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الفصـل الخامس

إصالح النظام اإلنتخابي في سوريا



تاريخ االنتخابات في سوريا
في عام  1919تم إجراء
أول انتخابات و ذلك خالل
المؤتمر السوري العام
و الذي أعلن إثره عن
تشكيل الدولة السورية و
التي كانت حينذاك دولة
ذات نظام ملكي نيابي

ً
انتخابات
تعترب سوريا من أوائل ادلول العربية اليت اعتمدت اخليار ادليمقرايط متمثال بإجراء
ً
شعبية من أجل ًتمثيل املجتمع يف السلطة ،رغم أن االنتخابات حبد ذاتها لم تكن تعين دوما
ً
ً
استقرارا سياسيا أو ديمقراطية حقيقية ،وقد بدأ انتهاج االنتخابات يف سوريا بشلك مبكر جدا،
أي أنه يف اعم  1919تم إجراء أول انتخابات وذلك خالل املؤتمر السوري العام واذلي أعلن إثره
عن تشكيل ادلولة السورية اليت اكنت حينذاك دولة ذات نظام مليك نيايب ،ثم جرت انتخابات
ً
شعبية ألول مرة ويه انتخابات املجلس اتلأسييس أو اجلمعية اتلأسيسية اليت وضعت دستورا
للبالد وذلك عرب قانون انتخايب اقتىض أن تتم االنتخابات ىلع درجتني ،حبيث ينتخب املواطنون
ممثليهم يف دوائر صغرية مثل األحياء والقرى ،ويقوم هؤالء املمثلني يف مرحلة ثانية بانتخاب
ممثيل املحافظات ،وقد أعطى القانون كوتا خاصة بالعشائر وباألقليات ادلينية والطائفية ،غري أن
ُ
املجلس اذلي اكن ذا طابع ثوري وحترري من االنتداب الفرنيس حل من قبل سلطة االنتداب.

جرت بعد ذلك انتخابات اعم  1932و1936
و 1943بذات القانون ،وتمزيت انتخابات اعم
 1932بردة فعل شعبية اعرمة بسبب اتهام
االنتخابات،
ً
االنتداب الفرنيس حينها بزتوير ً
فيما اكن برملان اعم  1943اعمال رئيسيا يف
حتقيق االستقالل.
يف اعم  1947جرت أول انتخابات ترشيعية
بعد االستقالل ،واكنت انتخابات شعبية
مبارشة وليست كسابقاتها ،حبيث خيتار
الشعب ممثليه بشلك مبارش ،ويف آذار /مارس
 1949جرى أول انقالب عسكري يف سوريا
بعد االستقالل وهو االنقالب اذلي قاده
حسين الزعيم ،واذلي جرى إثره استفتاء
شعيب ىلع تويل الزعيم رئاسة ادلولة ،حيث
اكن الزعيم املرشح الوحيد وحصل ىلع نسبة
موافقة جتاوزت .%99

حديث من أجل انتخاب مجعية تأسيسية ،وقد
تمثل هذا اتلطور بمنح املرأة حق االنتخاب
وختفيض السن القانوين للناخبني وإلغاء
الطائفية ادلينية بإلغاء املقاعد الطائفية يف
املجلس ،إضافة إىل اعتماد ادلوائر االنتخابية
ىلع أساس سجالت األحوال املدنية
وقد وضع هذا املجلس اتلأسييس
(انلفوس)ً ،
ً
الفرتة يف اعم
دستورا عرصيا مقارنة مع تلك
ً
 1950اعترب نظام ادلولة مجهوريا نيابيا.

ً
غري ً أن اعم  1949شهد تطورا ديمقراطيا
حقيقيا إثر انقالب قائد اجليش سايم احلناوي
ىلع الزعيم ،بوضع قانون انتخابات عرصي

ً

يف اعم  1953جرى استفتاء شعيب ىلع دستور
وضع إثر انقالبني عسكريني قام بهما أديب
الشيشيلك اعيم  1950و ،1951يف جو بدا فيه أن
حالة االنفتاح السيايس واجلو ادليمقرايط يف
سوريا قد زالت.
غيرّ ً ادلستور األخري من شلك ادلولة السورية
حموال انلظام إىل نظام رئايس يلفوز الشيشيلك
وبنسبة فاقت  %90برئاسة ادلولة قبل أن تتم
انتخابات برملانية فاز بها حزبه ،بعد ذلك
بعام وإثر اإلطاحة بانقالب الشيشيلك جرت
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حرص البعث أيضا على
تفصيل نتائجها بطريقة
تسمح له بالسيطرة على
السلطة التشريعية إلى
جانب السلطة التنفيذية
من خالل تخصيص نصف
ً
سلفا
مقاعد البرلمان
لمرشحيه تحت اسم «مقاعد
العمال و الفالحين

أعيدت حالة الطوارئ و
أغلقت الصحف المستقلة
و ألغيت األحزاب السياسية،
قبل أن يتم االستفتاء
على الرئاسة عام  1971و
الدستور عام  1973ليفوز
بالرئاسة حافظ األسد و
بنسبة موافقة تجاوزت
 %99و ليتم اعتماد دستور
جديد و هو ما يعرف
بالدستور الدائم لعام 1973

انتخابات ديمقراطية بقانون انتخايب سمح
للمرأة بالرتشح ألول مرة ،ويف اعم  1957جرت
انتخابات ترشيعية تكميلية يف عدد من
املحافظات واكن ذلك بقانون انتخايب جديد
اعترب فيه اتلمثيل ىلع أساس انلظام األكرثي
من مرة واحدة ،إذ أن القانون اذلي سبقه اكن
يشرتط فوز املرشح بـ  %40من األصوات ليك
ينال املقعد ولو اضطر إلاعدة االنتخابات أكرث
من مرة .وجرت انتخابات اعم  1961بذات
القانون مع زيادة املقاعد العشائرية.
ثم تطورت احلالة ً السياسية يف سوريا
بشلك كبري ديمقراطيا بإعالن وقف قانون
حالة الطوارئ وقام املجلس الترشييع
بوضع إصالحات كبرية ىلع انلظام ًاالنتخايب ً
والسيايس يف سوريا وحدد موعدا مبكرا
لالنتخابات وذلك ً يف شهر تموز من اعم
 ،1963إال أن انقالبا حدث يف اثلامن من آذار
لعام  1963قتل احللم ً ادليمقرايط واالنفتاح
السيايس ألربعني اعما تلت.
إثر االنقالب األخري أعيدت حالة الطوارئ
وأغلقت الصحف املستقلة وألغيت األحزاب
السياسية ،قبل أن يتم االستفتاء ىلع الرئاسة
اعم  1971وادلستور اعم  1973يلفوز بالرئاسة
حافظ األسد وبنسبة موافقة جتاوزت %99
ويلتم اعتماد دستور جديد وهو ما يعرف
بادلستور ادلائم لعام  1973واذلي رشعن
سيطرة الرئيس وحزبه ىلع ادلولة بشلك تام.
لم تشهد سوريا انتخابات ديمقراطية حرة
منذ استيالء حزب ابلعث ىلع السلطة إثر
انقالب اثلامن من آذار ،وعندما اكنت جتري
انتخابات ىلع املستويات اثلالثة ـ الرئاسية
والربملانية واملحلية ـ اكن اهلدف هو إضفاء ً
جو بروتوكويل احتفايل ىلع نتائج مقررة سلفا
بسبب األنظمة والقوانني اليت جرت صياغتها
بطريقة ال تؤدي إال إىل نتيجة واحدة ويه فوز
مرشيح السلطة .ال بل لم تعد هناك حاجة
إلجراء انتخابات فيما يتعلق بموقع الرئاسة،
إذ نص دستور اعم  1973يف مادته اثلامنة ىلع
احتاكر ابلعث للسلطة من خالل تكريسه
ً
حزبا قائدا لدلولة واملجتمع( ،)1وعليه تقوم
مرشحها
القيادة القطرية للبعث باختيار
ً
للرئاسة يلجري االستفتاء عليه شعبيا .ولم
يفز املرشح الوحيد خالل اثلالثني اعما اتلايلة
وهو الرئيس حافظ األسد يف أي مرة بأقل من
 99باملائة من الصوت الشعيب(.)2
أما االنتخابات انليابية فقد حرص ابلعث
أيضا ىلع تفصيل نتاجئها بطريقة تسمح هل

بالسيطرة ىلع السلطة الترشيعية إىل جانب
السلطة اتلنفيذية من ًخالل ختصيص نصف
مقاعد الربملان سلفا ملرشحيه حتت اسم
«مقاعد العمال والفالحني» .وينطبق اليشء
نفسه ىلع قوائم االنتخابات للمجالس املحلية
وحىت ىلع انتخابات غرف الصناعة واتلجارة
واليت اكن يفرتض أن تكون هلا خصوصية
مرتبطة بطبيعة النشاط الصنايع واتلجاري.
فيما جيري تشكيل الحئة من حلفاء السلطة من
رجال األعمال خلوض انتخابات غرف الصناعة
واتلجارة لضمان السيطرة ىلع نشاطاتها ومنع
ظهور نفوذ ألي جهات ال يكون والءها
مضمون بالاكمل.
أما ً األحزاب فاكنت باملجمل حمظورة
فضال عن أن يسمح هلا خبوض االنتخابات،
وباستثناء أحزاب صغرية ملحقة بماكينة
ابلعث يف إطار ما اكن يسىم «اجلبهة الوطنية ً
اتلقدمية» ،أو ما يطلق عليه السوريون تندرا
«أحزاب امليكروباص» كناية عن صغر حجمها
وقلة تأثريها ،لم تعرف سوريا احلياة احلزبية
بما يسمح خبلق بيئة سياسية تنافسية تسمح
بتداول السلطة شأن املجتمعات اتلعددية.
أما اجلهة املناط بها اإلرشاف ىلع
االنتخابات وفق القانون فاكنت وزارة
ادلاخلية اليت اكنت حريصة لك الوقت ىلع أن
تكون انلتائج متوافقة مع ما تبتغيه السلطة
اليت تمثلها ،وبهذا تمكنت السلطة من تقييد
احلياة السياسية واحلزبية بطريقة جعلت
معها من املستحيل إجراء انتخابات ً تعددية
بطريقة حرة ونزيهة وتضمن تمثيال ألوسع
فئات املجتمع.
ً
شلك هذا الوضع السيايس جزءا من الصورة
العامة اليت أدت يف نهاية املطاف إىل اندالع
اثلورة السورية ،اليت تسىع من بني ما تسىع إىل
حتقيقه االنتقال من انلظام الشمويل ـ العائيل
إىل انلظام اتلعددي ـ ادليمقرايط ،مع ما
يتطلبه ذلك من إاعدة انلظر بمجمل القوانني
واألنظمة اليت كرست هيمنة احلزب الواحد.
يالحظ أن القوانني االنتخابية منذ اعم
 1973تمزيت بما ييل:
 .1يعتمد القانون تقسيم املرشحني إىل فئة
«أ» وفئة «ب» ،بما ينسف أهم مبدأ من
مبادئ الرتشيح ،وهو املساواة بني املرشحني.
وباملرسوم الترشييع رقم  24الصادر يف
َّ 1981/10/02
تم إلغاء اللوائح االنتخابية
اليت درجت عليها القوانني االنتخابية
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السابقة لكها واليت نصت عليها بعض مواده
يف نسخته األوىل للعام  .1973وربما تزامن
هذا الرتاجع مع تصاعد احلركة املجتمعية
املطلبية ادليمقراطية اليت قادتها انلقابات،
وذلك إلغالق مجيع منافذ اتلغيري يف وجهها.
ّ
«قانونيا» بمصداقية
ولقد أطاح هذا اتلغيري
ّ
اجلوالة وغري
العملية برمتها وسمح للصناديق ً
اجلوالة باتلحكم يف انلتائج قانونيا!
 .2حبسب املرسوم الترشييع رقم  4الصادر يف
ِّ
ً 1990/04/12حدد عدد نواب جملس الشعب
بـ  250عضوا ،وأليغ اعتماد عدد املرشحني
وحدد عدد
للك دائرة حبسب سجل نفوسهاِ ،
وترك حتديد نسبة الفئتني
ثابت للك حمافظةِ ،
يف لك ًحمافظة ملرسوم خاص بكل دورة.
 .3خالفا جلميع للقوانني االنتخابية منذ عهد
االنتداب ،سمح القانون االنتخايب للوزراء
ُّ
بالرتشح مع االستمرار يف وظائفهم ،كما سمح
للعسكريني بذلك ،وسمح به للمحافظني
ًّ
وضباط الرشطة برشوط متساهلة جدا،
كما أنه منع رجال اجليش والرشطة فقط
من االنتخاب ،دون أن يشري إىل قوى
األمن واملنظمات األخرى ذات التشكيل
العسكري!

 .4انطلق القانون من املحافظة كدائرة واحدة،
ُ
إال حلب؛ فقد قسمت إىل دائرتني ،حلب
َّ
املوسعة قد يُعتبرَ
وريفها .إن اعتماد ادلائرة
ً
ً
وارتقاء لدليمقراطية يف أجواء احلرية
مزية
السياسية ،حيث يتم انتخاب الربنامج
السيايس للقائمة ،وليس املرشح السيايس
ذلاته ،بما يغلق ابلاب أمام ما يُسمىَّ بـ «نائب
اخلدمات»؛ أما يف أجواء القمع واالستبداد
ومع استخدام نظام انتخايب أكرثي فإن
ذلك قد يعين صعوبة أكرب للقوى السياسية
الفكرية.
ً
 .5اغبلا ما ترتافق االنتخابات مع الحئة
العملية
تنفيذية تزيد الضوابط األمنية ىلع
ً
االنتخابية ،ىلع الرغم ًمن أن القانون أصال
ً
يستوف حىت شكال ضمانات اكفية فيما
لم
ِ
خيص حرية ادلاعية لربامج املرشحني ،حيث
ُ
ً
اعدة ما تقترص ادلاعية ىلع صورهم فقط ،مع
شعار بسيط ليس هل ُّ
أي معىن.
 .6ىلع الرغم من خضوع القضاء اتلام للسلطة
اتلنفيذية ،فلقد َّ
تم تقليص دور رجال
القانون والقضاة يف متابعة جمريات العملية
االنتخابية عن مثيله يف القوانني السابقة.

قانون االنتخابات :لماذا قانون انتخابي جديد؟
يعتمد القانون تقسيم
المرشحين إلى فئة «أ» وفئة
«ب» ،بما ينسف أهم مبدأ
من مبادئ الترشيح ،وهو
المساواة بين المرشحين

مع نهاية العام  2011ومع تزايد الضغوط
املحلية واخلارجية إلجياد حل لألزمة ،قام بشار
األسد بإصدار قانون جديد لالنتخابات كجزء
من حزمة «إصالحية» شملت أيضا إصدار
قانون لألحزاب ووضع دستور جديد للبالد(.)3
وملا اكن اهلدف هو إعطاء االنطباع بأن انلظام
يسري يف طريق اإلصالح ،فإن اتلغيريات
اليت أدخلت ىلع هذه القوانني ،ومنها قانون
االنتخابات ،ظلت أسرية العقلية نفسها اليت
سادت خالل انلصف قرن املنرصم من حكم
ابلعث .فبالرغم من أن القانون اجلديد أعطى
ً
دورا أكرب للقضاء يف اإلرشاف ىلع العملية
االنتخابية ،إال أنه أبىق قضايا كثرية مهمة يف
يد ًالسلطة اتلنفيذية ،فقد نص القانون اجلديد
مثال ىلع تشكيل «جلان الرتشيح» املولكة بابلت
بطلبات الرتشيح بناء ىلع اقرتاح املحافظ يف لك
دائرة انتخابية ،وكذا تشكيل اللجان االنتخابية
بقرار من املحافظ يف لك مركز انتخايب ،وجعل
رئيسها من العاملني املدنيني يف ادلولة ،ومنحه
صفة الضابطة العديلة طيلة مدة االقرتاعً .
وهذا يعين أن هاتني اللجنتني تقعان فعليا
حتت سيطرة السلطة اتلنفيذية .كما نص ىلع
أن يتقدم املرشح لعضوية جملس الشعب بطلب
خطي إىل املحافظة ،ىلع أن يتوىل املحافظ

إحالة الطلب خالل ( )24ساعة إىل جلنة
الرتشيح ،ما يعطي املحافظ سلطة ال جيب أن
تكون هل .وكذلك اشرتاطه لعقد االجتمااعت
االنتخابية إخطار وزارة ادلاخلية أو أي من
وحداتها الرشطية قبل عقد االجتماع بأربع
وعرشين ساعة ىلع األقل ،يف حني أن مثل
املجتمعات
هذه اإلجراءات ال تعترب رضورية يف
ً
ادليمقراطية إذا اكن احلزب السيايس مرخصا.
كما كرس القانون اجلديد اعتماد املحافظة
كدائرة انتخابية واحدةّ ،
وأقر املبدأ األكرثي
يف اتلصويت ،األمر اذلي يتيح حلزب السلطة
وحلفائه يف اجلبهة الوطنية اتلقدمية وعرب
اتلحالف مع كبار رجال األعمال املحسوبني
ىلع انلظام اتلحكم يف مسار االنتخابات،
من
وحيرم األحزاب اجلديدة من
االستفادة ً
ً
السورية املتنوعة طائفيا ومذهبيا،
اخلصوصية ً
وحيرمها أيضا من قطف ثمار اتلضحيات اليت
قدمتها تلحقيق اتلغيري.
كما أقر القانون اتلقسيم القديم املعمول
به للمرشحني إذ قسمهما إىل قطاعني،
أحدهما العمال والفالحون واثلاين بقية فئات
املجتمع ،ولطاملا استغل ابلعث هذا اتلقسيم
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قانون االنتخابات ،ظلت
أسيرة العقلية نفسها التي
سادت خالل النصف قرن
المنصرم من حكم البعث.
فبالرغم من أن القانون
ً
دورا أكبر
الجديد أعطى
للقضاء في اإلشراف على
العملية االنتخابية ،إال أنه
أبقى قضايا كثيرة مهمة
في يد السلطة التنفيذية

تلمرير مرشحيه عرب قوائم العمال والفالحني
باحتاكره الفعيل هلا وحرص تمثيلها به ،كما أجاز
القانون للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية
جملس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم ،ما
يعين أن هؤالء يمكن أن يستغلوا مناصبهم
واملوارد العامة اليت تقع حتت سلطتهم خدمة
حلمالتهم االنتخابية(.)4
هلذه األسباب وغريها اكن ال بد من وضع

قانون انتخايب جديد يواكب اتلغيريات اليت
جاءت بها اثلورة وحجم اتلضحيات الكبرية
اليت قدمتها وبما حيقق انتقال سوريا إىل نظام
سيايس يتم فيه انتخاب أعضاء اهليئات العامة
من قبل انلاخبني من خالل انتخابات حرة
ونزيهة تقوم ىلع أساس اتلعددية السياسية
واحلزبية واملنافسة املتاكفئة بني خمتلف
األطراف.

الديمقراطية والنظام االنتخابي:
يعتبر مبدأ االنتخابات هو
أحد أهم مبادئ و مفاهيم
الديمقراطية الحديثة،
بحيث يختار مواطنوا الدولة
من يمثلهم في السلطة
القائمة سواء كانت سلطة
تشريعية أو تنفيذية بل
وقضائية في عدد من الدول
المتقدمة في الحريات
العامة و الديمقراطية

ال يوجد نظام انتخابي مثالي
أو نموذج أساسي ينصح به،
فلكل نظام انتخابي ميزاته
الخاصة و إيجابياته وسلبياته،
كما يعتبر القانون االنتخابي
ً
خاضعا للتطور والتحديث
بحسب ما تقتضي الحاجة
مع األخذ بعين االعتبار
تطور الحياة الديمقراطية

ادليمقراطية يف حقيقتها يه آيلة إلدارة
ادلولة ومؤسساتها ،يه نظام حكم يعترب
الشعب املرجعية األساسية يف اختاذ القرارات،
ويه باختصار حكم الشعب ،وبمعىن آخر يه
انلقيض من حكم الفرد الواحد أو االستبداد
أو ادلكتاتورية .ومع تطور املجتمعات وادلول
واالزدياد اهلائل لعدد الساكن وظهور مناهج
سياسية متنوعة ومدارس فكرية خمتلفة يف
العديد من القضايا االجتماعية واالقتصادية
وسياسات ادلولة اخلارجية اكن من املهم
حتديد مبادئ وآيلات للعملية ادليمقراطية يك
يُضمن االستقرار وال تعم الفوىض.
يعترب مبدأ االنتخابات هو أحد أهم مبادئ
ومفاهيم ادليمقراطية احلديثة ،حبيث خيتار
مواطنو ادلولة من يمثلهم يف السلطة القائمة
سواء اكنت سلطة ترشيعية أو تنفيذية بل
وقضائية يف عدد من ادلول املتقدمة يف احلريات
العامة وادليمقراطية ،فاالنتخابات تعكس
مبدأ تمثيل مجيع املواطنني يف املؤسسات
اإلدارية ومواطن اختاذ القرارات اخلاصة
بادلولة ،إال أن االنتخابات لم تكن حبد ذاتها
ضمانة لدليمقراطية احلقيقية واحلريات العامة
وحتقيق رغبة لشعب احلقيقية ،مما دفع آيلة
االنتخابات للتطور املستمر واتلحديث حبيث

يتناسب انلظام االنتخايب مع الواقع الشعيب
وادليمغرايف اخلاص بادلولة.
أنظمة االنتخابات

()5

تتنوع نظم االنتخابات وختتلف من دولة
ألخرى حبسب اتلجربة واتلاريخ ادليمقرايط
لدلولة ،وحبسب اتلنوع ادليمغرايف ملكوناتها
الشعبية ،ويف احلقيقة ال يوجد نظام انتخايب
مثايل أو نموذج أسايس ينصح به ،فللك نظام
انتخايب مزياته اخلاصة وإجيابياته ًوسلبياته،
كما يعترب القانون االنتخايب خاضعا للتطور
واتلحديث حبسب ما تقتيض احلاجة مع األخذ
بعني االعتبار تطور احلياة ادليمقراطية والعملية
السياسية واالنتخابية يف ادلولة.
االنتخابية
هناك أنواع عديدة للنظم
ً
اتلعددية ،بيد أن أشهرها وأكرثها انتشارا ىلع
اإلطالق ًهما نظام األغـلبيـة ،أو ما يطلق
األول (First
عليه أيضا اسم نظام الفائز
ً
 )Past The Postويعرف اختصارا ()FPTP
(Proportional
ونظام اتلمثيل النسيب
ً
 )Representationويعرف اختصارا (.)PR
وانلظام املختلط اذلي جيمع ما بني االثنني.

نظام األغلبية أو نظام الفائز األول (n(FPTP
وهو انلظام ً األقدم واألشهر واألكرث
ً
شيواع ،وخصوصا يف انتخاب رؤساء ادلول،
كما تعتمده العديد من انلظم ادليمقراطية
يف االنتخابات انليابية وباذلات انلظم اليت
اعتمدت انلظام ادليمقرايط منذ مدة طويلة.
ويتمزي هذا انلظام بأن الفائز يف االنتخابات
يكون احلائز ىلع أىلع نسبة من األصوات،
مهما اكنت نسبة األصوات احلاصل عليها.
ويمكن أن تتم تلك العملية ىلع مرحلتني
أو أكرث لضمان حصول الفائز ىلع نسبة حمددة

الفوز
من األصوات ،إذ يشرتط من أجل
ً
برئاسة ادلولة يف فرنسا وإيران ومرص مثال
احلصول ىلع نسبة تفوق  %50من األصوات،
ويف حالة عدم تمكن أي من املرشحني من
الفوز بهذه النسبة من املرة األوىل فإنه يتم
َ
املرشحني احلاصلني ىلع
إاعدة االنتخابات بني
أىلع نسبة من أصوات انلاخبني.
أما يف االنتخابات الربملانية ،فيف إيطايلا
ً
مثال ،يتم انتخاب نائب واحد فقط يف لك
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ً
دائرة انتخابية (دوائر انتخابية صغرية نسبيا)،
فيفوز الشخص احلاصل ىلع أىلع نسبة من
أصوات انلاخبني ،يف حني فإن ًبعض ادلول
تعتمد دوائر انتخابية أكرب نواع ما ،حبيث
يكون عدد انلواب املطلوب انتخابهم يف
دائرة ما اثنان أو ثالثة أو أكرث ،مثل األردن
وبلنان ،عندها يفوز أىلع اثنني أو ثالثة نواب
حائزين ىلع أصوات ،وينظم القانون حاالت
تعادل عدد األصوات ملرشحني أو أكرث.
ويعد نظام األغلبية أو نظام الفائز األول
أبسط أنظمة اتلعددية /األغلبية ،حيث يتم
استخدامه ضمن دوائر انتخابية أحادية
اتلمثيل ،وهو نظام يتمحور حول املرشحني
األفراد ،إذ يقوم انلاخب باختيار واحد فقط
من جمموع املرشحني املدرجني ىلع ورقة
االقرتاع ،وباإلضافة إىل بريطانيا ،تمثل
كندا ،واهلند والواليات املتحدة األمريكية
أبرز األمثلة ىلع هذا انلظام .من أبرز عيوب
نظام الفائز األول حرمان األحزاب الصغرية
واألقليات من احلصول ىلع تمثيل اعدل،
كما أن هذا انلظام يتيح الفرصة لنشوء
األحزاب املستندة إىل قواعد قبلية ،أو عرقية
واليت تؤسس محالتها وبراجمها
أو مناطقية،
ً
السياسية استنادا إىل أطروحات ً جذابة يف
مناطقها أو دوائرها ،إال أنها اغبلا ما تكون
معادية لآلخرين وتقوم ىلع إقصائهم .ولقد
شلك هذا األمر معضلة دائمة يف بعض ادلول
األفريقية ،كمالوي أوكينيا ،حيث تتمركز
جممواعت قبلية كبرية يف مناطق جغرافية
حمصورة ،مما يؤدي إىل انقسام ابلدل إىل مناطق
حزبية ىلع أسس قبلية أو إثنية أو طائفية،
حيث يتمتع لك حزب بموقع القوة يف لك منها،
األمر اذلي ال حيفز األحزاب ىلع االهتمام بأية
مسائل خارج نطاق مناطق نفوذهم وجممواعت
مؤيديهم ،كما يؤدي إىل تكريس االنقسام
ويشجع عليه(.)6
ً
أيضا
يتميز هذا النظام
بضمان مشاركة األقليات
الدينية و العرقية و األحزاب
الصغيرة و الناشئة ،بل
يحفز هذا النظام قيام
األحزاب السياسية و
التحالفات السياسية بين
ً
فكريا
األحزاب المتقاربة
مما يساهم في توضيح
الخالفات واالختالفات
الفكرية في مجتمع ما.

ولكن ما يمزي هذا انلظام يف حال اعتماد
واحد يف لك
دوائر انتخابية صغرى (مقعد
ً
دائرة) حسن اتلمثيل الشعيب؛ فغابلا ما يمثل
الفائز يف االنتخابات الرشحية األكرب من
انلاخبني واليت توصف باألكرثية ،مما يمنح
الفائز سلطة شعبية كبريةً ،إال أن ما يعيبه
ً
أيضا يف هذه احلالة وخصوصا يف ادلولة ذات
اتلعداد الساكين الصغري صعوبة تقسيم ادلوائر
االنتخابية وحتول املجلس انليايب اذلي ينتظر
منه رسم سياسات ادلولة ووضع الترشيعات
ورقابة أداء السلطة اتلنفيذية إىل جملس حميل،
الستهداف ساكن دائرته
إذ أن املرشح يتحول ً
االنتخابية الصغرية بدال من وضع رؤية اعمة
ومرشوع شامل لدلولة كلك ،كما يساهم هذا
انلظام يف اإلضعاف ًمن دور األحزاب يف احلياة
السياسية ،خصوصا يف ًادلول اليت ختوض
اتلجربة ادليمقراطية حديثا.
ً
ويف العموم يعترب هذا انلظام مناسبا أكرث
لدلول ذات اتلقايلد ادليمقراطية الراسخة
واهلويات الوطنية القوية ،فيما يؤدي إىل نتائج
سلبية يف ادلول اليت تفتقر إىل تاريخ طويل من
املمارسات ادليمقراطية ،وتطىغ فيها اهلويات
الفرعية ـ الطائفية والقبلية واإلثنية ـ ىلع
اهلوية الوطنية ،ويعترب تطبيقه غري مرغوب
ىلع اإلطالق يف ادلول اليت خرجت للتو من
رصااعت أهلية ،حيث يؤدي كما ذكر إىل نتائج
إقصائية ويعوق فرص حتقيق املصاحلة الوطنية.
إىل أن هذا انلظام هو املعمول
كما جتدر اإلشارة ً
به يف سوريا حايلا ،ولكن يف إطار دوائر
انتخابية كبرية تشلك املحافظة حدودها ،وهو
لم يؤد طوال فرتة استخدامه إال إىل تكريس
هيمنة حزب السلطة ورجال األعمال أو أبناء
املدن الكبرية اذلين دليهم قدرات مايلة كبرية
تمكنهم من خوض االنتخابات يف دوائر كبرية
ـ أي احلزب الكبري واملنظم وصاحب اخلربة
الطويلة يف هذا املضمار.

نظام التمثيل النسبي
يعد نظام اتلمثيل النسيب ًهو انلظام األكرث
ً
شيواع بني ادلول املنتقلة حديثا إىل نظام حكم
ديمقرايط ،إذ يتمزي هذا انلظام بأنه يرتجم
عليها أي حزب
نسبة األصوات اليت حيصل
ً
سيايس إىل حصة مساوية تقريبا يف املقاعد
انليابية ،وباتلايل فإنه يضمن نسبة مشاركة
أوسع ملختلف القوى السياسية واملكونات
االجتماعية ادلينية والعرقية .ويتطلب هذا
انلظام وجود دوائر انتخابية كبرية احلجم،
إذ يشرتط يف انلظام النسيب أن ال يقل عدد
املقاعد املتنافس عليها يف ادلائرة الواحدة

عن أربعة ،ولكما زاد حجم ادلائرة لكما حتسن
حجم املشاركني .يمزي
اتلمثيل النسيب وزاد
ً
مثايل جدا يف ادليمقراطيات
هذا انلظام أنه ً
انلاشئة وخصوصا يف ادلول اليت تشهد
انقسامات حادة سواء اكنت دينية أو عرقية،
فهذا انلظام يعطي اجلميع نسبة من املقاعد
تتناسب مع نتاجئهم يف االنتخابات وباتلايل
ال تغيب فئة أو مكون عن القرار السيايس
والسلطة الترشيعية .تقوم الفكرة األساسية
نلظام اتلمثيل النسيب ىلع تقليص الفارق
بني حصة احلزب املشارك يف االنتخابات من
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يوصي بيت الخبرة باعتماد
نظام التمثيل النسبي ألنه
يشجع من جهة على تنافس
األحزاب ،و يؤدي من جهة
أخرى إلى إعطاء فرصة أكبر
لألفراد الذين يحوزون أكبر
نسبة تأييد ضمن القائمة
الحزبية .و يمكن تحقيق
النتيجة نفسها من خالل نظام
الصوت الواحد المتحول

أصوات انلاخبني ىلع املستوى الوطين وحصته
من مقاعد اهليئة الترشيعية (الربملان) اليت
يتم انتخابها ،وهو ما ال حيققه نظام الفائز
األول ،كما يسمح انلظام النسيب بتمثيل أوسع
وأكرث عدالة ،فلو فاز حزب ما بما نسبته 40
األصوات ،جيب أن حيصل ىلع ذات
باملئة من
ً
النسبة تقريبا من مقاعد الربملان ،وكذلك
احلال بالنسبة للحزب الصغري اذلي يفوز
بنسبة  10باملئة من األصوات .ويعمل هذا
املبدأ ىلع تعزيز ثقة خمتلف األحزاب بانلظام
االنتخايب وباتلايل تأييدهم هل .يتطلب تنفيذ
نظام اتلمثيل النسيب وجود دوائر انتخابية
املقاعد ،إذ ال يمكن توزيع املقعد
متعددة
ً
الواحد نسبيا.
ً
ويتمزي هذا انلظام أيضا بضمان مشاركة
األقليات ادلينية والعرقية واألحزاب الصغرية
وانلاشئة ،بل حيفز هذا انلظام قيام األحزاب
واتلحالفات السياسية بني األحزاب
السياسية
ً
املتقاربة فكريا مما يساهم يف توضيح اخلالفات
واالختالفات الفكرية يف جمتمع ما ،كما
يساهم هذا انلظام يف إضعاف اإلقطاعيات
املحلية ويسهم يف دفع األحزاب للبحث عن
تأييد وأصوات يف أماكن متعددة وباتلايل
توسع رؤيتها ومرشوعها السيايس ،ولعل أهم
ما يمزي هذا انلظام هو دفع املجتمعات حديثة
العهد بادليمقراطية إىل تقبل واستيعاب مبدأ
الرشاكة يف احلكم ،ويساهم هذا انلظام يف
رفع املستوى السيايس يف ادلولة واملجتمع.
ويعاب ىلع هذا انلظام أنه خيلق حكومات
ضعيفة ،وجيمع متناقضات كثرية داخل
القرارات وسن
الربملان مما يعرس عملية اختاذ ً
الترشيعات والقوانني ،خصوصا إثر اثلورات
الشعبية اكحلاصلة يف ًسوريا ًواليت ينتظر
املواطنون إثرها تغيريا رسيعا وإجنازات
كما يعيب هذا
متسارعة من قبل
ً
احلكومةً .
انلظام أنه قد يمنح حزبا صغريا القدرة ىلع
ابزتاز أحزاب كبرية احلجم ودفعها الختاذ
تنازالت قد تكون جوهرية جلمهورها من
أجل تكوين ائتالف سيايس معني حبيث
يصبح حزب صغري رمانة ملزيان السلطة يف
ادلولة رغم أنه قد ال حيظى بدعم شعيب كبري
يمنحه تلك السلطة ،كما أن ذلك يؤدي إىل
تشكيل حكومات ضعيفة وغري منسجمة
ومتوافقة ىلع أفاكر وسياسيات حمددة ،وباتلايل
تكون احلكومة بني مطرقة ضعف القرارات
املتخذة وسندان حلها إثر عدم اتلوافق بني
مكوناتها.

ً
كما أن مما يعيب هذا انلظام نظريا السماح
بمشاركة األحزاب املتطرفة يف السلطة ،سواء
اكنت يسارية أو يمينية ،كما أن انلظام النسيب
جيعل من مشاركة األحزاب
السياسية الكربى ً
ً
واملتوسطة يف السلطة والربملان أمرا مفرواغ
منه مهما اكن أداء هذا احلزب يف الربملان
واحلكومة إذ أن انلظام النسيب سيبقيه يف
السلطة لكما ترشح ،مما يفقد انلاخب اثلقة
يف الربملان وقدرته ىلع املساءلة احلقيقية
ملرشحيه من خالل رفض اختيارهم مرة ً
أخرى .غري أن أهم ما يعيب هذا انلظام عمليا
ً
للمرشحني
ً
هو صعوبة تطبيقه وتوضيحهً سواء ً
أو للناخبني مما يتطلب جهدا وعمال كبريا من
قبل احلكومة.
وللنظام النسيب عدة تقسيمات ،تتعلق
بعضها بآيلة احتساب انلتائج ،وتتعلق أخرى
بطريقة تشكيل القوائم االنتخابية؛ إذ يوجد
نوعني أساسيني يف تشكيل القائمة االنتخابية
يف انلظام النسيب ،األول هو القائمة املغلقة،
إذ يقوم احلزب أو اتلكتل السيايس سواء اكن
حزيب أو مستقل بإعداد قائمة ال تزيد عن
عدد املقاعد املخصصة يف دائرة ما ،ويقوم
انلاخب باتلصويت للقائمة كما يه دون
تفضيل مرشح حمدد ،ويتم اختيار الفائزين
منها حبسب الرتتيب من رأس القائمة إىل
آخرها ،حبيث يكون الفائز األول من القائمة
هو صاحب االسم األول يف رأس القائمة ثم
اذلي يليه ثم اذلي يليه وهكذا .ويعيب
هذا انلوع عدم منح انلاخب احلق باختيار
الشخص اذلي يرغب يف أن يمثله يف السلطة،
يف حيني يمزي هذا انلوع إعطاءه املزيد من
القوة لألحزاب السياسية والكتل السياسية.
أما انلوع اثلاين فهو القائمة املفتوحة ،إذ
يتم إعداد القائمة االنتخابية مع منح انلاخب
إماكنية اختيار القائمة واملرشح املفضل من
ضمن تلك القائمة ،عندها يتم احتساب
الفائزين حبسب عدد األصوات املفضلة هلم،
ً
فمثال لو فازت قائمة ما بثالثة مقاعد فإن
أكرث ثالثة مرشحني حصلوا ىلع أصوات ضمن
هذه القائمة هم من يفوز باملقاعد .ويعيب
هذه اآليلة أنها تفتح ابلاب بني أعضاء احلزب
اتلكتل السيايس الواحد إىل املنافسة
الواحد أو
ً
فيما بينهم أيضا ،يف حني أنها تعطي انلاخب
خيارات أوسع وفرصة أكرب باختيار ممثله اذلي
يريد.
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النظام المختلط
وهو نظام انتخايب جيمع بني كال انلظامني
السابقني ،حبيث تتم االنتخابات يف دوائر
حمددة حبسب انلظام األكرثي يف حني تتم
يف دوائر أخرى حبسب انلظام ًالنسيب ,وقد
يكون انلظام املختلط مطبقا يف ادلائرة
ذاتها؛ حبيث يكون هناك دائرة ًكبرية يتم فيها
انتخاب عدد من املمثلني نسبيا ،يف حني يتم
تقسيم ادلائرة ذاتها إىل عدد أصغر من ادلوائر
الصغرية الختيار عدد إضايف من املمثلني
حبسب انلظام األكرثي.
يهدف القانون االنتخابي
المقترح إلى إجراء انتخابات
أولية خالل المرحلة االنتقالية
يتحقق فيهما شرطا الحرية
والعدالة للشعب السوري،
و بما يسمح بكتابة دستور
جديد .و يجب أن تؤدي
هذه االنتخابات إلى فرز
جمعية دستورية ذات
تمثيل شعبي واسع

وقد يساعد هذا انلظام يف األخذ بإجيابيات
كال انلظامني النسيب واألكرثي يف بعض
يعيبه هو تعقيده
األحيان ،إال أن أكرب ما ً
ابلالغ ،إذ أنه سيصعب كثريا ىلع املرشحني
اختيار ادلائرة اليت يرغب الرتشح فيها سواء
األكرثية أم النسبية ،كما أنه ربما يعاب
اكنت ً
دستوريا يف بعض ادلول  -مثل انتخابات ً
الربملان يف مرص  - 2011أنها ال تعطي فرصا
متاكفئة للك املرشحنيً ،إضافة إىل أنه يرض
بفرص املستقلني خصوصا إذا ُسمح لألحزاب
باملشاركة بانتخابات ادلوائر األكرثية.
يويص بيت اخلربة باعتماد نظام اتلمثيل
النسيب ألنه يشجع من جهة ىلع تنافس

األحزاب ،ويؤدي من جهة أخرى إىل إعطاء
فرصة أكرب لألفراد اذلين حيوزون أكرب نسبة
تأييد ضمن القائمة احلزبية .ويمكن حتقيق
انلتيجة نفسها من خالل نظام الصوت الواحد
املتحول ( )STVحيث يقوم انلاخبون برتتيب
املرشحني ىلع ورقة االقرتاع بالتسلسل
حسب األفضلية يف ادلوائر االنتخابية متعددة
املقاعد.
ً
وبمقدار ما حيقق انلظام النسيب تمثيال
أوسع وأكرث عدالة ملختلف فئات املجتمع
ويساعد ىلع حتقيق أكرب قدر ممكن من
اإلمجاع الوطين خاصة يف مرحلة كتابة
ادلستور وحتقيق املصاحلة الوطنية يف مراحل
ما بعد الرصاع ،إال أنه ال خيلو من عيوب
أهمها حصول اختناقات يف سري األعمال
الترشيعية وما ينتج عن ذلك من صعوبة يف
اختاذ القرارات وتنفيذها ،نتيجة وجود أحزاب
()7
عديدة وخمتلفة ً يصعب اتلوفيق بني رغباتها
ُ
كما ذكر سابقا ،ويمكن جتنب ذلك بفرض
عتبة انتخابية (نسبتها  )%2من مقاعد جملس
انلواب (الربملان) ىلع األحزاب اليت يسمح
هلا بادلخول إىل املجلس مما حيد من تفتت
األصوات وتشتتها ويسهل تأيلف احلكومة.

القانون اإلنتخابي المقترح
يهدف القانون االنتخايب املقرتح إىل إجراء
انتخابات أويلة خالل املرحلة االنتقايلة
يتحقق فيهما رشطا احلرية والعدالة للشعب
السوري ،وبما يسمح بكتابة دستور جديد،
وجيب أن تؤدي هذه االنتخابات إىل فرز
مجعية دستورية ذات تمثيل شعيب واسع ترشف
ىلع وضع ادلستور املستقبيل لسوريا وتعمل
كهيئة ترشيعية مؤقتة خالل الفرتة االنتقايلة.
جيب أن يتضمن ادلستور اجلديد اذلي
جرت املوافقة عليه من قبل الشعب مواد
وفقرات تتناول كيفية تغيري انلظام االنتخايب
املؤقت ،حيث جيب أن حيدد ادلستور كيفية
االنتقال للك االنتخابات املستقبلية اتلايلة.
كما جيب أن ترايع االقرتاحات املتعلقة
بانلظام االنتخايب القواعد ادلويلة السائدة
وأفضل املمارسات املطبقة يف االنتخابات
ادليمقراطية ،بما فيها تلك اليت تلحظها
خمتلف الوثائق الصادرة عن األمم املتحدة

مثل «الرشعة ادلويلة للحقوق املدنية
والسياسية» لعام  ،1966وخاصة الفقرة رقم
 25اليت تنص ىلع احلق يف املشاركة يف الشأن
العام ،وحق االنتخاب وحق اتلمتع بالوصول
إىل اخلدمات العامةُ .
ويبىن القانون االنتخايب
املقرتح ىلع القواعد اتلايلة:
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أوال :التعداد السكاني
ً

المحافظة

التعداد السكان
(ألف نسمة)

دمشق

1780

7.3

حلب

5927

24.2

ريف دمشق

1877

7.7

حمص

2147

8.7

حماة

2113

8.6

الالذقية

1229

5.0

إدلب

2072

8.5

الحسكة

1604

6.5

دير الزور

1692

6.9

طرطوس

954

3.9

الرقة

1008

4.1

درعا

1126

4.6

السويداء

486

2.0

القنيطرة

489

2.0

المجموع

24504

100

يعتمد انلظام القانوين املقرتح ىلع اإلحصاء
الرسيم األخري اذلي صدر عن سجالت
األحوال املدنية بتاريخ  2011-1-1وهو املبني
يف اجلدول اتلايل:
كما يعتمد انلظام االنتخايب ىلع آخر تقسيم
إداري صادر عن ادلولة ،واذلي يقسم سوريا
إىل  14حمافظة و 64منطقة إدارية.
النظام النسبي هو النظام
االنتخابي الذي يضمن
أوسع نسبة مشاركة ممكنة
في الجمعية التأسيسية
و ذلك بحكم طبيعة
هذا النظام الذي يسمح
بمشاركة كل من يفوز
بنسبة معينة من األصوات
حتى و لو كانت قليلة،
ً
خصوصا إثر ثورة شعبية

نسبة عدد السكان

ً
ثانيا:
نظام التمثيل النسبي والقائمة المفتوحة

مما ال شك فيه أن انلظام النسيب هو انلظام
االنتخايب اذلي يضمن أوسع نسبة مشاركة
ممكنة يف اجلمعية اتلأسيسية وذلك حبكم
طبيعة هذا انلظام اذلي يسمح بمشاركة لك
معينة من األصوات حىت ولو
من يفوز بنسبة
ً
اكنت قليلة ،خصوصا إثر ثورة شعبية قام بها

لك مكونات الشعب السوري.
ورغم أن انلظام النسيب حيتاج من أجل
تطبيقه إىل بيئة ديمقراطية فيها تعددية
حزبية يف وقت ختلو سوريا من ذلك ،إال
أن هذه االنتخابات تعد فرصة حقيقية
بلناء ديمقراطية قوية تتطور مع تراكم
االستحقاقات ادليمقراطية ،كما أنها ستشلك
خارطة أويلة للكيانات احلزبية يف سوريا.
كما أن انلظام النسيب يمنع بشلك كبري
سيطرة تيار أو حزب ما ىلع اجلمعية اتلأسيسية
حبكم طبيعته اليت تفرض مشاركة اجلميع،
وحىت لو رأى ابلعض يف هذه انلقطة باذلات
يكون تنوع املكونات
سلبية حبيث أنه ربما
ً
يف املجلس اتلأسييس سببا يف االختالفات
وصعوبة اتلوافق ىلع القرارات فإن هذا حبد
االختالفات
ذاته أدىع للقبول بالنسبية ونقل ً
إىل داخل املؤسسات ادلستورية بدال من أن
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يكون ماكنها يف الشارع ،إضافة إىل أن هذا
اجلمعية اتلأسيسية
اجلو اخلاليف داخل مؤسسة
ً
سيكون منطلقا تلطوير احلياة
ً
ىلع سبيل املثال ً
السياسية وماكنا رسميا تلبادل وجهات انلظر
السياسية املختلفة.
كما يقرتح القانون اعتماد القوائم املفتوحة
ً
بدال من القوائم املغلقة ،حبيث حيق للناخب
اختيار قائمة معينة واختيار مرشحه املفضل
ضمن القائمة ،وذلك بسبب حداثة اتلعددية
احلزبية يف سوريا ،مما قد ال يعطي فرصة
اكفية للناخب لالقتناع بقائمة ما وقد يرغب
باتلصويت لشخص معني يثق به بشلك أكرب
مما يعطي فرصة أىلع للمستقلني ،ويمنح
انلاخب فرصة أىلع الختيار ممثله.
ً
ثالثا:
عدد المقاعد الخاصة بالمجلس
التأسيسي

تتوزع المقاعد االنتخابية
على  32دائرة انتخابية بحيث
ال يقل عدد المقاعد في
الدائرة الواحدة عن  4مقاعد

يعتمد القانون يف حتديد عدد أعضاء
املجلس اتلأسييس ىلع اجلذر اتلكعييب لعدد
ّ
الساكن ويه طريقة تتبعها ُجل املجالس
املنتخبة يف ادلول ادليمقراطية وتنصح بها
املؤسسة ادلويلة ألنظمة االنتخابات .وحيث
أن اجلذر اتلكعييب لعدد الساكن ـ ابلالغ
حبسب آخر إحصاء رسيم  24504000نسمة ـ هو
اتلأسييس
 0.4429فإن عدد أعضاء املجلس
ً
املقرتح حبسب هذا القانون هو  290ممثال أو
ممثلة؛ حبيث ينوب ممثل واحد أو ممثلة واحدة
عن لك  84500نسمة.
ً
رابعا:
ضمانات حقوق األقليات والنساء في
التمثيل أو ما يسمى بنظام الكوتا

لم يضمن هذا انلظام املقرتح أي حصص
خاصة بطوائف ومذاهب دينية أو أصول
عرقية معينة ،وذلك تلكريس مبدأ املساواة
ونبذ فكرة الفصل ادليين واتلقسيم الطائيف
بني مكونات الشعب السوري ،كما أن نظام
اتلمثيل النسيب يضمن إىل حد كبري مشاركة
أن
أوسع لاكفة أطياف املجتمع السياسية .غري ً
انلظام يشمل كوتا انتخابية تضمن تمثيال
هذا ً
مقبوال لكال اجلنسني يف اجلمعية ادلستورية
وذلك لضمان مشاركة فاعلة وحقيقية لكال

اجلنسني .واهلدف احلقييق من ضمان مشاركة
حقيقية لكال اجلنسني هو ضمان مشاركة
حقيقية وفاعلة للمرأة السورية يف احلياة
السياسية ،كون املشاركة الفاعلة للمرأة
ورؤية خمتلفة
تساهم يف إعطاء نظرة جديدة
ً
للعديد من القضايا مما يساهم فعليا يف رفع
مستوى القرار السيايس يف ادلولة .وتتمثل
الكوتا يف هذا انلظام االنتخايب من خالل
آيلتني هما:
 1ـ أن تتكون لك قائمة انتخابية من عدد من
املرشحني من كال اجلنسني حبيث ال تقل
نسبة لك جنس من ربع القائمة.
 2ـ أن يكون اجلنسني ممثلني بني لك ثالث
مقاعد يف ادلائرة االنتخابية الواحدة .هذا
مقاعد
أربعة ً
يعين أنه يف دائرة مؤلفة من ً
فإن كال اجلنسني يضمن مقعدا واحدا ىلع
األقل وادلائرة املؤلفة من مخس مقاعد
يمكن أن ينتج عنها مرشح واحد من أحد
اجلنسني ،فيما ادلائرة املؤلفة من ستة مقاعد
سوف يكون فيها ىلع األقل مرشحني من
كال اجلنسني.
وحبسب انلظام االنتخايب املقرتح من قبل
بيت اخلربة السوري ،واذلي حدد عدد ادلوائر
االنتخابية باثنني وثالثني دائرة ،وبتطبيق
اآليلتني السابقتني يف تشكيل القوائم
االنتخابية واختيار الفائزين يف االنتخابات،
فإن احلد األدىن ملشاركة أي جنس من
اجلنسني يف املجلس اتلأسييس سيكون 85
ً
ممثال أو ممثلة ىلع األقل.
كما يقرتح بيت اخلربة أن يتضمن القانون
االنتخايب املؤقت إشارة واضحة تشجع
األحزاب السياسية ىلع تقديم مرشحني
االحتياجات اخلاصة ،وأن يكون
من ذوي
ً
وجودهم ملحوظا ويف أىلع قوائم املرشحني
يف االنتخابات .بعبارة أخرى ،جيب أن
تتضمن الوثيقة ادلستورية املؤقتة فقرة تنص
ىلع إضافة ما بني مقعدين إىل ثالثة مقاعد
للجمعية ادلستورية املؤلفة من  290وذلك
لألشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة
يتم انتخابهم وفق آيلة تضعها اهليئة العليا
املستقلة لالنتخابات باتلعاون مع ممثيل
املجتمعات األهلية.
ً
خامسا :الدوائر االنتخابية

تتوزع املقاعد االنتخابية ىلع  32دائرة
انتخابية حبيث ال يقل عدد املقاعد يف
ادلائرة الواحدة عن  4مقاعد ،أي أنه ال

 | 66خطة التحول الديمقراطي في سوريا

يقل عدد الساكن ًاتلابعني دلائرة ما عن
 338,000نسمة تقريبا وذلك ملا يقتضيه انلظام
النسيب يف احتساب انلتائج .ويعترب األساس
الوحيد لتشكيل ادلوائر االنتخابية هو
اتلوزع ادليمغرايف لساكن املناطق دون أي
حصص ذات طابع ديين أو عريق .وقد أراد
واضعو هذا انلظام االنتخايب أن تعتمد يف
هذه االنتخابات أصغر دوائر ممكنة ،وذلك
تلحقيق أقىص ما يمكن من العدالة وصحة
اتلمثيل احلقييق لاكفة مكونات الشعب ،إذ
أن اعتماد املحافظة بأرسها دائرة واحدة قد
يساهم يف إذابة األقليات وتمكني األغلبية من
االستحواذ ىلع احلصة األكرب ،كما أن ذلك
جيعل فئة معينة من املرشحني ويه األىلع
قدرة مايلة أو اتلابعة ألحزاب أقوى حتظى
بفرصة أكرب من حيث الوصول لاكفة مناطق
املحافظة من خالل محالت انتخابية ملكفة،
إال أنه يف الوقت نفسه ،اكن ال بد من أن ال
يقل عدد املقاعد يف ادلائرة الواحدة عن أربعة
يك يكون يف اإلماكن تطبيق انلظام ًالنسيبً ،
إذ أنه لو اكن يف ادلائرة الواحدة مقعدا واحدا
أو مقعدين أو حىت ثالثة فإن من الصعب بل
من املحال توزيعهم ىلع عدد من األحزاب
بشلك نسيب لقلة عدد املقاعد .أما ادلوائر
االنتخابية املقرتحة فيه:
محافظة دمشق:

أ ـ تعترب حمافظة دمشق منطقة إدارية واحدة.
وفق
ب ـ عدد ساكنها حبسب اإلحصاء األخري ً
سجالت األحوال املدنية  1,780,000مواطنا.
ج ـ ًعدد ممثليها يف املجلس اتلأسييس 21
ممثال.
د ـ يوزع ممثلو املحافظة ىلع دائرة واحدة.
محافظة حلب:

أ ـ تتكون حمافظة حلب من عرش مناطق
إدارية يه:
مركز املحافظة (جبل سمعان) وعني العرب
واألتارب وعفرين وابلاب ودير احلافر
وجرابلس وإعزاز ومنبج والسفرية.
ب ـ عدد ساكن حمافظة ً حلب بلغ وفق آخر
إحصاء  5927000مواطنا.
املجلس اتلأسييس عن
ج ـ عدد املمثلني يف
ً
حمافظة حلب هو  70ممثال.
د ـ يوزع ممثلو املحافظة ىلع مخسة دوائر،
ويه:
حمافظة حلب (جبل
ادلائرة األوىل :مركز
ً
سمعان) ويمثلها  43ممثال يف املجلس
اتلأسييس.
ادلائرة اثلانية :تشمل منطقيت عفرين
واألتارب ويمثلها يف املجلس اتلأسييس
 5ممثلني.

ادلائرة اثلاثلة :منطقة إعزاز ،ويمثلها يف
املجلس اتلأسييس  5ممثلني.
ادلائرة الرابعة :منطقة السفرية ودير حافر
وابلاب ،ويمثلها يف املجلس اتلأسييس 7
ممثلني.
ادلائرة اخلامسة :وتتكون من منطقة
جرابلس وعني العرب ومنبج  ،ويمثلها يف
املجلس اتلأسييس  10ممثلني.
محافظة ريف دمشق:

أ ـ تتكون من تسع مناطق إدارية يه قطنا
وداريا والزبداين واتلل والقطيفة ويربود
وانلبك وقدسيا ودوما.
حبسب
دمشق
ريف
حمافظة
ب ـ عدد ساكن
ً
اإلحصاء الرسيم األخري  1877000مواطنا.
ج ـ عدد ًممثيل املحافظة يف املجلس اتلأسييس
 22ممثال.
د ـ يوزع ممثلو حمافظة ريف دمشق ىلع ثالث
دوائر يه:
ادلائرة األوىل :تشمل مناطق قطنا وداريا
وقدسيا ،وتتمثل يف املجلس اتلأسييس
بثمانية ممثلني.
ادلائرة اثلانية :تشمل مناطق القطيفة
وانلبك ويربود واتلل والزبداين ،وتتمثل بـ
 7ممثلني يف املجلس اتلأسييس.
ادلائرة اثلاثلة :وتشمل منطقة دوما،
وتتمثل بـ  7ممثلني يف املجلس اتلأسييس.
محافظة حمص:

أ ـ تتكون منطقة محص من ست مناطق
إدارية يه مركز املحافظة (محص) ومنطاطق
املخرم ،والرسنت وتللكخ والقصري وتدمر.
حبسب
ب ـ عدد ساكن حمافظة محص
ً
اإلحصاء الرسيم األخري  2,147,000مواطنا.
ج ـ عدد ًممثيل املحافظة يف املجلس اتلأسييس
 25ممثال.
د ـ يوزع ممثلو املحافظة ىلع دائرتني هما:
ادلائرة األوىل :وتشمل ًمركز املحافظة
(محص) وتتمثل بـ  17ممثال.
ادلائرة اثلانية :تشمل مناطق تللكخ
والقصري والرسنت وخمرم وتدمر ويمثلها يف
املجلس اتلأسييس  8ممثلني.
محافظة حماة:

أ ـ تتكون من مخس مناطق يه الصقيلبية
ومصياف وحماردة والسلمية باإلضافة إىل
مركز املحافظة محاة.
آخر إحصاء يف
حبسب
ب ـ عدد الساكن
ً
حمافظة محاة هو 2113000مواطنا.
يمثل حمافظة محاة يف املجلس اتلأسييس
جـ
ً
 25ممثال.
د ـ يتوزع ممثلو املحافظة يف املجلس اتلأسييس
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ىلع ثالث دوائر يه:
املحافظة محاة
مركز
وتشمل
ادلائرة األوىل:
ً
ويمثلها يف املركز اتلأسييس  11ممثال.
ادلائرة اثلانية :وتشمل منطقة السلمية
ويمثلها يف املجلس اتلأسييس  4ممثلني.
ادلائرة اثلاثلة :وتشمل مناطق الصقيلبية
ومصياف وحماردة ويمثلها يف املجلس
اتلأسييس  10ممثلني.
محافظة طرطوس:

أ ـ تتكون املحافظة من مخس مناطق إدارية
يه :مركز املحافظة طرطوس وبانياس
ودريكيش والشيخ بدر وصافيتا.
ب ـ عدد ساكن ًاملحافظة حبسب آخر إحصاء
 954,000مواطنا.
ج ـ ًيمثل املحافظة يف املجلس اتلأسييس 11
ممثال.
د ـ يتوزع ممثلو املحافظة ىلع دائرتني هما:
ادلائرة األوىل :وتشمل مركز املحافظة
طرطوس ومنطقة صافيتا ويمثلها  7ممثلني
يف املجلس اتلأسييس.
ادلائرة اثلانية :وتشمل مناطق بانياس
ودريكيش والشيخ بدر ويمثلها 4 :ممثلني.
محافظة الالذقية:

أ ـ تتكون من أربع مناطق إدارية يه مركز
املحافظة (الالذقية) والقرداحة وجبلة
واحلفة.
الساكن حبسب آخر إحصاء
ب ـ عدد
ً
هو 1229000مواطنا.
ج _ ًيمثل املحافظة يف املجلس اتلأسييس 15
ممثال.
د ـ يتوزع ممثلوا املجلس اتلأسييس للمحافظة
ىلع دائرتني هما:
ادلائرة األوىل :مركز حمافظة الالذقية،
ويمثلها يف املجلس اتلأسييس  9ممثلني.
ادلائرة اثلانية :وتشمل مناطق احلفة
والقرداحة وجبلة ،ويمثلها يف املجلس
اتلأسييس  6ممثلني.
محافظة إدلب:

أ ـ تتكون املحافظة من مخس مناطق إدارية
يه :مركز املحافظة إدلب ،وأرحيا وحارم
وجرس الشغور ومعرة انلعمان.
ب ـ عدد الساكن ًحبسب آخر إحصاء رسيم
هو 2072000مواطنا.
ج ـ ًيمثل املحافظة يف املجلس اتلأسييس 25
ممثال.
د ـ يتوزع ممثلو املجلس اتلأسييس للمحافظة
ىلع ثالث دوائر يه:
ادلائرة األوىل :وتشمل مركز املحافظة
إدلب ،ويمثلها يف املجلس اتلأسييس 8

ممثلني.
ادلائرة اثلانية :وتشمل مناطق جرس
الشغور وحارم وأرحيا ،ويمثلها يف املجلس
اتلأسييس  10ممثلني.
ادلائرة اثلاثلة :وتشمل منطقة معرة انلعمان
ويمثلها يف املجلس اتلأسييس  7ممثلني.
محافظة درعا:

أ ـ تتكون املحافظة من ثالث مناطق إدارية
يه :مركز املحافظة دراع ،ومنطقة إزرع
والصنمني.
ب ـ عدد الساكن ًحبسب آخر إحصاء رسيم
هو 1126000مواطنا.
ج ـ ًيمثل املحافظة يف املجلس اتلأسييس 13
ممثال.
د ـ يتوزع ممثلو املجلس اتلأسييس للمحافظة
ىلع دائرتني هما:
ادلائرة األوىل :وتشمل مركز املحافظة
مركز املحافظة دراع ،وتتمثل بـ 7ممثلني يف
املجلس اتلأسييس.
ادلائرة اثلانية :وتشمل منطقيت إزرع
والصنمني ويمثلها  6ممثلني يف املجلس
اتلأسييس.
محافظة دير الزور:

أ ـ تتكون املحافظة من ثالث مناطق إدارية
يه مركز املحافظة دير الزور ومنطقيت
امليادين وابلوكمال.
ب ـ عدد الساكن ًحبسب آخر إحصاء رسيم
هو 1692000مواطنا.
ج ـ ًيمثل املحافظة يف املجلس اتلأسييس 20
ممثال.
د ـ يتوزع ممثلو املجلس اتلأسييس للمحافظة
ىلع ثالث دوائر يه:
ادلائرة األوىل :وتشمل مركز املحافظة دير
الزور ،ويمثلها يف املجلس اتلأسييس 10
ممثلني.
ادلائرة اثلانية :وتشمل منطقة امليادين،
ويمثلها يف املجلس اتلأسييس  5ممثلني.
ادلائرة اثلاثلة :وتشمل منطقة ابلوكمال
ويمثلها يف املجلس اتلأسييس  5ممثلني.
محافظة الحسكة:

أ ـ تتكون املحافظة من أربع مناطق إدارية يه
مركز املحافظة احلسكة ،ومناطق القامشيل
واملالكية وراس العني.
ب ـ عدد الساكن ًحبسب آخر إحصاء رسيم
هو 1604000مواطنا.
ج ـ ًيمثل املحافظة يف املجلس اتلأسييس 19
ممثال.
د ـ يتوزع ممثلوا املحافظة يف املجلس
اتلأسييس ىلع دائرتني هما:
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ادلائرة األوىل :وتشمل مركز املحافظة
احلسكة ومنطقة رأس العني ويمثلها يف
املجلس اتلأسييس  10ممثلني.
ادلائرة اثلانية :وتشمل منطقيت القامشيل
واملالكية ويمثلها يف املجلس اتلأسييس 9
ممثلني.
محافظة الرقة:

أ ـ تتكون املحافظة من ثالث مناطق إدارية
يه مركز املحافظة الرقة ،ومنطقيت اثلورة
وتل أبيض.
ب ـ عدد الساكن ًحبسب آخر إحصاء رسيم
هو 1008000مواطنا.
ج ـ ًيمثل املحافظة يف املجلس اتلأسييس 12
ممثال.
د ـ يتوزع ممثلوا املجلس اتلأسييس من
املحافظة ىلع دائرتني:
ادلائرة األوىل :وتشمل مركز املحافظة
الرقة ،ويمثلها يف املجلس اتلأسييس 8
ممثلني.
ادلائرة اثلانية :وتشمل منطقيت اثلورة وتل
أبيض ،ويمثلها يف املجلس اتلأسييس 4
ممثلني.

محافظة السويداء:

أ ـ تتكون املحافظة من ثالث مناطق إدارية
يه منطقة شهبا ومنطقة صلخد إضافة إىل
مركز املحافظة السويداء.
ب ـ عدد الساكن ًحبسب آخر إحصاء رسيم
هو 486000مواطنا.
ج ـ يمثل املحافظة يف املجلس اتلأسييس 6
ممثلني.
د ـ يتوزع ممثلو املجلس اتلأسييس للمحافظة
ىلع دائرة واحدة.
محافظة القنيطرة:

أ ـ تتكون املحافظة من ثالث مناطق إدارية
يه مركز املحافظة القنيطرة ،ومنطقة
فيق ومنطقة جمدل شمس (حمتلة من قبل
إرسائيل).
ب ـ عدد الساكن ًحبسب آخر إحصاء رسيم
هو 489000مواطنا بما فيها ساكن املناطق
املحتلة.
ج ـ يمثل املحافظة يف املجلس اتلأسييس 6
ممثلني.
د ـ يتوزع ممثلوا حمافظة القنيطرة يف املجلس
اتلأسييس ىلع دائرة واحدة.
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وفيما ييل جدول يرشح ادلوائر ونسبها الساكنية وعدد مقاعد ممثيل لك دائرة.
نسبة عدد سكان الدائرة
للمحافظة

الدائرة

عدد المقاعد

حمافظة العاصمة دمشق :دائرة واحدة

21

حمافظة حلب

70

األوىل :مركز املحافظة حلب (منطقة جبل سمعان)

%59.50

43

اثلانية :منطقتا عفرين واألتارب

%7.47

5

اثلاثلة :منطقة إعزاز

%7.47

5

الرابعة :مناطق ابلاب ودير حافر والسفرية

% 9.88

7

اخلامسة :مناطق عني العرب وجرابلس ومنبج

%15.50

10
22

حمافظة ريف دمشق
األوىل :مناطق قطنا وداريا وقدسيا

% 37.1

8

اثلانية :مناطق القطيفة وانلبك واتلل ويربود والزبداين

% 32.6

7

اثلاثلة :منطقة دوما

%30.3

7
25

حمافظة محص
األوىل :مركز املحافظة محص

%67.7

17

اثلانية :مناطق تل لكخ وخمرم والرسنت والقصري وتدمر

% 32.3

8
25

حمافظة محاة
األوىل :مركز املحافظة محاة

%46.6

11

اثلانية :منطقة السلمية

%13.9

4

%40.5

10

اثلاثلة :مناطق الصقيلبية ومصياف وحماردة
حمافظة طرطوس
األوىل :مركز املحافظة طرطوس ومنطقة صافيتا
اثلانية :مناطق بانياس والشيخ بدر ودريكيش

11
%58.7

7

%41.3

4

حمافظة الالذقية
األوىل :مركز املحافظة الالذقية
اثلانية :مناطق احلفة والقرداحة وجبلة

15
%60

9

%40

6

حمافظة إدلب
األوىل :مركز املحافظة إدلب

25
% 31

8

اثلانية :منطقة معرة انلعمان

% 29

7

اثلاثلة :مناطق أرحيا وجرس الشغور وحارم

% 40

10
20

حمافظة دير الزور
األوىل :مركز املحافظة دير الزور

% 49

10

اثلانية :منطقة امليادين

%25

5

اثلاثلة :منطقة ابلوكمال

%26

5

حمافظة احلسكة
األوىل :مركز املحافظة احلسكة وراس العني

% 50.9

10

اثلانية :منطقة القامشيل ومنطقة املالكية

% 49.1

9
12

حمافظة الرقة
األوىل :مركز املحافظة الرقة

% 63.6

8

اثلانية :منطقيت اثلورة وتل أبيض

% 36.4

4
13

حمافظة دراع
األوىل :مركز املحافظة دراع

% 50.8

7

اثلانية :منطقيت أزرع والصنمني

% 49.2

6

حمافظة السويداء  :دائرة واحدة

6

حمافظة القنيطرة  :دائرة واحدة

6
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يعد نظام التمثيل النسبي
االفضل في الحالة السورية،
فاألنظمة االنتخابية تتعدد
و تتنوع و تعتمد دول كثيرة
أنظمة انتخابية تتناسب
عادة مع واقعها السياسي
و تنوعها المجتمعي،
و يمكن للدول أن تغير
ً
أحيانا
أنظمتها االنتخابية
مراعاة للتطورات التي
تطرأ على مجتمعاتها

يجب أن تضم الهيئة
المستقلة العليا لالنتخابات
ً
مستقال
عضوا
ما بين 11-7
ً
بشكل كامل عن أي
انتماءات سياسية ويتمتعون
بالمسؤولية والمرونة
واالحترام والكفاءة العالية.
ويجب أن يمثل أعضاء الهيئة
جميع المجموعات اإلثنية و
العرقية والقومية و الدينية

يعد نظام اتلمثيل النسيب األفضل يف
احلالة السورية ،فاألنظمة االنتخابية تتعدد
وتتنوع وتعتمد دول كثرية أنظمة انتخابية
تتناسب اعدة مع واقعها السيايس وتنوعها
ويمكن لدلول أن تغري أنظمتها
املجتميع،
ً
االنتخابية أحيانا مرااعة للتطورات اليت
تطرأ ىلع جمتمعاتها ،أو بعد اتضاح فشل نظام
معني يف تلبية تطلعات شعوبها حنو تمثيل
أفضل .ويف العموم تعمل انلظم االنتخابية
ىلع ترمجة األصوات اليت يتم اإلدالء بها يف
االنتخابات إىل عدد املقاعد اليت تفوز بها
األحزاب واملرشحني املشاركني بها ،وتعترب
مسألة انتقاء انلظام االنتخايب من أهم
القرارات بالنسبة ألي نظام ديمقرايط.
فيف اغبلية األحيان يرتتب ىلع انتقاء نظام
انتخايب معني تبعات كبرية ىلع مستقبل احلياة
السياسية يف ابلدل املعين ،حيث أن انلظم
االنتخابية املنتقاة حتدد القضايا األساسية
ً
اليت اغبلا ما يدور نقاش حوهلا مثل ،طريقة
االقرتاع (هل يتم استخدام نظام األغلبية،
أو النسبية ،أو املختلطة أو غريها ،وما يه
املعادلة احلسابية اليت تستخدم الحتساب
املقاعد املخصصة للك فائز) وتركيبة ورقة
االقرتاع (هل يصوت انلاخب ملرشح واحد
أو لقائمة حزبية ،وهل بإماكنه اتلعبري عن
خيار واحد أو جمموعة من اخليارات) وحجم
ادلائرة االنتخابية (وهنا ال يتعلق األمر فقط
بعدد انلاخبني املقيمني ضمن حدود ادلائرة
الواحدة ،ولكن بعدد املمثلني ًاذلين يتم
انتخابهم عن لك دائرة انتخابية أيضا).8ورغم
أن انلظام االنتخايب ال يغطي اجلوانب اإلدارية
للعملية االنتخابية (كتوزيع مقرات االقرتاع،
أو تسمية املرشحني ،أو تسجيل انلاخبني ،أو
اجلهاز اإلداري للعملية االنتخابية ،إلخ) إال
أن هذه املسائل ىلع درجة بالغة من األهمية،
حيث يؤدي عدم ضبطها إىل تقويض الفوائد
املرجوة من أي نظام انتخايب يتم اختياره .كما
وأن تصميم انلظام االنتخايب يؤثر يف جماالت
أخرى من قوانني االنتخابات :فاختيار انلظام
االنتخايب هل تأثريه ىلع طريقة حتديد ادلوائر
االنتخابية ،وكيفية تسجيل انلاخبني ،وكيفية

تصميم أوراق االقرتاع ،وكيفية فرز األصوات،
باإلضافة إىل العديد من اجلوانب األخرى
للعملية االنتخابية.
ً
واعدة ما تتأثر القرارات املتخذة الختيار
نظام انتخايب معني بعاملني اثنني هما :افتقاد
القوى السياسية لدلراية الاكفية حول انلظم
االنتخابية ،ما ينتج عنه غياب الويع الاكمل
حول خمتلف اخليارات املتوفرة وانلتائج املرتتبة
ىلع لك منها؛ أو ىلع العكس من ذلك ،استغالل
القوى السياسية دلرايتها الكبرية بتفاصيل
انلظم االنتخابية لدلفع باجتاه اعتماد نظم
تعتقد أنها تتالئم بشلك أفضل مع مصاحلها
احلزبية .وباإلضافة إىل انلتائج املحسوبة
ً
مسبقا ،يمكن أن ينتج عن عملية انتقاء
انلظام االنتخايب تبعات لم تكن يف احلسبان
حلظة اختيارها .ذللك فقد ال تكون اخليارات
السياسية ىلع
املتخذة يه األفضل لصحة احلياة ً
املدى الطويل ،وقد ينتج عنها أحيانا تبعات قد
تكون اكرثية بالنسبة للعملية ادليمقراطية
يف ابلدل املعين .وعليه ،فإن اخللفية وراء انتقاء
انلظام االنتخايب قد تكون بنفس أهمية اخليار
املعتمد ذاته .فعملية انتقاء انلظام االنتخايب يه
مسألة سياسية بادلرجة األوىل ،وليست مسألة
فنية يمكن ًملجموعة من اخلرباء املستقلني
معاجلتها .واغبلا ما تكون املصالح السياسية يف
صلب االعتبارات ،إن لم تكن االعتبار األهم،
ما جيعل احلسابات السياسية قصرية املدى
تطىغ ىلع املصالح األكرب للنظام السيايس العام.
يف لك األحوال وحىت تتحقق املصالح
العليا للمجتمع املعين ،جيب أن حيقق انلظام
االنتخايب املختار أفضل مستويات اتلمثيل
حىت تتوافر حوافز تـحقيـق املصـاحلـة
الوطنية وتـمكيـن احلـكومـات مـن
اتلـمتـع باالسـتقـرار والكفـاءة ،وإخضـاعها
للمسـائلـة من قبل ممثيل الشعب وحتـفيـز
نشوء ومشاركة األـحزاب السـياسـية ،ىلع أن
يتم أـخذ املعـاييـر الـدويلـة باحلسـبان أثناء
السيع تلحقيق هذه األهداف(.)9

المؤسسة االنتخابية واإلطار القانوني
جيب أن تكون العمليات االنتخابية
خالل املرحلة االنتقايلة حمددة ومتضمنة
تفاصيل إجراءها بوثيقة دستورية مؤقتة
يتم وضعها من قبل اجلمعية ادلستورية اليت
تعمل كهيئة ترشيعية مؤقتة تمثل الشعب
السوري ،وجيب أن حتدد الوثيقة ادلستورية
املؤقتة ،واملصادق عليها من قبل اجلمعية،

القواعد العامة املرتبطة بإجراء االنتخابات
واالستفتاء املقرتح ىلع ادلستور ،وجيب أن
تتضمن هذه القواعد أمور أساسية مثل ماهية
انلظام االنتخايب املقرتح ،إنشاء هيئة مستقلة
عليا لالنتخابات ،إنشاء آيلة لفض املنازاعت
االنتخابية بإماكنها أن تنظر يف الشاكوى،
معايري كفاءة األحزاب السياسية واملرشحني
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يجب أن تضم الهيئة العليا
المستقلة لالنتخابات
مجموعة من خبراء السكان
بما يسمح لها بإنشاء قاعدة
بيانات مفصلة حول سكان
المناطق اإلدارية حتى
تتمكن من رسم الحدود
بين الدوائر االنتخابية

يجب أن تراعي االقتراحات
المتعلقة بالنظام االنتخابي
القواعد الدولية السائدة
وأفضل الممارسات المطبقة
في االنتخابات الديموقراطية

وانلاخبني ،واحلقوق ادليمقراطية األساسية
للسوريني.
ويعد إنشاء هيئة مستقلة عليا مؤقتة ً
لإلرشاف ىلع االنتخابات يف سوريا أمرا
ً
جوهريا خالل هذه املرحلة ،وجيب مرااعة أن
تتضمن صالحيات هذه اهليئة ما ييل:
• تقديم املشورة للجمعية ادلستورية خالل
قيامها بوضع مسودة قانون االنتخاب املؤقت
وقانون األحزاب املؤقت واالستفتاء.
• وضع اتلعليمات واإلجراءات اليت تفصل
وتفرس قانون االنتخابات املؤقت وقانون
األحزاب املؤقت.
• اإلرشاف ىلع لك جوانب العملية االنتخابية
بما يضمن حريتها ونزاهتها وتمثيلها ألوسع
رشائح املجتمع ،وحىت جيري ضمان ذلك
جيب:
 إنشاء سجل بأسماء انلاخبني. تسجيل األحزاب املشاركة يف االنتخابات. توعية انلاخبني ،وتثقيفهم حول انلظاماالنتخايب اجلديد.
 الـتأكد من حسن سري العملية االنتخابية.ّ
 إحصاء وعد األصوات وجدولة وإعالننتائج االنتخابات.
املستقلة ً العليا
اهليئة
جيب أن تضم
ً
لالنتخابات ما بني  7ـ  11عضوا مستقال بشلك
اكمل عن أي انتماءات سياسية ويتمتعون
باملسؤويلة واملرونة واالحرتام والكفاءة
العايلة .وجيب أن يمثل أعضاء اهليئة مجيع
املجمواعت اإلثنية والعرقية والقومية وادلينية
يف سوريا وأن تكون متوازنة من حيث ً
أعضاء اهليئة أن يكونوا خليطا
اجلنسً ،وىلع ً
متجانسا وواسعا من اخلربات والكفاءات
خرباء يف شؤون القضاء
وجيب أن يضموا
ً
واتلحكيم (قضاة مثال) وأكاديميني ،وممثيل
منظمات جمتمع مدين وجممواعت هامشية
(مثل أصحاب االحتياجات اخلاصة) وخرباء
واإلدارة ًاتلنفيذية .ويمكن أن
يف املعلوماتية ً
تضم اهليئة خبريا دويلا ـ ال يصوت يف اللجنة
ـ يستطيع أن يقدم استشارات عرب املقارنة مع
اتلجارب اإلقليمية وادلويلة.
ويمكن أن يرشف ىلع عملية اختيار اهليئة
املستقلة العليا لالنتخابات جلنة مستقلة
ونزيهة يتم تعيينها من قبل اجلمعية ادلستورية
املؤقتة ،وبعد اختيار أعضاء اللجنة جيب أن
يعقبها جلسات استماع من قبل اجلمعية
ادلستورية وذلك قبل املصادقة ىلع تعيينها.
تقوم اهليئة املستقلة العليا لالنتخابات بتعيني
جلان انتخابية فرعية يف مجيع ادلوائر االنتخابية،

وتقوم هذه بدورها بتعيني جلان انتخابية يف
مراكز االنتخاب ضمن ادلائرة االنتخابية .يف
هذا ابلناء اهلريم تكون هناك قواعد وإجراءات
صارمة للتأكد من أن مجيع اللجان االنتخابية
وىلع خمتلف املستويات تتمتع بدرجة اعيلة من
االستقاليلة واتلمثيل وأن تكون متوازنة وغري
منحازة.
وجيب أن تكون اهليئة املستقلة العليا
لالنتخابات مدعومة جبهاز كفؤ وذو إماكنات
تقنية كبرية يطلق عليه اسم «سكرتاريا
اهليئة املستقلة العليا لالنتخابات» يرأسها
موظف رفيع دليه عدد مناسب من املوظفني
واملسؤولني امليدانيني ىلع املستويني الوطين
واملناطيق.
ً
وإىل جانب ما ذكر سابقا ،جيب أن يتضمن
قانون االنتخاب املؤقت اجلوانب اتلايلة:
• حتديد واضح دلور اهليئة املستقلة العليا
لالنتخابات ولك اللجان واألجهزة املتفرعة
عنها وادلاعمة هلا مثل اهليئات القضائية
واألمنية املسؤولة عن تنفيذ ادلورة
االنتخابية.
• وضع قواعد شاملة ناظمة لتسجيل لك من
انلاخبني واألحزاب واملرشحني ،واالقرتاع
(يف االنتخابات اليت جتري خالل يوم واحد)
ّ
وعد األصوات ،ومراجعة وإعالن انلتائج.
• وضع إجراءات تضمن مصداقية العملية
االنتخابية وتكشف اتلالعب والغش.
• تسهيل والسماح بوجود رقابة حملية ودويلة
ىلع العملية االنتخابية.
• حتديد مسؤويلات اهليئة العليا املستقلة
لالنتخابات بتوعية انلاخبني واتلعاون
اللصيق مع األحزاب السياسية واملجتمع
املدين حول هذا املوضوع.
• وضع جداول زمنية مفصلة ومواعيد نهائية
لاكفة جوانب العملية االنتخابية.
• وضع قواعد مفصلة لفض املنازاعت
االنتخابية بما فيها كيفية تقديم الشاكوى،
وتعديل انلتائج واتلنفيذ.
• جيب أن تضم اهليئة العليا املستقلة
لالنتخابات جمموعة من خرباء الساكن بما
يسمح هلا بإنشاء قاعدة بيانات مفصلة حول
ساكن املناطق اإلدارية حىت تتمكن من رسم
احلدود بني ادلوائر االنتخابية (دمج املناطق
أو فصلها حبسب عدد الساكن وتوزعهم)،
أو يمكن تعيني هيئة مستقلة لرسم حدود
ادلوائر االنتخابية يتم تعيينها من قبل اجلمعية
الوحيدة
ادلستورية املؤقتة ،تكون مهمتها
ً
رسم احلدود بني ادلوائر االنتخابية استنادا إىل
أفضل قاعدة بيانات ممكنة خاصة بالساكن
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وحتديد عدد املقاعد املناسب للك دائرة.
• ال يعتقد بيت اخلربة أن ادلوائر الفردية وفق
نظام اتلصويت األكرثي هو خيار واقيع
ألن رسم دوائر وفق هذا انلظام سوف يعزز ً
األحزاب الكبرية وسوف يشلك موضواع
نفوذ ً
خالفيا .كما أن نظام ادلوائر احلايل (تقسيم
سوريا إىل أربعة عرشة دائرة انتخابية حبسب
عدد حمافظات سوريا) سوف يتم جتاوزه ليس
فقط ألن هذا اتلقسيم هو من بقايا حكم
ابلعث ،بل األهمً من ذلك أن املحافظة تشلك
دائرة كبرية جدا خللق نوع من اتلواصل بني
املجتمعات املحلية وممثليها يف الربملان .ىلع
العكس من ذلك ،يسمح انلظام النسيب ذو
القائمة املفتوحة يف دوائر انتخابية أصغر
للناخب باتلصويت ملرشحني يعرفهم ويثق
بهم ويمكنه حماسبتهم.
االنتخايب كوتا انتخابية
• يتضمن هذا ًانلظام ً
تضمن تمثيال مقبوال لكال اجلنسني يف
اجلمعية ادلستورية.
• يقرتح بيت اخلربة أن يتضمن القانون
االنتخايب املؤقت إشارة واضحة تشجع
األحزاب السياسية ىلع تقديم مرشحني من
ذوي االحتياجات اخلاصة .وجيب أن يكون
وجودهم ملحوظا ويف أىلع قوائم املرشحني يف
االنتخابات .بعبارة أخرى ،جيب أن تتضمن
الوثيقة ادلستورية املؤقتة فقرة تنص ىلع
إضافة ما بني مقعدين إىل ثالثة مقاعد
اجلمعية ادلستورية املؤلفة من  290وذلك
لألشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة
يتم انتخابهم وفق آيلة تضعها اهليئة العليا
املستقلة لالنتخابات باتلعاون مع ممثيل
املجتمعات األهلية.
• يهدف القانون االنتخايب املقرتح إىل إجراء
انتخابات أويلة خالل املرحلة االنتقايلة
يتحقق فيهما رشيط احلرية والعدالة
تجري أول انتخابات برلمانية
فعلية ،وعليه يجب إعطاء
الجمعية الدستورية فترة
سنة كاملة لتأسيس نفسها
وكتابة مسودة الدستور
وعرض هذه المسودة على
االستفتاء العام .سوف
تسمح هذه السنة بعملية
كتابة مسودة دستور تكون
شاملة وشفافة حيث يشارك
جميع فئات المجتمع في هذا
العمل التأسيسي الضروري.

للشعب السوري ،وبما يسمح بكتابة دستور
جديد .وجيب أن تؤدي هذه االنتخابات إىل
فرز مجعية دستورية ذات تمثيل شعيب واسع
ترشف ىلع وضع ادلستور املستقبيل لسوريا
وعمل كهيئة ترشيعية مؤقتة خالل الفرتة
االنتقايلة .تقوم اجلمعية ادلستورية املنتخبة
بتشكيل جلنة حمايدة تمثل أطياف الشعب
السوري اكفة لصياغة مسودة ادلستور
وتكون مدعومة بمجموعة من اخلرباء
ادلستوريني .وبمجرد االتفاق ىلع مسودة
ادلستور داخل اجلمعية ادلستورية ،جيري
االستفتاء عليها من قبل الشعب السوري
تمهيدا إلقرارها (املرحلة االنتخابية اثلانية).
• جيب أن يتضمن ادلستور اجلديد اذلي جرت
املوافقة عليه من قبل الشعب مواد وفقرات
تتناول كيفية تغيري انلظام االنتخايب املؤقت،
حيث جيب أن حيدد ادلستور كيفية االنتقال
إىل املرحلة ًاالنتخابية اثلاثلة ـ انتخابات
برملانية اغبلا ـ وللك االنتخابات املستقبلية
اليت تليها.
• جيب أن ترايع االقرتاحات املتعلقة
بانلظام االنتخايب القواعد ادلويلة السائدة
وأفضل املمارسات املطبقة يف االنتخابات
ادليمقراطية ،بما فيها تلك اليت تلحظها
خمتلف الوثائق الصادرة عن األمم املتحدة
مثل «الرشعة ادلويلة للحقوق املدنية
والسياسية» لعام  ،1966وخاصة الفقرة رقم
 25اليت تنص ىلع احلق يف املشاركة يف الشأن
العام ،وحق االنتخاب وحق اتلمتع بالوصول
إىل اخلدمات العامة.
• جيب تضمني القواعد العامة للنظام
االنتخايب يف الوثيقة ادلستورية املؤقتة ،أما
األمور اتلفصيلية فيجري اتلعامل معها يف
قانون االنتخاب املؤقت.
(إضافة خارطة لدلوائر االنتخابية)

الجداول الزمنية
سوف تشلك رغبة املجتمع يف احلصول
ىلع حكومة منتخبة ودستور جديد خالل
املرحلة االنتقايلة اعمل ضغط ىلع املدى
الزمين املقرتح إلجراء االنتخابات ىلع خمتلف
املستويات .مع ذلك ال بد من إتاحة مدى زمين
معقول إلجراء االنتخابات وفق معايري مقبولة.
إذ جيب أن تكون هناك فرتة ال تقل عن ثالثة
أشهر بني إقرار انلصوص ادلستورية املتعلقة
بإنشاء اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات
وتشكيل هذه اهليئة ،ألن ذلك يتطلب اختيار
دقيق ألعضاء هذه اهليئة وجلسات استماع
ومصادقة ىلع تعييناتهم داخل اجلمعية

ادلستورية .بعد تشكيل اهليئة حيتاج األمر
إىل ستة أشهر حىت تتم صياغة وإقرار قانوين
االنتخابات واألحزاب املؤقتني .خالل هذه
الفرتة تقوم اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات
بتنظيم نفسها وتشكيل جلانها الفرعية ىلع
املستويني الوطين واملحيل .بعد إقرار هذين
القانونني سوف حيتاج األمر إىل ستة أشهر
أخرى إلجراء االنتخابات ،وخالل هذه الفرتة
يتم رسم احلدود بني ادلوائر االنتخابية ،وهو
أمر معقد حبد ذاته بسبب طبيعته اخلالفية.
تشلك هذه الفرتات اثلالث ما جمموعه 15
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ً
شهرا كحد أقىص حىت جتري أول انتخابات
برملانية فعلية ،وعليه جيب إعطاء اجلمعية
ادلستورية فرتة سنة اكملة تلأسيس نفسها
وكتابة مسودة ادلستور وعرض هذه املسودة

ىلع االستفتاء العام .سوف تسمح هذه السنة
بعملية كتابة مسودة دستور تكون شاملة
وشفافة حيث يشارك مجيع فئات املجتمع يف
هذا العمل اتلأسييس الرضوري.
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التوصيات
من أجل انتخاب جملس تأسييس ممثل بشلك
حقييق لاكفة أطياف الشعب السوري ،ومن
خالل ذات املسار السيايس املقرتح للمرحلة
االنتقايلة يف سوريا واملبني يف الفصلني اثلالث
والرابع ،يويص بيت اخلربة السوري بما ييل:
• أن تقوم احلكومة االنتقايلة بتشكيل هيئة
لإلرشاف ىلع االنتخابات بعد اتلوافق
بني احلكومة والقوى السياسية خالل
مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر ىلع إصدار
مرسوم تشكيل احلكومة ،وتقوم هذه اهليئة
باملساعدة يف إعداد قانون االنتخاب ورسم
ادلوائر االنتخابية.
• تصدر احلكومة االنتقايلة خالل مدة ال
تزيد عن ستة أشهر ىلع تشكيل اهليئة العامة
لالنتخابات يف مرسوم قانون األحزاب
املؤقت وقانون انتخاب اجلمعية اتلأسيسية
املخولة بوضع ادلستور اذلي وضعته اهليئة،
وتعلن عنه يف وسائل اإلعالم الرسمية،
وتقوم حبمالت تثقيفية للمواطنني حول هذا
القانون.
• تقوم احلكومة االنتقايلة بتحديد موعد
إجراء انتخابات اجلمعية اتلأسيسية املخولة
بوضع دستور سوريا يف ذات مرسوم تشكيلها
(أحد بنود اإلعالن ادلستوري املكمل
دلستور  ،)1950ىلع أن يكون هذا املوعد
ضمن مدة ال تزيد عن ستة أشهر من تاريخ
إعالن قانوين األحزاب واالنتخابات املؤقت.
• تيهء احلكومة االنتقايلة لك ما يلزم إلتمام
هذه االنتخابات يف موعدها املحدد.
• يمكن اتلوافق بني القوى السياسية ىلع أن
تقوم احلكومة بإصدار قانون عمل اجلمعية
اتلأسيسية اذلي ينظم جدول أعماهلا وآيلة
مناقشة املواد واعتمادها ،أو أن يكون ذلك
من صالحيات اجلمعية.

• كما يويص بيت اخلربة السوري ،احلكومة
السورية واهليئة العليا املستقلة لالنتخابات
بتبين قانون االنتخابات اذلي وضعه بيت
اخلربة بعد دراسة حثيثة لاكفة أنظمة
االنتخابات ولظروف املجتمع السوري
االستثنائية واملعقدة ،واذلي يقوم بشلك
موجز ىلع انلقاط اتلايلة:
 -1اعتماد آخر إحصاء رسيم لعدد الساكن
صادر يف مطلع اعم  2011وآخر تقسيم
إداري موجود يقسم املحافظات إىل مركز
وعدة مناطق أونوايح.
عدد مقاعد املجلس اتلأسييس 290
ً -2
مقعدا وهو اجلذر اتلكعييب لعدد الساكن.
 -3استخدام انلظام النسيب يف حتديد
الفائزين باملقاعد انليابية ،واعتماد نظام
القائمة املفتوحة.
 -4ضمان تمثيل مقبول لكال اجلنسني يف
املجلس؛ ويضمن القانون املقرتح وجود
ً
 85ممثال للنساء واألقليات.
 -5اعتماد أكرب عدد ممكن من ادلوائر
االنتخابية برشط أن ال يقل عدد املقاعد
يف لك دائرة عن أربعة مقاعد من أجل
تطبيق انلظام النسيب يف احتساب انلتائج،
وحبسب القانون املقرتح فإن عدد ادلوائر
االنتخابية هو 32دائرة.

