مستقبل االنتخابات في سورية:
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مقدمة
يMMلخص هMMذا الMMتقريMMر تMMداوالت طMMاولMMة مسMMتديMMرة تMMم تMMنظيمها بMMتاريMMخ  ١٨كMMانMMون األول  ٢٠١٧مMMن قMMبل شMMركMMة الMMشعب يMMريMMد الMMتغيير )بMMيه دي سMMي( واملMMؤسMMسة
الMMدولMMية لMMألنMMظمة االنMMتخابMMية حMMول آفMMاق االنMMتخابMMات الMMسوريMMة .بMMيه دي سMMي هMMي شMMركMMة دعMMم وتMMطويMMر مMMقرهMMا الMMواليMMات املتحMMدة .تMMم تMMأسMMيسها فMMي عMMام ٢٠١٣
كMاسMتجابMة لMلتغيرات الMزلMزالMية الMتي تMحصل فMي الشMرق األوسMط ،وتMركMز عMلى دعMم املMجتمع املMدنMي وخMدمMات املMراقMبة والMتقييم وبMناء الMقدرات عMلى املMدى الMطويMل
لMلمجتمعات فMي مMناطMق الMصراع والMدول الMهشة .تMم اسMتضافMة الحMدث فMي املMؤسMسة الMدولMية لMألنMظمة االنMتخابMية ،مMنظمة غMير حMكومMية مMقرهMا الMواليMات املتحMدة،
تأسست في عام  ١٩٨٧لالرتقاء بالحوكمة الجيدة والحقوق الديمقراطية من خالل الدعم االنتخابي الفني وبرامج الشمول وجهود التمكني والبحث.
الحMظت بMيه دي سMي مMن خMالل عMقد الMطاولMة املسMتديMرة أن الMجهود الMدبMلومMاسMية مسMتمرة فMي الMعمل لMوضMع حMد لMلصراع الMسوري الMذي تMجاوز السMت سMنوات،
إال أن ال MMقليل م MMتفائ MMلون ح MMيال االح MMتماالت .كج MMزء م MMن ه MMذه ال MMجهود ،ت MMبقى "االن MMتخاب MMات" ب MMشكل أو ب MMآخ MMر م MMكونM Mا ً م MMفترضM Mاً ،ح MMتى م MMع اع MMتبار ال MMبعض أن
االنMتخابMات الMتي سMتحل الMنزاع بMاتMت قMريMبة .مMع ذلMك ،يMبقى تMوقMيت وتسMلسل أيMة أحMداث انMتخابMية مسMتقبلية ومMسؤولMية إدارة تMلك االنMتخابMات مMوضMوع كMثير
من النقاش ،ويشمل ذلك أولئك الذين يأخذون زمام املبادرة في عملية املفاوضات الدبلوماسية.
قMMامMMت بMMيه دي سMMي بتحMMديMMد أهMMداف الMMطاولMMة املسMMتديMMرة الخMMمسة الMMتالMMية :أ( جMMرد املMMفاوضMMات الMMجاريMMة املMMتعلقة بMMسوريMMة؛ ب( اسMMتخدام مMMوضMMوع االنMMتخابMMات
كMنقطة انMطالق لMلتفكير بحMلول لMلصراع الMحالMي؛ ج( جMمع أفMراد مMن وجMهات نMظر مMختلفة مMع بMعضهم مMن أجMل الMعصف الMذهMني والMتفكير؛ د( اعMتبار جMوانMب
فنية معينة مما يتطلبه األمر لتنظيم انتخابات؛ ه( تحديد البحث الالحق وأنشطة التأكيد.
قMامMت بMيه دي سMي بMتوكMيل الري غMاربMر – مMسؤول كMبير سMابMق فMي الMوكMالMة األمMريMكية لMلتنمية الMدولMية وخMبير مMحنك فMي االنMتخابMات الMدولMية – لMتسيير الMطاولMة
املسMتديMرة وكMتابMة الMتقريMر الMتالMي .ضMم املMشاركMون مMتخصصني سMوريMني مMن املMنطقة وخMبراء فMي تMنظيم انMتخابMات مMا بMعد الMصراع ومMمثلني عMن مMراكMز أبMحاث
في واملجتمع الدبلوماسي واشنطن .تم عقد الطاولة املستديرة بموجب قواعد تشاتام هاوس.
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االستدالالت الرئيسية
• االنMMتخابMMات تMMحصل فMMي سMMوريMMة ،حMMتى مMMع غMMياب اتMMفاق .يMMتم انMMتخاب املMMجالMMس املحMMلية فMMي مMMناطMMق سMMيطرة املMMعارضMMة .كMMما إن االنMMتخابMMات فMMي املMMناطMMق
الMMتي يMMسيطر عMMليها األكMMراد شMMرقMMي سMMوريMMة جMMاريMMة ،وسMMتنتهي بMMانMMتخابMMات مجMMلس املMMنطقة فMMي شMMباط  .٢٠١٨يسMMتمر نMMظام األسMMد فMMي الMMعمل بMMموجMMب
أحكام الدستور السوري ،والذي يستلزم إجراء انتخابات تشريعية في عام  ٢٠٢٠وانتخابات رئاسية في عام .٢٠٢١

•

سMيرتMكز تMنظيم "انMتخابMات تMحت إشMراف األمMم املتحMدة "،كMما يMقتضيه قMرار مجMلس األمMن رقMم  ،٢٢٤٥عMلى الMخبرة الجMمة الMتي طMورتMها األمMم املتحMدة
ومMMنظمات حMMكومMMية دولMMية أخMMرى عMMلى مMMدى الMMثالثMMني سMMنة املMMاضMMية .مMMنذ عMMام  ،١٩٨٩قMMامMMت األمMMم املتحMMدة بMMإدارة أو اإلشMMراف عMMلى انMMتخابMMات مMMا بMMعد
الMصراع فMي كMل مMن نMامMيبيا ،كMمبوديMا ،تMيمور الشMرقMية ومMناطMق أخMرى ،كMما إنMها كMانMت منخMرطMة بMشكل فMعال فMي الMعديMد مMن الMعمليات االنMتخابMية مMا
بعد الصراع .لكن وحتى اآلن ،لم تقم األمم املتحدة أو األحزاب بتفصيل نموذج واضح ملشاركة األمم املتحدة في االنتخابات السورية املستقبلية.

•

يجب أن يMMأخMMذ التخMMطيط ألجMMل انMMتخابMMات مMMا بMMعد الMMصراع فMMي سMMوريMMة بMMالحسMMبان أكMMثر مMMن  ١٢مMMليون سMMوري مMMمن هMMم الجMMئون أو نMMازحMMون داخMMليا ً.
سMيتعني عMلى مMنظمي االنMتخابMات الMفصل فMي مMكان وكMيفية تMصويMت هMؤالء الMسوريMني وأيMضا ً – فMيما يMتعلق بMاالنMتخابMات التشMريMعية واملحMلية – إلMى أيMة
دوائر انتخابية سيتم تعيني أصواتهم .لدى منظمة الهجرة الدولية خبرة كبيرة في تنفيذ برامج لتصويت الالجئني في حاالت ما بعد الصراع.

•

هMMناك وجMMهات نMMظر مMMختلفة لتسMMلسل االنMMتخابMMات املحMMلية والMMوطMMنية .يMMحاج مMMناصMMرو االنMMتخابMMات املحMMلية بMMأن هMMذه االنMMتخابMMات عMMادة مMMا تMMكون أقMMل إثMMارة
لMMلخالف وتMMوفMMر قMMاعMMدة تجMMريMMبية يMMتم تMMنظيم االنMMتخابMMات الMMوطMMنية عMMلى أسMMاسMMها .بMMاملMMقابMMل ،االنMMتخابMMات الMMوطMMنية مMMطلوبMMة لحMMل الMMقضايMMا املMMثيرة لMMلخالف
املتعلقة بالتشكيل الدستوري ولوضع قاعدة إلعادة اإلعمار الوطني األساسي.

•

يMMنبغي تMMعديMMل الMMنظام الMMكتلوي املMMتبع حMMالMMيا ً فMMي سMMوريMMة مMMن أجMMل انMMتخاب مMMا بMMعد الMMصراع .نMMظرا ً ألن أكMMثر مMMن نMMصف الMMسكان قMMد تMMم تMMهجيرهMMم ،فMMإن
ال MMقيام ب MMإج MMراء ت MMرس MMيم ح MMدود سيس MMبب امل MMشاك MMل .ول MMذل MMك ي MMنبغي اس MMتخدام ش MMكل م MMن أش MMكال ال MMتمثيل النس MMبي – س MMوا ًء وط MMنيا ً أو ب MMنا ًء ع MMلى ال MMدوائ MMر
االنتخابية متعددة األعضاء الخمسة عشر املتواجدة – النتخاب هيئة تشريعية وطنية ،على األقل في االنتخاب األول ما بعد الصراع.
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•

سMMتتطلب هMMيكلية إدارة االنMMتخابMMات فMMي سMMوريMMة تMMعدي Mالً لتحسMMني ثMMقة الMMسكان فMMي حMMياديMMة مMMسؤولMMي االنMMتخابMMات .مMMن الMMضروري وجMMود دور اسMMتباقMMي
مل MMوظ MMفي األم MMم املتح MMدة ف MMي اإلش MMراف ع MMلى ال MMعملية اإلداري MMة .ك MMما س MMيساه MMم وض MMع آل MMية ف MMعال MMة لح MMل ال MMنزاع MMات االن MMتخاب MMية – م MMع اح MMتمال ض MMم خ MMبراء
انتخابات دوليني – في تعزيز الثقة في صفوف السكان.

•

ي MMجب وض MMع آل MMية ل MMضمان أم MMن امل MMشارك MMني امل MMحتملني ف MMي ك MMاف MMة ج MMوان MMب ال MMعملية االن MMتخاب MMية ،ب MMما ف MMي ذل MMك ت MMسجيل ال MMناخ MMبني ،والح MMمالت االن MMتخاب MMية،
واالقMتراع والMفترة مMا بMعد االنMتخابMات .قMد يMتطلب هMذا األمMر حMضورا ً دولMيا ً مMطوالً وواسMعا ً سMوا ًء عMلى شMكل عMملية حMفظ سMالم رسMمية مMن األمMم املتحMدة
أو من خالل تحالف قوى يتم تأسيسه لضمان أمن كافة املشاركني في االنتخابات.

•

يMجب الMبدء بMالتخMطيط لMالنMتخابMات مMن قMبل األمMم املتحMدة عMلى الMفور ،حMتى وإن لMم يMكن وقMوع االنMتخابMات يMبدو وشMيكا ً .يMنبغي عMلى األمMم املتحMدة أن
تMعتمد عMلى خMبرتMها الMواسMعة بMاإلضMافMة إلMى خMبرة تMلك املMنظمات الMحكومMية الMدولMية األخMرى ،وأن تجMمع فMريMق خMبراء اسMتشاري لMتوجMيه عMملية التخMطيط.
ي MMنبغي أن ت MMتضمن ع MMملية التخ MMطيط م MMتطلبات ال MMتموي MMل امل MMقدرة ل MMلمكون اإلداري م MMن ال MMعملية االن MMتخاب MMية وخ MMطة وط MMنية ل MMتوف MMير األم MMن ل MMلمشارك MMني ف MMي
االنتخابات.

مMMالحMMظة :فMMي الMMيوم الMMتالMMي لMMعقد الMMطاولMMة املسMMتديMMرة ،نMMص مMMبعوث األمMMم املتحMMدة الMMخاص سMMتافMMان دي ميسMMتورا فMMي تMMقديMMمه ملجMMلس األمMMن الMMتابMMع لMMألمMMم املتحMMدة عMMلى مMMا يMMلي" :أعMMتقد أنMMه قMMد حMMان الMMوقMMت لMMألمMMم
املتحMدة لMلقيام بMتزويMد تMوضMيحات محMددة حMول الMقضايMا الMدسMتوريMة واالنMتخابMية ".ومMن ثMم تMابMع بMتوضMيح مMا يMعنيه تMنظيم االنMتخابMات "وفMق مMعايMير الMشفافMية واملMحاسMبة الMدولMية األعMلى ،مMع كMافMة الMسوريMني ،بMما
فMMي ذلMMك أبMMناء الشMMتات ،مMMمن هMMم مMMؤهMMلون لMMلمشاركMMة ".انMMظر أيMMضا ً مMMشاركMMة املMMدونMMة بMMتاريMMخ  ٢٣كMMانMMون األول حMMول "االنMMتخابMMات الMMسوريMMة تMMحت إشMMراف األمMMم املتحMMدة :مMMا مMMدى جMMديMMة االحMMتمال "،والMMتي سMMعت
للبناء على كل من تقديم دي ميستورا ونقاشات الطاولة املستديرة.
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االنتخابات في سورية
بMدأت الجMلسة األولMى بMنقاش حMول االنMتخابMات الMسوريMة فMي املMناطMق الMخارجMة عMن سMيطرة الMحكومMة املMركMزيMة .وكMان الMتركMيز عMلى انMتخابMات املMجالMس املحMلية،
الMتي تMقوم بMتقديMم خMدمMات أسMاسMية لMلسكان فMي هMذه املMناطMق والMتي تMمت إعMادة تMنشيطها عMقب تMشكيل الMحكومMة املMؤقMتة .يMتم عMقد االنMتخابMات لهMذه الMهيئات
مMرة كMل سMتة أشهMر عMلى الMعموم ،إال أن طMريMقة إدارة االنMتخابMات تMختلف بMني املMجالMس املحMلية .نMتج عMن إطMار السMتة أشهMر الMزمMني هMذا – عMند قMرنMه بMالحMدود
الMزمMنية للخMدمMة – حMالMة يMتم فMيها تMغيير مMسؤولMني أكMفاء بMشكل سMريMع ،مMما يMعني أن املجMلس املحMلي عMادةً يMتضمن أفMرادا ً غMير مMهيئني لMلتعامMل مMع املMناصMب
الحكومية التي تم انتخابهم لها.
سMعت الMحكومMة الMسوريMة املMؤقMتة بMدايً Mة إلMى تMوحMيد طMريMقة إجMراء االنMتخابMات .ولMكن هMذا الجهMد كMان عMقيماً ،مMما دفMع الMحكومMة املMؤقMتة إلMى وضMع مMسودة لMوثMائMق
تMMوجMMيهية بMMدالً مMMن ذلMMك ملMMساعMMدة املMMجالMMس املحMMلية فMMي إجMMراء االنMMتخابMMات .خMMالل الMMسنة املMMاضMMية ،تMMدهMMورت الMMعالقMMات بMMني الMMحكومMMة املMMؤقMMتة واملMMجالMMس املحMMلية
بدرجة أعمق ،مع وجود بعض املجتمعات التي أسست مجالس محلية بشكل شبه مستقل تماما ً عن الحكومة املؤقتة.
اسMتمعت الMطاولMة املسMتديMرة إلMى وجMهات نMظر بMشأن االنMتخابMات املحMلية املMعقودة مMؤخMرا ً فMي مMناطMق مMختلفة مMن سMوريMة؛ وتMم وصMف عMدة أنMماط بMارزة .فMي
بMMعض املMMناطMMق ،جMMرت االنMMتخابMMات بMMطريMMقة مMMعقولMMة ،حMMيث تMMضمنت مMMشاركMMة مMMتزايMMدة مMMن الMMنساء وحMMملة إعMMالمMMية ومMMناظMMرات بMMني املMMرشMMحني املMMتنافسMMني .فMMي
مMMناطMMق أخMMرى مMMن الMMبلد ،أثMMبتت االنMMتخابMMات صMMعوبMMة مMMتزايMMدة فMMي تMMنظيمها بسMMبب أ( ظMMروف الMMحصار املMMؤثMMرة عMMلى املMMجتمع أو ب( صMMعوبMMة إيMMجاد مMMرشMMحني
مMؤهMلني لMخوض االنMتخابMات نMظرا ً لMقواعMد الحMدود الMزمMنية للخMدمMة أو ج( الMتوتMرات بMني املMكونMات املMدنMية والMعسكريMة للمجMلس املحMلي .إضMافMة إلMى ذلMك ،هMناك
خMMبرة محMMدودة فMMي إجMMراء االنMMتخابMMات الMMتي تMMحقق املMMعايMMير الMMدولMMية فMMي بMMعض املMMناطMMق ،مMMما يسMMتدعMMي الMMحاجMMة ملMMساعMMدة خMMارجMMية فMMي حMMال الMMرغMMبة بMMإجMMراء
انتخابات شرعية.
فMي الMوقMت ذاتMه ،فMإن االنMتخابMات فMي مMناطMق الMسيطرة الMكرديMة مMن الMبلد قMد جMرت بMشكل أكMثر سMالسMة .ولMكن تMبقى هMناك مMخاوف مMنها مMا مMدى تMحكم حMزب
االتMMحاد الMMديMMمقراطMMي )حMMزب كMMردي ديMMمقراطMMي كMMونMMفدرالMMي( بMMإمMMكانMMية الMMوصMMول إلMMى الMMعملية مMMن قMMبل الحMMركMMات الMMسياسMMية األخMMرى وفMMيما إذا كMMان الMMتصويMMت
مMحصورا ً بMاملMواطMنني الMسوريMني أو أنMه يMضم مMواطMنني مMن دول مMجاورة .تMم عMقد انMتخابMات عMلى مسMتوى الMكومMينات فMي شهMر أيMلول وشهMدت إقMباالً مMتوسMطاً،
ت MMتبعها ج MMوالت الح MMقة ف MMي شه MMر ك MMان MMون األول وج MMوالت مخ MMطط ل MMها ف MMي أوائ MMل ع MMام  .٢٠١٨ت MMناف MMس ع MMدد ك MMبير نس MMبيا ً م MMن امل MMرش MMحني املس MMتقلني ف MMي ه MMذه
االنتخابات ،ويبدو حاليا ً أن هذا هو طريق املعارضة الرئيسي لحزب االتحاد الديمقراطي.
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ومMMع أن هMMذه الMMخبرات مMMتنوعMMة جMMداً ،يMMبقى الMMسؤال عMMن كMMيفية قMMيام الMMديMMمقراطMMيني الMMسوريMMني بMMالMMبناء عMMلى االنMMتخابMMات املحMMلية الMMتي حMMصلت أثMMناء تخMMطيطهم
لMلممارسMات االنMتخابMية املسMتقبلية .مMن وجMهة نMظر أوسMع ،أشMار عMدة مMشاركMني إلMى أن سMوريMة ليسMت صMفحة بMيضاء بMالنسMبة لMالنMتخابMات ،أي إن الMنظام قMد
قMام بMإجMراء انMتخابMات فMيما مMضى .يMشير هMذا األمMر بMالنسMبة لMبعض املMشاركMني بMأن سMوريMة تMعرف كMيفية الMقيام بMانMتخابMات عMلى املسMتوى اإلداري ،إال أنMها
ليس MMت االن MMتخاب MMات ال MMتي ي MMنظر إل MMيها ع MMلى أن MMها ش MMرع MMية س MMياس MMيا ً .ك MMما ت MMمت اإلش MMارة أي MMضا ً إل MMى أن MMه ب MMموج MMب دس MMتور س MMوري MMة ال MMحال MMي ،م MMن امل MMقرر إج MMراء
االنMتخابMات الMبرملMانMية فMي عMام  ٢٠٢٠واالنMتخابMات الMرئMاسMية فMي عMام ٢٠٢١؛ وحMتى إذا تMمت رؤيMة هMذه االنMتخابMات عMلى أنMها غMير شMرعMية ديMمقراطMياً ،فMإنMها
واقع سيجذب االنتباه الدولي ،على األقل من أولئك املتحالفني مع النظام السوري.
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املفاوضات
يMMجب أن تMMأخMMذ االنMMتخابMMات املسMMتقبلية مMMا بMMعد الMMصراع فMMي سMMوريMMة املMMسارات املMMختلفة لMMلمفاوضMMات الMMجاريMMة حMMالMMيا ً بMMعني االعMMتبار .ال تMMزال مMMفاوضMMات جMMنيف
قMائMمة مMنذ عMام  ٢٠١٢تMحت أربMعة حMزم مMواضMيعية أسMاسMية :الMحوكMمة؛ اإلصMالح الMدسMتوري؛ االنMتخابMات؛ ومMكافMحة اإلرهMاب .بMينما تMركMز مMفاوضMات أسMتانMة
– والMتي يMتم إجMراؤهMا تMحت رعMايMة كMل مMن إيMران وروسMيا وتMركMيا – عMلى إنMشاء مMناطMق خMفض الMتصعيد واملMصالMحة مMع الMنظام .أخMيراً ،تMقوم املMفوضMات فMي
سMوتMشي – والMتي يMقودهMا أيMضا ً اإليMرانMيون والMروسMيون واألتMراك – بMمناقMشة أدوار أطMراف الMصراع املMختلفة فMي سMوريMة املسMتقبلية بMنا ًء عMلى وضMع مMسودة
دسMتور والMتحضير لMالنMتخابMات .األمMر املشMترك بMني املMفاوضMات الMثالثMة هMو عMدم وجMود مMقعد لMألكMراد عMلى طMاولMة املMفاوضMات ،األمMر الMذي تجMدر اإلشMارة إلMيه
نظرا ً لحجم املنطقة التي يسيطرون عليها.
كMما تMمت اإلشMارة إلMيه بMشكل مMتكرر خMالل الMطاولMة املسMتديMرة ،فMإن جMميع هMذه الMحوارات ال تحMدث فMي فMراغ .يMقوم كMل مMن الMنظام الMسوري وحMلفاؤه الMروس
واإلي MMران MMيون ومج MMموع MMات امل MMعارض MMة ال MMسوري MMة واألك MMراد ب MMال MMتفكير ف MMي ه MMيكليات مح MMددة ل MMالن MMتخاب MMات املس MMتقبلية؛ وم MMن امل MMرج MMح أن ت MMكون الس MMبل وال MMنتائ MMج ال MMتي
يMفضلونMها مMتعارضMة مMع مMا يMفضله آخMرون فMي املMجتمع الMدولMي مMن حMيث إدارة االنMتخابMات وتMصميم الMنظام االنMتخابMي .ولMذلMك ،يMجب أن تMتقاطMع الMحوارات
املختلفة في نقطة معينة ،وإال فإن القرارات بشأن االنتخابات املستقبلية ستقع في أيدي النظام واألكراد في املناطق التي يسيطرون عليها.
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تمهيد الطريق لالنتخابات
ل MMقد ك MMان MMت األم MMم املتح MMدة وف MMاع MMلون آخ MMرون منخ MMرط MMني ب MMشكل م MMباش MMر ف MMي إدارة واإلش MMراف ع MMلى ان MMتخاب MMات م MMا ب MMعد ال MMصراع ف MMي س MMياق MMات م MMتنوع MMة م MMنذ ع MMام
 .١٩٨٩ع MMلى س MMبيل امل MMثال ،ق MMام MMت األم MMم املتح MMدة ب MMإدارة االن MMتخاب MMات ف MMي ك MMمبودي MMا ) (١٩٩٣ح MMتى ق MMبل ان MMتهاء االق MMتتال؛ وق MMام MMت م MMنظمة األم MMن وال MMتعاون ف MMي
أوروبMMا بMMإدارة االنMMتخابMMات فMMي الMMبوسMMنة والهMMرسMMك ) (١٩٩٦ضMMمن ظMMروف كMMانMMت فMMيها نسMMبة كMMبيرة مMMن الMMسكان إمMMا مهجMMريMMن داخMMليا ً أو الجMMئني خMMارج الMMبلد؛
أمMا فMي الMكوسMوفMو ) ،(٢٠٠٠فMقد اخMتبر مMنظمو االنMتخابMات مMقاربMات بMديMلة لتسMلسل االنMتخابMات قMبل الMفصل بMالشMروع بMاالنMتخابMات املحMلية ،بMدالً عMن الMنمط
املMعتاد بMإجMراء االنMتخابMات الMوطMنية أوالً ومMن ثMم إتMباعMها بMاالنMتخابMات املحMلية .ولMكن كMما أشMار نMقاش الMطاولMة املسMتديMرة ،لMيس هMناك مخMطط واضMح لMتطبيق
هMذه الMدروس فMي الMحالMة الMسوريMة .بMشكل أكMثر عMمومMاً ،فMي حMني يMظل حMضور األمMم املتحMدة بMشكل مMن األشMكال مMرغMوب بMه وفMي حMني يسMتلزم قMرار مجMلس
األمMن رقMم " ٢٢٤٥انMتخابMات تMحت إشMراف األمMم املتحMدة "،فMال يMزال الMسؤال مMطروحMا ً حMول مMدى املMسؤولMية الMتي سMتتحملها األمMم املتحMدة بMخصوص إدارة
االنتخابات.
اقMترح بMعض املMشاركMني أن مMناقMشة االنMتخابMات فMي ظMل غMياب تMسويMة دبMلومMاسMية لMلصراع هMو أمMر سMابMق ألوانMه ،وأنMه يMنبغي عMلى املMجتمع الMدولMي أن يMركMز
عMلى الMقضايMا األخMرى ،بMما فMي ذلMك مMعالMجة األزمMة اإلنMسانMية .كMما تMم طMرح مMسألMة الMتوقMيت االنMتخابMي أيMضاً ،حMيث إن هMناك قMلق بMأن تMعطي االنMتخابMات
ع MMكس ال MMنتائ MMج امل MMرج MMوة ف MMي ح MMال إج MMرائ MMها ق MMبل وض MMع ال MMبنية ال MMتحتية امل MMناس MMبة ف MMي م MMوض MMعها ،إذ إن MMها س MMتؤث MMر ب MMشكل س MMلبي ع MMلى الش MMرع MMية ط MMوي MMلة األم MMد
لMالنMتخابMات فMي سMوريMة واآلفMاق املسMتقبلية لMلديMمقراطMية .مMع ذلMك ،فMإن االنMتظار الMطويMل قMبل عMقد االنMتخابMات سMيعطي نMتائMج سMلبية أيMضاً ،إذ إنMه سMيسمح
لMلنظام بMتحصني نMفسه وتMرسMيخ الMوضMع الMحالMي .بMصورة أعMم ،أشMار املMشاركMون إلMى أن أي شMكل مMن أشMكال تMغيير الMنظام املMتهورة سMيتطلب عMلى األرجMح
عقد انتخابات بصورة سريعة ،مما يعرض قدرة املجتمع الدولي على التخطيط بشكل كامل للخطر.
ك MMما أش MMار م MMشارك MMون آخ MMرون إل MMى أه MMمية ش MMمل ت MMصوي MMت ال MMالج MMئني م MMنذ مس MMتهل امل MMناق MMشات ،ح MMيث إن ه MMناك أع MMداد ك MMبيرة م MMن ال MMالج MMئني ف MMي ك MMل م MMن ال MMدول
املMجاورة لMسوريMة والMدول األوروبMية )انMظر املMناقMشة األوسMع لهMذه املMسألMة أدنMاه( .إيMجاد حMلول إداريMة لMتصويMت الMالجMئني واملهجMريMن داخMليا ً لMيس سMوى جMزء
من التحدي ،إذ يتعني مناقشة مشاركتهم بشكل أوسع في العملية السياسية.
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التحضيرات االنتخابية
ركMMز الMMنقاش فMMي فMMترة مMMا بMMعد الMMظهيرة عMMلى األمMMور الMMفنية املMMتعلقة بMMاالنMMتخابMMات .كMMما تMMمت اإلشMMارة إلMMيه فMMي الMMبدايMMة ،غMMالMMبا ً مMMا يMMعكس اعMMتبار املMMسائMMل الMMفنية
املMأزق الMسياسMي املMتعمق والMذي هMو واقMع سMوريMة الMحالMي .عMلى سMبيل املMثال ،ال يMمكن مMعالMجة دور أكMثر فMعالMية لMلنساء ومجMموعMات األقMلية بMبساطMة مMن خMالل
إصMMالحMMات فMMنية إذا لMMم يMMتم االعMMتراف بMMاألسMMس الMMثقافMMية األوسMMع الMMتي تMMحيط بMMاملMMشاركMMة الMMسياسMMية لهMMذه املجMMموعMMات .طMMرح الMMقسم األول مMMن الMMنقاش كMMيفية
ضMمان املMشاركMة الMشامMلة فMي انMتخاب مسMتقبلي .كMما أشMار الMعديMد مMن خMبراء االنMتخابMات ،لMيس هMناك أجMوبMة واضMحة حMول كMيفية الMتعامMل مMع األشMخاص
املهجMMريMMن داخMMليا ً والMMالجMMئني وحMMتى أبMMناء الشMMتات )بMMمن فMMيهم الMMسوريMMون الMMذيMMن غMMادروا الMMبلد قMMبل بMMدء الMMصراع الMMحالMMي بMMوقMMت طMMويMMل( عMMندمMMا يMMتعلق األمMMر
بMاملMشاركMة االنMتخابMية .مMن بMني أكMبر الMقضايMا الMتي لMم يMتم حMلها حMتى اآلن هMي الMقضايMا املMحيطة بMمعايMير أهMلية املMصوت وآلMيات تMسجيل املMصوتMني وتMشكيل
الMدوائMر االنMتخابMية فMي ضMوء عMمليات تMهجير الMسكان القسMريMة .فMي الMعديMد مMن أمMثلة مMا بMعد الMصراع ،تMضع الخMطوط الMزمMنية املMفروضMة خMارجMيا ً مMقدارا ً كMبيراً
من الضغط على اعتبارات تسجيل املصوت وأهلية املصوتني ،وبذلك تساهم في تقييد قائمة الخيارات الكاملة.
فMي الMفترة مMا قMبل عMام  ،٢٠٠٨كMان السجMل املMدنMي يMحفظ بMطريMقة غMير مMركMزيMة فMي مMراكMز السجMل املMدنMي املنتشMرة عMبر الMقطر .تMمت أتMمتة الMسجالت املMدنMية
فMي عMام  ٢٠٠٧بMدعMم مMن صMندوق األمMم املتحMدة لMلسكان ومMنذ ذلMك الMحني ،كMانMت كMافMة التحMديMثات مMن مMكاتMب الMفروع تMنقل بMشكل مMنتظم إلMى مMديMريMة السجMل
املMدنMي فMي دمMشق .ولMكن ال يMعني هMذا بMالMضرورة أن السجMل كMان مMنظما ً بMشكل جMيد .أشMار تMقريMر األمMم املتحMدة فMي عMام  ٢٠٠٨إلMى أن تMدقMيق الMسجالت
املMMوضMMوعMMة قMMبل عMMملية األتMMمتة أظهMMر أخMMطاء كMMبيرة ،بMMاإلضMMافMMة إلMMى سMMجالت مMMتعددة وغMMير كMMامMMلة .ومMMنذ بMMدايMMة الMMصراع ،تMMوقMMفت مMMراكMMز الMMتسجيل عMMن تMMزويMMد
تحMديMثات لMقاعMدة بMيانMات السجMل املMركMزي .يMمكن أن تMكون الMدروس املMقتبسة مMن االنMتخابMات الMسابMقة الMتي أدارتMها األمMم املتحMدة أو أشMرفMت عMليها مMفيدة فMي
التخMMطيط لMMلعملية الMMسوريMMة ،بMMما فMMي ذلMMك اسMMتخدام الMMتوثMMيق االجMMتماعMMي ،أي عMMندمMMا تMMقوم السMMلطات املحMMلية مMMثل املMMختار أو الMMقائMMد الMMديMMني بMMالMMشهادة لMMهويMMة
ومسكن الفرد بغرض التسجيل و/أو التصويت.
سMلسلة االنMتخابMات فMي سMوريMة .يMناصMر الMعديMد مMن محMللي انMتخابMات مMا بMعد الMصراع االنMطالق
يMتوجMب عMلى الMقضايMا الMفنية أن تMتصدى أيMضا ً ملMسألMة كMيفية َM M
مMMن األصMMغر لMMألكMMبر :االنMMتخابMMات املحMMلية أوالً ،ومMMن ثMMم االنMMتقال إلMMى مسMMتويMMات أعMMلى مMMن الMMحكومMMة ،وانMMتها ًء بMMاالنMMتخابMMات الMMوطMMنية .إال أن هMMذا األمMMر يحMMرك
شMواغMل دسMتوريMة .يMنبغي أن يMقوم الMدسMتور بMوضMع كMيفية لMحصول االنMتخابMات ،ولMكن الMدسMتور نMفسه هMو مMسألMة وطMنية تMحتاج إلMى تحMديMدهMا إمMا عMن طMريMق
اسMMتفتاء وطMMني أو عMMن طMMريMMق هMMيئة دسMMتوريMMة وطMMنية .إذا نMMظرنMMا مMMن هMMذا املMMنظور ،فMMينبغي حMMل األسMMئلة الMMدسMMتوريMMة قMMبل التخMMطيط النMMتخابMMات مMMعينة ،سMMواءً
كانت وطنية أو محلية.
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بMنا ًء عMلى مMا تMقدم ،فMإن لMلبدء بMاالنMتخابMات املحMلية عMدة فMوائMد واضMحة :ال تMمثل االنMتخابMات املحMلية نMفس الMنوع مMن لMعبة الMرابMح الMوحMيد الMتي تMمثلها االنMتخابMات
الMوطMنية ،كMما إن مMرشMحي الMنظام لMن يسMتفيدوا عMلى األغMلب مMن اآلثMار املMترتMبة عMلى االنMتخابMات املحMلية .ولهMذا السMبب بMالتحMديMد ،مMن املMرجMح أن يMقوم الMنظام
ب MMال MMدف MMع ت MMجاه إج MMراء االن MMتخاب MMات ال MMوط MMنية أوالً ع MMلى أم MMل أن ي MMمنحهم ه MMذا األم MMر س MMيطرة واس MMعة ع MMلى ال MMبلد ل MMتقري MMر ال MMكيفية ال MMتي س MMتكون ع MMليها االن MMتخاب MMات
األخMMرى )والMMدسMMتور( عMMند املMMضي قMMدمMا ً .مMMع ذلMMك ،فMMإن الMMبدء بMMاالنMMتخابMMات املحMMلية يMMطرح مMMشاكMMل إداريMMة ،بMMاعMMتبار أن االنMMتخابMMات املحMMلية ليسMMت مجMMرد حMMدث
انMMتخابMMي واحMMد ،وإنMMما الMMعديMMد مMMن االنMMتخابMMات الMMصغيرة الMMتي تجMMري فMMي مMMناطMMق جMMغرافMMية مMMختلفة .بMMخالف مMMا هMMو عMMليه األمMMر حMMالMMيا ً فMMي مMMناطMMق سMMيطرة
املMعارضMة ،سMيكون وضMع إجMراءات مMوحMدة بMموجMب املMعايMير الMدولMية وتMحت إشMراف األمMم املتحMدة أمMرا ً ضMروريMا ً لMكي تMشكل االنMتخابMات جMزءا ً مMن عMملية مMا
بعد الصراع.
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إدارة االنتخابات
يMMتم تMMنظيم اإلدارة االنMMتخابMMية حMMالMMيا ً فMMي سMMوريMMة مMMن خMMالل لMMجنة عMMليا )تMMتألMMف مMMن لMMجنة قMMضائMMية مMMن سMMبعة أعMMضاء تMMقوم دمMMشق بMMتعيينهم وسMMبعة أعMMضاء
احMMتياطMMيني( فMMي أعMMلى الهMMرم ،تMMعمل تMMحتها لMMجنة فMMرعMMية )تMMتألMMف مMMن لMMجنة قMMضائMMية وثMMالثMMة أعMMضاء مMMن كMMل مMMنطقة( ،وتMMعمل تMMحت هMMذه الMMلجنة الMMفرعMMية لMMجنة
تMMرشMMيح تMMقوم بMMقبول أو رفMMض طMMلبات املMMترشMMحني ،ولMMجنة انMMتخابMMات يMMتم تMMعيينها مMMن قMMبل املMMحافMMظني ،وتMMقوم بMMتسيير أمMMور االقMMتراع وتMMسجيل املMMصوتMMني .يMMقوم
الMMرئMMيس بMMتعيني املMMحافMMظني بMMشكل مMMباشMMر ويMMصادق عMMلى كMMافMMة الMMفائMMزيMMن فMMي االنMMتخابMMات .نMMظام اإلدارة االنMMتخابMMية الMMحالMMي هMMذا لMMيس مMMصمما ً لMMيسفر عMMن
ان MMتخاب ش MMفاف أو ع MMادل .ي MMمكن ل MMالن MMتخاب MMات ت MMحت إش MMراف األم MMم املتح MMدة االس MMتباق MMي أن ت MMقلل ال MMحاج MMة إل MMى ت MMغييرات ه MMيكلية ك MMلية ،ال س MMيما إذا ت MMم ق MMرن MMها
بآليات إضافية للمراقبة الداخلية والرقابة الدولية لكافة جوانب العملية.
سMMؤال آخMMر عMMلى نMMفس املسMMتوى مMMن الMMتعقيد يMMتعلق بMMاخMMتيار نMMظام انMMتخابMMي لMMتخصيص املMMقاعMMد فMMي املجMMلس التشMMريMMعي الMMوطMMني .يMMقوم الMMسوريMMون حMMالMMياً
بMالMتصويMت لMعدد املMرشMحني املMعني ملMناطMقهم مMتعددة األعMضاء فMي نMظام يMشار إلMيه بMاسMم الMتصويMت الMكتلوي .االفMتراض املMبدئMي هMو أن الMسوريMني يMفضلون
الMتصويMت ألفMراد بMدالً مMن أحMزاب ،ولMكن الMنظام الMكتلوي يMحور الMنتائMج االنMتخابMية لMصالMح حMزب عMلى درجMة عMالMية مMن االنMضباط ،مMثل الMبعث أو حMماس فMي
فلسMMطني ،حMMيث اسMMتغل الحMMزب الMMنظام الMMكتلوي لMMتضخيم فMMوزهMMم االنMMتخابMMي فMMي االنMMتخابMMات التشMMريMMعية .بMMصورة أعMMم ،وضMMع حMMدود لMMدوائMMر انMMتخابMMية أحMMاديMMة
الMعضو سMيشكل تحMديMا ً كMبيرا ً بMاعMتبار تMهجير الMسكان الMناجMم عMن الحMرب .ولMذلMك فMإنMه سMيكون مMن املMنطقي اعMتماد شMكل مMن أشMكال نMظام الMتمثيل النسMبي
)ع MMلى املس MMتوى ال MMوط MMني أو امل MMناط MMق ال MMكبيرة م MMتعددة األع MMضاء( ،غ MMير أن ه MMذا األم MMر س MMيتطلب ق MMرارا ً م MMن األم MMم املتح MMدة ب MMدوره MMا اإلش MMراف MMي أو ات MMفاق MMية ب MMني
الفصائل السورية املختلفة ،بما في ذلك النظام.
حMMل الMMنزاعMMات االنMMتخابMMية هMMو أحMMد املMMكونMMات الMMهامMMة الMMتي يMMنبغي أن تMMكون جMMزءا ً مMMن اإلدارة االنMMتخابMMية فMMي سMMوريMMة .عMMادةً مMMا يMMكون حMMل الMMنزاعMMات االنMMتخابMMية
فMكرة الحMقة فMي التخMطيط النMتخابMات مMا بMعد الMصراع .فMفي نMهايMة املMطاف ،وبMاعMتبار الMقضايMا الMعسيرة األخMرى الMتي يMتعني مMعالMجتها ،يMبدو حMل الMنزاعMات
االنMتخابMية أمMرا ً غMير مMثير للجMدل .ولMكن يMمكن لحMل الMنزاعMات االنMتخابMية أن يMلعب دورا ً هMامMا ً فMي بMناء الMثقة بMني الMجهات االنMتخابMية الMفاعMلة وفMي ضMمان تMوفMير
فرصة ألولئك الذين يمكن تهميشهم فيما دون ذلك اللتماس اإلنصاف في حال تم إقصاؤهم عن املشاركة االنتخابية.
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ي MMنبغي أي MMضا ً أخ MMذ ال MMوض MMع األم MMني ب MMعني االع MMتبار م MMن ق MMبل أي MMة إدارة ان MMتخاب MMية ي MMتم ت MMشكيلها واع MMتماده MMا .ع MMادةً م MMا ت MMقوم االن MMتخاب MMات ب MMتأج MMيج ال MMتوت MMرات ب MMني
املج MMموع MMات امل MMختلفة ،ول MMيس ه MMناك مه MMرب م MMن ه MMذه ال MMتوت MMرات ف MMي س MMوري MMة م MMا ب MMعد ال MMصراع .ك MMما ي MMتعني ع MMلى التخ MMطيط األم MMني أن ي MMأخ MMذ ال MMعنف ف MMي أم MMاك MMن
االق MMتراع واالض MMطراب MMات ال MMعنيفة ف MMي تج MMمعات الح MMمالت االن MMتخاب MMية ب MMالحس MMبان .إل MMى ج MMان MMب امل MMخاط MMر األم MMنية ال MMتي يس MMببها البش MMر ،ه MMناك أي MMضا ً ق MMضية
التنظيف ،حيث من املرجح أن البلد مليئة بالذخائر غير املنفجرة واملواد الخطيرة.
كMMما ذكMMر آنMMفاً ،فMMإن مMMسألMMة مMMن سMMيقوم بMMتوفMMير هMMذا األمMMن أمMMر هMMام )ومMMشحون( .لMMدى الMMقوى الMMداخMMلية )سMMواء كMMانMMت تMMابMMعة لMMلنظام أو املMMعارضMMة أو األكMMراد(
مMصلحة جMلية فMي نMتائMج االنMتخابMات ولMن يMنظر إلMيهم عMلى الMغالMب عMلى أنMهم شMركMاء حMياديMون تMمامMا ً إذا مMا قMامMوا بMتوفMير األمMن لMالنMتخابMات .إنMشاء "تMحالMف
الMراغMبني" مMن املMجتمع الMدولMي سMيكون أمMرا ً جMيداً ،ولMكنه مMقترح صMعب .الMحالMة املMثالMية هMي أن يMقوم مجMلس األمMن الMتابMع لMألمMم املتحMدة بMإصMدار قMرار يMسمح
بعمليات حفظ السالم ،ولكن هذا األمر يتطلب توافقا ً بني أعضاء املجلس الدائمني.
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مالحظات ختامية
أق MMر امل MMشارك MMون ع MMلى ام MMتداد م MMسار ال MMطاول MMة املس MMتدي MMرة أن MMه ل MMيس ه MMناك مج MMموع MMة أو وج MMهة ن MMظر ي MMمكن ل MMها أن ت MMقدم ح Mالً واض MMحا ً ل MMلمشاك MMل ال MMتي ت MMواج MMه
االنMتخابMات الMسوريMة .فMي نMفس الMوقMت ،سMتظل االنMتخابMات فMي طMليعة أجMندة املMفاوضMات .إضMافMة إلMى ذلMك ،يMمكن أن يسMتمر تMنظيم االنMتخابMات بMطريMقة غMير
تMوافMقية ،سMوا ًء عMلى الMصعيد الMوطMني مMن قMبل الMنظام بMدون تMأيMيد املMعارضMة ،أو فMي املMناطMق الMتي يMسيطر عMليها األكMراد ،أو عMلى شMكل املMجالMس املحMلية فMي
املناطق التي تسيطر عليها املعارضة.
مMن املMرجMح أن تMقترح روسMيا مMن جMانMبها إطMار عMمل انMتخابMي كجMزء مMن مMحافMل الMنقاش املMختلفة الMتي تMتحكم بMها .لMدى األمMم املتحMدة الMخيار بMاملMضي قMدمMاً
نMحو إجMراء تخMطيط انMتخابMات ،والMذي يMمكن عMرضMه الحMقا ً عMلى األطMراف كجMزء مMن مMفاوضMات جMنيف .كMما إن هMناك االحMتمال الMحقيقي أنMه مMن دون وجMود
إطMار عMمل انMتخابMات مMتماسMك وقMابMل لMلتطبيق يMمكنه املMساعMدة فMي إعMادة تMوحMيد الMبلد عMقب انMتهاء الحMرب ،فMإنMنا سنشهMد انMقسام الMبلد مMع مMزيMد مMن الMعنف
واملعاناة.
فMي الMختام ،حMث مMنظمو الMطاولMة املسMتديMرة عMلى مMزيMد مMن الMبحث فMي الMقضايMا الMفنية لMالنMتخابMات لMضمان تMوافMر مخMططات مMختلفة لMليوم املMحتوم عMندمMا يMلوح
السالم في األفق.
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حول بيه دي سي
ت MMم ت MMأس MMيس ش MMرك MMة ال MMشعب ي MMري MMد ال MMتغيير )ب MMيه دي س MMي( ف MMي أوائ MMل ع MMام  ٢٠١٣ك MMاس MMتجاب MMة ل MMلتغيرات ال MMزل MMزال MMية ال MMتي ت MMحصل ف MMي الش MMرق األوس MMط وش MMمال
أفMريMقيا .مMهمتنا هMي تMقديMم نMموذج أفMضل وأكMثر تMنسيقا ً لMتزويMد املMساعMدة والMدعMم – عMلى املMدى الMطويMل – مMن خMالل الMفاعMلني فMي املMجتمع املMدنMي فMي مMنطقة
الشMMرق األوسMMط وشMMمال أفMMريMMقيا .تMMعمل بMMيه دي سMMي مMMن خMMالل تMMعزيMMز هMMذا الMMدور عMMلى تMMقديMMم بMMحث وتحMMليل متجMMرديMMن ومMMعززيMMن بMMاملMMصادر لMMعمالء ولشMMريMMحة
ال MMسكان األوس MMع ف MMي س MMبيل امل MMساع MMدة ف MMي ال MMتعري MMف وزي MMادة ال MMوع MMي ح MMول مج MMموع MMة ال MMدي MMنام MMيكيات امل MMعقدة امل MMتطورة ب MMاس MMتمرار ف MMي م MMنطقة الش MMرق األوس MMط
وشMMمال أفMMريMMقيا .نMMعمل عMMلى تMMوسMMيع وتMMقويMMة دور املMMجتمع املMMدنMMي مMMن خMMالل بMMناء الMMقدرات ودعMMم الMMتدريMMب ومMMن خMMالل مMMناصMMرة اسMMتمرار دعMMم املMMجتمع الMMدولMMي
لMلفاعMلني املحMليني فMي املMجتمع املMدنMي .إضMافً Mة إلMى ذلMك ،فMإن بMيه دي سMي عMلى مMعرفMة بMالMصعوبMات الMتي تMواجMهها املMنظمات غMير الMحكومMية الMدولMية واملMمولMون
الMحكومMيون عMند مMحاولMة الMعمل وتMقديMم الMدعMم فMي بMيئات مMعقدة ،ولهMذا السMبب نMسعى نMحن فMي بMيه دي سMي لMتقديMم خMدمMات مMراقMبة وتMقييم واضMحة وفMعالMة
تMMحث عMMلى املMMساءلMMة والMMشفافMMية فMMي الMMبرامMMج واألنشMMطة عMMلى األرض .إنMMنا نMMسعى ملMMساعMMدة املMMجتمعات املحMMلية لMMتحصيل املMMصادر والMMتدريMMب ورأس املMMال مMMما
يلزم إلعادة البناء بشكل مسؤول ومستدام للوصول بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى الحرية والديمقراطية.

معلومات التواصل
ساشا غوش-سيمينوف /املدير التنفيذي
sasha@peopledemandchange.com

بسام برباندي /مدير العالقات الخارجية
bassam@peopledemandchange.com

نضال بيطاري /مدير البرامج
nidal@peopledemandchange.com

شركة الشعب يريد التغيير
موقع ميريديان ،شمال غرب ،واشنطن العاصمة٢٠٠١٠ ،

- ١٣ -

