaproject.org/
country.cfm
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أم���ا ف���ي النظام األكث���ري فبإم���كان المواطنين أن يصوت���وا لمرش���حيهم المفضلين ضمن
دوائرهم االنتخابية .وباالعتماد على قواعد االنتخابات المتبعة ،بإمكانهم التصويت لمرش���ح
ً
أيضا أن يتم هذا األمر في جولة واحدة ،وهو نظام «المرشح
واحد ،أو اثنين ،أو أكثر .ويمكن
الحاص���ل على أكثرية األص���وات» ،أو في جولتين اثنتين للحصول عل���ى األغلبية المطلقة.
ويف���وز المرش���حون الذين يحصلون عل���ى أكثر األصوات ف���ي الدائرة االنتخابي���ة لكن جميع
ً
ً
هائال من األصوات .ولهذا ،فإن هذا النظام
عددا
األصوات األخرى ال تحتس���ب ،وهذا يبدد
ً
مخالفا لمبدأ التمثيل النس���بي حس���ب ع���دد األصوات ويميل إل���ى تفضيل األحزاب
يعتب���ر
الكبيرة .إضافة إلى ذلك فإن عملية التصويت هذه تس���تمر لمدة تطول من أس���بوعين إلى
ثالثة وفي بعض األحيان تس���تغرق مدة أطول .وهنالك س���لبية أخرى وهي أن هذا النظام
يش���جع على مقدار معين من التصويت التكتيكي بس���بب خطر عدم وصول مرشح التوافق
ً
غالبا ما تكون
إلى البرلمان .فعندما يكون هنالك مرش���حان أو أكثر يتنافس���ان في جولتين،
النتائ���ج غي���ر قابلة للتنبؤ .وعالوة على ذلك ،فإن نظام «المرش���ح الحاصل على أكبر عدد من
أن تمثيل األقليات والنس���اء سيكون أول ضحية
قي ُد خيارات الناخبين مما يعني ّ
األصوات» ُي ِّ

ً
حظ���ا في الفوز فقط هم من س���تقدم لهم فرص
يت���م التنازل عنها ألن المرش���حين األوفر

الدخول في االنتخابات.
نظامي األكثرية
أما النظام االنتخابي المختلط (أو الموازي) فهو نظام هجين يضم عناصر من
َ

والتمثيل النسبي ،فيحق لكل مواطن صوتان :صوت للمرشح وصوت للحزب .وهذا يساعد
ف���ي التغل���ب على عدم التجانس الذي عادة ما يوجد في نظام «المرش���ح الحاصل على أكبر
عدد من األصوات» ،لكنه ال يس���اعد بالفعل في االنتخابات ذات األعضاء المتعددين وذات
الجولتين .وعالوة على ذلك ،فإن هذا النظام يزيد من المقاعد المعلقة حينما يفوز حزب ما،
ع���ن طريق صوت الدائرة االنتخابية ،بمقاعد أكثر مما يحق له حس���ب تصويته النس���بي (كما
كان الح���ال م���ع حماس عندما ف���ازت باالنتخابات في عام  .)2006وفي بع���ض البلدان (مثل
ألماني���ا) يتم تخصيص مقاعد إضافية لألحزاب األخ���رى إلصالح الخلل في التوازن .لكن هذا
ً
أيض���ا عملية طويلة ومعقدة حيث
ق���د يؤدي إلى الحق���د والنزاعات بين األحزاب .وقد تكون
يرتب���ك المواطنون بما يتوجب عليه���م فعله بصوتيهم االثنين .وبالتأكي���د فإن برامج توعية
وتثقيف الناخبين مهمة ً
جدا لنجاح هذا النظام.
أم���ا بالنس���بة لألنظمة االنتخابية لمنصب رئيس الوزراء فيمك���ن أن يتم تعيينه (تعيينها) من
قبل الرئيس (مثل فرنس���ا) أو انتخابه إما من قب���ل البرلمان (مثل اليابان) أو من قبل الحزب
صاحب األغلبية البرلمانية حيث يتصرف كقائد للحزب (مثل كندا والمملكة المتحدة).
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ج) أنظمة األحزاب
يمكن لألنظمة الديمقراطية أن تعتمد على نظام ذي حزبين رئيس���يين ،مثلما هو الحال في
الوالي���ات المتحدة ،ولكن أغلبية الدول الديمقراطي���ة تميل إلى أن يكون لها أنظمة متعددة
األحزاب .وبعض الدول التي يوجد فيها أنظمة متعددة األحزاب ،تس���تخدم نظام «المرش���ح
الحاصل على أكبر عدد من األصوات هو الفائز» ،وهو مبني على نظام أكثرية األصوات (في
النهاي���ة ف���إن الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من األصوات ه���و الحزب الذي ُيدير البرلمان
ً
معتمدا على أقل م���ن  %50من أصوات الناخبين) كما هو
حت���ى وإن ش���كل حكومة األقلية

الحال في كندا .ومن ناحية أخرى ،فإن بعض البلدان ال تسمح بحكومات األقليات ،ولهذا ،إذا
ً
تحالفا
ل���م يقم أي حزب من األحزاب بتأمين أغلبية األصوات ،عندها ُيش���كل الحزب المتقدم

مع أحزاب أخرى إلنشاء حكومة أغلبية – كما هو الحال في بلجيكا.

د) أنظمة الدولة
يمك���ن تحديد نظامين رئيس���يين للدولة في العديد من الديمقراطي���ات حول العالم :الدولة
المدني���ة والدول���ة العلمانية .ويعتمد االختالف الرئيس���ي بين هذي���ن النظامين على مدى
تدخل الدين في السياس���ة ،وش���كل العالقة بينهما وش���روط هذا التدخل .وبهذا المعنى،
فإننا ندرك أنه ال توجد أية دولة علمانية محضة بحيث ينفصل الدين بش���كل كامل عن الحياة
ً
مقتصرا على الحياة الخاصة.
العامة ويبقى
إن الخصائص الرئيسية للدولة المدنية هي أن يكون لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء انتماء
ً
ً
أحيانا على أن ديانة األغلبية هي
وغالبا ما تكون ديانة األغلبية ،وقد يعلن
ديني بش���كل ما،
ً
وثالثا فإما أن تكون قوانين ودس���تور الدولة المدنية مبنية على المبادئ
الديانة الرئيس���ية.
ً
غالبا ما تكون محمية
الديني���ة أو مش���تقة منها .وف���ي النهاية ،فإن حقوق األقليات الديني���ة
بموجب الدستور والقانون .وبناء على هذه المعايير ،فإن الواليات المتحدة يمكن تصنيفها
كدولة مدنية ديمقراطية.
وبالمقارن���ة ،ف���إن الخصائص الرئيس���ية للدولة العلماني���ة هي أنه ال يتوج���ب على الرئيس
ورئي���س ال���وزراء وال يتوقع منهما أن يكون لديهما أي مذه���ب ديني ،وبالرغم من أنهما قد
ً
ً
ثانيا ،ال
دينيا إال أنهما ال يجريان حمالتهما االنتخابية بناء على هذا المبدأ.
يكون���ان منتمي���ان
يتم اإلعالن عن ديانة األغلبية على أنها الديانة الرئيس���ية ،وهو قرار يش���مل جميع الديانات
ً
ثالثا ،فإن قوانين الدولة ليس���ت مبنية على الفقه الديني (بالرغم من أن بعض
الموجودة.
الحاالت قد يتم عزوها لش���ؤون ش���خصية قد تؤثر على الحرية الديني���ة) .وفي النهاية ،فإن
غالبا ما تكون محمية بموجب الدستور والقانون .إن ُك ً
ً
ال من فرنسا
الحريات والحقوق الدينية
وتركيا (على مستويات مختلفة) يعتبران أمثلة جيدة للدول العلمانية( .انظر الجدول )3
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الجدول  :3األنظمة الرئيسية والنماذج لإلصالحات االنتخابية الديمقراطية
األنظمة

النماذج الرئيسية

الحكومة

الرئاسية:
سلطة مركزية ،دون نائب للرئيس ،ومع تعيين رئيس وزراء (مثل فرنسا)
أو
سلطة المركزية ،مع نائب للرئيس ،وبدون رئيس وزراء (مثل الواليات المتحدة
األمريكية)
البرلمانية:
أحادية المجلس التشريعي (مثل السويد وفلسطين)
أو
ثنائية المجلس التشريعي (مثل مصر ،العراق ،المملكة المتحدة ،كندا).

التصويت

للرئيس:
أكثرية نسبية (جولة واحدة ،من قبل هيئة انتخابية أو من قبل األغلبية)
أو
األكثرية المطلقة بالصوت الشعبي (جولتان)
أو
ينتخبه/يعينه البرلمان
للبرلمان:
(جولة واحدة أو اثنتان أو أكثر ،مع أو بدون حصص محددة)
قائمة التمثيل النسبي (مفتوحة أو مغلقة)
أو
قائمة األكثرية في الدائرة االنتخابية (عضو واحد /اثنان/عدة أعضاء)
أو
قائمة موازية/مختلطة (قائمة التمثيل النسبي وقائمة المنطقة)
لرئيس الوزراء:
معين من قبل رئيس الجمهورية
أو منتخب من قبل البرلمان أو الحزب الحاصل على أغلبية مقاعد البرلمان

الحزب

نظام الحزبين (مثل الواليات المتحدة األمريكية)
أو
نظام األحزاب المتعددة
حكومة ائتالف (مثل بلجيكا)
أو
حكومة غير ائتالفية (مثل كندا)
*تقبل حكومات األقليات من خالل نظام «المرشح الحاصل على أكبر عدد من األصوات»
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األنظمة

النماذج الرئيسية

الدولة

مدنية (مثل الواليات المتحدة األمريكية):
ً
ً
(وغالبا ما تكون ديانة األغلبية) ولكن ال
دينيا
ينتمي الرئيس/رئيس الوزراء
يشترط االنتماء الديني ألي منصب سياسي.
قد يتم إعالن ديانة األغلبية على أنها الديانة الرئيسية في الدولة.
قوانين الدولة مبنية على المبادئ الدينية أو مشتقة منها.
يتم حماية األقليات الدينية بموجب الدستور والقانون.
أو
علمانية (مثل فرنسا وتركيا):
ال يتوجب على الرئيس/رئيس الوزراء أن ينتمي ألي دين معين.
ال يتم إعالن ديانة األغلبية على أنها الديانة الرئيسية للدولة.
قوانين الدولة غير مبنية على الفقه الديني.
الحريات والحقوق الدينية محمية بموجب الدستور.

دراسات المرحلة االنتقالية
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السيناريو المقترح لإلصالحات االنتخابية في سورية

البد لضمان نجاح أي نموذج انتخابي في س���ورية أن يتم تفصيله وتصميمه بحيث يتناسب
مع تركيبة المجتمع السوري المعقدة حسب ما يلي.

أ) نظام الحكومة
بن���اء على التجارب التاريخية في س���ورية ،فإن النظام الرئاس���ي هو األنج���ح واألكثر مالءمة.
ً
عاما
وف���ي ه���ذه الحالة يكون الرئيس هو مدير الدولة (التنفي���ذي) ،ويجب أن يكون عمره 40
على األقل عند الترش���يح ،وأن يكون والداه س���وريين ،ويحمل الجنس���ية السورية فقط عند
الترشيح ،وأن يكون قد أكمل تعليمه العالي.
وينبغي أن يستمر البرلمان كهيئة تشريعية أحادية التمثيل ولكن مع خفض عدد أعضائه من
ً
ً
ً
تقريبا لكل مائة ألف مواطن) ،فال داعي لإلبقاء
واح���دا
مقعدا
 250إل���ى ( 230أي ما يعادل
على العدد المضخم من أجل الحفاظ على نظام الحصة الجديد والذي س���تتم مناقش���ته في
القس���م التالي .ومن بعض إيجابيات برلمان أحادي التمثيل حيث تكون العضوية مبنية على
النسبية ،ما يلي :القدرة على سن التشريعات المقترحة بسرعة أكبر ،حيث أنه ال يتوجب أن
تتم تسوية الخالفات بين مجلسين ،باإلضافة إلى وجود احتمال أكبر للمساءلة والمحاسبة،
حيث أن جهة واحدة فقط هي المسؤولة عن التشريع بعدد أعضاء أقل ،باإلضافة إلى ذلك
فإن اإلبقاء على جهة واحدة مع عدد أقل من األعضاء التشريعيين أقل تكلفة بكثير.
ً
ً
جزءا من الس���لطة
رئيس���ا للحكومة (وال يزال
وبموج���ب النظام الجدي���د ،يعتبر رئيس الوزراء
ً
ومس���ؤوال عن تش���كيل وح���ل مجلس ال���وزراء ،بموافقة أغلبي���ة ثلثي أصوات
التنفيذي���ة)،
البرلمان .وفي هذه الحالة ،يقوم الرئيس بدور حل الخالفات (كالتحكيم بين األحزاب) كما أن
بإمكانه ّ
حل البرلمان ولكن فقط بعد التشاور مع رئيس الوزراء وبعد توصية من هيئة قضائية
دس���تورية مس���تقلة (إذا تم ارتكاب مخالفة دستورية) .وفي مثل هذه الحاالت ،يجب أن يتم
عقد انتخابات برلمانية جديدة خالل ش���هرين من أجل اس���تبدال البرلمان القديم ،ويجب على
رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أن يجتازوا أغلبية تصويت الثلثين في البرلمان.
ً
مس���تقال عن الس���لطة التنفيذية .يتم ترش���يح القضاة الدستوريين
ويجب أن يكون القضاء
وقض���اة المحكمة العليا من قب���ل الرئيس عند التوصية بهيئة قضائي���ة خاصة ،لكن يجب أن
تت���م الموافق���ة عليهم أيضا بأغلبية الثلثين في البرلمان م���ن أجل العمل لمدة ال تتجاوز 10
سنوات (مع إمكانية مواجهة االتهام بسوء اإلدارة).
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ً
أيضا يتوجب أن تكون السلطة التشريعية مستقلة عن القسم التنفيذي والقسم القضائي
ً
ناطق���ا (رئيس البرلمان)
م���ن الحكومة .وبهذا ،عند التش���كيل ،يتوقع م���ن البرلمان أن يعين
باألغلبية المطلقة – عادة ما يتم اختياره من الحزب الرائد – ونائبين من المعارضة .وفي هذا
النظام ،س���يتم إلغاء دور نائب الرئيس ،وإذا لم يس���تطع الرئيس ألي س���بب أن يستمر بأداء
مهام���ه ،عندها يقوم الناطق باس���م البرلمان بتولي المس���ؤولية حتى يت���م عقد االنتخابات
الرئاسية الجديدة خالل شهرين.

ب) نظام التصويت
إن م���ن األفض���ل انتخ���اب الرئيس بش���كل مس���تقل عن أي منص���ب آخر بتصوي���ت األغلبية
المطلقة من خالل نظام ذي جولتين .وتكون دورته لمدة خمس س���نوات قابلة للتجديد لمرة
واحدة فقط .ففي هذا النظام يشارك جميع المرشحين في االنتخابات في الجولة األولى،
ثم يشارك المرشحان الحائزان على أعلى األصوات في الجولة الثانية خالل أسبوعين .ويحق
لجميع المواطنين المؤهلين (بلوغ س���ن  18وغيرها من شروط األهلية القانونية) المشاركة
في التصويت بإدالء صوت واحد ،س���واء كانوا يعيش���ون داخل القط���ر أو خارجه .وال بد من
تنظي���م عملية التصويت من خالل الس���فارات الس���ورية في العالم حيثم���ا وجدت تجمعات
س���ورية كبيرة (أكثر من  )15000مثل فرنسا ،وأس���بانيا ،وكندا ،والمملكة العربية السعودية
وغيرها.

(((

إن النموذج األفضل إلجراء االنتخابات البرلمانية هو نموذج قائمة التمثيل النسبي المغلقة
بأس���لوب مباش���ر وحر عبر االقتراع الس���ري (صوت واحد لكل فرد) ،ويتم إجراؤها مرة واحدة
على األقل كل أربع سنوات .ويتم التنافس على المقاعد في دوائر التمثيل النسبي ،حيث
يختار الناخبون من بين قوائم مرش���حي األحزاب ،ويربح كل حزب مقاعد بش���كل نس���بي مع
حصت���ه من مجموع األصوات .وعند اتباع نظام التمثيل النس���بي ،يجب االس���تعانة بمعادلة
ً
تناسبا أفضل ((1(.ومن خالل هذا
س���انت الغي لتخصيص المقاعد البرلمانية ،مما س���يكفل
النموذج ُي َ
نظر إلى س���ورية على أنها دائرة انتخابية واحدة على مس���توى الوطن ،مع اإلبقاء

ً
لكل من الـ 13محافظة و 2لحلب).
على الدوائر الخمس عش���رة الموجودة
حاليا (بمقدار دائرة ٍ
وينبغي على كل من وزارة التخطيط ولجنة مستقلة من الناخبين القيام بتعديل عدد المقاعد
البرلماني���ة المخصصة لكل دائرة حس���ب نس���بة عدد س���كانها م���ن التعداد الس���كاني الكلي
(انظر الملحق لالطالع على مقترحات عملية في هذه المس���ألة) .ويجب أن يتم تقس���يم كل
(((

لتجنب الوس���اطة والمحس���وبية والتي أعاقت الحكومة والقطاع العام في س���ورية لسنوات ،يجب أن يتم
تقييد التعيينات الرئاس���ية لعدة مناصب عن طريق الخضوع الختبارات دخول الخدمة الحكومية المبنية على
االمتيازات.

( ((1يتم تخصيص المقاعد البرلمانية حس���ب طريقة س���انت الغي ،وهي إحدى الطرق الش���ائعة في تخصيص
المقاعد بشكل نسبي مع عدد أصوات الحزب .لمعرفة المزيد عن تلك الطريقة ،انظر كينيث ،بنوا « 2000أي
المعادالت االنتخابية هي األكثر مناسبة – نظرة جديدة مع دليل جديد» مجتمع الطرق السياسية -381:)4(8
 .388أو مراجعة الدليلhttps://www.aswat.com/files/AR-EN_Election_Term_Guide_2009.pdf :

دراسات المرحلة االنتقالية
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دائرة إلى عدة مراكز اقتراع حتى يس���تطيع الناخبون التصويت حس���ب مكان إقامتهم الدائم
(وليس حس���ب سجلهم المدني المعتمد على مكان والدة الوالدين) .والهدف من هذا هو
ً
أيضا أن تضمن لجنة
تسهيل عملية التصويت على المواطنين وزيادة نسبة االقتراع .ويجب
االنتخابات المركزية الس���ورية مراقبة مستقلة من شخصيات وجمعيات وطنية ودولية (مثل
األمم المتحدة ،واالتحاد األوروبي ،والمنظمات غير الحكومية) ،باإلضافة إلى وجود اإلعالم
المستقل حتى تحصل النتائج على شرعية أكبر.
إن من إيجابيات تطبيق نظام التمثيل النسبي عبر القائمة المغلقة في سورية ،ما يلي:
)1

ضمان درجة أعلى من التناس���ب الحزبي مع ع���دد األصوات ،بحيث يحظى كل صوت
على قيمة متساوية.

)2

ً
ً
واحدا ضم���ن مجموعة مصغرة من
خيارا
تبس���يط العملي���ة عن طريق إعطاء الناخبي���ن
الخيارات.

)3

ً
فرصا أكثر لمش���اركة النس���اء
إش���راك دوائ���ر انتخابي���ة كبيرة متع���ددة األعض���اء توفر
واألقليات.

)4

ً
خضوعا لإلجراءات التي قد تزيد تمثيل
إتاح���ة المجال للقوائ���م المغلقة بأن تكون أكثر
النساء ،مثل تحديد حصة أو كوتا.

أما بالنسبة لسلبيات هذا النظام ،فهي كما يلي:
)1

ض���د غير الراغبين ف���ي االنخراط الحزبي ،فقد يس���تحيل تواجد
قوائ���م األحزاب تُ ميز
َّ
مرشح مستقل.

)2

ً
وتحكما أكثر بمن يتم انتخابه.
القوائم المفتوحة تقدم للناخبين خيارات

)3

قوائ���م األحزاب المغلقة مجهولة وتضعف الروابط بين الممثل والمنطقة اإلقليمية
التي يمثلها.

)4

بما أن اختيار المرش���حين يكون من قبل رؤس���اء الحزب في القوائم المغلقة ،فعلى
ً
حظا في الفوز.
األغلب سيقومون باختيار المرشحين األوفر

)5

ً
ً
منخفضا للتمثيل النس���بي (أقل من
س���قفا
األنظم���ة العالية التناس���ب والتي تحدد
ً
ً
ً
متجزئا بالغ التش���رذم ،وتؤدي إلى تش���كيل حكومات غير
برلمان���ا
غالب���ا م���ا تُ نتج
)%2
مستقرة العتمادها على عدد كبير من األحزاب.

وبعد عقود من االضطهاد واالنقس���امات الطائفية ،فإن النظام الحزبي الممزق (أو الغائب)
في سورية سيضر في مسيرة تطوير وتعزيز األحزاب الجديدة والصغيرة والممثلة لألقليات
ً
تنظيما .ولهذا الس���بب فإن نظام التمثيل
أو ذات التوجه���ات الليبرالية لصالح األحزاب األكثر
ٌ
مفضل أكث���ر من القائمة المفتوحة وقائم���ة الدائرة االنتخابية
النس���بي ذا القائم���ة المغلقة
وأكث���ر من النظ���ام االنتخابي المختلط في س���ورية .وبالرغم من نقاط ضعف���ه ،فإن جوانب
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تكم���ن في تمثيل
الق���وة الرئيس���ية لنظ���ام التمثيل النس���بي الجديد ذي القائم���ة المغلقة ُ

األحزاب بش���كل عادل ،وإعطاء مس���احة أوس���ع للحركات واألفكار السياسية الجديدة ،وتوفير
فرصة إلش���راك أصوات النساء واألقليات .ولهذا فإن برلمان المستقبل المنتخب في ظل
هذا النظام سيعكس صوت الشعب السوري بطريقة عادلة وشاملة .فال ينبغي لالنتخابات
الجدي���دة أن تُ مث���ل األحزاب الكبيرة بش���كل يفوق حجمها في الخارطة السياس���ية وإس���كات
المجموعات األصغر واألحزاب العلمانية والليبرالية والتقدمية التي تنقصها شبكات التواصل
مع الجمهور الواس���ع من الش���عب .وعالوة على ذلك ،يجب أن ال تُ همش النساء واألقليات
وال تدف���ع الماليين من الس���وريين للتصويت على مرش���حين فاقدين للكف���اءة الالزمة من
خ�ل�ال إجراءات غاية في التعقيد تجمع التمثيل النس���بي م���ع نظام األكثرية ونظام الحصص
المهج���ور .وبال ش���ك ،فإن تهميش األح���زاب الجديدة والصغيرة اإلس�ل�امية والعلمانية من
المش���اركة س���يضر بثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية ،كما أن إقصاء األقليات العرقية/
ً
كارثيا.
الدينية من التمثيل المعتبر في البرلمان قد يكون
ً
حصصا محددة (كوتا) للنساء بطريقة تسمى
وينبغي أن تشمل قوانين االنتخابات الجديدة
«زيبر» ( ،)zipper styleوذلك باش���تراط مس���احة متساوية للنساء في قوائم األحزاب ،كأن
تخص���ص ثلث مقاع���د القوائم الحزبية للمرش���حات .وتع���ود أهمية فرض نظ���ام الكوتا إلى
ضرور المحافظة على مكتسبات المرأة السورية في المشاركة السياسية حيث بلغت نسبة
النس���اء في البرلمان السوري  ،%12وذلك بس���بب رعاية الحكومة لها وتشجيعها ((1(.كذلك
فإن اش���تراط حصة معينة في القوائم للمرش���حات سيشجع النساء أكثر على خوض التجربة
االنتخابي���ة لمعرفته���ن بتوفر فرص أفضل للفوز مما قد يزيد نس���بتهن ف���ي البرلمان إلى
ً
دورا أكثر أهمية للنس���اء في دوائر صناعة الق���رار .ومن المتوقع أن
 .%30وق���د يترجم هذا
تسعى لجان ومنظمات المرأة إلى كسب تأييد البرلمان الجديد من أجل إقرار نظام الحصص
عل���ى مس���توى االنتخابات المحلية ،وبالتال���ي ضمان الحد األدنى من التمثيل للنس���اء في
المجالس البلدية.
ً
أيضا إلغاء حصة الـ  %51النس���بية العتيقة
وف���ي س���ياق إصالح قوانين االنتخاب���ات ينبغي
للمزارعين/العاملي���ن مع تقوية وتعزي���ز نقابات العمال والمزارعي���ن والعالقات مع األحزاب.
لقد تم استخدام هذه الحصة النسبية للتالعب بنتائج االنتخابات في سورية منذ عهد حافظ
األسد .إن التخلي عن هذه الحصة النسبية سيتيح المجال النتخاب قادة األحزاب األكثر قدرة
وأحقية ،فهذه الحصة المحددة تمنع العديد من أعضاء الحزب المؤهلين من الترش���ح وتدفع
بالعمال أو المزارعين إلى قائمة الحزب فيصلون بذلك إلى البرلمان.

(((1

( ((1داليروب ،درود  .2006النساء ،والحصص ،والسياسات .أبنغدون :روتليدج.
( ((1يجب أن يقدم العمال المرش���حون ش���هادة من صاحب العمل يذكر فيها اس���تفادة المرش���ح من التوظيف،
ً
أيضا يجب على العمال المرشحين أن ُيقدموا شهادة من النقابة التي ينتمون إليها
ومكافأته ،ومؤهالته.

أو يحملون عضوية فيها بإظهار رقم التس���جيل ،ونوع العضوية ،وتاريخها ،وإثبات أنهم بدؤوا بالعمل قبل
حيازتهم على درجة جامعية ،وأنهم ما زالوا مس���جلين في نقابتهم .ويشترط على المزارعين المرشحين أن

يقدموا وثائق رس���مية تثبت ملكية أرض زراعية ،س���واء لهم ،أو لزوجاتهم أو ألطفالهم الصغار ،ومهما كان

دراسات المرحلة االنتقالية
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وهنال���ك حص���ة مهم���ة أخرى يج���ب أخذها بعي���ن االعتب���ار وهي الحص���ة المح���ددة للتمثيل
العرق���ي والمذهب���ي أو الديني .فيجب أن تت���م إضافة هذه الحص���ص بطريقة تمثيلية عن
طري���ق تخصيص ع���دد مقاعد معين للجماع���ات العرقية (مثل األكراد واألرمن واآلش���وريين)
واألقليات الدينية (مثل العلوية والش���يعية والمس���يحية – من المذاهب المختلفة – والدروز
ً
ً
برلمانيا (أو  )%26يجب
مقعدا
واإلسماعيلية واليهودية) .وبشكل عام ،فإن  60من بين 230
وأيضا فإن التركيز على تثقيف الناخب مهم ً
ً
جدا
أن تُ خصص لهذه األقليات بش���كل نس���بي.
عندم���ا يتعلق األمر باالنتخابات البرلمانية ،وباألخص فيما يتعلق بتمثيل النس���اء واألقليات
والعالقات بين األحزاب والنقابات المهنية.
وال بد من اشتراط حصول األحزاب على ما ال يقل عن  %3من إجمالي األصوات حتى يتم
ً
نسبيا – تتيح المجال
تخصيص مقاعد لها في البرلمان .وهذه النس���بة – وإن كانت منخفضة
ً
حديثا أن تش���ارك في االنتخابات وتصل إلى البرلمان ،حيث لم ُيس���مح
لألحزاب المتش���كلة

ً
س���ابقا بذلك ،وفي نفس الوقت فإن النسبة مرتفعة بما يكفي لمنع األحزاب الصغيرة
لها

ً
ثباتا
المتشرذمة من الحصول على مقاعد في البرلمان مما يساعد على تشكيل حكومة أكثر
ً
واستقرارا.
يقوم الرئيس المنتخب في النظام الجديد باقتراح أو ترش���يح رئيس للوزراء ،ويش���ترط أن ال
ً
عاما عند الترش���يح .ومن أجل تقييد س���لطات الرئي���س إلى أكبر حد ممكن
يق���ل عمره عن 30
في المس���تقبل بس���بب االنتهاكات المتكررة في الماضي ،فإن رئيس الوزراء الذي يرش���حه
حظوا على موافقة األغلبية أي على تصويت َ
الرئيس ومجلس وزرائه ،يجب أن َي َ
ثلثي أعضاء

البرلم���ان .وفي ح���ال عدم ُّ
تمكن المرش���ح األول من تأمين األغلبية المطلق���ة في البرلمان

يقوم الرئيس باقتراح مرش���ح جديد بعد تشاور مس���بق مع أعضاء الحكومة وقادة المعارضة
للوصول إلى إجماع أو توافق وطني من أجل تجنب الوصول إلى طرق مسدودة.
ً
س���ابقا ،تقوم الحكوم���ة االنتقالية
وخ�ل�ال مراح���ل االنتخابات الث�ل�اث التي تم التحدث عنها
ً
مسؤوال عن وضع مسودة
السورية باإلشراف على تنظيم )1 :ميثاق وطني مستقل يكون
أولي���ة لقان���ون األح���زاب واالنتخابات؛  )2لجنة دس���تورية مس���تقلة تتحمل مس���ؤولية وضع
مسودة الدستور الديمقراطي الجديد؛  )3لجنة انتخابات مركزية مستقلة ،تكون مسؤولة عن
إعداد وإدارة االنتخابات الوطنية – التي س���يتم عقدها خالل فترة يتم تحديدها (من  12إلى
ً (((1
ثم يقوم البرلمان الجديد المنتخب بشكل ديمقراطي باختتام التصويت
18
شهرا)  .ومن َّ

على دستور جديد ويقرر أي تعديالت إضافية يلزم إجراؤها على قانون االنتخابات.

نوع الملكية القانونية س���واء مملوكة أو مس���تأجرة ،بحد أعاله عشرة فدانات ،باإلضافة إلى شهادة تذكر أن
الزراعة هي مصدر الدخل الرئيسي وهي العمل الرئيسي وأنه يقيم في القرية /المناطق الريفية.
( ((1المجل���س الوطني الس���وري 24 .ش���باط/فبراير « ،2012اجتماع أصدقاء س���ورية :بي���ان المجلس الوطني
السوري»http://ar.syriancouncil.org/component/k2/item/564-friends-of-syria.html .
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ج) نظام األحزاب
إن تأمي���ن أغلبي���ة برلماني���ة في ظل مجتمع تعددي كما هو الحال في س���ورية س���يكون من
الصعب على حزب واحد الوصول إليه .ولهذا فإن على األحزاب أن تس���اوم وتقوم بتش���كيل
ً
وعموم���ا فإن الحزب الحائز على أكثر األصوات سيس���عى إلى تش���كيل
تحالفات سياس���ية.
تحالف مع حزب آخر من أجل تأمين األغلبية الالزمة لتشكيل الحكومة .وهنالك أمر مهم يجب
اعتباره في قانون االنتخابات الجديد وهو االشتراط على األحزاب أن تُ بنى أنظمتها الداخلية
على مبادئ الديمقراطية والالعنف والش���فافية في العمل حتى تتمكن من المشاركة في
أية حكومة ائتالفية.

د) نظام الدولة
ً
أيضا في هذا الس���ياق لدولة مثل س���ورية ذات انقس���امات عرقية وطائفية
إن من المقترح
كثي���رة ،التأكي���د على إيجابي���ات نظام الدول���ة العلمانية ،وباألخص تلك التي تش���به النموذج
الترك���ي .فف���ي النظام الجديد المقت���رح ال يوجد هناك مبرر إلقرار أو نفي أن اإلس�ل�ام هو
الدي���ن الرس���مي للدولة ،فال ينبغي للدول���ة أن تمنع أو تفرض االنتم���اء الديني على أحد،
إضاف���ة إلى أن الدس���تور الحالي ال ينص على دين ُمعين للدول���ة ومن األفضل المحافظة

ً
أيضا ال يشترط أن يكون المرشح الرئاسي
على هذا التقليد الدستوري .وفي هذا النموذج
ً
مس���لما (بالرغم من أن المرش���ح الرابح س���يكون على األغلب من األغلبية المسلمة) ،وهذا
سيفتح الباب على األقل للمواطنين ذوي الخلفيات العرقية والدينية المختلفة بأن يشاركوا،
مادامت تنطبق عليهم الشروط المذكورة في الدستور وقوانين االنتخابات.
ويمك���ن أن يت���م اعتم���اد الفق���ه الديني أح���د مصادر التش���ريع (خاصة في ش���ؤون األحوال
الش���خصية ل���دى المجموع���ات الدينية المتعددة) .ويت���م هذا األمر لضم���ان الحريات الدينية
للطوائف المختلفة مع وضع معيار إجرائي قانوني لجميع المواطنين .وفي هذا السيناريو
تُ ص���ان الحقوق والحريات المدنية والدينية لألقليات الدينية والعرقية بش���كل خاص ولجميع
المواطنين بموجب الدستور الجديد( .انظر الجدول )4

دراسات المرحلة االنتقالية
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الجدول  :4النظام المقترح لإلصالحات االنتخابية الديمقراطية في سورية
النتائج

األنظمة

االقتراحات

الحكومة

رئاسي:
 الرئيس هو مدير الدولة (التنفيذي) .يشترط أنً
عاما على األقل عند الترشيح ،وأنهى
يكون عمره 40
فصل السلطات
تعليمه العالي ،ووالداه سوريان ،وال يحمل إال
الجنسية السورية عند الترشيح.
ً
ً
الفعالية التشريعية
(تقريبا
عضوا
 برلمان أحادي المجلس مكون من 230عضو لكل  ،)100000ويعمل كسلطة تشريعية.
 رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة وهو مسؤول عنتشكيل مجلس الوزراء وحله مع موافقة برلمانية
بأغلبية الثلين.
 بإمكان الرئيس أن يحل البرلمان بعد التشاور معرئيس الوزراء ومع توصية من هيئة قضائية دستورية
مستقلة (إذا كان هنالك خرق دستوري) .وفي
هذه الحالة ،يجب أن يتم عقد انتخابات جديدة خالل
شهرين.
ً
مستقال عن السلطة
 يجب أن يكون القضاءالتنفيذية .ويتم ترشيح القضاة الدستوريين وقضاة
المحكمة العليا من قبل الرئيس بعد توصية من هيئة
قضائية خاصة ،ولكن يجب أن تتم الموافقة عليه في
البرلمان بأغلبية الثلثين.
ً
 السلطة التشريعية مستقلة أيضا ،وبناء علىتصويت َ
ثلثي األعضاء يتم اختيار رئيس للبرلمان من
الكتلة األكبر ونائبين اثنين.
 يتم إلغاء دور نائب الرئيس ،وفي حال لم يعد الرئيسً
قادرا على أداء واجباته ،يتولى رئيس البرلمان هذا
الدور حتى يتم إجراء االنتخابات الرئاسية الجديدة
خالل شهرين.

التصويت

توازن الفرص بين
للرئيس (األغلبية المطلقة أي أكثر من )%60
 يتم انتخاب الرئيس بشكل مستقل ،وال بد أن يحصل الرجال والنساءعلى األغلبية المطلقة من خالل نظام ذي جولتين،
وتكون مدة حكمه  5سنوات ولدورتين انتخابيتين كحد مشاركة األقليات
أقصى.
ً
عاما تمثيل الفئات
 التصويت حق للمواطنين البالغين من العمر 18المختلفة
وأكثر ،سواء أكانوا يقيمون داخل الدولة أو خارجها
(من خالل السفارات).

المراقبة والتوازن
بين السلطات

للبرلمان (من خالل القائمة المغلقة للتمثيل النسبي)
 انتخابات مباشرة وحرة ،واقتراع سري كل  4سنوات(صوت لكل فرد).
 نظام التمثيل النسبي الذي يستخدم معادلة سانتالغي من أجل تخصيص المقاعد البرلمانية.
 تعتبر سورية دائرة انتخابية واحدة تضم الدولةبالكامل من أجل حساب المقاعد.
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األنظمة

االقتراحات
-

-

-

-

النتائج

تحديد  15دائرة انتخابية (دائرة واحدة لكل محافظة
واثنتان لحلب) ،تخصيص المقاعد البرلمانية لكل
دائرة حسب نسبة التعداد السكاني (من قبل وزارة
التخطيط ولجنة مستقلة للناخبين) .تنقسم كل دائرة
إلى مراكز اقتراع ،حيث يقوم الناخبون بالتصويت
حسب أماكن سكنهم الدائم وليس سجالتهم
المدنية.
ضمان مراقبة مستقلة من قبل المراقبين المحليين
فعال.
والدوليين ،ووجود إعالمي َّ
يجب تحديد حصص لكوتا للنساء باستخدام طريقة
«زيبر» ( )zipper styleوالتي تعني تخصيص عدد
متساو للنساء في قائمة كل حزب ،كما يجب أن
ٍ
ً
تقريبا من مقاعدها
تقوم األحزاب بتخصيص الثلث
للمرشحات.
إصالح حصص المهنة عن طريق إلغاء حصة الـ%51
للمزارع /العامل ،وتقوية نقاباتهم وتعزيز العالقة بين
النقابات واألحزاب.
إضافة حصص مخصصة للمجموعات العرقية
والمذهبية بأسلوب تمثيلي ،عن طريق تخصيص
عدد محدد من المقاعد إلى هذه المجموعات (60
ً
ً
مقعدا أو ما نسبته .)%26
مقعدا من 230

 التركيز على التوعية االنتخابية وبناء ثقافة لدىالناخبين وباألخص ما يتعلق بتمثيل األقليات
والقيادة المحلية.
 يشترط أن يفوز أي حزب بـ  %3من األصوات علىاألقل حتى يتم تخصيص مقاعد له في البرلمان.
 التصويت حق للمواطنين البالغين من العمر  18أوأكثر (صوت لكل فرد) ،سواء أكانوا يعيشون داخل
الدولة أو خارجها (من خالل السفارات السورية حيث
توجد مجموعات سورية كبيرة).
لرئيس الوزراء
يقوم الرئيس باقتراح أو ترشيح رئيس للوزراء ،ويجب
ً
عاما عند الترشيح ،ويحتاج
أن ال يقل عمره عن 30
لموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
الحزب

التحالف
 يشترط في األحزاب الراغبة في الدخول في تحالفمن أجل تشكيل الحكومة أن تحصل على  %51من
المقاعد على األقل.
 يجب أن تُ بنى مواثيق األحزاب المشاركة فيأي ائتالف حكومي على مبادئ الديمقراطية،
والشفافية ،والالعنف.
 يجب أن ال تُ بنى برامجها واختيارها للقادة واألعضاءعلى الدين أو الموقع الجغرافي أو العرق أو الجنس.

دراسات المرحلة االنتقالية
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النزاهة الديمقراطية
التمثيل االجتماعي
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األنظمة

االقتراحات

الدولة

العلمانية (نموذج تركيا)
 عدم اشتراط أي انتماء ديني معين للمرشحدولة تمثل الشعب
الرئاسي.
 ال يوجد نص يثبت أي ديانة رسمية للدولة. القانون المدني هو المصدر األساسي للتشريعحكومة مستقرة
فيما يتعلق باألمور المدنية والجنائية .لكن الفقه
الديني هو أحد مصادر التشريع (باألخص فيما
يتعلق بقضايا األحوال الشخصية للمجموعات الدينية
المتعددة).
 تتم حماية حقوق األقليات الطائفية والعرقيةوالنساء بموجب القانون ،كما يؤكد الدستور على
حرياتهم وحقوقهم المدنية والدينية.
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التوصيات

إن م���ن أوائ���ل الخطوات التي ينبغي على الحكوم���ة االنتقالية اتخاذها
من أجل توجيه سورية في اتجاه ديمقراطي صحي هي تقديم وتطوير
ويمثل
نظام حر وعادل ومتعدد األحزاب بشكل يضم جميع المواطنين ُ
المجموعات الدينية والعرقية المختلفة في المجتمع الس���وري .وال بد
قبل إجراء االنتخابات من عقد مؤتمر وطني ش���امل لتعديل الدس���تور
حت���ى يس���مح بوجود تمثيل متع���دد األحزاب عن طريق وضع مس���ودة
ألسس نظام االنتخابات التي يمكن إجراؤها خالل  9-8أشهر .وينبغي
أن يت���م تصمي���م النظ���ام االنتخابي الجدي���د بطريقة تمثل ث���راء وتنوع
المجتمع الس���وري على أفضل وجه وبشكل شمولي ،دون تحريض أو
تجاه���ل التنوع الطائفي والعرقي .وبعد ذل���ك ،بإمكان البرلمان الجديد
أن ُيفوض لجنة دس���تورية – يرأس���ها قادة المعارض���ة ،وممثلو الحزب

السياس���ي ،وقاض دستوري واحد على األقل – لإلشراف على وضع
مسودة دستور جديدة يتم تبنيها من قبل أغلبية برلمانية مؤهلة.

الهدف من عملية التحول
الديمقراطي هو إنشاء نظام
انتخابي شامل ال يركز على
الديمقراطية االنتخابية فحسب
كح َدث يتم في
– االنتخابات َ
يوم واحد – ولكن ُيركز أيض ًا
على خلق ثقافة سياسية
ديمقراطية ُكلية والتي تشمل
المساومات والموازنات بين
أصحاب العالقة ممن يهمهم
أمر سورية ويبني الثقة بين
فئات المجتمع المختلفة

ويوجد في س���ورية عدة مجموعات دينية وعرقية ،كما توجد مجموعات
معارضة كالسيكية وأيديولوجية باإلضافة إلى تجمعات الحراك الثوري
مؤخرا ،ففي حين يش���تركون ً
ً
معا في الرغب���ة بالتغيير ،إال أنهم
الجدي���دة التي تم تش���كيلها
يختلف���ون حول بعض القضايا األساس���ية .وينبغي أن يتم بناء الحكوم���ة الجديدة من خالل
التواف���ق بين ه���ذه المجموعات المختلفة لضمان االس���تقرار في مرحلة ما بعد األس���د.

(((1

تبقى هناك مسألة مهمة يجب التعامل معها ،وهي أجهزة األسد األمنية المنتشرة والتي
يس���يطر عليها أعضاء الطائفة العلوية .إن م���ن الواجب على الحكومة الجديدة أن تكون حذرة
إلى حاجة تهدئة مخاوف جميع مواطنيها ،بما فيهم الطائفة العلوية.
إن اله���دف م���ن عملية التح���ول الديمقراطي هو إنش���اء نظام انتخابي ش���امل ال يركز على
ً
أيضا على
كح َدث يتم في يوم واحد – ولكن ُيركز
الديمقراطية االنتخابية فحسب – االنتخابات َ
خلق ثقافة سياس���ية ديمقراطية ُكلية والتي تش���مل المس���اومات والموازنات بين أصحاب
العالق���ة ممن يهمهم أمر س���ورية ويبني الثقة بين فئات المجتم���ع المختلفة .ولهذا ،يجب
( ((1حتى اآلن ،يمكن تقس���يم المعارضة الس���ورية إلى أربع مجموعات – اللجان الثورية الش���عبية والمنشقون
ً
مؤخرا بتش���كيل المجلس الوطني السوري ،وجبهات المعارضة داخل
في المنفى خارج الدولة ممن قاموا

ً
جزءا من لجنة التنس���يق الوطنية ،وحركة االحتجاج الش���عبية في سورية مثل لجان
س���ورية ممن يش���كلون
التنس���يق المحلية الس���ورية ،والهيئة العامة للثورة الس���ورية ،ومس���ؤولو الجيش ممن انش���قوا وأنشأوا
الجيش الس���وري الحر .فهم يختلفون حول تش���جيع التدخل األجنبي أم ال ،وهل يجب أن يتم تغيير الحكومة
أو إجراء الحوار ،وهل يجب أن تكون هنالك ثورة مسلحة أم احتجاج سلمي.
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ً
تدريجيا
الهدف هو التحول
ولكن بثبات من نموذج محدود
من الديمقراطية االنتخابية
نحو الحكم الديمقراطي الذي
ال يركز فقط على االنتخابات
الديمقراطية ،بل ويشمل
حقوق اإلنسان واألقليات،
وحكم القانون ،والمساواة،
والعدل ،والحريات األساسية

أن تُ رافق ه���ذه الفترة من التحول الديمقراطي بناء اإلجماع الس���لمي
المجتمعي باإلضافة إلى جهود التوفيق والمصالحة الشاملة بين أتباع
األدي���ان والمذاهب والجماع���ات العرقية للتخلص م���ن أربعة عقود من
التوترات والمصاعب.
ً
تدريجي���ا ولكن بثب���ات من نم���وذج محدود من
إن اله���دف ه���و التح���ول
الديمقراطي���ة االنتخابي���ة نحو الحك���م الديمقراطي ال���ذي ال يركز فقط
على االنتخابات الديمقراطية ،بل ويش���مل حقوق اإلنسان واألقليات،
وحكم القانون ،والمس���اواة ،والع���دل ،والحريات األساس���ية (للتجمع،
والتعبي���ر ،واالعتقاد ،والتحرر من الش���عور بالخ���وف والرغبة) .إن الحكم
ً
أيض���ا األداء الفعال للمؤسس���ات العامة بناء
الديمقراطي س���يضمن
على معايير المحاس���بة ،والمساءلة ،والشرعية ،والشفافية ،والتفاعل
مع المجتمع المدني وتكوين شبكات التواصل(.((1

وبس���بب طبيعته الش���مولية ،فإن النظ���ام االنتخابي الجديد بحاجة إل���ى التعامل مع األبعاد
السياس���ية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية على التوازي وبأس���لوب يؤس���س لثقافة
ً
ً
طيفا
قبوال ويغطي
جدي���دة على طريق التحول الديمقراطي .إن هذا يؤدي إلى تمثيل أكثر
أوسع على المستوى الوطني (الرئاسي/البرلماني) والمحلي في المراحل االنتخابية الثالث
(قب���ل االنتخابات ،وأثناءها ،وبعدها) .إن البعد السياس���ي في هذا الس���يناريو يس���تهدف
الهي���اكل الحكومية والمؤسس���ات واألح���زاب باإلضافة إلى االنتخابات .أم���ا البعد القانوني
فسيس���تهدف الدس���تور ،وقوانين االنتخابات والمناطق االنتخابي���ة .وأما البعد االقتصادي
فإنه س���وف يس���تهدف تمويل كل من تنظي���م االنتخابات ،والتدري���ب ،والمراقبة ،وتثقيف
الناخبين ،وتطوير األحزاب .وأما بالنس���بة للبعد االجتماعي ،فسيس���تهدف مشاركة النساء،
وتمثيل األقليات الدينية والعرقية ،والتغطية اإلعالمية لالنتخابات.
ومن المتوقع الحصول على مساعدات خارجية إلجراء ومراقبة االنتخابات لمنح العملية والنتائج
درجة أكبر من الشرعية .ويعرف البعض هذه المساعدة على أنها «الدعم المباشر القانوني،
والفني ،واللوجس���تي المقدم لدعم قوانين االنتخابات وعملياتها ومؤسس���اتها»( .((1وقد
ً
إداريا م���ن األعلى إلى األدنى أو م���ن األدنى إلى األعلى.
يت���م هذا الدعم بش���كل مختلط
فعل���ى س���بيل المثال ،يمكن للمنظم���ات الدولية وغي���ر الحكومية (مثل االتح���اد األوروبي،
وبرنام���ج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومركز كارتر ،والمعهد الديمقراطي الوطني) أن تس���اعد
الق���وى الداخلية من خالل تقدي���م الدورات التدريبية ،ومراقبة االنتخابات ،ورفع التقارير حول
إجراء االنتخابات على الصعيدين الوطني والمحلي.

( ((1م���ارش ،جيم���س ،وجوهان أولس���ن  ،1995الحكم الديمقراط���ي ،نيويورك ،لندن؛ المطبع���ة الحرة ،وبيفير
مارك ،الحكم الديمقراطي ،برينستون ،نيوجيرسي ،وودستوك ،مطبعة جامعة برينستون.
( ((1توتش���يناردي ،دومينيكو ،بول غويرن ،فابيو ،بارغياتش���ي ،وليندا ماغوير« .2007 .التركيز على المس���اعدة
االنتخابية الفعالة» .شبكة المعرفة االنتخابية.
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إن الجه���ود المذك���ورة أعاله م���ا هي إال عناصر ضروري���ة لالنتقال إلى الديمقراطية بش���كل
صحيح ،لكنها ربما ال تكون كافية للنجاح .إن على الحكومة السورية الجديدة أن تتحلى بالصبر،
كم���ا أنه يجب عليها أن تتواصل بفعالية مع الش���عب الس���وري في كل خط���وة تتخذها على
الطري���ق م���ن أجل الحفاظ على حماس���هم وثقتهم حيث أن طول العملية ق���د يكون له أبعاد
سلبية لدى الجماهير التواقة .ويجب أن يكون صناع القرار والشعب في مرحلة ما بعد األسد
واعي���ن للمخاطر التي قد تعيق نتائ���ج ثورتهم ،وينبغي عليهم أن يعملوا ِب ِجد لتجنُّ ب الوقوع
في أفخاخ الطائفية والفساد.
���ع المرء إال أن َّ
يطلع على األمثلة الكثيرة في أوروبا الش���رقية حتى يدرك أن صيحات
يس ُ
ال َ

ً
دائما .فمن الس���هل إقامة يوم واحد لالنتخابات،
ومطالبات الثوار ونتائج الثورة ال يتطابقان

لكنه من الصعب ً
جدا إنش���اء ديمقراطية مس���تدامة تتمتع بالقدرة على التحمل واالس���تمرار
لفت���رة طويلة مع الح���د األدنى من التكاليف الطويلة األمد واآلثار الس���لبية( ،((1ومع توطيد
تلك الديمقراطية عن طريق دمجها في النس���يج االجتماع���ي لمجتمع ما بطريقة تجعلها غير
قابلة لالرتداد إلى االستبداد دون مؤثرات خارجية.

(((1

وه���ذا يقودن���ا إلى التحدي األخير ،وه���و حقيقة أن الدول ال تعيش ف���ي فضاء ،وأن هنالك
قوى خارجية قد يكون لها تأثير كبير ومراهنة على الديمقراطية في سورية .ال يزال مستقبل
مبكرا ً
ً
جدا لمعرفة مواطن
الديمقراطي���ة في س���ورية في مرحلة الطفولة ،وال يزال الوق���ت
موازين القوى في الحكومة الجديدة.

( ((1برزفورسكي ،آدم  .1995الديمقراطية المستدامة .كامبريدج :مطبعة جامعة كامبريدج.
( ((1ألكساندر ،جيرارد  .2002مصادر التعزيز الديمقراطي .إيثاكا ،لندن :مطبعة جامعة كورنيل.
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الخالصة

إن اإلصالحات االنتخابية ال تعني فقط إقامة انتخابات ديمقراطية ،فبالرغم من أن االنتخابات
النزيهة والحرة هي دعامة أساس���ية ألي ديمقراطية ،فإنه لم يعد ُينظر إلى االنتخابات على
وتحو ً
ً
نوعي���ا يتأصل في طريقة نظر صناع
ال
أنه���ا حدث يق���ام في يوم واحد .إن هناك نقلة
ُّ

ً
بدال من «حدث» .ونتيجة
الق���رار واألخصائيين إلى االنتخابات من خالل تعريفه���ا «كعملية»
ً
أبعادا متعددة
له���ذا التص���ور الجديد ف���إن على االنتخابات أن تس���تهدف في نفس الوق���ت
(سياسية ،وقانونية ،واقتصادية ،واجتماعية) ومراحل مختلفة من الدورة االنتخابية (ما قبل
االنتخابات وأثناءها وبعدها).
تحو َل س���ورية من نظام الحزب
فعلى البعد السياس���ي ال ب���د للحكومة االنتقالية الجديدة أن ِّ

الواح���د إلى نظام متعدد األح���زاب يتضمن التمثيل الطائفي والعرقي المناس���ب .وينبغي
أن يترافق هذا مع تطوير المؤسس���ات الحكومية الديمقراطية مثل لجنة االنتخابات المركزية
الس���ورية التي س���تكون مس���ؤولة عن اإلعداد لالنتخابات .وعلى البعد القانوني ،فإنه يجب
إعادة تفعيل نصوص الدس���تور الس���وري التي تتعلق بحقوق وحري���ات المواطنين وتطبيقها
بشكل فعال من خالل وقف العمل بقانون الطوارئ على أرض الواقع .ويجب اإلعداد لمؤتمر
وطني عام تكون مهمته وضع مس���ودة جديدة لقوانين االنتخابات ورس���م الدوائر االنتخابية،
عيد صياغة الدس���تور والذي سيصوت عليه البرلمان الجديد .أما
والتأس���يس للجنة دستورية تُ ُ
على المس���توى االقتصادي فيج���ب أن يتم تخصيص األموال لدع���م االنتخابات في مراحلها
المختلف���ة ،ابت���داء من تدريب وتثقي���ف الناخبين وحتى تطوير األح���زاب والحمالت االنتخابية.
وعل���ى الصعيد االجتماع���ي ،يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تحفيز وتش���جيع مش���اركة
النساء وتمثيل األقليات العرقية والدينية وضمان استقالل اإلعالم أثناء تغطيته لالنتخابات.
إن جمي���ع هذه اإلصالح���ات االنتخابية ال تعني الكثير في معزل ع���ن برنامج ديمقراطي متكامل
يشجع ويتبنَّ ى الثقافة الديمقراطية ويكفل حقوق اإلنسان واألقليات والمساواة المدنية وحكم
القان���ون والحريات األساس���ية ،والحوكمة الرش���يدة .و ينبغي على صناع الق���رار أن يفطنوا إلى
أن ُ
الق���وى الداخلي���ة والخارجية تقوم بتحركات مختلفة ولديه���ا مصالح في مختلف مراحل التحول
َّ

ً
أن طبيعة تطوير ديمقراطية متينة في مجتمع سادت فيه
الديمقراطي .ويجب عليهم
أيضا فهم َّ
ومر بتاريخ طويل من الحكم الوحش���ي األوتوقراطي ،ونظام
انقس���امات عرقية وطائفية خطيرة َّ

حكم ال تظهر عليه أية عالمات على التنازل بسالم لن تكون مهمة سهلة على وجه التخصيص.

أن الطريق إلى الديمقراطية مليء باألش���واك ،لكنه ليس
وتُ بي���ن األبح���اث في هذا المج���ال َّ
ً
أن هذا يتطلب
مستحيال في الدول التي تتمتع بخصائص تشبه خصائص سورية ،فال شك َّ

قدم مقترحات وخيارات وأدوات
الكثير من الصبر واليقظة المستمرة .ومن هنا ،فإن هذا البحث َّ
للتعامل مع بعض التحديات التي ستواجهها عملية التحول الديمقراطي في سورية.
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د .رب���ى الفت���ال إيكي�ل�ارت حاصل���ة على ش���هادة الماجس���تير في
السياس���ات األوروبية م���ن جامعة مونتريال في كن���دا وعلى الدكتوراه
في المس���اعدات االنتخابية عبر المحيط األطلس���ي من جامعة ليوفن
في بلجيكا .وقد اكتسبت خبرة ميدانية متميزة في البعثة الكندية إلى
االتح���اد األوروبي والمهم���ة األمنية الدفاعية ومن خ�ل�ال عملها باحثة
مس���اعدة ف���ي الجمعية البرلماني���ة للناتو .وتعمل كمس���اعد محرر في
المجلة األوروبية المركزية للدراس���ات الدولي���ة واألمنية .ولها مؤلفات
متع���ددة إضاف���ة إلى عمله���ا ومحاضراته���ا كمديرة مش���اريع في عدة
مؤسس���ات مثل مؤسسة هيفا لبحوث العمل والمجتمع ،ومركز التميز
ً
حاليا كخبيرة
للعالق���ات المدني���ة والعس���كرية ،وجامعة ماكغيل .تعم���ل
في مج���ال التواصل والمعلوماتية لمرك���ز «إي أن بي آي» للمفوضية
األوروبي���ة م���ع اهتمام ف���ي دول جن���وب البحر المتوس���ط .وهي من
مؤسسي المنتدى العربي األوروبي.
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