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ْملخص

عنى هذه الدراسة بمعالجة موضوٍع بالغ الحساسية على الساحة السورية، إذ يتعلق بمستقبل سورية 
ُ
ت

بها تغيير وجه سورية وأبنائها لعقود قادمة، فقد بدأت تطفو على سطح األزمة السورية املعّقدة مشاريع يراد 

وخارطتها اإلقليمية، ذلك بتحويلها إلى شكل الدولة االتحادية، أو ما يصطلح على تسميته بـــ "الدولة 

ت لعقود أعقبت استقاللها تتخذ شكل الدولة املوحدة البسيطة، ومن املفارقات التي 
ّ
الفيدرالية" بعد أن ظل

 بتطبيقه على جزء من اإلقليم السوري  تشير إليها هذه الدراسة أن أنصار هذا املشروع
ً
باشروا فعال

باالستفادة من إشكاليات املسألة الكردية املعروفة على مستوى املنطقة برمتها، وما يرافقها من محاوالت 

أمريكية وغربية لتوظيفها في سبيل تحقيق تصوراتها حول إعادة رسم خرائط دول املنطقة وعلى رأسها 

ْسورية.

 للمحافظة على الطابع العلمّي واملوضوعّي فيها تبيان أنَّ الفيدرالية في وتحاول هذه الد
ً
راسة توخيا

 على الحياة السياسية في البالد سورية
ً
 طارئا

ً
 وأنها كانت الشكل األول الذي  ،ليست مصطلحا

ُ
ريد للدولة أ

باالستفادة من ظرف الحرب على إعادة إنتاجها في امليدان السوري هو راد اليوم يُ ما و  !السورية الظهور فيه

ق بالسوريين  وما أثارته من اهتزازات عميقة في البنيان الوطني ،الساحة السورية
ّ
، وخاصة فيما يتعل

ً
عامة

 
ً
رد، وصوال

ُ
رص نجاحها كشكل آمن للدولة السورية بعد ذلك لتقييم تطبيق الفيدرالية في سورية الك

ُ
فق ف

ُ
في أ

ْ سورية في الفيدرالية

ْ التهديدات رص 
ُ
ْوالف

 أحمد محمد طوزان الدكتور 
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ر والتوصيات بهذا ب  ومن ثم استخالص الع   تنجم عنها،التي يمكن أن النتائج  في املستقبل، واستشراف

ْالخصوص.

: املدلول الدستوري للفيدرالية وجذورها في سورية  دراسة من مقدمة وثالثة محاور هي،تتألف ال
ً
أوال

 :
ً
 : فكرة الكيان الكردي في سورية وموقعه في مشروع الفيدرالية املطروحة، وثالثا

ً
تقييم املعاصرة، وثانيا

 خاتمة وتوصيات.
ً
 تطبيق الفيدرالية في سورية واستشراف نتائجها على الواقع السوري، وأخيرا

املدلول الدستوري للفيدرالية باعتبارها آلية دستورية تقوم على مبدأ تحاول الدراسة اإلضاءة على 

ام الفيدرالي، وتتقص ى السلطات بين أكثر من مستوى للحكم، ومقاربة دوافع اعتماد بعض الدول للنظتوزيع 

 .وتبين كيفية تطبيق فيدرالية األمر الواقع في عهد االنتداب الفرنس يتاريخ الفيدرالية في سورية املعاصرة 

وتعود إلى تتناول الدراسة مسألة الكيان الكردي في سورية وموقعه في مشروع الفيدرالية املطروحة، 

، وتحاول رصد مواقف التيارات السياسية الكردية من الفيدرالية. 
ً
 جذور املسألة الكردية تاريخيا

تطبيق الفيدرالية في سورية، وفهم طبيعة وخلفيات حجج املنادين مبررات تسعى الدراسة إلى تقييم 

حق تقرير ن القانون الدولي ومبدأ بها كحل لألزمة السورية، وتحدد مستويين ملقاربتها، األول يستمد حججه م

املصير، و الثاني فيعتمد على منطلقات وطنية داخلية تتصل بواجب الدول في تمكين شعوبها من تحديد 

 نظامها السياس ي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي.

 أنه ال يمكن ألي جزء من الشعب السوري يعيش على جزء من اإلقليم السوري أن علىالدراسة  تؤكد

يختار من جانب واحد تحديد نظام الحكم في البالد برمتها، بل ال بد أن يكون لهذا التحول تأييد من غالبية 

ه من املستقر على صعيد القانونين الدولي والدستوري أن مواطني اإلقليم السوري على امتداد مساحته، ذلك

 للضوابط ر اإلقرار بحقوق األقليات بممارسة حق تقرير املصي على حد سواء أن
ً
يجب أن يكون وفقا

 .الدستورية الوطنية

تأخذ الدراسة على محاوالت طرح الفيدرالية في سورية ارتباطها الصريح والجلي باملصالح والتدخالت 

 لها، بسبب ما تشهده من صراع ساخن على مدى السنوات السابقة، بغرض 
ً
الخارجية التي باتت البالد مسرحا

 لواحد من أهم، لهاالحصول على الدعم املادي والسياس ي والعسكري ضمان 
ً
مبادئ  األمر الذي يعد خرقا

القانون الدولي العام املندرجة تحت عنوان احترام سيادة الدول والحفاظ على سالمتها اإلقليمية، وااللتزام 

 بمبدأ
ً
 وثيقا

ً
 .حصانة السيادة الوطنية للدول  بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الذي يرتبط ارتباطا

 للدولة ال يبدو تخلص الدراسة إلى أن الشكل الفيدرالي 
ً
 واجتماعيا

ً
 لسورية موحدة سياسيا

ً
 آمنا

ً
نمطا

 قادرة على العو 
ً
، وما رافقها من دمار واسع يكاد يغطي دة للنهوض كدولة بعد سنوات الحربواقتصاديا

ليوم يشابه إلى حد بعيد إن لم يطابق "فيدرالية األمر الواقع" التي طرح الفيدرالية او مساحة البالد بالكامل، 

 .حاول الفرنسيون فرضها على سورية إبان مّدة االنتداب

ْ  
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ْْْْمقدمة

 
ُ
وترويجها على أنها النموذج األمثل ، مشاريع الفيدرالية في سوريةاألحاديث عن في اآلونة األخيرة  تر كث

لشكل الدولة في سورية املستقبل بعد سنوات من الحرب التي عصفت وماتزال بأركان املجتمع السوري 

 الوطني والكيان 
ً
طرح ويروج لها إعالميا

ُ
الجامع له وهو الدولة، ومن املثير للجدل في هذه املشاريع أنها ت

 عن 
ً
 بعيدا

ً
األمر "بقوة  عالوة على كونها مدعومة !محافل النقاش الدستوريداخل مكانها الطبيعي وسياسيا

ل برعاية وتخطيط مباشر من قوى دولية كبرى كالواليات املتحدة األمريكية  "الواقع
ّ
ودول أوروبّية الذي تشك

 ،تتحرك على ساحة الحرب السورية املستعرة منذ أكثر من خمس سنوات أذرع عسكريةلها  معروفة، أصبحت

 إلحداثيات ال تخفى دالالتها العرقية على خارطة الوطن السوري وفق
ً
  الذي–ا

ً
 –بالتنوع اإليجابياتسم كثيرا

 أو العراق
ً
وما آل  ،وهو ما يتهدد البالد بمستقبل ليس ببعيد عن مستقبل السودان وما حصل في جنوبه مؤخرا

 املقّسم.إليه من استقطاب مذهبي وعرقي على مساحة إقليمه 

 ور جملة من األسئلة أمام أي باحث في مشروع الفيدرالية كمستقبل للوطن السوري: وهنا تث

مشروع ُمجّرب يمكن إّنها  :للقوْل تدفعفي تاريخ سورية املعاصر  بةْرتجللفيدرالية  أتوجُدْ -

ْاعتماده كشكل للدولة في املستقبل؟ 

 لتطبيق الفيدرالية في  -
ا
سورية وخاصة تلك املتعلقة ما خلفيات املشاريع القائمة اليوم سعيا

 أصحاب هذا املشروع وما األسس القانونية والدستورية التي يستند إليها باملسألة الكردية؟

ْفي طرحهم هذا؟

بالفعل صالحة  وكيف تكوْنما مزايا ومساوئ تطبيق الفيدرالية في سورية املستقبل  -

 للتطبيق في الحالة السورية؟ 

ْ

 من جابة على كل وستتولى هذه الدراسة محاولة اإل 
ً
من هذه األسئلة بش يء من التفصيل، بدءا

 لشرح خصوصيات 
ً
العموميات املوجبة لبيان مدلول الفيدرالية من الناحية األكاديمية والعملية، وصوال

 املشروع الفيدرالي ومكوناته الرئيسة في امليدان السوري.
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ْ
ا
ْْْْاملدلول الدستوري للفيدرالية -أول

عدُّ الفيدرالية آلية دستورية تقوم على مبدأ توزيع السلطات بين أكثر من مستوى للحكم، إذ تتمتع 
ُ
ت

 في مجاالت محددة، مع املشاركة في السلطة على 
ً
الوحدات الداخلة فيها بحكم ذاتي حقيقي مضمون دستوريا

 لقواعد متفق عليها في مجاالت أخرى، وهكذا تجمع 
ً
الفيدرالية بين حكم ذاتي جزئي املستوى املركزي، وفقا

 وحكم مشترك جزئي. 

 ملستويين 
ً
 لهذا املفهوم فإن الفيدرالية كنظام حكم تقوم على تقسيم دستوري للسلطات وفقا

ً
ووفقا

 :1رئيسين

 .مستوى وطني أو مركزي أو فيدرالي .1

 الوالية أو املقاطعة أو اإلقليم.مستوى  .2

الفيدرالية على ثالثة مستويات عن طريق االعتراف ويقوم تقسيم السلطات في بعض األنظمة 

بالسلطات الدستورية للحكم املحلي )جنوب إفريقيا(، أو عن طريق خلق أشكال معقدة من الفيدرالية 

 )بلجيكا(.املتد
ً
 ولغويا

ً
 اخلة إقليميا

تي في وهكذا تسمح الفيدرالية للجماعات املتمايزة املحددة بحدودها اإلقليمية بأن تتمتع بحكم ذا

 من اتحاد فيدرالي تمارس بوساطته سلطات 
ً
مجاالت معينة ذات أهمية خاصة لها، لكن شريطة بقائها جزءا

 .مشتركة في القضايا األخرى 

 بممارسة تنفرد التي الدولة ، وهي2البسيطة أو املوحدة الدولةويقابل شكل الدولة الفيدرالية شكل 

 سلطة تمارسها مجزأة غيرتكون  الدولة هذه في السلطة خصائص إحدى بوصفها فالسيادة ،الداخلية شؤونها

 .الدولة إقليم أنحاء كافة على يطبق الذي دستورها في مبين هو كماواحدة،  وقضائية وتنفيذية تشريعية

 :اآلتية األمور  في الدولةهذه  وحدةوتتجسد 

 .العامة اإلرادة عن املعبرة التأسيسية السلطة وضعته ،املوحدة للدولة واحد دستور  يوجد .1

 أجزاء جميع على يسري  الذي الواحد الدستور  ينظمها ،الدولة في العامة الوظائف واحدة سلطات تتولى .2

 .البالد إقليم جميع إلى السلطات هذه سلطان ويمتدالدولة، 

 تباينت وإن بينهم فيما متجانسون  فهم ولهذا موحدة، وأنظمة لقوانين املوحدة الدولة في األفراد يخضع .3

 .متهولغا ومذاهبهم أصولهم

 املوحدة الحكومة لسلطان ويخضع، أجزائه جميع في واحدة وحدةيشكل إقليم الدولة املوحدة  .4

 عدة من مكونة انهو ك أو ا،إقليمه رقعة اتساعُ  موحدة بسيطة الدولة   حسبان في يؤثر وال وقوانينها،

                                                           
 . )بتصرف(2015أيار/مايو ، املؤسسة الدولية للديمقراطية والنتخابات، "الفيدرالية" 1

http://www.idea.int/sites/default/files/publications/federalism-primer-AR.pdf  
ظم السياسيةسام سليمان دله،  2

ُ
 .179، ص(2002 ،منشورات جامعة حلب)حلب:  مبادئ القانون الدستوري والن

http://www.idea.int/sites/default/files/publications/federalism-primer-AR.pdf
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 إذا فيما الحكومة شكل عن النظر وبغض، بينها تواصل جغرافي يوجد لم إذا وحتىمقاطعات،  أو أقاليم

 واألردن وتركيا وإيطاليا فرنسا ذات الشكل البسيط: الدول  أمثلة ومن، جمهورية أو ملكية كانت

  .وغيرها ومصر 2003 لغاية والعراق والكويت ولبنان وسورية

 لنتهاج نظام حكم فيدراليويبقى السؤال األهم هنا: 
ا
3ْ؟ما الذي يدفع الدول عموما

كما تخبر –كانت الدول أو الدويالت الصغيرة 

، أو تحديات  –التاريخوقائع 
ً
 مشتركا

ً
عندما تواجه عدوا

 في روابط أو اتحادات 
ً
تهدد وجودها، تدخل أحيانا

 بمعاهدة أو اتفاق تأسيس ي يتيح لها تقاسم 
ً
تربطها معا

سلطات ووظائف معينة، ال سيما الشؤون الخارجية 

والدفاع والتجارة، دون التضحية بالحكم الذاتي في 

حلية، لكن كانت هذه معظم جوانب السياسة امل

الروابط أو االتحادات في كثير من النواحي أشبه باملنظمات الحكومية الدولية املعروفة في عالم اليوم منها 

 على اجتماعات ملندوبين من الدول،بالبلدان الفيدرالية املعاصرة، وكانت جمعياتها التأسيسية االتحادية تقوم 

 .ي للكلمةات وطنية باملعنى الحقيقوليست برملان

إذ  1789 – 1781ولعّل الواليات املتحدة كانت املثال األوضح على هذه الحالة طوال املدة الواقعة بين  

 ُسمّيت وثائقه بالوثائق 
ً
لت اتحادا

ّ
، فلم تكن للكونغرس السلطة املباشرة في فرض الضرائب،  الكونفدراليةشك

 من وكان يعتمد على حكومات الواليات املحلية لتنفيذ قرا
ً
راته، ذلك قبل أن ُيقيم الدستور األمريكي نوعا

 يحترم الحقوق املضمونة للواليات في غالب 
ً
 متماسكا

ً
الفيدرالية التي جعلت الواليات املتحدة األمريكية اتحادا

 "
ً
الشؤون املحلية،  وصار هذا الدستور الذي جاء في ديباجة مقدمته عبارة: "نحن شعب" و"لسنا شعوبا

أسيس ي للدولة الفيدرالية الجديدة املركبة، إذ لم تستمد الحكومة الفيدرالية سلطاتها من الواليات القانون الت

وسلطاتها املحلية، بل من الشعب األمريكي برمته، وبموجب الدستور األمريكي يخضع مواطنو الواليات املتحدة 

منهما سلطته التشريعية املباشرة في لسلطتين متداخلتين، هما: الحكومة االتحادية، وحكومة الواليات، ولكل 

.
ً
 مجاالت محددة دستوريا

، ذلك في املوجات املتعاقبة للتحول نحو الديمقراطية بنموذجها الغربيوانتشرت الفيدرالية، بسبب 

الديمقراطيات الناشئة والراسخة على حد سواء، ويوجد في العالم اليوم عدد كبير من الدول الفيدرالية منها 

دول كبيرة كالواليات املتحدة األمريكية، وروسيا، واملكسيك، والهند، وكندا، وأستراليا، والبرازيل، واألرجنتين، 

سويسرا، والنمسا، وبلجيكا، وفنزويال، وجنوب، إفريقيا، ، و ل متوسطة أو صغيرة، مثل: أملانياومنها دو 

 والكاميرون، ونيجيريا، وماليزيا، ومن الدول العربية دولتان فيدراليتان، هما: العراق ودولة اإلمارات.

                                                           
 سابق.مرجع  ،املؤسسة الدولية للديمقراطية والنتخابات، "الفيدرالية" 3

تسمح الفيدرالية للجماعات املتمايزة املحددة 

ذاتي في بحدودها اإلقليمية بأن تتمتع بحكم 

مجالت معينة ذات أهمية خاصة لها، لكن 

 من اتحاد فيدرالي تمارس 
ا
شريطة بقائها جزءا

 بوساطته سلطات مشتركة في القضايا األخرى.
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م الدولة الفيدرالية هي 
ّ
ومما تجدر اإلشارة إليه هنا هو أن الوثيقة القانونية األساسية التي تنظ

، ألنه حجر الزاوية الدستور وليس امل
ً
عاهدة، أو اإلعالن املنفرد، إذ يجب أن يكون الدستور الفيدرالي مكتوبا

 الذي يقوم عليه االتحاد ويجب لنفاذه التصديق عليه من قبل كل الدول أو الدويالت الداخلة فيه.

 :4ويمكن للدولة الفيدرالية أن تنشأ بإحدى طريقتين باالندماج أو بالتفكك

غالبية الدول الفيدرالية في عاملنا شكلها الفيدرالي عن طريق تجمع أو حققت  بالندماج:الفيدرالية  .1

اندماج عدة دول أو وحدات، ومن هذه الدول: الواليات املتحدة األمريكية، وأملانيا، وكندا، وأستراليا، 

ها: الرغبة في إيجاد وسويسرا، ودولة اإلمارات العربية املتحدة، ويتحقق هذا التجمع لعدة أسباب من

مجال اقتصادي واسع، أو ألسباب تاريخية اجتماعية تتعلق بشعوب الدول، أو الدويالت املنضوية 

 فيه. 

يتحقق هذا الشكل من الفيدرالية عن طريق تفكك أقاليم مكونة لدولة موحدة  الفيدرالية بالتفكك: .2

تحاد السوفياتي، والبرازيل، واألرجنتين، أو بسيطة، ومن هذه الدول كان االتحاد الروس ي بعد انهيار اال

 ما يتشكل هذا النوع من الدول الفيدرالية تحت ضغط األقليات اإلثنية 
ً
واملكسيك، وبلجيكا، وغالبا

داخل دولة موحدة التي تسعى نحو نوع من االستقاللية عن الحكومة  ( أو اللغوية أو الدينية)العرقية

 واالستقالل التام.لحد االنفصال  املركزية دون الوصول 

 مصطلح فيدرالي لوصف نفسها، بل يمكن أن ُيدعى املستوى 
ً
وال تستخدم األنظمة الفيدرالية دائما

الفيدرالي بالحكومة الوطنية، أو املركزية، أو حكومة االتحاد. وُيطلق على الوحدات املكونة له باقة من األسماء 

املتحدة األمريكية(، أو مقاطعات )األرجنتين، وكندا، وجنوب  منها: الواليات )أستراليا، وماليزيا، والواليات

إفريقيا( أو أقاليم )بلجيكا وإيطاليا( أو كانتونات )سويسرا(، أو جماعات مستقلة )إسبانيا( أو أراٍض )النمسا 

 وأملانيا(، وال تتوافق هذه الفروق في املصطلحات بالضرورة مع أي نماذج رسمّية محددة للفيدرالية أو مع

 .التوزيع الفعلي للسلطات

وبالرجوع إلى سؤالنا حول موجبات اللجوء التباع نظام الحكم الفيدرالي في الدول املعاصرة فإن 

 : 5الدراسات الدستورية ذات الصلة تشير إلى أن ثمة سببين قد يدفعان للتفكير في اتباع نظام فيدرالي وهما

الية في هذه الحالة عندما يجمع اإلقليُم جماعتين أو أكثر يتولد الدافع الختيار الفيدر  فيدرالية الهوية: .أ 

، مع وجود القواسم املشتركة بينهما في الهوية، أو املصالح السياسية، 
ً
 أو دينيا

ً
 أو لغويا

ً
متمايزتين ثقافيا

 في ظل دولة واحدة، فيقع االختيار 
ً
أو االقتصادية، أو االجتماعية، مما يدفعهما الختيار العيش معا

ي في دولة واحدة على النظام الفيدرالي الذي يكفي لجعل كل منهما تطالب بحكم ذاتي جوهر  عندئذ

 )كندا وسويسرا(.

                                                           
ظم السياسية دله،سام سليمان  4

ُ
 .192-191ص سابق،مرجع  ،مبادئ القانون الدستوري والن

 سابق.مرجع  ،"الفيدرالية" 5



   

ْ- الفيدرالية في سورية رص 
ُ
التهديدات والف  8 

 

 التي ترغب القوى فيدرالية الكفاءة:  .ب 
ً
 والكبيرة جغرافيا

ً
تكون هذه الحالة في البلدان املنسجمة ثقافيا

تحويل السلطة إلى املستوى  السياسية القائمة عليها بتحسين التمثيل الديمقراطي فيها، عن طريق

الالمركزي مع املحافظة على الوحدة الوطنية واالتساق في معالجة القضايا السياسية الرئيسة )أملانيا 

 واألرجنتين(. 

 للتحليل املنهجي الذي يقدمه فقهاء القانون الدستوري، فإن بناء أي دولة فيدرالية يقوم      
ً
ووفقا

 :6على التوافق الجدلي لثالثة مبادئ

يعني أن الدول األعضاء في االتحاد الفيدرالي قد توجهت إلنشاء دولة عليا فيما  مبدأ سمو الدولة: .1

 عن التنظيمات السياسية للدول أو بينها هي الدولة الفيدرالية التي تملك 
ً
 متميزا

ً
 سياسيا

ً
تنظيما

الدويالت األعضاء )تنفيذية وتشريعية وقضائية(، وتملك هذه الدولة الفيدرالية السيادة الكاملة على 

أو الصعيد الدولي، ويسمو نظامها الدستوري والقانوني على النظام الدستوري والقانوني للدول 

 تحاد.الدويالت األعضاء في اال

يعني "الحكم الذاتي" فتحتفظ الدول، أو الدويالت األعضاء في االتحاد الفيدرالي  مبدأ الستقاللية: .2

بقدر من االستقالل على الصعيد الداخلي، إذ تملك أنظمة سياسية متميزة كل واحدة لها دستورها 

حددة لها بموجب وسلطتها التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تعمل في ظل االختصاصات امل

 الدستور الفيدرالي. 

يعني أن الدول أو الدويالت األعضاء في االتحاد الفيدرالي تشارك في اتخاذ قرارات  مبدأ املشاركة: .3

السلطات الفيدرالية، فالعالقة بين الدولة الفيدرالية والدول، أو الدويالت األعضاء هي عالقة قائمة 

 على أساس من التعاون وليس التبعية. 

ْ  

                                                           
 .193ص سابق،مرجع  ،دلهسام سليمان  6
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ْ
ا
ْْْتجربة الفيدرالية في سورية املعاصرة -ثانيا

ريد لسورية أن تنتهجه 
ُ
أ الباحث بمفارقة في هذا املجال، ذلك أنَّ الفيدرالية كانت أول نظام أ ُيفاج 

كنظام سياس ي فيها! إذ واجهت سورية فرض خيار "فيدرالية األمر الواقع" البعيدة كل الُبعد عن األصول 

ذ لم تكن سورية بعيدة عن هذه الدستورية املتبعة العتمادها، بعيد خضوعها لالنتداب الفرنس ي مباشرة، إ

 من مشاريع التقسيم التي امتدت بها أقالم الفرنسيين  1920االرتدادات ملعاهدة سيفر 
ً
التي ابتدأت عهدا

، فقد جرى بداية تقسيم سورية لثالث مناطق: األولى، منطقة 7واإلنكليز إلى ما تبقى من اإلقليم السوري

كرك، والثانية، غربية تشمل لبنان والساحل الغربي من شرقية تشمل حلب وحماه ودمشق وحوران وال

، والثالثة، منطقة جنوبية تشمل متصرفية القدس 
ً
 والالذقية وطرطوس حتى بيروت جنوبا

ً
االسكندرون شماال

اللبنانية فتم تشكيل دولة لبنان -ولوائي عكا ونابلس، ثم وقع على عاتق الفرنسيين ترسيم الحدود السورية

، كما تم باالتفاق بين 1920الكبير العام 

الفرنسيين واإلنكليز ترسيم الحدود السورية 

، قبل أن تكمل 1922الفلسطينية في العام 

املهمة بوساطة تكريس واقع  1923معاهدة لوزان 

اجتزاء سورية عن مدلولها الجغرافي املعروف بـــ 

"سورية الكبرى" لصالح تركيا من جهة، والقوى 

ا فرنسا وبريطانيا على رأسهاالستعمارية الغربية و 

  من جهة ثانية.

 لتقارير وضعها آنذاك خبراء فرنسيون، بناًء على معلومات جمعها قسم االستخبارات 
ً
ذلك إلى أنه وفقا

في املفوضية العليا الفرنسية، اسُتخلصت نتيجة مفادها "أنه من الضروري وامللّح أن تؤمن للبالد هيئات 

ويبدو أنه ال خطر من أن نترك  حلية تتحمل املسؤولية أمام الناس...سلطات مسياسية خاصة بها، وأن تقوم 

.... لذلك من املناسب أن بمساعدتنا إطار استقاللها الوطنيملختلف التجمعات القومية أن تشكل بنفسها أو 

ل االستقالالت اإلقليمية األولى. ولكي نتجن
ّ
ل ندفع بجدية لدراسة التجمعات القومية املهيأة لتشك

ّ
ب تشك

ل من تحت من امللّح أن تبدأ سورية ،سورية موحدة من فوق 
ّ
 .8"فيدرالية بالتشك

                                                           
، الحرب العاملية األولى عقب هزيمتها في دول املركز وقعتها هي واحدة من سلسلة معاهدات 1920 آب 10 سيڨر"معاهدة " 7

، إضافة إلى استيالء الحلفاء على باللغة التركية ها غير الناطقينوتضمنت املعاهدة التخلي عن جميع األراض ي العثمانية التي يقطن

مت ّ
وقد ألهبت  لالنتداب الفرنس ي وسورية لالنتداب البريطاني حيث أخضعت فلسطين بلدان شرق املتوسط أراض تركية، فُقس 

عي  مصطفى كمال أتاتورك األتراك، فجّرد البرملان الذي يقوده شروط املعاهدة حالة من العداء والشعور القومي لدى
ّ
موق

التي وافق عليها القوميون األتراك  1923  "لوزانمعاهدة " التي أفرزت حرب االستقالل التركية بدأتثم  املعاهدة من جنسيتهم

 .أتاتورك بقيادة
قراءة في وثائق قتصاد وفلسطين واملشروع الصهيوني_السكان وال العشرين:بالد الشام في مطلع القرن  كوثراني،وجيه  8

 .227ص (،2013، 1ط، اتالعربي لألبحاث ودراسات السياس املركز )الدوحة:  الدبلوماسية الفرنسية

ريد لسورية أن تنتهجه 
ُ
الفيدرالية كانت أول نظام أ

كنظام سياس ي فيها، إذ واجهت فرض خيار 

"فيدرالية األمر الواقع" البعيدة كل الُبعد عن 

األصول الدستورية املتبعة لعتمادها، ُبعيد 

 خضوعها لالنتداب الفرنس ي مباشرة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
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وجاء في السياق ذاته جواب الرئيس الفرنس ي آنذاك "ميلران" في برقية سرّية وجهها بهذا الخصوص 

 بعنوان: "مخطط لتنظيم االنتداب الفرنس ي في سورية" إلى املفوض السا
ً
إن »له:  مي الفرنس ي في سورية قائال

 هو سلسلة دول مستقلة جمهورية 
ً
النظام الذي يستجيب بصورة أفضل ملصالح سورية ومصالحنا أيضا

الشكل، تتناسب مع تنوع األعراق والديانات والحضارات، وتتحد في فيدرالية تحت السلطة العليا للمفوض 

بة وبذلك ال تكون الوحدة إدارية مركزية  .«بل وحدة اقتصادية جمركية ومالية السامي ممثل الدولة املنتد 

بما أننا نقبل بمبدأ االستقاللية الواسعة لـ )الكانتونات( تفقد العوائق التي يثيرها »وُيضيف "ميلران": 

االختالف بين املجموعات حيث الثقافة أو املساحة أو السكان أو الثروة أهميتها والتعداد الذي قدمناه ال نّدعي 

 في بالد تفتقد التقليد السياس ي والرأي العام، كما أنها أنه نهائي، لكنه يتض
ً
من املجموعات املتشكلة عفويا

 أي أن نشكل مجموعة حيث هي 
ً
اعتادت تلّقي كل ش يء من السلطة. إذن، يجب أن تكون سياستنا مرنة جدا

 . 9«موعة تنظيمها الخاص الذي يناسبهاموجودة وأن نقبل بأن يكون لكل مج

كانتونات( على لفرنس ي تقسيم سورية إلى ثمانية )ملخطط لدى سلطات االنتداب ارغم أنه كان من ا

 للنفقات،النمط السويسري، إال أن "غورو" ارتأى تقسيم البالد 
ً
وبالفعل وبعد  ألربع دويالت فقط ضغطا

ة جبل انفصال دولة لبنان الكبير بأيام تم إعالن "دولة حلب"، وبعدها بأسابيع "دولة العلويين"، ثم "دول

 لسلطات االنتداب1921الدروز" في النصف األول من العام 
ً
ت مقرا

ّ
! وقد 10، إلى جانب "دولة دمشق" التي ظل

إنه من السهل اإلبقاء على التوازن بين ثالث أو أربع دول »تقسيم بقوله: عّبر "غورو" صراحة عن دوافع هذا ال

ذلك عند الحاجة في تأليب بعضها على بعضها  كبيرة ُيتيح لها وضعها أن تكفي نفسها بنفسها، ويساعدنا

 .11«حساس تبدو بوادره بين دمشق وحلب اآلخر. وهذا واقع

 لتخفيف الضغط على سلطات االنتداب الف
ً
، موجبا

ً
رنس ي، إال أن ولئن كان يبدو هذا التقسيُم، ظاهرّيا

التجزئة، وشعر بما أثارته من إذ لم تبلغ سياسة الجنرال غورو الغاية التي ابتغاها من العكس هو ما كان، "

استنكار في البالد السورية فقرر إنشاء اتحاد بين الدول السورية املؤلفة من دولة حلب ودولة دمشق وأراض ي 

العلويين املستقلة، لكن ذلك لم ينجح وظلت الوحدة السورية في مقدمة مطالب سكان البالد في داخلها 

ما ال يقل عن  1922ما شهدوه". وبالفعل شهدت سورية حتى العام وساحلها بعد أن شهدوا من مضار التجزئة 

تل فيها من الجنود الفرنسيين ما ال يقل عن  35
ُ
 .12جندي 5000ثورة شعبية بمواجهة الفرنسيين ق

                                                           
 بعدها.وما  231ص سابق،الرجع امل 9

، وأنشئت دولة حلب بموجب قرار 1920آب  31تاريخ  318أنشئت دولة لبنان الكبيرة بموجب قرار املفوض السامي رقم  10

آب  31تاريخ  319وأنشئت دولة العلويين بموجب قرار املفوض السامي رقم  ،1920أيلول  1تاريخ  330املفوض السامي رقم 

 .1922تشرين األول  24تاريخ  1491ض السامي رقم الدروز بموجب قرار املفو  دولة جبلوأنشئت  1920
 .242ص سابق،وجيه كوثراني، مرجع  11
معهد الدراسات العربية العالية في جامعة الدول )القاهرة:  محاضرات عن سورية من الحتالل حتى الجالء ،رمنازي األ نجيب  12

 وما بعدها.   18ص(، 1954، 1طالعربية، 
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  1936في األول من آذار دعا املفوض السامي الفرنس ي " دومارتيل" 
ً
رجال الكتلة الوطنية، وعقد اتفاقا

نب السوري هاشم األتاس ي، واعترفت فرنسا ألول مرة باستقالل سورية ووحدتها؛ لكن لم معهم وقعه من الجا

يقم البرملان الفرنس ّي بتصديق االتفاقية لتدخل حيز النفاذ، وتم بعدها سلخ لواء اسكندرون عن اإلقليم 

 .1939حزيران  23السوري باتفاق أبرمته فرنسا مع تركيا في 

ْ(زمن النتداب ا الفرنسيون لتحقيق تصورهم عن الفيدرالية التي أرادوها لسوريةأعاله هي التي أعده )الخارطة

من انتزاع تنفيذ ذلك االتفاق مع الفرنسيين، وجرْت االنتخابات وعقد  1943تمكن السوريون في تموز 

 له، كما انُتخب شكري 1943آب  17املجلس النيابي جلسته األولى في 
ً
القوتلي ، وانُتخب فارس الخوري رئيسا

 للجمهورية، وتم تكليف سعد هللا الجابري بتشكيل الوزارة، وفي جلسة أخرى ُعقدت في 
ً
تشرين  27رئيسا

قّر أول دستور وطني للبالد ووضع موضع التنفيذ العام  1943الثاني 
ُ
، إذ اعُتمد فيه لسورية شكل 1943ا

ول: إنه تم إنهاء الحديث عن فيدرالية الدولة البسيطة بنظام جمهوري نيابي، وفي هذه اللحظة يمكننا الق

ريدت لسورية في تلك الحقبة
ُ
 .األمر الواقع التي أ

 كل الُبعد عما أرادته 
ً
وعليه، جاء في املقام األول فشل هذا الطرح طوال تلك السنين بسبب كونه بعيدا

م بالعثمانيين غالبية السوريين بعد انفالتهم من قبضة االضطهاد القومي الذي تعرضوا له أواخر عهده

 كشعب واحد تجمعه على اختالف مكوناته قومية واحدة هي العروبة
ً
، وفي املقام 13ورغبتهم في الحياة معا

                                                           
 ألحد  13

ً
مما يؤيد هذا االستنتاج لناحية سوء فهم الفرنسيين ملزاج السوريين في تلك املرحلة وثيقة فرنسية تضمنت كالما

 من االمبراطورية العثمانية أّدى التعارض " ارجية الفرنسية آنذاك جاء فيها:مستشاري وزارة الخ
ً
 جزءا

ً
في البالد التي كانت سابقا

تب على السكان أن يتشكلوا في تجمعات صغيرة التاريخي املزمن بين مفهوم
ُ
ي الدولة واألمة إلى نمو العقلية الفوضوية حيث ك
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 باملعنى الحقيقي للكلمة، 
ً
 أو دستوريا

ً
 تنظيميا

ً
 بحكم األمر الواقع،  ولم يكن طرحا

ً
الثاني لكونه جاء مفروضا

ض هذا النظام رغبة منهم بالوصول به إلى تقسيم تختاره وبعبارة أخرى، أراد الفرنسيون االستعجال في فر 

مكونات الوحدات الفيدرالية برضاها، فوضعوا عربته أمام القاطرة ولم يالحظوا أن غياب البنى التنظيمية 

 من االنسجام 
ً
 كبيرا

ً
والهيئات الدستورية املستقرة في البالد تجعل من فرض هذا النظام الذي يتطلب قدرا

 شبه مستحيل. والتنسيق بين
ً
 املركز والوحدات املحلية أمرا

، إذ إنه ورغم تعاقب تسعة دساتير على 1946ظلَّ السوريون على هذه الحال بعد االستقالل في العام 

نظامهم السياس ي املعاصر وما رافقها من اضطرابات وتحوالت سياسية وأمنية حادة بقوا مجمعين على سورية 

دة التي تعتمد نظام الالمركزية اإلدارية، عن طريق توزيع ممارسة الوظيفة في شكل الدولة البسيطة الواح

اإلدارية في الدولة بين السلطة املركزية في العاصمة وبين هيئات مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية، محلية: 

السورية  دولة، وقد انتظمت هيئات ال14كاملحافظات واملدن والبلديات، ومرفقية: كاملؤسسات والهيئات العامة

 إلى أن بدأت أزمتها الراهنة  1970وعاشت سورية منذ العام  وسلطاتها في هذا الشكل،
ً
 طويال

ً
 سياسيا

ً
استقرارا

، وكان من تداعياتها املتأخرة العودة لطرح الفيدرالية كخيار في سورية، لكن في ظروف مختلفة 2011في العام 

 لجهة توقيته الذي يتزامن عن قصٍد مع حرٍب تمام االختالف عن تلك التي رافقت الطرح األ 
ً
ول، تحديدا

 سوريين 
ً
تشتعل في معظم أرجاء اإلقليم السوري، ونزيٍف ال يكاد يتوقف في أتونها، عالوة على أّن هناك  أكرادا

 
ً
دوا في حالة االنفراد بأجزاء واسعة من البالد بعيدا  يمثلون مركز الثقل األكبر في هذا الطرح، وهم الذين وج 

 .إنشاء كيان كردي فيهاعن قبضة الدولة املركزية إغراًء ال يقاوم لتحقيق فكرة 

  

                                                                                                                                                                          

 أكبر 
ً
 في البالد لكن من جهة أخرى إّن تفتيتا

ً
 صعبا

ً
قومية أو إقليمية وهذا الواقع مناسب لنا ألنه يجعل من تعميم املعارضة أمرا

ل املناسب لنا أن ندفع بجدية لدراسة التجمعات اإلثنية املهيأة لتشك يمكن أن يضعنا في وضع يتساوى في اإلرباك لذلك من

 االستقالالت اإلقليمية األولى"
ً
 مرجع سابق. كوثراني،وجيه  عن:. نقال

 1961 ودستور االنفصال 1958العربية املتحدة  ودستور الجمهورية 1953ودستور  1950هذه الدساتير التسعة هي دستور  14

  .2012ودستور  1973املؤقت ودستور  1971املؤقت ودستور  1969املؤقت ودستور  1964ودستور 
ً
مرجع  دله،سام  عن:نقال

 .179ص  سابق،
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ْ
ا
ْاملسألة الكردية في سورية وموقعها في مشروع الفيدرالية املطروحة -ثالثا

 
ً
يتطلب تقييم حجم تأثير املسألة الكردية في سورية في مشروع الفيدرالية املطروح فيها، الوقوف أوال

املسألة على املستويين الوطني واإلقليمي على حد سواء، ثم االنتقال لبيان الكيفية التي على جذور هذه 

 في املنطقة، وحجم التأثير الذي يمكن أن تفرضه على مستقبل 
ً
 وعسكريا

ً
لت هذه املسألة فيها سياسيا

ّ
تشك

 على النحو اآلتي:سورية في ظل أزمتها الراهنة، وسنتولى ب
ً
 يان ذلك تباعا

 سألة الكردية في سورية واإلقليمجذور امل .1

تشير الدراسات التاريخية والجغرافية إلى أن القبائل الكردية قد انتقلت للعيش إلى جانب القبائل 

العربية في سهول الجزيرة السورية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكانت تلك القبائل من نمط 

في موسم الربيع وترحل إلى الجزيرة السورية، ومع الوقت أصبحت  البدو الُرّحل، فكانت تترك هضبة األناضول 

تلك القبائل منسجمة مع تقاليد أهل املنطقة وعاداتهم وارتبطت بالقبائل العربية بعالقات مصاهرة وبأحالف 

 .15عشائرية في بعض األحيان، ومن أبرز تلك القبائل كانت امليران والكيكية والدقورية وامللية والشيتية

 ويخ
ً
يتعلق باألكراد الذين عاشوا في العمق السوري في دمشق وحمص وحماه  فيماتلف األمر جذرّيا

دم وجودهم وانصهارهم  وريف إدلب والالذقية، فهم يتميزون عن أكراد الجزيرة وريف حلب، من حيث ق 

ن محيطهم الكامل في املجتمع السوري، وعدم احتفاظهم بالخصائص اللغوية أو الثقافية التي تميزهم ع

 .16العربي

ولم يشهد التاريخ بوجه عام في تلك الحقبة أي حراك سياس ي للكرد على األقاليم التي عاشوا فيها، 

سواء أكان ذلك في سورية، أم في األقاليم املجاورة التي كانت وقتئذ خاضعة للحكم العثماني، واستمر األمر 

سياسية كردّية معّينة في انتصار الحلفاء على  على هذه الحال حتى مطلع القرن العشرين، إذ وجدت نخب

العثمانيين في الحرب العاملية األولى ضالتهم في تحقيق حلم الدولة الكردية. ويرى بعض املؤرخين في هذا 

، كانت فرصة 1919ُبعيد توقيع هدنة "مودوروس" وحزيران  1918الصدد أنَّ املّدة الواقعة بين تشرين الثاني 

تي
ُ
 على  1920وخاصة بعد أن تضمنت معاهدة سيفر  رد إلنشاء دولتهم القومية،حت للكذهبية أ

ً
 صريحا

ً
نصا

                                                           
 .2016تموز/يوليو  9، معهد العالم للدراسات دراسة، مهند الكاطع، "الجغرافيا البشرية لألكراد في سورية"، 15

http://alaalam.org/ar/politics-ar/item/332-5681679 
 : فقال 1934نحاء الشامية" سنة جولة أثرية في بعض األ وراني عن وصفي زكريا في دراسته "نقل هذه الجزئية علي سيدو الك 16

هـ  424املتوسطة قديم وربما أول من أتى بهم عامل حمص شبل الدولة نصر بن مرداس سنة  مجيء األكراد إلى بالد الشام"

ــ )حصن األكراد( وقد  وأسكنهم في حصن الصفح ليحفظوه ويصونوا الطريق بين حمص وطرابلس وسمي الحصن في ذلك الحين بـ

 إلى أن جاء أمير أنطاكية واستخلصه منهم سنة 
ً
 ونيفا

ً
هـ فتشتتوا وكثر توافدهم في عهد الدولتين النورية  530بقوا فيه قرنا

والصالحية لخوض غمار الحروب الصليبية، ولعل كل من أدى واجبه من هؤالء كان يعود أدراجه ومن تخلف منهم استعرب 

 جبل األكرادوذاب في البيئة الشامية ولم يحتفظ بصلته بماضيه الكردي إال من وفد منهم في العصور األخيرة كسكان األكراد في 

دار )أربيل:  العمادية أو جولة في كردستان الجنوبيةمن عّمان إلى سيدو الكوراني،  علي. وحي األكراد في الصالحية بدمشق"

 .244-243ص (،2012 ،2آراس للطباعة والنشر، ط

http://alaalam.org/ar/politics-ar/item/332-5681679
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إنشاء دولة كردية باالستناد ملبدأ "ويلسون" الشهير املتضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتم بالفعل 

رك إلى سدة تعيين حدود كردستان باملنطقة املأهولة بالسكان في ديار بكر، لكن وصول مصطفى كمال أتاتو 

 ملعاهدة سيفر 
ً
الحكم في تركيا حال دون ذلك، إذ قاد أتاتورك حركة تركية قومية غرب األناضول رفضا

 عن تركيا في حدودها السابقة، ونجح في مسعاه بعد أن أغرى الغرب بمبادئه العلمانية وبسعيه 
ً
ودفاعا

التي كان من  1923فنالت تركيا معاهدة لوزان  نية برمزيتها للخالفة اإلسالمية،للقضاء على عهد الدولة العثما

أهم بنودها ترسيم جديد لحدود تركيا الجنوبية يتطابق مع حدودها الحالية، عدا إقليم لواء اسكندرون الذي 

، وقضت معاهدة لوزان بضم كردستان التي وردت في معاهدة سيفر إلى تركيا، رغم 
ً
ُسلخ عن سورية الحقا

 له في حربه مع السلطان العثماني.د قطعه للزعماء الكرد مقابل دعمهم الوعد الذي كان أتاتورك ق

 

(

نورد 

أعاله 

خاْر

طة 

تبين 

مشْر

وع 

الدْو

لة 

الكرد

ية 

الذي 

كان 

محل 

، ولم تجد طريقها إلى الوجود؛ بسبب عدم تطبيق هذه املعاهدة واستبدالها بمعاهدة لوزان 1920اتفاق في معاهدة سيفر 

1923) 

االعتراف  أتاتوركرفض  نصرم، بعد أنعشرينيات القرن امل طوالزدادت صعوبة وضع الكرد في تركيا وا

 بخصوصيتهم لصالح رغبته في تشكيل شعور قومي تركي
ً
، كما حظر كل استخدام اللغة الكردية ، وحظر نهائيا

دفع بالكثيرين من الكرد إلى  األطر االجتماعية التي كان الكرد ينشطون من خاللها لتوكيد هويتهم، األمر الذي

ح 
ّ
ولجأت تركيا إلى  ،وقد تّم سحق جميع هذه الثورات، 1930و  1920 طوال املدة الواقعة بينالعصيان املسل

حة "املجموعاتالتعاون مع العراق و إيران من أجل القضاء على 
ّ
، الكردية "املسل

ً
وبخاصة  تلك التي تقوم  عامة

 .ةبعملياتها في املناطق الحدودي
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، وخاصة في 1925هاجر قسم كبير من الكرد إلى سورية من تركيا في 
ً
؛ بسبب من هذه األحداث عامة

، إذ قدر عدد الكرد الذين التي قمعتها حكومة أتاتورك بقسوة "ثورة الشيخ سعيد بيرانبـ "أعقاب ما ُسمي 

ق ذلك آنذاك ألف  25بنحو  1928و 1925عبروا الحدود في تلك املدة الواقعة بين العامين 
ّ
نسمة، وقد وث

، وأرسل بهذا الخصوص رسالة إلى رئيس 1931وزير املعارف السوري محمد كرد علي الذي زار املنطقة العام 

 .17الجمهورية في ذلك الوقت

باتجاه الجزيرة السورية بشكل ملحوظ )التي كانت قد بدأت وازدادت وتيرة الهجرة في أزمنة الحقة 

 مع سيطرة الفرنس
ً
ات، ولم ييين على الجزيرة(، السيما مع بدء االزدهار االقتصادي والزراعي في الثالثينفعليا

تنقطع الهجرة برحيل الفرنسيين، بل بقيت الجزيرة جاذبة للسكان ومشجعة لهم بما تملكه من مساحات 

مزيد من  زراعية ومياه وفيرة في األنهار التي كانت تغطي مساحات شاسعة من الجزيرة، مما أدى الستقطاب

 مجموعات من الشركس والشيشان التي هاجرت ماأليادي العاملة
ً
ن القفقاس العام ، ووصلت املنطقة أيضا

هم م وما بعده 1864
ّ
، كما وصلها املهاجرون الهاربون من األراض ي السورية التي جرى إلحاقها بتركيا وهم في جل

ار بكر وماردين وأورفه وغيرها كما استقر في من العرب والسريان والكرد واألرمن والتركمان من سكان دي

 .193618 – 1933املنطقة كلدان وآشوريون قدموا من العراق بين العامين 

ر   ظ 
ُ
ّد هذا التنّوع العرقي والدينّي في حينه مشكلة من الناحية الديموغرافية، إال أنه قد ن ه لم ُيع 

ّ
ورغم أن

العديد من  آنذاكمحمد كرد علي بيئية، إذ أطلق الوزير إليه بصفته مشكلة من الناحيتين االقتصادية وال

ر فقط، وليس بجانب األنها، التحذيرات عن ضرورة توزيع املهاجرين على مساحات في العمق السوري

 في العامعدد سكان الجزيرة  وتقدر اإلحصائيات ،19راٍض أخرى بعيدة عن األنهارأواالشتراط عليهم استصالح 

  .20نسمة ألف 550نحو بم 1956

على إجراء  فيه نّص ، 1962آب  23في تاريخ  93وأصدر الرئيس األسبق ناظم القدس ي املرسوم رقم 

 حيث ، 21إحصاء سكاني عام في محافظة الحسكة
ً
 اعتمدت عملية اإلحصاء مؤشرا

ً
في تثبيت الجنسية، أساسا

 في قيود األحوال املدنية قبل العام  حسبانتم ف
ً
 في سورية منذ ذلك الوقت ، 1945كّل من كان مسّجال

ً
ومقيما

 سوري وحتى إجراء اإلحصاء
ً
كل شخص مسجل في سجل األحوال املدنية مدة  إمهالوزارة الداخلية  وقررت. ا

شهر من تاريخ صدور هذا القرار ليستحصل على صورة عن قيده وقيد عائلته إلبرازها إلى موظفي اإلحصاء 

                                                           
 .مهند الكاطع، مرجع سابق 17
مركز دمشق لألبحاث "، دراسة، دية في سوريةصدوع الجزيرة في تحديات وتحوالت املسألة الكر "عقيل سعيد محفوض،  18

 .10ص ،2016، والدراسات
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ونجم  1962العام تشرين األول  5جرى اإلحصاء في ، وقد تجنيسهاملزمع إجراؤه في املحافظة كي يتم تثبيت 

 :22في سورية إلى تقسيم الكردعنه 

 .أكراد متمتعين بالجنسية السورية -

 من مّجردين أجانب، وأكراد أنهم على الرسمية القيود في ومسجلين الجنسية من مجردين أكراد -

 القيد" "مكتوم وصف عليهم وأطلق الرسمية، املدنية األحوال سجالت في مقيدين غير الجنسية

، وكان إلى عدم وجود الشخص املعني في السجالت الرسمية يشير  سوري إداري  مصطلح وهو

 من الكثير من املصاعب  عدد هؤالء آنذاك خمسة عشر ألف نسمة عانوا
ً
ل واحدا

ّ
األمر الذي شك

 .
ً
ل املسألة الكردية كما سيتبين الحقا

ّ
 عوامل تشك

 من االستقرار عاشها سكان الجزيرة إال أن هذه املنطقة لم تتمكن من أن ورغم مرور مّدة ط
ً
ويلة نسبّيا

، إذ سرعان ما بدأت موجات الهجرة تنطلق منها إلى املدن الكبرى مثل حلب 
ً
تظل جاذبة للسكان دائما

بالعمل  ودمشق، بالتزامن مع موجات الجفاف التي أصابتها في تسعينيات القرن املاض ي، وتراجع االهتمام

الزراعي وخاصة لدى الشباب، إلى جانب الهجرات املتزايدة للسريان واألرمن إلى خارج البالد، األمر الذي أدى 

 عدم االستقرار الديموغرافي فيها.لحالة من 

جريت باالستناد لسجالت األحوال املدنية الرسمية في سورية العام 
ُ
 إلحصائيات أ

ً
ّدر 2004ووفقا

ُ
، ق

وبذلك تكون  17,920,844نسمة من مجموع سكان سورية البالغ عددهم آنذاك  952,390بنحو عدد األكراد 

 للشكل البياني اآلتي% من عدد السكان ويمكن التمثيل لهذه ا 5,31نسبتهم لعدد السكان هي 
ً
 :23لنسبة وفقا
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ً
  األكراد ملف السورية القيادة تغلق هل عاما

ً
حزيران/يونيو  14 ،املركز السوري لألخبار والدراسات"، ؟؟...نهائيا
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جريت إحصائيات جديدة في عام 
ُ
فُقدر عدد  باالستناد لسجالت األحوال املدنية الرسمية 2010وأ

% من مجموع سكان البالد،  17,4مليون نسمة بنسبة تقدر بــــ  4,1سكان منطقة الجزيرة في عمومهم بنحو 

 .24يتركز التوزع السكاني لهم بصورة رئيسة في أربع مراكز مدنية هي: الحسكة والرقة ودير الزور والقامشلي

ل السياس ي والعسكري للمسألة الكردية  .2
ّ
 ا في األزمة السورية وحجم تأثيرهالتشك

تخلو الذاكرة السياسية السورية من تسجيل أي طموحات قومية انفصالية معلنة لدى الكرد من 

السوريين، إذ تمتعوا منذ استقالل البالد بحقوق املواطنة الكاملة مع سائر مكونات الشعب السوري املتنوع 

، ووصلوا إلى أرفع املواقع في البالد، مع التمثيل الكامل في الهيئات السي
ً
اسية وغيرها من مجالس الحكم أصال

املحلي الذي ضمنته لهم دساتير البالد املتعاقبة، إال أن ذلك ال يعني أن املشكلة لم تكن موجودة فقد عاش 

، وخاصة من سكان 
ً
أبرزها كانت مشكلة  الجزيرة وريف حلب مشكالت متفاقمةالسوريون الكرد عامة

ائيات غير الرسمية شريحة واسعة من الكرد أشارت اإلحص الجنسية التي أفرزها إحصاء الستين والتي أنتجت

 املصادر بحسب السورية الجنسية من محرومين كردي ألف 300 إلى أن تعدادها جاوز  2011في العام 

 لذلك كانوا محرومين من عدد من الحقوق 25كرديةال
ً
 أهمها: ، وتبعا

 الدولة.الحرمان من حق تثبيت وقائع الزواج والوالدات في سجالت  -

 وبالتالي عدم تمكنهم من االنتقال إلى خارج البالد. السوري، جواز السفر  حملحرمانهم من  -

                                                           
 .11ص سابق،مرجع  محفوض،عقيل سعيد  24
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ً
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إنَّ شرارة البداية لطموحات النفصاليين من الكرد 

 من تركيا في سوْر
ا
ية كانت من خارج البالد، وتحديدا

والعراق، حيث تأسس على األراض ي التركية في 

أول تنظيٍم كردّيٍ ذي توجه "ماركس ي  1978العام 

لينيني" يقوم على فكرة الكفاح املسلح بمواجهة 

الحكومة املركزية التركية وهو حزب العمال 

 الكردستاني.

من الحقوق املدنية املنصوص عليها في و الحرمان من حق العمل لدى دوائر ومؤسسات الدولة  -

 .الدستور ومنها حق الترشيح والتصويت

ال واللغوية واالنقسامات االجتماعية وردود أفعإلى جانب مشكالت أخرى تتعلق بالهوية الثقافية 

 .26الحكومات ونظم الحكم املختلفة

رد 
ُ
ل املصدر الرئيس لتوجهات الك

ّ
شك

ُ
ولئن كانت هذه املشكالت ذات أهمية معّينة، إال أنها لم ت

رد خارج سورية وبالقوى اإلقليمية والدولية.
ُ
 السوريين، وإنما هي التفاعالت التي كانت تربطهم بالك

ويمكن القول: إنَّ شرارة البداية لطموحات االنفصاليين من الكرد في سورية كانت من خارج البالد، 

 من تركيا والعراق، حيث تأسس على األراض ي التركية في العام 
ً
أول تنظيٍم كردّيٍ ذي توجه  1978وتحديدا

التركية وهو حزب العمال  "ماركس ي لينيني" يقوم على فكرة الكفاح املسلح بمواجهة الحكومة املركزية

 بـــــ 
ً
 والذي يتكون من جناحين: (PKK)الكردستاني املعروف اختصارا

 ضد الحكومة التركية في واليات شرق األناضول بإعالن صدر  الجناح العسكرْي .أ 
ً
الذي بدأ القتال فعليا

 حتى يومنا هذا، وحصد آالف القتلى من 15/8/1984عنه بتاريخ 
ً
، وهو القتال الذي مازال مستمرا

الجانبين، رغم محاوالت التسوية السياسية التي تخللها وقف مؤقت إلطالق النار باتفاق مع حكومة 

، إثر تجدد الخالف مع تلك 2016نمية والعدالة في تركيا، قبل أن يعاود الحزب القتال في العام الت

 الحكومة.

الذي يضم ما ُيسّمى "منظومة املجتمع الكردي" ولها فروع في أوروبا وإيران والعراق  الجناح السياس ي .ب 

 وسورية. 

 أما في العراق فقد أنتجت سنوات من

إنشاء القتال العنيف بين الكرد والحكومة العراقية 

 " بموجبإقليم كردستان العراقما ُسّمي بـــ ـ" 

املبرمة بين الطرفين في آذار معاهدة الحكم الذاتي 

، دونما تغيير في بنية وشكل الدولة العراقية 1970

ت دولة بسيطة
ّ
موحدة باملعنى الدستوري  التي ظل

  للكلمة.

تمرد شعبي بعد إال أن املسألة الكردية في العراق سرعان ما تطورت بحركات متسارعة ومتصاعدة 

في أعقاب حرب الخليج الثانية،  أو ما ُسمي آنذاك بــحرب  صدام حسين ُحكمضد  1991عام حصل في ال

  تحرير الكويت،
ُ
رت القوات العراقية غادفلطيران لمنطقة حظر وبقرار أممي  شمال العراقفي  على إثره  نشئتأ
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 عن قرار الحكومة املركزية، املنطقة مستقلة  تشرين األول من ذلك العام، وأصبحتمنطقة كردستان في 
ً
تماما

وما نجم عنه من إسقاط النظام  2003، ثم وفي أعقاب الغزو األمريكي للعراق العام الواقعاألمر بحكم 

دستور جديد  لعراقية العسكرية واألمنية بالكامل اعُتمدالسياس ي الحاكم فيه، وتدمير بنى وهياكل الدولة ا

قّرت فيه الفيدرالية كنظام دستوري،  2005عام الللعراق في 
ُ
د الدستور العراقي الجديد منطقة وحدَّ أ

 لغتين رسميتين مشتركتينكردستان العراق ككيان اتحادي ضمن العراق، وجعل اللغة العربية واللغة الكردية 

علن في اإلقليم عن ومؤ  ،في العراق
ُ
 أ

ً
ل أيلو  25استقالل اإلقليم في على  ُوصف بأنه غير ُملزم إجراء استفتاءخرا

التصويت في االستفتاء سيتم في ثالث محافظات يتشكل منها اإلقليم،  البيان أنَّ ، وجاء في  2017العام 

 .27"خارج إدارة اإلقليم الكردو"مناطق 

أي مواجهات أو أعمال عنف مع الكرد باملعنى  2011قبل العام  ولم تشهد سورية بخالف تركيا والعراق

الواسع للكلمة، إذا ما استثنينا ما حصل من أعمال عنف أعقبت حوادث شغب في مباراة بكرة القدم في 

وتم احتواؤها في حينها، دونما تداعيات خطيرة على  2004مدينة القامشلي بين فريقي الجهاد والفتوة في العام 

لنظام السياس ي في البالد، وعاشت البالد لعقود طويلة في حالة شبه تامة من االستقرار السياس ي بنيان ا

 ال يتجزأ من عوامل ذلك االستقرار ونجاحه، دونما 
ً
واالقتصادي واالجتماعي كان السوريون الكرد فيها جزءا

 
ّ
 في تحركات ضيقة إنكار لوجود النزعة القومية ذات الطموحات االنفصالية لدى بعٍض منهم إذ ظل

ً
ت حبيسة

 ية باملطالب اللغوية والثقافية.اقتصرت على بعض النشاطات الفكرية واملنتديات املتخف

إال أن ما حّل بالعراق في أعقاب الغزو األمريكي وتحول إقليم كردستان العراق إلى كيان شبه مستقل 

ال تغذية راجعة لرغبات دفينة لدى جانب ممن آمنوا باالنفصال
ّ
كمستقبل لوجودهم في املنطقة بأسرها،  شك

ومن بينهم بعض السوريين الكرد الذين قاموا وبإيحاء من الجناح السياس ي لحزب العمال الكردستاني 

 بــــ ) 
ً
، وُعّد هذا الحزب 2003( في العام PYDبتأسيس حزب االتحاد الديمقراطي الكردي املعروف اختصارا

ـــ آنذاك التنظيم السياس ي السرّي ملن ــ وأعقبه  (KCK-Rojava)  ظومة مجتمع غرب كردستان أو ما يسمى بـ

حراك تنظيمي سرّي لجملة من الهيئات واملؤسسات، مثل حركة الشبيبة الديمقراطية في غرب كردستان، 

 ومنظومة نساء غربي كردستان، واملركز االيديولوجي، ومؤسسة اللغة الكردية، ولجنة أخوة الشعب الكردي.

شاط هذه التنظيمات في البداية باالحتفال باملناسبات الكردية، وتمتين اللغة الكردية وتجسد ن

وتدريسها وتجنيد أكبر عدد ممكن من الشباب والشابات في صفوف الحزب، وإرسال بعضهم إلى معسكرات في 

 .28شمال العراق وتدريبهم وإقامة املظاهرات في الداخل والخارج
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http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40199118  
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واستمر نشاط هذه التنظيمات على هذا النحو بين شّد وجذب بينها وبين السلطات الرسمية إلى أن 

، فحاولت الدولة السورية احتواءها بإجراءات متعددة الجوانب 2011بدأت مجريات األزمة السورية في العام 

 –يخص املسألة الكردية التراجع عن إحصاء الستين ومنح األكراد املصنفين كأجانب  فيماكان بينها 
ً
وفقا

 . 2011لعام  49الجنسية السورية بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  –لذلك اإلحصاء

 
ً
 وعسكريا

ً
لكن استمرت عجلة األزمة بالدوران وبدأت تداعياتها تظهر بجالء على بنيان الدولة سياسيا

،
ً
واستعرت جبهات املواجهات املسلحة على كامل مساحة البالد، وبدأت الحكومة السورية تفقد  واجتماعيا

 على حدودها الشمالية والشرقية واملناطق املحاذية لها، األمر الذي استرعى انتباه 
ً
 فشيئا

ً
سيطرتها شيئا

د من مواقعه هناك التنظيمات الكردية، فبادرت بالتزامن مع اضطرار الجيش السوري لالنسحاب من العدي

( لفرض YPGبتحريك ذراعها العسكري املسمى بـــــ "وحدات حماية الشعب الكردي" ) 2012أواسط العام 

نفسها كقوة أمر واقع على تلك املناطق، فسيطرت على ثالث مناطق غير متصلة تشمل عفرين وعين العرب 

 .29)كوباني( والحسكة والقامشلي

من جانب واحد فرض اإلدارة الذاتية على ما يسمى "غرب  2013عام وأعلن الحزب في تشرين الثاني 

 للقائمين على هذا املشروع يقع هذا ) (Rojavaكردستان"، أو ما يصطلح على تسميته باللغة الكردية 
ً
، ووفقا

مقاطعة الجزيرة،  ،تألف من ثالث مقاطعات، وهو يإلى الغرب من نهر دجلة على طول الحدود التركية اإلقليم

 تحد مقاطعة الجزيرة ، و ومقاطعة عفرين(، كوبانيعين العرب )مقاطعة و 
ً
كردستان العراق من الجنوب  أيضا

 بسكان الشرقي
ً
 خاّصا

ً
 تجنيدّيا

ً
 وشرطة مدنية )األسايش( وعسكرية ونظاما

ً
 وسجونا

ً
، فأنشأ إداراٍت قضائية

 قبل الدولة السورية وباللغة الكردية.تلك املناطق، إضافة ملدراس تتولى تدريس مناهج غير تلك املعتمدة من 

وهذه الفكرة في جذورها ما هي سوى تجسيد للنظرية السياسية الفيدرالية أو نظرية االستقالل الذاتي 

التي دعا إليها عبد هللا أوجالن وحزبه حزب العمال الكردستاني من منطلق حجة مفادها أن الدولة القومية 

 اشر للحكومة من القاعدة إلى القمة.قد فشلت، وهناك حاجة إلى نظام مب

"سورية االتحادية  تحت شعارالسورية ُعقد اجتماع في مدينة رميالن  16/3/2016وبتاريخ هذا، 

وانطلقت أعمال االجتماع التأسيس ي لنظام اإلدارة في ، الديمقراطية ضمان للعيش املشترك وأخوة الشعوب"

سورية، على مدار يومين انتهى بمناقشة مسودة النظام االتحادي في اليوم األول وإقرارها في  " شمالروج آفا"

 :30تلخيص مقررات هذا املؤتمر باآلتي، ويمكن اليوم الثاني، وتم انتخاب رئاسة مشتركة للمجلس

                                                           
29 Cengiz Gunes and Robert Lowe, "The Impact of the Syrian War on Kurdish Politics across the Middle East", 

Chatham House, July 2015. 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20150723SyriaKurdsGunesLowe

.pdf  
شبكة صوت "، سوريا شمال – آفا لروج الديمقراطي الفيدرالي لالتحاد التأسيس ي املجلس عن الصادر الختامي البيان" 30

 .2016آذار/مارس  17 ،الكورد

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20150723SyriaKurdsGunesLowe.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20150723SyriaKurdsGunesLowe.pdf
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 شمال سورية.في "روج آفا" العمل على تأسيس نظام فيدرالي ديمقراطي  -

. 31كة للمجلس التأسيس ي وهيئة تنظيمية تتألف من انتخاب الرئاسة املشتر  -
ً
 عضوا

تكليف الهيئة التنظيمية بإعداد عقد اجتماعي ورؤية قانونية سياسية شاملة لهذا النظام في مدة ال  -

 أشهر. 6تتجاوز 

فيه بمدينة املالكية تم  28/06/2016-27وبناًء على قرارات هذا االجتماع، عقد اجتماع بتاريخ 

 . إعالمي درالي، وتم اإلعالن عنه ببيانيالعقد االجتماعي للنظام الف التصديق على

 التركيز في اإلعالم الغربي على ضمان 
ً
وإلى جانب هذا الحراك باتجاه فيدرالية "روج آفا" يبدو واضحا

وحدات "األمن العرقي" واملساواة في هذا النظام، فمن جهة تسعى وسائل اإلعالم األمريكية والغربية إلى تصوير 

 
ً
حماية الشعب الكردي على أنها القوة املعتدلة الوحيدة في اإلقليم القادرة على دحر تنظيم "داعش" تأسيسا

على تجربتها السابقة في التحالف الذي قام بين كرد العراق والواليات املتحدة األمريكية طوال مّدة غزوها 

قتها الوحدات الكردية في مواجهة تنظيم داعش في ، وعلى النجاحات العسكرية التي حق2003للعراق في العام 

عين العرب "كوباني"، وفي أرياف الحسكة والرقة، وهو ما بات ُيوصف بـأنه نظير "االعتراف الدولي" بهذه القوة 

 . 31والهيئات السياسية التي تدعمها كسلطة أمر واقع على الساحة السورية

علن بين ال
ُ
واليات املتحدة األمريكية والتشكيالت العسكرية ويمكن حسبان التحالف العسكري امل

الكردية الناشطة في سورية املتجسد في قواعد عسكرية ومطارات أقامها األمريكيون في "تل حجر" قرب مدينة 

الحسكة و"روباريا" قرب عين العرب "كوباني"، والدعم ومعسكرات التدريب التي أقاموها لتدريب ما ُسمّي بـــ 

التي انتهى قرار الرئيس األمريكي  32ديمقراطية" ذات القوام الكردي الطاغي على باقي مكوناتها"قوات سورية ال

"دونالد ترامب" إلى تسليحها باألسلحة الثقيلة رغم اعتراض تركيا الحليف في حلف شمال األطلس ي، أقول: 

 على هذا االعتراف وهو القرار الذي أعلنه ا
ً
 واضحا

ً
ه دليال

ّ
 9/5/2017لبنتاغون بتاريخ يمكن حسبان ذلك كل

 عادة مدينة الرقة من تنظيم داعش.على أساس أنه "إجراء ضروري لتحقيق نصر واضح" الست

، فإن التقارير اإلعالمية تشير إلى أن من هذا الكيان وإجراءاتهأما على صعيد موقف الداخل السوري 

 من 
ً
 واسعا

ً
 فرغم أنَّ جانبا

ً
سكان املناطق الشمالية والشرقية يقّدرون املوقف الشعبي حياله يبدو مختلطا

 
ً
رتها التشكيالت العسكرية الكردية لهم بمواجهة تنظيم "داعش"، إال أنَّ ثمة استياًء كبيرا

ّ
الحماية التي وف

يسود في تلك األوساط، وخاصة من غير الكرد تجاه طريقة عملها، وما يشوبها من انتهاكات لحقوق اإلنسان 

 لتقرير صدر من قبل مقاتلي وحدات 
ً
حماية الشعب الكردي، وأعمال خطف وسجن وتجنيد إجباري، ووفقا

                                                                                                                                                                          

http://www.dengekurda.net/?p=14686 
31 Laura Broker, "Any Hope for a Kurdish State? The United States, Germany and Prospects of Kurdish Self-

Determination", the green political foundation, 14 June 2016. 

https://www.boell.de/en/2016/07/14/any-hope-kurdish-state 
 .21عقيل سعيد محفوض، مرجع سابق، ص 32

http://www.dengekurda.net/?p=14686
https://www.boell.de/en/2016/07/14/any-hope-kurdish-state


   

ْ- الفيدرالية في سورية رص 
ُ
التهديدات والف  22 

 

عن منظمة العفو الدولية فقد شارك حزب االتحاد الديمقراطي وجناحه العسكري منذ تشرين األول العام 

 .33في أعمال تشريد قسري وهدم منازل ومصادرة ممتلكات وتدميرها 2015

 

 ملشروع الفيدرالية املقترح هناك"روج آفاهذه الخارطة تبين موقع إقليم )
ا
ْ(34" في سورية وفقا

وإذا كان حديث فيدرالية "روج آفا" قد طغى على مشهد توقعات املستقبل السوري، فإن هذه الفكرة 

 الجنوب، إذ نشر 
ً
العديد من وسائل  كما يبدو أثارت شهية جهات أخرى على الجانب اآلخر من البالد، وتحديدا

 
ً
ي بـ  اإلعالم مؤخرا  ين يقيمون في غالبهم خارج البالدصدرت عن معارض ، التي"وثيقة عهد حوران"ما ُسّم 

إقليم "أو ما أطلق عليه  ة،تحدثت عن إقامة إقليم أو منطقة حكم ذاتي، تضم درعا والسويداء والقنيطر 

                                                           
 تشرين 13 ،الدوليةمنظمة العفو "، حرب جرائم بمثابة ُيعد املتحدة الواليات حلفاء أيدي على القرى  تدمير: سوريا" 33

 .2015 أكتوبر/األول 
https://www.amnesty.org/ar/press-releases/2015/10/syria-us-allys-razing-of-villages-amounts-to-war-
crimes/  

 3 ،صوت الكرد"، مواطنة قضية وليست وشعب ارض قضية هي كوردستان غرب في الكوردية القضية، "ميردرويش كاردوخ 34

 .2012حزيران/يونيو 

http://sawtalkurd1.blogspot.com/2012/06/blog-post_8264.html  

https://www.amnesty.org/ar/press-releases/2015/10/syria-us-allys-razing-of-villages-amounts-to-war-crimes/
https://www.amnesty.org/ar/press-releases/2015/10/syria-us-allys-razing-of-villages-amounts-to-war-crimes/
http://sawtalkurd1.blogspot.com/2012/06/blog-post_8264.html
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 جنوبلوضع مشروع إدارة محلية ال مركزية في محافظة درعا  ذلك أنَّ الوثيقة تؤسس، "الجنوبيحوران 

  وتصفه بأنهسورية، 
ً
وقواعد لتنظيم الجانب  بداية لتطبيق نظام الفيدرالية في سورية، وتضع الوثيقة أسسا

اإلداري والخدمي والقضائي والقانوني واإلعالمي والتعليمي والثقافي والديني في املحافظة، وتتضمن مبادئ 

 ت قانونية تتعلق بامللكية واألحوال الشخصية والحريات العامة.وتفصيال 
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ْ
ا
تقييم تطبيق الفيدرالية في سورية واستشراف نتائجها على الواقع  -رابعا

ْالسوري

يتطلب تقدير إمكانية نجاح تطبيق الفيدرالية في سورية املستقبل فهم طبيعة وخلفيات حجج املنادين 

السورية املستعصية منذ ست سنوات، وبالرجوع إلى الوثائق التي تضمنت بها واملروجين لها كحل لألزمة 

 
ً
مشاريع هذه الفيدرالية كعقد "روج آفا" و"وثيقة حوران" ألدركنا أن القائمين على هذه الفكرة يتصرفون وفقا

نجاحها ملنحيين: ُمنحى يجري طرحه على املستوى الدولي وهو يستمد حجج يحاول القائمون عليها التأكيد على 

 ذلك الجانب املت
ً
 ال يتجزأ من أي حل مستقبلي مطروح لألزمة من القانون الدولي، وتحديدا

ً
علق وجعلها جزءا

وُمنحى آخر موّجه نحو الداخل السوري، إذ يجسد ما يمكن حسبانه رؤية  بحق الشعوب في تقرير مصيرها؛

 .دستورية للفيدرالية في سورية

.وسنتولى بيان حجج كل من هذين ا
ً
 ملنحيين مع إبداء التقييم القانوني له تباعا

 تقييم طرح الفيدرالية في سورية من وجهة نظر القانون الدولي .1

يوحي املنادون بالفيدرالية أو الحكم الذاتي على املستوى الدولي بأنهم يأخذون بأيديهم زمام تقرير مصير 

جزء من الشعب السوري على جزء من اإلقليم السوري، وهم في هذا املسعى يتصرفون على أساس أن مثل 

املصير" في محاولة منهم للحصول  هذا السلوك هو حق لهم مستمد من املبدأ القانوني املعروف بــــ "حق تقرير 

، وهنا ينبغي التساؤل: 
ً
 مبدأ حق تقرير املصير على التأييد الدولي إلقرار مثل هذه الخطوات مستقبال

ُ
ُيَسّوِّغ

َ
أ

ْاملعروف في القانون الدولي العام مثل هذه الخطوات نحو الفيدرالية في سورية؟

 تقرير املصير  حسبانإلى  ذهب الفقه القانوني الدولي في اتجاهاته التقليدية
ً
للشعوب التي تتصف  حّقا

 إذ ،وإن اختلفت العبارات بالدالالت ذاتها،بخصائص األمم، وانطلق من هذا الفهم إلى تعريف هذا الحق 

"حق كل أمة في أن تكون ذات كيان مستقل وأن تقوم بتقرير  بأنه: "Alfred Cobban"عّرفه الفقيه الفرنس ي 

"حق كل جماعة وطنية في أن تختار بنفسها شكل نظامها  :بأنه " Brownie "عرفه الفقيه  شؤونها بنفسها". كما

 .35السياس ي وشكل عالقتها بالجماعات األخرى"

الفقه القانوني العربي يعّرف الدكتور رجب عبد املنعم متولي حق تقرير املصير على  هذا، ومن منظور 

بالحرية واالستقالل من السيطرة الخارجية أو االستعمارية وبأن تختار "حق الشعوب أو األمم في أن تتمتع  أنه:

 .36بحرية" بحرية حكومتها التي ترتئيها ونظامها السياس ي الذي تقبله وأن يقرر الشعب مستقبله السياس ي

                                                           
(، 2003 العربية،دار النهضة )القاهرة:  العامإرهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي  واصل،سامي جاد عبد الرحمن  35

 .302-302ص
 دراسة نظرية على األحداث الدولية الجارية –النظام العاملي الجديد بين الحداثة والتغيير رجب عبد املنعم متولي،  36

  .46ص(، 2003 ،1ط ،العربيةدار النهضة )القاهرة: 
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 لحق تقرير املصير
ً
على أنه: "حق شعب ما في أن يختار  كما يورد الدكتور محمد عزيز شكري تعريفا

ه والسيادة التي يريد االنتماء إليها"شكل الحك
ّ
 . 37م الذي يرغب العيش في ظل

"حق لكل مجتمع له هوية جماعية مميزة  أما في إطار علم السياسة فُيعّرف حق تقرير املصير على أنه:

مثل الشعب أو املجموعة العرقية، يتولى من خالله تحديد أهدافه السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

  ،وأن يختار النظام السياس ي الذي يناسبه واألمنية
ً
 من أجل تحقيق رفاهيته  أمسواء أكان رئاسيا

ً
برملانيا

ومتطلباته وإدارة حياته دون أي تدخل أجنبي، وبمعنى آخر حق كل شعب من شعوب العالم في أن يحكم 

 . 38"ياسية األخرى نفسه بنفسه، وأن يختار نظامه السياس ي واالقتصادي دون قهر أو ضغط من األنظمة الس

"يشير إلى حق كل أمة في اختيار الحكومة  في حين تورد املوسوعة البريطانية تعريفها لهذا الحق على أنه:

 واحتياجاتها"
ً
 .39والنظام السياس ي والحضاري الذي تراه مناسبا

اإلقرار بحق كل شعب بتحديد  مبدأعلى  يرتكز جوهر حق تقرير املصير من الناحية القانونية وعليه، إنَّ 

أتى في سياق تمكين الشعوب التي كانت واقعة ، األوْل شكل الكيان الذي يمثله، وهذا الحق يتضمن شقين:

وهو ليس موضع بحثنا في هذه  لحصول على كيانها الخاص بها على املستوى الدوليتحت االستعمار من ا

تصل بواجب الدول في تمكين شعوبها من تنطلق من منطلقات وطنية داخلية في ،الثاني الشقالورقة. أما 

و ، وهتحقيق الرفاهية والنماء لهابما يضمن  ،تحديد نظامها السياس ي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي

يعني و  ،حق تقرير املصير الداخليالجانب الذي يعنينا في هذا البحث الذي ُيصطلح للداللة عليه بمصطلح 

حق أغلبية الشعب داخل الوحدة السياسية 

 ملبادئ القانونين الدولي 
ً
املمثلة لها، وفقا

والدستوري، في ممارسة السلطة إلقامة شكل 

صورة تتالءم الحكم واملؤسسات الوطنية ب

 .40ومصالح هذه األغلبية

ت اإلشارة لهذا الحق صراحة بموجب نص املادة األولى املشتركة في العهد الدولي الخاص وقد تّم 

 فقد ،1966بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 

نمائها وحقها في السعي بحرية لتحقيق  نصت هذه املادة على حق الشعوب في تقرير مركزها السياس ي

االقتصادي واالجتماعي والثقافي، وتولت لجنة التحكيم املنبثقة عن مؤتمر السالم في يوغسالفيا التعليق على 

                                                           
 .املوسوعة القانونية املتخصصة الصادرة عن املوسوعة العربية ،"املصيرحق تقرير " شكري،محمد عزيز  37

https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=163583  
 .13ص (،1983، 1ط للنشر،دار الجليل )األردن:  املصيرحق الشعب الفلسطيني في تقرير  القراعين،يوسف  38
املؤسسة الوطنية )الجزائر:  املعاصرتقرير املصير السياس ي للشعوب في القانون الدولي العام  هللا،عمر إسماعيل سعد  39

  .69ص ،(1986 للكتب،
  .مرجع سابق"حق تقرير املصير"، محمد عزيز شكري،  40

جوهر حق تقرير املصير من الناحية القانونية إنَّ 

اإلقرار بحق كل شعب بتحديد  مبدأعلى  يرتكْز

 .شكل الكيان الذي يمثله

https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=163583
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هذا الحق هو واحد من حقوق اإلنسان والذي بمقتضاه يكون لكل فرد الحق في إنَّ " ذلك النص بقولها:

ة أو لغوية يرغب في االنتماء إليها"، وقد ورد هذا التعليق في رأي أبدته اختيار أي جماعة عرقية أو ديني

كانون الثاني  11املفوضية املذكورة حول قيام صرب البوسنة والهرسك بإعالن جمهورية "صرب سكا" بتاريخ 

تقرير مصيرهم بهذه ، وفيما إذا كان من حق السكان الصرب في البوسنة والهرسك وكرواتيا حق 1992

 الطر 
ً
 .41يقة أيضا

عّد في اإلطار ذاته
ُ
حالة جنوب إفريقيا في النصف األول من تسعينيات القرن املنصرم واحدة من أبرز  وت

تمكنت الغالبية إفريقية األصول من إنهاء نظام الفصل العنصري وإقامة  إذ ،حاالت تقرير املصير الداخلي

 جميع مواطني هذه الدولة. يتساوى فيه فيدراليدولة مدنية وديمقراطية في إطار نظام 

وبإسقاط هذا املدلول لحق تقرير املصير الداخلي على الحالة السورية مدار البحث في هذه الورقة نجد 

أنه ال يمكن ألي جزء من الشعب السوري يعيش على جزء من اإلقليم السوري أن يختار من جانب واحد 

ون لهذا التحول تأييد من غالبية مواطني اإلقليم السوري بل ال بد أن يك يد نظام الحكم في البالد برمتها،تحد

اإلقرار  ه من املستقر على صعيد القانونين الدولي والدستوري على حد سواء أنأن على امتداد مساحته، ذلك

 للضوابط الدستورية الوطنية، وهو ال بحقوق األقليات بممارسة حق تقرير املصير 
ً
 يعني يجب أن يكون وفقا

 وقد ورد تكريس لهذا املبدأ فيمنحهم الحق باالنتقاص من حقوق باقي السكان من مواطني الدولة األم،  البتة

ملادة الخامسة إذ نصت الفقرة األولى من ا 1966العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية الصادر في العام 

جيز ألية دولة أو جماعة أو شخص أي حق "ليس في هذه االتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بأنه ي منه على أنه:

في االشتراك بأي نشاط أو القيام بأي عمل يستهدف القضاء على أي من الحقوق والحريات املقررة في هذه 

 .، هذا من جانباالتفاقية"

ومن جانب آخر، فإنه يؤخذ على محاوالت طرح الفيدرالية في سورية ارتباطها الصريح والجلي باملصالح 

 لها، بسبب ما تشهده من صراع ساخن على مدى السنوات  والتدخالت
ً
الخارجية التي باتت البالد مسرحا

 لواحد ، لهاالحصول على الدعم املادي والسياس ي والعسكري السابقة، بغرض ضمان 
ً
األمر الذي يعد خرقا

لى سالمتها مبادئ القانون الدولي العام املندرجة تحت عنوان احترام سيادة الدول والحفاظ ع من أهم

                                                           
 1991آب  27وهي لجنة أنشأها املجلس االقتصادي األوروبي بتاريخ  "Badenter "" وتعرف هذه اللجنة باسم لجنة "بادنتر 41

لتقديم املشورة القانونية إلى مؤتمر السالم في يوغوسالفيا، وقد تألفت من رئيس وخمسة أعضاء من رؤساء املحاكم الدستورية 

رئيسة نشأت بسبب النزاع بين  في دول املجلس األوروبي، وقد أبدت اللجة رأيها خمس عشرة مرة في مسائل قانونية رئيسية

:األطراف املتنازعة في جمهوريات يوغسالفيا السابقة. وقد ورد تعليقها املشار إليه أعاله في رأيها الثاني حيث ورد فيه 
ً
  حرفيا

"the Serbian population in Bosnia and Herzegovina and Croatia is entitled to all the rights concerned to minorities 

and ethnic groups[...]" and "that the Republics must afford the members of those minorities and ethnic groups all 

the human rights and fundamental freedoms recognized in international law, including, where appropriate, the right 

to choose their nationality". 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arbitration_Commission_of_the_Peace_Conference_on_Yugoslavia.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Minority_group
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_group
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_right
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_(political)
http://en.wikipedia.org/wiki/International_law
http://en.wikipedia.org/wiki/Nationality
http://en.wikipedia.org/wiki/Arbitration_Commission_of_the_Peace_Conference_on_Yugoslavia
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يؤخذ على محاولت طرح الفيدرالية في سورية 

ارتباطها الصريح والجلي باملصالح والتدخالت 

 لها، بسبب ما 
ا
الخارجية التي باتت البالد مسرحا

تشهده من صراع ساخن على مدى السنوات 

الحصول على الدعم السابقة، بغرض ضمان 

 لها.املادي والسياس ي والعسكري 

 بمبدأ حصانة 
ً
 وثيقا

ً
اإلقليمية، وااللتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الذي يرتبط ارتباطا

إذ أكدت الفقرة األولى من املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة على مبدأ املساواة  السيادة الوطنية للدول،

األمم املتحدة املعنية بمبادئ القانون الدولي الخاصة في السيادة بين جميع الدول، وكذلك انتهت لجنة 

على  بتأكيدهاإلى تكريس مبدأ احترام السيادة الوطنية للدول  1964بعالقات السلم والتعاون بين الدول العام 

هاوجوب احترام كل دولة لشخصية الدول األخرى  ّ
د 
السالمة اإلقليمية للدولة واستقاللها السياس ي  وع 

ة واالجتماعية والثقافية بشكل ى حق كل دولة في اختيار وتطوير نظمها السياسية واالقتصادي، وعلمصونين

 .42حر

د  كما 
ّ
، وجوب ربمبدأ تقرير املصي املتعلقان 2625و  1514قرارا الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  أك

على أن أي  1514لقرار احترام سيادة الدول ووحدتها وسالمتها اإلقليمية، فنصت الفقرة السادسة من ا

محاولة تستهدف التمزيق الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية ووحدة إقليم البالد تتعارض وأهداف ومبادئ 

 جاء فيه: 2625ميثاق األمم املتحدة، وتضمن القرار 
ً
بصفته "ال ش يء في الفقرات السابقة يمكن ترجمته  نصا

 على اإلتيان بأي فعل من شأنه
ً
 أو محفزا

ً
 وحدة اإلقليم والوحدة  مخوال

ً
 أو كليا

ً
أن يمزق أو يصدع جزئيا

وتمتلك  ،السياسية والسيادية لدول مستقلة تراعي التزاماتها بمبدأ الحقوق املتساوية ومبدأ تقرير املصير

 .43حكومة تمثل كافة الشعب املنتمي إلى إقليمها دون تمييز لعرق أو عقيدة أو لون"

ي  في سورية في التدخل الدوليعزز لكن، مما 

ذلك التحول الذي طرأ على عالقات هذا املنحى هو 

الدول بمواطنيها وخاصة فيما يتعلق بـ "حقوق 

عّد اإلنسان"، 
ُ
معالجة تلك القضايا في  إذ كانت ت

املاض ي من صميم االختصاص الداخلي املحجوز 

التبدالت الجذرية التي أصابت  غير أنَّ للدولة، 

ار املعسكر الشرقي وما نجم املجتمع الدولي بعد انهي

الديمقراطية  يرّسخانعنها من سيادة اتجاه وحيد 

النموذج الواجب إتباعه لضمان حقوق اإلنسان، وإن اقتض ى ذلك ممارسة التدخل  بصفتهاالليبرالية الغربية 

د وق ،التدخل "اإلنساني" الذي جرى ترويجه تحت تسميةالدول التي ترفض إتباع هذا النموذج  شؤون في

أكد هذه املشروعية األمين العام و الشكل من أشكال التدخل شرعية على الصعيد الدولي، اكتسب هذا 

إذ  1999أيلول  20في سياق مقترحاته التي تقدم بها إلى األمم املتحدة في  "كوفي عنان"لألمم املتحدة  سبقاأل 

 عن حقوق اإلنسان رأى وجوب "إباحة التدخل العسكري من قبل املجتمع الدولي ألسباب إنس
ً
انية دفاعا

                                                           
 .182ص  (،1984 العربي،دار الفكر )القاهرة:  العامالقانون الدولي  العناني،إبراهيم  42
املجلد  ،اإلنسانيةمجلة جامعة البعث للعلوم  ،"واالنفصالحق تقرير املصير بين تحقيق االستقالل " طوزان،أحمد محمد  43

 .2011 ،19العدد  33
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، وأنه يجب إعادة ء في أوقات السلم أو أوقات الحربعندما تنتهك داخل أقاليم إحدى الدول األعضاء سوا

 ال مفر منه من أجل حماية حقوق 
ً
النظر في مفهوم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الذي أصبح أمرا

 يمنع التدخل اإلنساني عندما تنتهك هذه الحقوق من اإلنسان بحيث ال تصبح الحدود الدولية سد
ً
 أو مانعا

ً
ا

 .44قبل الدول" 

كما يستبين خطر الترويج ملثل هذا الطرح من تعليٍق إسرائيلّيٍ ورد من مركز أبحاث مقّرب من دوائر 

يروشليم لدراسة املجتمع  مركز "صنع القرار في الكيان الصهيوني، ذلك على ما ُسّمي "وثيقة حوران" إذ ارتأى 

التي وقعت عليها شخصيات سورية معارضة مقيمة في تركيا تدعو لإلعالن عن  "وثيقة حوران"، أن "والدولة

ى االتحاد  جنوب سورية كإقليم دُّ "الفيدرالي السوري املستقبلي"مستقل، ضمن ما ُيسمَّ ع 
ُ
  ، ت

ً
يصب في  تطورا

 "دوري غولد" مجلس إدارته وكيل وزارة الخارجية اإلسرائيلي السابق يرأسوذكر املركز الذي  مصلحة إسرائيل.

 ، تمثل "ميثاق حوران"أن الوثيقة التي أطلق عليها 
ً
ونّبه يصّب بشكل غير مباشر في مصلحة إسرائيل،  تطورا

ن أن والقنيطرة من أفضل الخيارات التي يمك "السويداء"امة إقليم يضم درعا وجبل الدروز إق املركز إلى أنَّ 

تسفر عنها التسوية الشاملة للصراع في سورية، وحسب منطق املركز فإنه في حال تطبيق ما جاء في امليثاق، 

سواء أكان ذلك بسبب وجود إيران، أم فإن فرص تحّول منطقة جنوب سورية إلى مناطق تهديد إلسرائيل، 

تطبيق ميثاق  كما استشرف املركز إلى أنَّ  حزب هللا، أم تمركز اإلسالمويين الجهاديين، ستتراجع إلى حّد كبير،

أن التوافق على تدشين أقاليم ضمن بحسبان حوران من املصالح املشتركة لكل من إسرائيل وروسيا، 

 الفيدرالية يعني 
ً
  تقسيما

ً
لسورية، وزعم املركز أن روسيا تجري بالفعل اتصاالت مع األكراد في شمال  عملّيا

 إقليم كردي مستقل، شرق سورية حول إمكانية تدشين 
ً
إلى أن كل ما يعني الروس هو الحفاظ على  مشيرا

 .45مصالحهم في هذه املنطقة وجوددمشق ومناطق الساحل؛ بسبب 

 تقييم طرح الفيدرالية في سورية من وجهة نظر دستورية .2

بلباس  –البالدأمام الرأي العام في –يحاول املنادون بالفيدرالية على الساحة الوطنية السورية إلباسها 

البساطة والسهولة! ويعمدون إلخراجها على أنها مقدمة الزمة لحل األزمة السورية املستعصية، عن طريق 

اإلعالن عنها في احتفاليات سياسية توافقية يدعى للمشاركة فيها ممثلون ينتمون ملختلف أطياف الشرائح 

ع إعالن عقد "روج آفا" الذي حرص منظموه على االجتماعية املعنية بها على النحو الذي شهدناه في اجتما

 ات الشعب السوري في ذلك اإلقليم.مشاركة العرب والتركمان واآلشوريين وغيرهم من مكون

ولكن واقع الحال في سورية وتعقيداته واملفهوم القانوني للفيدرالية كّل ذلك عوامل ال تدعم مثل هذا 

بسط لتطبيقها، فالفيدرالية وف
ُ
 ملا استقرت عليه غالبية الدراسات ذات الصلة ليست مجرد التصوير امل

ً
قا

                                                           
(، 2005 – 2004 العربية،دار النهضة )القاهرة:  اإلنسانالتدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق  عمر،حسين حنفي  44

 .25ص
 .2017أيار/مايو  1 ،صحيفة الوطن السورية"، «حوران وثيقة» يسمى بما «إسرائيلي» ترحيب" 45

http://alwatan.sy/archives/101771  

http://alwatan.sy/archives/101771
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 كانت تتوالها السلطة املركزية، بل هي منظومة دستورية 
ً
، تتولى شؤونا

ً
 ذاتّيا

ً
مجالس إدارة محلية أو حكما

متكاملة تتطلب إعداد مؤسسات وهيئات بهياكل قانونية مركزية وفيدرالية على درجة عالية من االنسجام 

 يها خبرات قانونية وسياسية، ويمكننا إيجاز مثل هذه الشرائط باآلتي: تقوم عل

تتطلب الفيدرالية اقتسام السلطة بين املؤسسات املركزية واملحلية بحيث ال يتمتع أي مستوى من  .1

مستويات الحكم بالسلطة املطلقة، ولكي يؤدي هذا النظام الفيدرالي وظيفته يجب أن يكون وليد 

 عملية دستورية قائمة على النقاش والتفاوض بين جميع أطراف هذه العالقة. 

  يتوقف نجاح أي .2
ً
نظام فيدرالي على وجود مؤسسات ديمقراطية ونظام قضائي يعمالن جيدا

وأحزاب سياسية وطنية موحدة، وحوافز انتخابية مالئمة تخلقها املنافسة السياسية 

 من أشكال الحكم املستقر 
ً
الديمقراطية، وعلى هذا األساس فإن الفيدرالية ال يمكن أن تغدو شكال

راسخة والعكس صحيح، فالفيدرالية في سياق غير ديمقراطي ليست والفّعال إال في ديمقراطيات 

 نحو التفكك اإلقليمي. 
ً
 في نهاية املطاف سوى شكل غير مستقر يسير منطقيا

ولو قمنا بإسقاط هذه الشرائط أو الخصائص التي ينبغي أن يتسم بها النظام الفيدرالي الناجح على 

ع تتبنى طرح الفيدرالية كشكل للدولة املستقبلية فيها، لوجدنا أن الحالة السورية، وما ُيطرح عليها من مشاري

 الوضع السوري بعيد كل البعد عن تحقيق هذه الشروط لجملة من العوامل يمكننا إيجازها على الوجه اآلتي: 

 لإلدارة  .1
ً
اعتمدت الدولة السورية منذ االستقالل ولعقود طويلة شكل الدولة البسيطة ونظاما

 بالشؤون البلدية، وجرى بناء كل مؤسسات السلطات الثالث التشريعية املحلّية محدو 
ً
دا

والتنفيذية والقضائية، وما يرتبط بها من بنى وهياكل وطنية على هذا األساس طوال تلك العقود، 

وليس من السهل بل من شبه املستحيل االنتقال إلى شكل الدولة املركبة بمثل هذه املؤسسات 

يمكن أن يقود البالد لتعدد غير  –إن حصل–م، ومثل هذا التحول الحاد والهياكل بجّرة القل

منسجم في مراكز السلطة فيعزز مخاطر النزاع ويؤمن منصات مؤسساتية جاهزة لتحقيق املطالب 

االنفصالية التي تجعل البالد إزاء خيارين سيئين: األول، أن تنجح تلك السلطات الالمركزية في 

لالستقرار؛ أما الخيار الثاني، أن تضطر السلطات املركزية التخاذ  فرض انفصال عنيف مزعزع

 لوحدة البال 
ً
 د.تدابير قسرية بغية قهر هذه النزعة االنفصالية حفظا

رد في 
ُ
ولعل املثال األوضح اليوم على هذه املخاطر ما يحصل اليوم في العراق، إذ يسعى العراقيون الك

لفيدرالّية املمنوحة لهم خطوة نحو االنفصال التام عن العراق من طرف إقليم كردستان العراق إلى التقّدم با

 واحد ويضعون الحكومة املركزية بهذا النهج أمام واحد من هذين الخيارين السيئين.

 من الوعي  –بكل أسف–استنزفت مجريات األزمة السورية في سنواتها السبع املاضية  .2
ً
 كبيرا

ً
جانبا

 ما تمتع 
ً
به السوريون بمختلف أطيافهم قبل انطالق شرارتها، وانزلقت شرائح الوطني الذي كثيرا

ال ُيستهان بحجمها من السوريين باتجاه انتماءاتها الضيقة، سواء أكانت عرقّية ، أم مذهبية، أم 
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 عن محافل العمل السياس ي الوطني، ولم يعد باإلمكان إنجاز أي حوار شامل أو إجراء 
ً
قبلية بعيدا

ْد  تنظيم جهود كل السوريين معارضين ومؤيدين في إطار انتخابات أو استف تاء شعبي ما لم ُيع 

سياس ي جامع، يمكن فيه مناقشة كل القضايا املتعلقة بمستقبل البالد، وعلى رأسها الدستور 

وشكل الدولة املنشودة إلخراجها بالصورة الدستورية والقانونية الصحيحة واملتحضرة، وأي طرح 

 في حال ملثل هذه املسائل 
ً
قبل تحقيق هذا الشرط يعني وضع العربة أمام الحصان، ويعني أيضا

 
ً
فرضه بالقوة على السوريين تحطيم ملا تبقى من ُعرى الوعي الوطني املعول عليها مستقبال

السترجاع سورية بوحدتها السياسية الكاملة، بل ويشكل بحد ذاته إمكانية كبيرة إلقصاء األقليات 

كما هو مطروح –الية القائمة على أسس عرقية أو لغوية أو ثقافية أو دينية بحسبان أن الفيدر 

إنما تحمل في ثناياها محاوالت صارمة لرسم  –"روج آفا"، أو في "وثيقة حوران" فيما ُسمّي بعقد

 لحسابات ضّيقة، األمر الذي سيعزز الهويات العرقية والقبلية والدينية حتى 
ً
حدود إقليمها، وفقا

عات الداخلة فيها ويؤجج التنافس بينها على السلطة واملوارد، وتنشأ أقليات جديدة بين الجما

ي 
ّ
 املزيد من الضغط نحو االنفصال بل والتشظ

ً
معزولة ضمن األقليات األكبر قد تشكل مستقبال

دركه 
ُ
القيادات الكردية بحسبان أن الكرد في سورية  -بال شك  –اإلقليمي بمعنى أدق، وهو ما ت

 في 
ً
موزعون على كامل مساحة اإلقليم السوري، وأنه ليست ثمة جغرافيا خاصة بالكرد حصرا

هذا اإلقليم فالعرب والتركمان والشركس واألرمن وغيرهم يشاركونهم الحياة على األرض ذاتها حتى 

ك فواصل جغرافية واسعة بين املناطق التي يتوزع فيها الكرد في املناطق الحدودية مع تركيا، وهنا

، وخاصة بين الجزيرة وريف حلب إلى جانب الفواصل العرقية على امتداد 
ً
 130في سورية عامة

 بين الجزيرة وعين العرب "كوباني" أهمها مدينة "تل أبيض"، كما يفصل بين عين العرب 
ً
كيلومترا

 . 46لدات والقرى ذات الغالبية العربيةوعفرين عدد كبير من املدن والب

 في تقرير اعتماد الفيدرالية من عدمه، بحسبان أن سورية  .3
ً
 حاسما

ً
شكل الجغرافيا السورية عامال

ُ
ت

 ومحصور وثرواتها الطبيعية 
ً
عد من البلدان صغيرة املساحة، وهي ذات منفذ بحري ضّيق نسبيا

ُ
ت

، وخاصة النفط والغاز والقمح تتركز في بع
ً
ض املحافظات دون غيرها، األمر الذي يجعل من عامة

استئثار بعض السوريين بتلك املزايا الجغرافية والثروات الطبيعية لوقوعها في إقليم يتولون إدارته 

، وحتى لو جرى طرح توزيع إيرادات مثل هذه 
ً
، إن لم يكن محتوما

ً
 واردا

ً
بنظام فيدرالي ، أمرا

حتاج آلليات فّعالة ومضبوطة ال يبدو الواقع السوري الثروات كحل لهذه العقبة، فإن ذلك ي

 لتطبيقها، وهو ما ُيعبر عنه بلغة االقتصاديين: إذا كانت وحدة التنظيم االجتماعي 
ً
جاهزا

واالقتصادي أصغر من وحدة التجارة الحرة وحركة رأس املال فقد ينجم عن ذلك "سباق نحو 

رأس املال بتخفيض األجور والتكاليف ما يقوض  القاع"، ألن الوحدات املحلية ستتنافس الجتذاب

.
ً
 التضامن بين الوحدات جميعها ويجعل اتباع سياسات اقتصادية ناجعة صعبا
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 عن فكرة وهنا قد يتساءل بعض الناس: 
ا
أيكون املقصود بعرض هذه العقبات وجوب التخلي تماما

واللغوية وخاصة بعد ما أبرزته تمكين بعض مكونات الشعب السوري من حقوقها الجتماعية والثقافية 

ْاألزمة الراهنة من عيوب وقصور في السياسات الوطنية السابقة بهذا الشأن؟

 تستطيع الدولة السورية 
ً
ستأتي اإلجابة بالنفي على نحو أكيد، ذلك أنه إذا لم تكن الفيدرالية شكال

 كن إيجاز بعضها وفق اآلتي:  الحياة فيه فإن خبراء القانون الدستوري يطرحون بدائل عديدة لها، ويم

هو آلية تجعل السلطة المركزية، لكن دون اقتسام السيادة، ويتجّسد جوهر هذه اآللية في  التفويض: .1

أن ينش ئ املستوى املركزي كالبرملان الوطني مؤسسات ال مركزية كالبرملانات أو الجمعيات اإلقليمية، على 

تحتفظ لنفسها بحق إبطال أو إلغاء سلطات املؤسسات أن تقرر السلطة املركزية طبيعة صالحياتها و 

اإلقليمية بموجب صك يصدر عن السلطة التشريعية املركزية، ومن مزايا هذه اآللية أنها تتالفى مخاطر 

 النزاع الذي قد يحصل بين السلطة املركزية والوحدات اإلقليمية في الفيدرالية.

يمكن أن يعترف الدستور بوجود وحدات محلية وربما ببعض وظائفها الجوهرية بما يشابه   اإلقليمية: .2

لحد بعيد الفيدرالية، لكن مع السماح للسلطة التشريعية املركزية بأن تحد أو توسع صالحيات هذه 

ال الوحدات، ويمكن أن ينص الدستور على تمثيل هذه الوحدات في السلطة التشريعية املركزية، واملث

األبرز على هذا األسلوب موجود في إيطاليا التي طّورت عقب الحرب العاملية الثانية بنى إقليمية في 

 الجزر املنتشرة 
ً
 عن املركز، وتحديدا

ً
املناطق التي تضم أقليات لغوية كبيرة أو املناطق البعيدة جغرافيا

ذات صالحيات أدنى، وبهذا فإن في البحر املتوسط أما بقية املدن اإليطالية فقسمت ملناطق عادية 

إيطاليا تطبق منهجين من الالمركزية: المركزية واسعة في املناطق الخاصة بغرض استيعاب الفروق 

 الثقافية والمركزية عادية في باقي املناطق بغرض تحسين الحوكمة. 

راف بتمايزها عندما تكون هناك مطالب لبعض الجماعات باالعتالحكم الذاتي الثقافي غير اإلقليمي:   .3

في دولة صغيرة يمكن اتباع الحكم الذاتي غير اإلقليمي الذي يسمح بموجبه لتلك الجماعات بالتعبير عن 

ُهويتها وإدارة مصالحها، لكن دون أن يكون لها إقليم مستقل تباشر عليه سلطاتها، ويمكن العثور على 

، إذ ُيترك لبعض أمثلة لهذا األسلوب في الحكم في بعض املجتمعات املتنوعة دي
ً
 أو اجتماعيا

ً
نيا

الجماعات الحق في تنظيم شؤون من ينتمون إليها على مستوى األحوال الشخصية واللغة وحماية 

الهوية الذاتية ألفرادها، ويمكن فوق ذلك أن تمنح هذه الجماعات ممارسة حق النقض )الفيتو( عن 

 طريق ممثلين لها في السلطة املركزية، كما هو الحال ال
ً
يوم في كوسوفو، حيث يخصص عشرون مقعدا

من أصل مئة وعشرين هي مقاعد البرملان الوطني لألقليات الوطنية وُيعطى ملمثليها حق نقض القوانين 

املتعلقة باملصالح الحيوية، ومنها الحكومة البلدية وحقوق الجماعات وقوانين اللغة واإلرث الثقافي 

يحتفظ ممثلو هذه األقليات بحقائب وزارية ومقاعد في املجلس  وحرية الدين والتعليم والعطالت، كما

 القضائي واملفوضية املركزية لالنتخابات.
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ويتسم هذا األسلوب بأنه يسمح بتحقيق درجة من الحكم الذاتي للجماعات املتمايزة واالعتراف بها في 

تهدد رفاه البالد واستقرارها دولة صغيرة دون حاجٍة للجوء إلى الفيدرالية، وما تنطوي عليه من مخاطر ت

 .ووحدة ترابها الوطني

ذلك إلى أنه غنيٌّ عن البيان أنَّ عرض هذه البدائل عن الفيدرالية ال يعني سوى التذكير بمحصلة 

 مع ما تعانيه سورية اليوم، لذلك هذا ال يعني 
ً
بعت في بلدان عانت من أوضاع تتشابه كثيرا تجارب دستورّية اتُّ

 لتأسيس تصور صحيح ملستقبل البالد، فليس من املفيد البحث في التسميات أنها تصلح منطل
ً
قا

واملصطلحات، إال بعد الدخول في املفاوضات واملداوالت الجادة الرامية لتبني الدستور الجديد أو إصالح 

 الدستور القائم، ففي عملية بناء الدستور قد يتمسك بعض األطراف بمصطلحات من قبيل الفيدرالية أو 

 عن البحث الحقيقي عن مصالح البالد واحتياجاتها العملية.
ً
 االستقالل الذاتي بعيدا
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ْْْْالخاتمة

 قادرة على العودة 
ً
 واقتصاديا

ً
 واجتماعيا

ً
 لسورية موحدة سياسيا

ً
 آمنا

ً
ال يبدو الشكل الفيدرالي نمطا

يغطي مساحة البالد بالكامل، للنهوض كدولة بعد سنوات الحرب العجاف، وما رافقها من دمار واسع يكاد 

ومما يعزز هذا الرأي ما توصلنا إليه في هذه الورقة من حقيقة كون طرح الفيدرالية اليوم يشابه إلى حد بعيد 

إن لم يطابق "فيدرالية األمر الواقع" التي حاول الفرنسيون فرضها على سورية إبان مّدة االنتداب والتي رفضها 

ذلك على املستوى الشعبي بسبب الثورات الشعبية التي واجهت محاوالت  السوريون آنذاك، سواء أكان

الفرنسيين تكريس هذا التقسيم على كامل مساحة البالد، أم على املستوى السياس ي بعد أن عمل رواد 

االستقالل السوري أمثال: فارس الخوري، وشكري القوتلي، وسعد هللا الجابري، على اعتماد شكل الدولة 

 .1943ي أول دستور وطني ُوضع في البالد في العام البسيطة ف

، أال وهي تجربة العراق الذي جة تجربة أخرى ليست بالبعيدة عناكما يدعم هذه النتي
ً
 ومكانا

ً
، زمانا

 األسس  2003اعتمد شكل الدولة االتحادية أو الفيدرالية بعد الغزو األمريكي في العام 
ً
بأسس تشابه كثيرا

 بعد اآلخر نحو التقسيم العرقي واملذهبي  –بكل أسف –الساحة السورية وهو  املطروحة اليوم على
ً
يقترب يوما

ريد له تحت عناوين الديمقراطية وحقوق األقليات. 
ُ
 من منصة هذا التقسيم الفيدرالي الذي أ

 على هذه النتيجة فإنه ينبغي اتخاذ جملة من اإلجراءات لتالفي مخاطر هذا املشروع والتي 
ً
وتأسيسا

 يمكننا إجمالها باآلتي: 

إزالة الغموض والضبابية التي تنتاب الشارع السوري حيال مفهوم الفيدرالية، وخاصة أن املنادين  .1

"أزمة الحكم" في  ورية، وأنها الحل ملا ُيسمى بـــبها باتوا يروجون لها وكأنها املخرج األكيد لألزمة الس

رمته، وأمام هذا الضخ اإلعالمي الذي يدغدغ البالد، والضمان لحقوق مكونات الشعب السوري ب

رغبات السوريين بالخروج من أزماتهم الخانقة ال بد من حث وسائل اإلعالم املختلفة والجمعيات 

واملنتديات األهلية وغيرها من التنظيمات الناشطة في مختلف مستويات الشارع السوري، على 

ي بصورة مبسطة، وبيان جذور هذا الطرح شرح وتوضيح مدلول الفيدرالية على املستوى الشعب

 بمشروع االستعمار الفرنس ي وفشل تجربته 
ً
على الساحة السورية وخاصة لناحية ارتباطه تاريخيا

في نسخته العراقية ومخاطره على وحدة اإلقليم السوري وعلى مقّدرات السوريين االقتصادية 

 ولم تعد خافية وبنيانهم االجتماعي برمته، وأنه جزء من مشاريع تقسيم 
ً
باتت تطرح في املنطقة علنا

 بتجاهل حاجات بعض مكونات الشعب السوري للتعبير 
ً
على أحد، شريطة أال يترك ذلك انطباعا

عن هويتهم الخاصة بوساطة االعتراف بوجودهم في الفعاليات السياسية الوطنية، وتمكينهم من 

 إلى آليات بديلة استعمال لغتهم وتكريس هويتهم الثقافية، والتي يمكن 
ً
الوصول إليها استنادا

 لتطبيق الفيدرالية .
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طر ومنتديات الحوار بين مختلف مكونات الشعب السوري، سواء أكان ذلك على  .2
ُ
تفعيل وتنمية أ

 لبناء نقاشات 
ً
املستوى اإلعالمي، أم مستوى املجالس واملحافل السياسية واألكاديمية، وصوال

ورية واملسائل األخرى املتعلقة بتصوراتهم لشكل ونظام الدولة جدية وصريحة حول املبادئ الدست

السورية في املستقبل، إلى جانب استظهار كل طرف ملوقعه وحجمه على خارطة العمل السياس ي 

 عن التأثير الخارجي واالرتهان للمصالح الخارجية.
ً
 السوري بعيدا

البدء بإعداد دراسات وأبحاث توجيه خبراء القانون الدستوري من فقهاء وأكاديميين بوجوب  .3

تتضمن تصوراتهم حول اإلصالحات الدستورية في البالد، يكون عمادها تجارب تلك الدول التي 

 تشابه ظروف األزمة السورية قبل أن 
ً
تشبه في تكوينها مكونات الشعب السوري، وعاشت ظروفا

تائج تلك الدراسات واألبحاث تتمكن من العودة لحالة االستقرار بدساتير جديدة أو معّدلة، ووضع ن

 على التوالي في جنيف وغيرها من محافل 
ً
بتصرف صانع القرار السياس ي في املفاوضات الجارية حاليا

 .
ً
 الحوار الدستوري املرتقب تشكيلها مستقبال

علن فيها تطبيق السياسية استعادة زمام املبادرة  .4
ُ
في أسرع وقت ممكن داخل املناطق التي أ

 في ذلك القطاع الواقع شمال شرق سورية أو ما "فيدرالية 
ً
األمر الواقع" من جانب واحد، وتحديدا

ريد له تسمية "روج
ُ
، بتكليف مؤسسات مختصة بالقيام  أ

ً
آفا"، ويمكن أن يتم ذلك مبدئيا

باستطالعات رأي للوقوف على واقع الحال في تلك املناطق، واالعتماد على البيانات والنتائج 

عادة تشكيل رأي عام شعبي في تلك املناطق كأساس لفهم املزاج العام ووسيلة إل  الصادرة عنها

قوامه شرائح واسعة من السوريين من مختلف املكونات الرافضين لهذا املشروع وعلى رأسها 

 إلنتاج هيئات وكيانات سياسية وشبه عسكرية من قبيل الدفاع 
ً
العشائر العربية والكردية توصال

ي تكون لها أدوار فاعلة في هذا املجال، ريثما تتمكن الدولة من استرجاع الدور الشعبي أو املحل

العسكري واألمني بشكل كامل في املستقبل القريب، ودونما إهمال ألهمية إبقاء قنوات الحوار 

 لتسوية هذه املشكلة، بما يكفل حق 
ً
مفتوحة مع األطراف األخرى املؤيدة لذلك املشروع سعيا

ة في بسط سيادتها على كامل اإلقليم السوري، وحق تلك األطراف في الخروج بإنجاز الدولة السوري

 لصيغ 
ً
سياس ي يكفل لها درجة كبيرة من التمثيل السياس ي واالجتماعي لهويتها املميزة لها وفقا

 مقبولة من الجميع . 

األمريكي  العمل بالتنسيق والتعاون مع الدول الحليفة والصديقة على الحد من تأثير التدخل .5

 تلك التي من شأنها تكريس مشاريع تقسيم 
ً
، وخاصة

ً
والغربي في مجريات الساحة السورية عامة

األمر الواقع تحت أي تسمية مهما كانت، والسعي في هذا اإلطار إلعادة النظر في سياسة التسليح 

 التي بدأت اإلدارة األمريكية الحالية تنتهجها مع ما يسمى بــ " قوات سورية ال
ً
ديمقراطية" توصال

ح على الوحدة السياسية والعسكرية للبالد، وربما يكون الحل في دمج 
ّ
للحد من خطر هذا التسل
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الجزء األكبر من هذه القوات في بنيان الجيش السوري في صيغة وطنية ال وجود للتقسيم أو 

املالئمة لفتح قنوات التوزيع العرقي أو القبلي فيها، ولعل أفضل طريقة لذلك تكون بتهيئة الظروف 

 عن 
ً
 لتسوية هذه املشكلة بعيدا

ً
الحوار البّناء والصريح مع القوى التي تتبنى ذلك املشروع توصال

 في مواجهتها وال مانع في هذا السياق من انتهاج 
ً
 ناجعا

ً
الصدام العسكري املباشر الذي ال نجده خيارا

ح بما ال ُيخل بثوابت السيادة الوطنية سياسة مرنة مع تلك الدول تقوم على أساس تداول املصال

 في كل األحوال.

 يمكن تأكيد أن أي شكل أو نظام سيتوافق عليه السوريون لحياتهم املستقبلية في وطنهم 
ً
وأخيرا

سورية، ينبغي أن يستجمع في ثناياه وضع حد نهائي لعجلة الحرب في البالد، بما يحفظ وحدتها وسيادتها 

بالتزامن مع الولوج في عملية سياسية تضمن استرجاع حالة األمن االجتماعي  الوطنية على كامل ترابها

واالقتصادي والسياس ي التي كانت تعيشها البالد قبل االنخراط في أتون هذا الصراع الظالم الذي لم يرجع 

 بالفائدة على أحد سوى على أولئك املتربصين بوطننا وهم أعداء كل السوريين بجميع أطيافهم.
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