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فك شفرة عملية السالم السورية
ما هو مضمون قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
رقم 5522؟
 .1التمهيد



بعد ما يقارب الخمسة أعوام من الحرب توجد مساع دبلوماسية
مجددة للتوصل لنهاية للصراع في سورية .وبينما يبدو أي قرار
سريع بعيدا عن المنال نظرا لمدى تشرذم أطراف الصراع على
المستوى السوري واإلقليمي والدولي ،فقد تم خالل المفاوضات
الدولية في فيينا االتفاق على معايير عريضة لعملية سالم .إن
التأييد الكبير لالتفاق من قبل طيف واسع من البلدان في إطار
الفريق الدولي لدعم سورية (الفريق الدولي) هو أمر غير مسبوق
ويمنح لالتفاق أساسا معينا .وقد أكد مجلس األمن على االتفاقات
في قراره رقم  5522بتاريخ  11ديسمبر /كانون األول .5112
وبينما يسود الكثير من الشك حول إمكانية نجاح عملية السالم،
فإن القرار على األقل يساعد في صياغة العملية الدبلوماسية.
يرتكز القرار إلى العناصر األساسية التالية:
 وقف إطالق النار في كل أنحاء سورية بين أطراف
النزاع باستثناء الجماعات اإلرهابية كما يحددها مجلس
1
األمن التابع لألمم المتحدة.
 عملية تفاوض في جنيف بتيسير من األمم المتحدة بين
الحكومة والمعارضة من شأنها أن تؤدي إلى:
" oحكم شامل للجميع"
 oدستور جديد
 oانتخابات في غضون  11شهرا ،هذا يعني
بحلول شهر حزيران /يونيو ( 5112بيد أن
البعض يفسرون المواعيد بشكل مختلف
وينطلقون من إجراء االنتخابات في كانون
الثاني /يناير )5111
هناك مصطلحات متضمنة في قرار مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة تعد ملتبسة وغير واضحة ،وقد كان هذا الثمن الذي يتعين
دفعه للتوصل إلى نص متفق عليه في ضوء اآلراء المتباينة بين
أعضاء مجلس األمن التابع لألمم المتحدة على عدد من المسائل
الجوهرية مثل مستقبل الرئيس السوري بشار األسد.





وبالتوازي مع المفاوضات السورية المزمع إجراؤها في
جنيف والتي بدأت في  25كانون الثاني /يناير 2016
ومن المقرر أن تستأنف في  52شباط /فبراير ،5112
فإن الفريق الدولي سوف يواصل محادثاته في فيينا .إن
إطار العملية من حيث المبدأ تشكله الوثائق الخمس
التالية :قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم
 2254بتاريخ  18كانون األول /ديسمبر  2015والذي
2
يؤكد جميع الوثائق التالية ويضمن بقاؤها ملزمة.
بيانا فيينا( 3تشرين األول /أكتوبر وتشرين الثاني/
نوفمبر  )5112الصادران عن الفريق الدولي لدعم
سورية.
بيان جنيف الصادر عن مجموعة عمل سورية بتاريخ
4
 01حزيران /يونيو .5115

من وجهة نظر القانون الدولي فإن قرار مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة يتمتع بين جميع الوثائق الخمس بأعلى سلطة قانونية كونه
يمثل القانون الدولي الملزم .وكما سيتبين فإن قرار مجلس األمن
يغير معايير البيانات واإلعالنات السابقة في بعض جوانبها ،لكنه
في معظم الحاالت فإنه ملتبس المعنى بشكل يكفي لعدم معارضته
الصريحة ألي من الوثائق األخرى.
إن الفارق األساسي يكمن في أن بيان جنيف تضمن تفاصيل أكثر
ومطالب أكثر حزما بالتغيير في الحكومة السورية في المجمل
بينما احتوت بيانات فيينا على تفاصيل أقل .وبما إن قرار مجلس
األمن يؤيد جميع هذه الوثائق فإن المذكرة اإلعالمية تقتبس
الوثائق فقط حيثما تحتوي نصا محددا ذي صلة.

http://www.un.org/press/en/2015/sc12171.doc.htm 2
 3البيانات المشتركة حول نتيجة المحادثات حول سورية في فيينا بتاريخ
 01تشرين األول /أكتوبر http://www.auswaertiges-( 5112
amt.de/DE/Infoservice/Presse/Meldungen/2015/151030%2
 )0BM%20Wien.htmlوبيان الفريق الدولي بتاريخ  12تشرين الثاني/
نوفمبر 5112
()http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/11/249511.htm
4
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أنظر النقطة رقم  1في قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

http://www.un.org/News/dh/infocus/Syria/FinalCommuniq
ueActionGroupforSyria.pdf

إن هذذه المذذذكرة تعذرض بعذذض األفكذذار المتمحذورة حذذول جوانذذب
كتابة الدستور واالنتخابات المتضمنة في قرار مجلس األمن التابع
لألمم المتحذدة وفذي البيانذات المذذكورة .وبينمذا تبذدو هذذه الجوانذب
ذات أولوية ثانويذة فذي وقذت يتبذوأ فيذه االتفذاق علذى وقذف إطذالق
النذذار المهمذذة الرئيسذذية األولذذى ،فذذإن الجوانذذب المتعلقذذة بالدسذذتور
واالنتخابات تضفي سذياقا هامذا علذى توقعذات الفذاعلين المختلفذين.
فالشذذذكل النهذذذائي المحتمذذذل للدسذذذتور الجديذذذد أو للنظذذذام االنتخذذذابي
سوف يؤثر على حسابات الفاعلين فيما يتعلذق بالمكاسذب المحتملذة
لهذذذم علذذذى المذذذدى الطويذذذل المترتبذذذة علذذذى التخلذذذي عذذذن األسذذذلحة
والجلذذوح حذذول طاولذذة المفاوضذذات .وهنذذاك ضذذمانات دسذذتورية
معينة يمكن أن تكون شذرطا ال غنذى عنذه بالنسذبة لذبعض الجهذات
المعنية ،منها على سبيل المثال ضذمانات متعلقذة بحمايذة األقليذات.
واقتباسا لكلمات قرار مجلس األمن فإن األمر يدور حول “الصـلة
الوثيق ة بذين وقذف إطذالق النذار وانطذالق عمليذة سياسذية موازيذة”
(النقطذذة  .)2باإلضذذافة إلذذى ذلذذك وبذذالنظر إلذذى الجذذدول الزمنذذي
الطموح لقرار مجلس األمن التذابع لألمذم المتحذدة (النقطذة  )9فإنذه
مذن المذرجح أن تذتم مناقشذة المسذائل الدسذتورية بشذكل فذوري فذي
إطار محادثات جنيف.

 .5عملية سياسية مائعة
ولكي نفهم التطورات المرجح حدوثها في األشهر القادمة في
جنيف فإنه من المهم أن نشير إلى أن عملية السالم المرتقبة هي
عملية مائعة للغاية .بل واألكثر من ذلك أن أحد التحديات
الجوهرية سوف يتمثل في االتفاق على األشخاص والجهات
المقصودة بمصطلح “المعارضة” واإلبقاء على هذه االتفاق قائما
وتحديد موفدي المعارضة الذين يمكنهم المشاركة فعليا في
محادثات جنيف وفي عملية السالم األوسع نطاقا.
إن قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة يطالب المبعوث
الخاص لألمين العام لسورية ،ستافان دي مستورا ،باالجتماع
بممثلي الحكومة السورية والمعارضة في إطار مفاوضات رسمية
حول عملية سياسية انتقالية .ولكن الوثائق العديدة المذكورة أعاله
ال تقدم توجيهات حول األشخاص والجهات التي تمثل المعارضة
باستثناء معطى أن “الجماعات اإلرهابية ،على النحو الذي يعينه
مجلس األمن” ال يتعين ضمها في هذه العملية .ال توجد أي
مجموعة في المعارضة تتمتع بالشرعية االنتخابية ،وهي تنقص
أيضا الحكومة ،إذ أن سورية لم تجر انتخابات ديمقراطية ذات
مصداقية.
يمثل “ االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”
المؤسس عام  5115أكبر مجموعة معارضة .ولكن عالقاته مع
مجموعات المعارضة األخرى تعكس التشرذم السائد بين صفوف
المعارضة .يدعم االئتالف كل من لجان التنسيق المحلية والجيش
السوري الحر ،لكنه ال يتمتع بدعم حزب االتحاد الديمقراطي
الكردي ( .)PYDولكن المجلس الوطني الكردي عضو في
االئتالف الوطني ،وهو منظمة أنشئت في إربيل /كردستان
العراق وتدعمها حكومة إقليم كردستان العراق .وكان المجلس
الوطني السوري المشكل عام  5111ممثال في االئتالف الوطني،
لكنه انسحب رسميا بسبب الخالف حول مشاركة االئتالف في
محادثات جنيف  ٢والتي جرت في كانون الثاني /يناير 5112
ولكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق.
2

يبرز البند  9من قرار مجلس األمن مهمة تمثل تحديا“ :إيجاد فهم
مشترك داخل الفريق الدولي لدعم سورية لألفراد والجماعات
الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم إرهابيين” ،وهو ما سيحدد بدوره
5
أهليتهم للمساهمة في تمثيل المعارضة.
يحمل هذا السؤال بعدين :فعلى المستوى األول تنزعج الكثير من
مجموعات المعارضة من اعتبار بعض المجموعات إرهابية ،إذ
أن من وجهة نظرها الحكومة السورية هي من بدأت الحرب وهي
المتهم الرئيسي عن الغالبية العظمى من ضحايا الحرب .وعلى
مستوى آخر يعد شمل بعض المجموعات المسلحة في المحادثات
السياسية أمرا جوهريا من أجل التقدم نحو السالم.
نجح اجتماع الرياض الذي أقيم بين  9و 11كانون األول /ديسمبر
 5112في جمع مجموعات المعارضة الرئيسية مما شمل أيضا
ممثلي بعض المجموعات المسلحة .وقد سمح بتحديد لجنة
مفاوضات مكونة من  02عضوا تم من بين صفوفهم اختيار فريق
تفاوض أساسي مكون من  12عضوا .وقد غابت المجموعات
الكردية إلى حد كبير في الرياض في ظل مزاعم بمحاولة تركيا
إلقصاء الممثلين األكراد من المفاوضات .وتم فقط انتخاب
الكردي عبد الحكيم بشار في لجنة المفاوضات على أساح
عضويته في االئتالف الوطني 6.وأقام الجانب الكردي اجتماعا
منفصال 7في ديريك التركية ،وهذا بشكل مواز تقريبا الجتماع
الرياض 8.إن شمل الجانب الكردي المحتمل سيمثل أحد التحديات
التي يتعين مواجهتها إبان محادثات جنيف .لقد أدت ضرورة
انتداب فريق تفاوضي إلى جنيف إلى نوع من التماسك الرسمي
خالل اجتماع الرياض .ولكن من المتوقع أن تبقى هذه الصيغة
مائعة إلى حد ما ،مما يعني أن ممثلي المعارضة غير المشمولين
في الفريق األساسي يمكنهم الحضور على هامش المفاوضات
والتعبير عن مواقفهم خالل المحادثات على هامش المحادثات ،أو
أنه من الممكن إدماجهم في الفريق التفاوضي .لقد سبق واتسم

 1“ 5ـ يكرر دعوته الواردة في القرار  )5112( 5529والموجهة إلى الدول
األعضاء لمنع وقمع األعمال اإلرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم
الدولة اإلسالمية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة
النصرة ،وسائر األفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطين بتنظيم
القاعدة أو تنظيم الدولة اإلسالمية ،وغيرها من الجماعات اإلرهابية ،على
النحو الذي يعينه مجلس األمن ،وعلى نحو ما قد يتفق عليه الحقا الفريق
الدولي لدعم سوريا ويحدده مجلس األمن ،وفقا لبيان الفريق الصادر في 12
تشرين الثاني/نوفمبر  ،5112والقضاء على المالذ اآلمن الذي أقامته تلك
الجماعات على أجزاء كبيرة من سوريا ،ويالحظ أن وقف إطالق النار
المذكور أعاله لن يطبق على األعمال الهجومية أو الدفاعية التي تنفذ ضد
هؤالء األفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات ،على النحو المنصوص عليه
في بيان الفريق الدولي لدعم سوريا الصادر في  12تشرين الثاني/نوفمبر
5112؛
“ 9ـ يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة األردن للمساعدة في إيجاد فهم مشترك
داخل الفريق الدولي لدعم سوريا لألفراد والجماعات الذين يمكن أن يحددوا
بوصفهم إرهابيين وهو سينظر على وجه السرعة في التوصية التي قدمها
الفريق لغرض تحديد الجماعات اإلرهابية؛
 6هذا بحسب مؤسسة كارنيغي ،أنظر :
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=62263
http://ekurd.net/kurds-opposition-congress-syria-2015- 7
12-09
 8للمزيد حول هذا الموضوع أنظر مؤسسة كارنيغي
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=62263

اجتماع الرياض بالمرونة عبر إضافته لعدد متزايد من الممثلين
من أجل تفادي حدوث مقاطعات .إن العمليات المرنة تتميز بفائدة
متمثلة في قدرتها على شمل فاعلين إضافيين مع الوقت وتفادي
ظهور جهات مفسدة لم يتم شملها في العملية .ومن الجدير بالذكر
أن الهيئة االنتقالية التي تم إنشاؤها في تونس بعد رحيل الرئيس
بن علي في عام “ ،5111وهي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة
واإلصالح السياسي واالنتقال الديمقراطي” باشرت أعمالها
متضمنة  21عضوا 9مع انضمام عدد إضافي من األعضاء خالل
السبعة أشهر التي مثلت عمر الهيئة من منتصف شهر آذار/
مارح إلى منتصف شهر تشرين األول /أكتوبر  .5111في
النهاية بلغ عدد أعضاء الهيئة  122عضوا .وقد خدمت هذه
المرونة بشكل جيد شمول العملية التونسية .ولكن المرونة المبالغة
من شأنها أيضا أن تدمر أي عملية من خالل إخراجها عن إمكانية
اإلدارة أو من خالل دعوة مفاوضين إلى طاولة المفاوضات يمكن
أن تكون رغبتهم هي إفساد المحادثات.

 .3حكم ذو مصداقية يشمل الجميع
يعبر قرار مجلس األمن عن دعمه إلقامة ”حكم ذي مصداقية
يشمل الجميع وال يقوم على الطائفية” .استخدمت هذه الصيغة
للمرة األولى في بيان فيينا األول .وهي تمثل تحوال عن بيان
جنيف الذي كان أكثر تفصيال ووضوحا حيث أشار إلى أن
التحول يجب أن يتضمن
"إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيّئ بيئة محايدة تتحرك
في ظلها العملية االنتقالية .وأن تمارح هيئة الحكم االنتقالية كامل
السلطات التنفيذية .ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية
والمعارضة ومن المجموعات األخرى ،ويجب أن تش ّكل على
أساح الموافقة المتبادلة”.
وكما أبرزت دراسة مركز كارتر الثاقبة “سوريا :خيارات النتقال
سياسي” 10فإن صيغة جنيف تؤسس إلقامة هيئة تنفيذية جماعية،
وهي في جوهرها تشبه حكومة الوحدة الوطنية مع التمتع
بسلطات تنفيذية مقارنة بالنظام الرئاسي الحالي في سورية .أما
مفهوم “الحكم الشامل للجميع” فهو مبهم وغير محدد بشكل أكبر،
رغم أنه من الصعب تخيل أن الحفاظ على الرئاسة التنفيذية
الحالية يمكن اعتباره “حكما شامال” حتى وإن تم إجراء بعض
اإلصالحات عليه .سيمثل هذا السؤال أحد النقاط األولى الصعبة
خالل مفاوضات جنيف.
من المهم أيضا اإلشارة إلى أن صيغة بيان جنيف ال تعتبر الغية،
إذ أن بيانات فيينا وقرار مجلس األمن يؤيدان بيان جنيف.

9

http://www.tunisienumerique.com/membres -du-conseilde-linstance-superieure-pour-la-realisation-des-objectifs-dela-revolution-de-la-reforme-politique-et-de-la-transitiondemocratique/12754
10

_https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict
resolution/syria-conflict/Options-for-Political-Transitionin-Syria-Jul-2015-en.pdf
3

باإلضافة إلى ذلك فإن ديباجة القرار تكرر صيغة “هيئة حكم
انتقالية جامعة تخول سلطات تنفيذية كاملة” .إن االنخراط في
مناقشات طويلة حول المعنى الدقيق لهذه النصوص لن يكون ذي
فائدة بالنسبة للمفاوضين ،بل من األجدى استكشاف ترتيبات الحكم
التي يمكن التوصل التفاق متبادل حولها وهذا داخل المعايير
المحددة من قبل هذه النصوص .كثيرا ما تم من قبل تأسيس هيئات
حكم انتقالي شاملة بغية التغلب على نزاعات ،وهذا بشكل خاص
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ويعد من بين األمثلة الشهيرة
هنا كينيا ( )5111وزيمبابوي ( ،)5119بينما يعتبر المثال األخير
مثاال لم يكلله النجاح بالشكل الكاف .سيكون التحدي الخاص
بسورية متمثال في هيئة حكم لديها سلطة فعلية على القطاع األمني
للدولة وعلى المجموعات المسلحة أيضا.
سيمثل الموقع الجغرافي لحكومة الوحدة تحديا إضافيا طالما لم
يكن ضمان أمنها وسالمتها في دمشق ممكنا .إن حكومة الوفاق
الوطني الليبية على سبيل المثال متواجدة حاليا في تونس مما يؤثر
سلبا على فاعليتها.

 .4دولة ال تقوم على الطائفية
إن جميع الوثائق ذات الصلة تؤكد على الطبيعة غير الطائفية
للدولة السورية المستقبلية“ .طائفية” و”غير طائفية” ليسا
مفهومين واضحين وراسخين في القانون الدولي .ولكن بشكل عام
هناك تصور للدولة الطائفية على أنها دولة منظمة رسميا على
أسس طائفية .وفي الشرق األوسط تعتبر لبنان بوضوح أقرب
دولة للدول الطائفية ،ولكنها تعتبر على نطاق واسع حالة خاصة
لبلد صغير.
يعتبر بعض أطراف النزاع وكذلك العديد من المحللين الدوليين
النزاع في سورية نزاعا طائفيا في المقام األول ،بينما يرفض
آخرون هذه السردية معتبرين الجانب الطائفي واجهة تختبئ خلفها
مصالح اقتصادية أو جيو-استراتيجية .باإلضافة إلى ذلك فإن
الكثير من السوريين يرفضون تصنيفهم على هذا األساح .مهما
كان األمر ،فإن بعض أطراف النزاع لديهم حس قوي بالهوية
الطائفية ،وفي حالة األكراد فهو حس بالهوية العرقية .وهي أمور
لن تختفي لمجرد انعدام الصيغة الطائفية .بدال من ذلك سيرى
الكثير من الفاعلين في المفاوضات حول السيطرة على الدولة
المركزية والترتيبات المتعلقة بالالمركزية والسيطرة على قوات
األمن والترتيبات االنتخابية سياقا ضمنيا طائفيا أو عرقيا.

 .5عملية االنتقال بقيادة وملكية سورية
جميع الوثائق المذكورة أعاله تؤكد أنها تمهد الطريق لعملية انتقال
سياسية بقيادة وملكية سورية .لكن الواقع كان مختلفا بالطبع حتى
اآلن بسبب الدور الكبير الذي لعبه الفاعلون اإلقليميون والدوليون
في الحرب السورية باإلضافة إلى الجهود الدبلوماسية إلنهائها.
وفور انطالق المحادثات بين الحكومة والمعارضة في جنيف،
فإن الفرصة ستسنح للسوريين إلعادة اكتساب بعض من الحيز
الدبلوماسي والسياسي ،بيد أنه بالنظر إلى االنقسامات الحالية في
سورية فمن المرجح أن الفاعلين الدوليين سوف يتعين عليهم
الضغط على األطراف للبحث عن أرضية مشتركة للمفاوضات.

إن قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة يشير إلى أن األمم
المتحدة سوف تيسر العملية السياسية تحت القيادة السورية وأن
االنتخابات يتعين أن “تدار تحت إشراف األمم المتحدة” .يتعين أن
يتم التوصل إلى توازن بين مفهوم اإلشراف الدولي وعملية
االنتقال بقيادة سورية .وبالنظر إلى انعدام الثقة الكبير بين
األطراف السورية فمن المرجح أن يميل التوازن للسابق ذكره.
وقد يتطلب األمر مساعدة في تشكيل آليات االنتخابات فيما
يتضمن التوقيت ورصد مراكز االقتراع وعد االصوات والبت
في النزاعات .وإن كانت األمم المتحدة غير راضية باإلجراءات
االنتخابية أو بتطبيقها في أي مرحلة فيجب على هيئة إدارة
االنتخابات المختصة اجراء التعديالت الالزمة وفقا لتوصيات
األمم المتحدة .ويكون تأييد األمم المتحدة لكل مرحلة شرط إلتمام
العملية االنتخابية .11وتعد كل من ناميبيا ( )1919وتيمور
الشرقية ( )1999أمثلة على مثل هذه العملية.

 .6استمرارية المؤسسات الحكومية
تؤكد جميع الوثائق على ضرورة “استمرارية المؤسسات
الحكومية” رغم عدم تضمين الصيغة في النص العملي لقرار
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة واقتصار وجودها على الديباجة.
وذكر بيان جنيف بشكل أكثر تحديدا استمرارية المؤسسات
الحكومية والعاملين المؤهلين .ويرجى من صيغة االستمرارية
تحقيق النقيض لما حدث من حل لمؤسسات الدولة في العراق في
أعقاب الغزو األمريكي.
يمكن التوقع بأن الحكومة السورية سوف تتذرع بالصيغة بأكبر
قدر ممكن لمقاومة التغيير في مؤسسات الدولة القائمة بينما سوف
ترتكز المعارضة على مقاطع أخرى من النصوص ذات الصلة.
فعلى سبيل المثال يمكن أن يطرح السؤال حول سؤال حساح
وهو من سيقوم بتنظيم االنتخابات؟ هل ستقوم بذلك وزارة
الداخلية كما جرت العادة أم سيقوم بذلك هيئة جديدة إلدارة
االنتخابات يتعين إنشاؤها؟ بينما ال يعطي النص أية خيوط ،فإن
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة يعترف بهذه النقطة الحساسة
عن طريق تفويض األمم المتحدة لإلشراف على العملية.
إن بيان جنيف يمنح جودة خاصة لصيغة االستمرارية عبر
اإلشارة إلى أن جميع الخدمات العامة يجب أن يتم “الحفاظ عليها
واستعادة سير عملها” (التشديد تمت إضافته) وأنه يتعين أن
تتصرف المؤسسات الحكومية بحسب معايير حقوق اإلنسان
والمعايير المهنية وهذا تحت “قيادة عليا تكون محل ثقة الجمهور،
وتخضع لسلطة هيئة الحكم االنتقالية“ .من هذا المنطلق فإنه من
الواضح أن االستمرارية متوقفة على إجراء اإلصالحات وعلى
السياق السياسي الموات.
وكما تم شرح الحال في األعلى فإنه لن يكون من المجدي
للمفاوضين الخوض في نقاشات مطولة حول إمكانية تفسير هذه

11توجيه سياساتي لألمم المتحدة بشأن المساعدة االنتخابية واإلشراف والرصد
االنتخابي واللجان والتصديق بتاريخ  12كانون الثاني /يناير 5110
http://goo.gl/7J9Z1Q
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النصوص ،بل األحرى أن يستكشفوا إمكانية إجراء اإلصالحات
في المؤسسات بطريقة يمكن االتفاق عليها بشكل متبادل.

 .7دستور جديد
بينما تحدث بيان جنيف عن “مراجعة النظام الدستوري” بمعنى
الدستور القائم في سوريا ،فإن قرار مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة يذكر بشكل أكثر مباشرة ضرورة صياغة دستور جديد.
وبحسب القرار فإن العملية السياسية يتعين عليها أن “تحدد جدوال
زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد” .ويتعين تحقيق ذلك “في
غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر” .من هذا المنطلق فإن
المحادثات السياسية تسعى لتحقيق مهمة مزدوجة تتمثل في
تأسيس هيئة حكم انتقالي ورسم خطوط عملية صياغة الدستور،
كما يتعين تحقيق المهمتين في غضون إطار زمني ضيق يمتد
لستة أشهر .ويمكن أن يكون ترتيب العمليتين والعالقة بينها أحد
أول نقاط المناقشة في المفاوضات.
من المرجح أن ينتقل النقاش حول صياغة الدستور إلى السؤال
حول من من شأنه أن يقوم بصياغة الدستور (حجم هيئة صياغة
الدستور وتشكيلها وهيكلها وواليتها والنظام الداخلي إلخ) وحول
كيفية اعتماد الدستور (شروط األغلبية داخل هيئة صياغة
الدستور أو االستفتاء العام) باإلضافة إلى األسئلة المتعلقة
بالتوقيت .كثيرا ما يتم تشكيل هيئات صياغة الدستور من خالل
االنتخابات الشعبية .لكن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ألمح
إلى أن هذا األمر لن يتحقق إذ أن االستحقاق االنتخابي الوحيد
المذكور هو االنتخابات التي يتعين أن تجرى بعد فترة  11شهرا
“عمال بالدستور الجديد” ،أي أنه بصيغة أخرى يتعين إجراء
االنتخابات األولى بعد اعتماد دستور جديد .بالنظر إلى الوضع
في سوريا فإنه من المنطقي استبعاد فكرة انتخاب هيئة صياغة
الدستور ،إذ أن انعدام البيئة االنتخابية المواتية من شأنه أن يؤخر
العملية بشكل كبير.
من المحتمل أيضا أن تأخذ األطراف المفاوضة بعين االعتبار
مسألة األحكام فوق الدستورية التي من شأنها أن تشكل العملية
االنتقالية لحين اعتماد الدستور .يمكن بالفعل اعتبار بعض مبادئ
قرار مجلس األمن والوثائق األخرى أحكاما فوق دستورية (مثل
الطابع غير الطائفي للدولة أو ضرورة الحكم الشامل للجميع).
ال يوفر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة سوى توجيهات قليلة
حول محتويات الدستور الجديد .أما بيان جنيف فهو يتضمن
عناصر أكثر .فهو يذكر ضرورة التزام الدولة بالمعايير الدولية
لحقوق اإلنسان واستقالل القضاء وسيادة القانون .كما أنه يؤكد أن
هذه األمور ال يتعين النص عليها فقط وإنما ترجمتها إلى آليات
عملية .سوف يتعين إذا أن تتجاوز عملية صياغة الدستور المبادئ
العامة وأن تسعى إلى توفير ضمانات دستورية  -ربما مفصلة -
لمؤسسات فعالة مثل القضاء ومؤسسة مستقلة لحقوق اإلنسان
وديوان المحاسبة وبرلمان كفؤ يتضمن حقوق المعارضة إلخ.
ال يوفر القرار إطارا زمنيا العتماد الدستور ،باستثناء أن
االنتخابات يتعين إجراؤها في غضون  11شهرا من العملية
االنتقالية (أي بحلول حزيران /يونيو  )5112وأنها يتعين إجراؤها
عمال بالدستور الجديد .إن هذا ال يمنح عملية صياغة واعتماد
الدستور سوى وقتا قليال وثمينا لكي تتم قبل االنتخابات.

أشار بيان جنيف إلى أن نتيجة عملية صياغة الدستور يجب أن
تخضع لموافقة الشعب .عادة يعني هذا إجراء استفتاء حول
الدستور الجديد .ولكن بيان فيينا الثاني أشار إلى أن االنتخابات
ستجرى على أساح الدستور الجديد ،مما يدلل على أنه لن تكون
هناك انتخابات محددة حول الدستور الجديد .إن قرار مجلس
األمن ليس محددا حول هذه النقطة .إذا لم يقام استفتاء حول
الدستور فإن أول انتخابات تقام سوف تعتبر اعتمادا ضمنيا عاما
للدستور الجديد .في تلك الحالة فإن نسبة مشاركة الناخبين سيكون
لها حساسية خاصة.
من دواعي القلق أال يكون الشعب السوري يلعب دورا كافيا في
هذه العملية ،إذ أنه يحتمل أن يتم إقصاؤهم خالل المراحل الثالثة
للعملية الدستورية :فلن يصوتوا حول هيئة صياغة الدستور ،ومن
المحتمل أال يكون هناك استفتاء حول الدستور الجديد كما أن
النصوص تصمت أيضا حيال أي نوع من المشاورات العامة
خالل العملية .هناك خطر ملموح في هذه الحالة أنه أيا كان ما
يتم االتفاق عليه فإنه لن يتم قبوله من الشعب الذي لم يشترك في
هذه العملية بأي شكل .وكما أظهرت االحتجاجات حول العالم فإنه
من المرجح أن يتم رفض العمليات التي تتفرد النخب بقيادتها.
وفي سورية بشكل خاص سوف يتمتع انخراط الشعب بأهمية
حرجة ،وهذا بغرض نشر فكرة أن أي اتفاق سالم شأنه أن
يتضمن العديد من التسويات غير سارة.
يذكر بيان جنيف عملية الحوار الوطني قبل صياغة الدستور،
ولكن يبدو أن الجدول الزمني الموضوع من مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة (وحقيقة الوضع في سوريا) يتجاوزان هذه الفكرة.
ولكن من الضروري جدا أخذ الحاجة إلى نوع من المشاورة
العامة على محمل الجد خالل تصميم عملية صياغة الدستور .وال
يتعين استبعاد فكرة إجراء استفتاء في نهاية العملية حتى وإن لم
يتحدث قرار مجلس األمن بشكل صريح عنه .ومن المهم التنويه
إلى أن االستفتاء هو فنيا أسهل عملية انتخابية إذ أنه ال يثير أسئلة
حول متطلبات الترشح وال توجد حاجة لتقسيم الدوائر االنتخابية
إذ أن البلد بأكمله يعتبر دائرة واحدة (باستثناء احتمال أن يتم شمل
حماية انتخابية لمجموعات أو مناطق معينة).

 .8االنتخابات
إن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة “يعرب عن دعمه النتخابات
حرة ونزيهة تجرى ،عمال بالدستور الجديد ،في غضون 11
شهرا تحت إشراف األمم المتحدة ،بما يستجيب لمتطلبات
الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة،
وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة ،بمن فيهم أولئك
الذين يعيشون في المهجر” .إن الوثائق ال تحدد نوع الفعالية
االنتخابية .يجب على األقل انتخاب برلمانا .واعتمادا على نظام
الحكم فإنه من الممكن أيضا انتخاب رئيس البالد بشكل مباشر .إن
التجارب السابقة في المنطقة تشير إلى أن النظام شبه الرئاسي
يمكن أن يتمتع بشعبية أكبر بين المفاوضين إذ أنه يتفادى السمعة
السيئة لألنظمة الرئاسية الديكتاتورية في الماضي وفي الوقت ذاته
يتفادى أيضا األنظمة البرلمانية والتي ينظر إليها على أنها غير
مستقرة .وبالتالي فمن األرجح أن تكون االنتخابات الوطنية
النتخاب برلمان ورئيس أو رئاسة جماعية.
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ال يذكر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بشكل محدد انتخابات
على المستوى الوطني ،ولكنها ضمنيا محور التركيز لديه ،حيث
أن الحكومة المنتخبة مصممة لتخلف ترتيبات “الحكم الشامل”
االنتقالي التي تهم جميع السوريين .بغض النظر عن ذلك فإن
االنتخابات المحلية سوف تصبح مسألة ذات أهمية في مرحلة ما،
إذ أن أي دستور جديد من شأنه أن يتضمن مجالس محلية منتخبة.
كما يمكن أن تلعب االنتخابات اإلقليمية دورا اعتمادا على
الترتيبات الدستورية ونوع الالمركزية المشمول .وكما ذكرنا
أعاله فإن االستفتاء الدستوري يمكن أن يصبح جزءا من
االستحقاقات االنتخابية.
إن عدد االستحقاقات االنتخابية وترتيبها سوف يخضع
للمفاوضات .ومن وجهة نظر فنية فإن االستفتاءات واالنتخابات
الرئاسية غالبا ما تكون األسهل إذ أنها تقام على إقليم الدولة كامال
كدائرة انتخابية واحدة .على الجانب اآلخر فمن المحتمل أن يشكل
ذلك خطرا متمثال في التركيز السريع للسلطة في شخص الرئيس
الجديد أو الرئاسة الجماعية إن كانت الرئاسة هي المؤسسة األولى
المنتخبة .باإلضافة إلى ذلك فمن الوارد أن تتطلب الترتيبات
الدستورية أغلبيات إقليمية محددة للرئيس/للرئاسة لضمان درجة
من الشمول وزيادة فرص المرشحين الذين يمثلون الشعب بشكل
عابر للحدود العرقية أو الدينية .إندونيسيا ونيجيريا على سبيل
المثال لديهما هذه المتطلبات 12.إن هذا النهج من شأنه أن يستلزم
تحديد دوائر انتخابية.
سوف تمثل النقاط التالية تحديات جادة خالل التفاوض حول
الترتيبات االنتخابية:
 األنظمة االنتخابية التي يتعين استخدامها .إن اختيار
النظام االنتخابي هو مسألة ذات حساسية سياسية عالية
إذ أنها ستؤثر على حسابات النفوذ على جميع الجوانب.
ومن الجدير بالذكر أن بيان جنيف يشير إلى أن الدولة
يجب عليها أن تمنح حيزا للجهات الفاعلة المتأصلة
وحديثة النشأة للتنافس في االنتخابات .إن هذا البند من
شأنه أن يشير إلى أن انتخابات ذات اعتماد عال على
األكثرية أو بحدود عالية للتمثيل لن تكون مناسبة.
 تحديد الدوائر االنتخابية (والذي سيتطلب االتفاق على
نظام انتخابي أوال).
 القواعد االنتخابية :من سيعتمد القوانين االنتخابية لتنفيذ
الترتيبات الدستورية حول االنتخابات قبل أن يباشر
البرلمان الجديد مهامه؟ سيتعين على هذه القواعد أن
تجيب على أسئلة شائكة ،مثال حول متطلبات الترشح
(هل سيتم حظر ترشح فئات معينة من المرشحين؟).
 اإلدارة االنتخابية :هل سيتم مثال تأسيس هيئة مستقلة
إلدارة االنتخابات ،وما هي الضمانات القانونية والعملية
المتعلقة باألمن والشفافية والنزاهة؟

 12في إندونيسيا يتعين على القائمة الرئاسية /قائمة نائب الرئيس أن تحصل
على األغلبية المطلقة في جميع أنحاء البالد وعلى  ٪51من األصوات في أكثر
من نصف المحافظات .في نيجيريا يحتاج المرشح أن يفوز باألغلبية المطلقة
في جميع أنحاء البالد ولكن أيضا بثلث األصوات في ثلثي المحافظات على
األقل.

حتى وإن تمت اإلجابة على جميع هذه األسئلة ،فإن الجوانب
العملية المتعلقة بتسجيل الناخبين ومنح الوقت للحمالت االنتخابية
واستخدام عاملين إلدارة االنتخابات وتدريبهم وتنظيم االقتراع
وعد األصوات والطعون االنتخابية سوف تكون ضخمة ومن غير
المتوقع أن يتم تنفيذها سريعا .وبالتالي فإن مدة الـ ٨١شهرا تبدو
طموحة للغاية.
إن قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة يطالب بإجراء
انتخابات تستجيب “ألعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية
والمساءلة” .إن االلتزامات الدولية المتعلقة باالنتخابات
الديمقراطية مطورة بشكل جيد ،وخاصة على مستوى األمم
المتحدة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
والتفسيرات الرسمية من قبل لجنة األمم المتحدة لحقوق
اإلنسان 13.وبشكل متجاوز لهذه االلتزامات القانونية فإنه من
الواضح أن قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة يتطلب نهجا
لالنتخابات يفضل في كل خطوة من اإلدارة نهجا مواتيا للشفافية
والتخصيص الواضح للمهام والمسؤوليات.

 .9نظرة عامة على الجداول الزمنية
والمسائل
انظر الصفحة التالية.

حول المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية
إن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية هي منظمة غير
حزبية ومستقلة وغير هادفة للربح ومسجلة في برلين ،ألمانيا.
تعزز هذه المنظمة المشاركة السياسية للمواطنين ،ومساءلة
مؤسسات الدولة وتطوير المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء
العالم .وتساعد المنظمة على إيجاد سبل محلية لتعزيز الحق
العالمي لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية لبلدهم ،على
النحو المنصوص عليه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
http://www.democracy-reporting.org
أو التواصل عبرinfo@democracy-reporting.org :

 13للحصول على نظرة شاملة أنظر تقرير المنظمة الدولية للتقرير عن
الديمقراطية  /DRIمركز كارتر حول التزامات القانون الدولي المتعلقة
بالحكم الديمقراطي واالنتخابات الديمقراطية: http://democracy-
reporting.org/publications/thematic-papers/report-june2012.html
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