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 مةمقد  

لنفسها الشكل الذي يناسبها ة أشكال للدولة، حيث أن كل دولة تتخذ ستوري عد  يوجد يف القانون الد  
استناداً لعدة عوامل، فمن شكل الدولة املوحدة "البسيطة" مروراً ابلدولة االحتادية "الفيدرالية" وصواًل إىل 

 "الكونفدرالية" واليت هي احتاد دولتني أو أكثر مع بعضها.

الية"، من خالل جرت يف سورية حماوالت يف عهد االنتداب الفرنسي لكي تصبح دولة احتادية "فيدر 
وبعد الوقوف يف -غم من ذلك اختذت سورية لنفسها دويالت طائفية، وعلى الر   أربع تقسيم سورية إىل

ت هكذا إال أن بدأت احلرب فيها، البسيطة"، وظل  ولة املوحدة "شكل الد   -وجه تلك احملاوالت
سورية كحل للخروج من أصبحت هناك مطالب من بعض القوى الكردية ابعتماد "الفيدرالية" يف ف

مستفيدين من  وبشكل أحادي احلرب، ومل يكتفوا ابملطالبة فحسب إمنا طبقوا ذلك حبكم األمر الواقع
 الدعم الـأمريكي  والغريب الذي مت تقدميه هلم.

روط الواجب توفرها إلقامة "الفيدرالية" ولة، والش  سيتم يف هذه الورقة البحثية شرح وتوضيح ألشكال الد  
املتعلق فيما إذا  ساؤل اإلجابة على الت  الورقة  هذه إسقاط ذلك على احلالة السورية، ليتم يف هناية مع

كانت سورية حتتمل شكل الد ولة الفيدرالية وفقًا للشروط العلمية املتعلقة بنموذج وشكل الد ولة 
 الفيدرايل؟.
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 ستوري:يف القانون الد   ةولأشكال الد   -

 ثالثلدستوري قانون ا الياسية، حيث يوجد يفول لنفسها أشكااًل خمتلفة يف املمارسة الس  تتخذ الد  
 :، تتمثل فيما يليرئيسة للدولة أشكال

ولة اليت متارس فيها أجهزة احلكم : الد  ارف أبهن  حيث تـُع  : 1ة "البسيطة"ولة املوحدالد   -1
س على أرض وشعب واحد، اليت متُار   ياسيةلطة الس  يادة، وأهنا الس  كل خصائص الس    املركزية

 ورة اليت تبدو فيها، فهي ولة البسيطة أيضاً نتيجة أهنا انشئة عن بساطة الص  ى ابلد  م  س  وتُ 
د دستور هتا وجو مسا سيادهتا موحدة ومستقرة يف يد احلكومة املركزية، ومن ،كتلة واحدة -2

مي ئي وحكو قضاو يم إداري واحد، نظام قانوين واحد، جمموعة واحدة من املؤسسات وتنظ
 ارية.ية اإلدز مركالدولة، ويوجد هلا شكلني مها املركزية والال أحناء موحد يف مجيع

ول اجلديدة، يف الد خاصةدة هو من أكثر األشكال انتشاراً يف العامل و إن شكل الدولة املوح
ورية، سلشكل: اذا ه من األمثلة على، و فصاليةذلك بدافع القلق من القوى االنوأييت 

 تونس، فرنسا.
دستورية تقوم على مبدأ توزيع  تعترب الفيدرالية آلية :2ولة االحتادية "الفيدرالية"الد   -3

السلطات بني أكثر من مستوى للحكم، إذ تتمتع الوحدات الداخلة فيها حبكم ذايت 
حقيقي مضمون دستوراًي يف جماالت حمددة، مع املشاركة يف السلطة على املستوى املركزي 

جزئي  وفقًا لقواعد متفق عليها يف جماالت أخرى، وهكذا جتمع الفيدرالية بني حكم ذايت
وحكم مشرتك جزئي، ووفقًا هلذا املفهوم فإن الفيدرالية كنظام حكم يقوم على تقسيم 

 دستوري للسلطات وفقاً ملستويني رئيسيني: مستوى وطين أو مركزي أو فيدرايل، ومستوى 

 

                                                           
انظر: حممد مصطفوي، نظرايت احلكم والدولة: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الدستوري الوضعي، مركز احلضارة لتنمية  1

 .113، ص 2015الفكر اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثالثة، 
 .5، ص 2017 مركز دمشق لألحباث والدراسات، دمشق،أمحد حممد طوزان، الفيدرالية يف سورية التهديدات والفرص،  2
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ية، األمريكحدة تالوالايت امل روسيا،الوالية أو املقاطعة أو اإلقليم، ومن األمثلة على الفيدرالية: 
 اإلمارات العربية املتحدة.

احتاد بني دولتني أو أكثر، يقوم على  هي :3"الكونفدرالية" احتاد عدة دول مع بعضها -4
أساس معاهدة دولية ترمي من خالهلا الدول األعضاء إىل حتقيق بعض املصاحل املشرتكة، يف 
إطار هيئة مشرتكة تضم ممثلي الدول مع احتفاظ كل دولة عضو بسيادهتا الكاملة، ومن 

 والذي احنل بعد عامني. ،1984األمثلة عليها االحتاد العريب اإلفريقي بني املغرب وليبيا 
 :وخالهلا ولة يف سورية قبل احلربشكل الد   -

 نت آنذاكمتك  و فرنسي، ر الواجهت سورية حماوالت لفرض النظام االحتادي "الفيدرايل" من قبل االستعما
ذلك منذ  تيتثبت طاعاستو  ةولة املوحدلتتخذ سورية شكل الد   من الوقوف يف وجه تلك احملاوالت،

عرب   ية، وجاء ذلكدار اإل زيةمركنظام الال   ولة البسيطة من خاللحيث تعتمد سورية شكل الد   استقالهلا،
ي جاء فيه وحسب املادة ، والذ2012ساتري اليت مت إقرارها منذ االستقالل حىت دستور عام كل الد  

 ورية قامت بعضسال زمةاألد مركزية اإلدارية بني السلطات، ولكن مع اشتداال  اليت تقول بتطبيق ال 131
 ن احلرب، ومللخروج ملحل " كابملطالبة ابعتماد "الفيدرالية ابع الكردياالنفصالية ذات الط   القوى
 لكردي بتأسيساميقراطي زب االحتاد الدواملتمثلة حب -تلك القوى–  ا قامتابملطالبة فحسب، إمن   تكتف  

، اإلرهاب ا حبجة مكافحةعم األمريكي هلمن الد   بشكل أحادي مستفيدةً  2014"اإلدارة الذاتية" عام 
من الواضح  ،مشال سورية" -وبعد مرور عامني على أتسيسها لذلك، قامت بتأسيس "فيدرالية روج آفا

وراً ، مر "الذاتية اإلدارة"من  يةً ج يف مطالبها وسقف طموحاهتا، فبداتتدر  االنفصالية  بعض القوىأن  إذًا 
يما ف -نفصالتفتاء لالفيما بعد إىل اس تصل ورية"، ومن غري املستبعد أنسمشال  -ب"فيدرالية روج آفا

سابقاً  ردستان العراقكإقليم   جرى يف االستفتاء الذي لى غرارع -لو توافرت هلا الظروف املناسبة لذلك
 .الحقاً  والذي كان مصريه الفشل

                                                           
 .31-30، ص2007حممد شفيق صرصار، القانون: القانون الدستوري واملؤسسات السياسية، املدرسة الوطنية لإلدارة، تونس،  3
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 ورية عليها:سقاط احلالة الس  إولة االحتادية مع شروط قيام الد   -

منها لقيام دولة احتادية  ها أو جزء  ر كل  ة شروط جيب أن تتوف  هناك عد   ستوري أن  يرى فقهاء القانون الد  
 :4آليتابروط ل تلك الش  وتتمث  "فيدرالية"  

ة، لنسبة العددياربة يف تقاوائف املوالدايانت والط   تالقومياولة على جمموعة من أن حتتوي الد   -
يف الدولة،  تيعاهبا اسوتعيش اترخييًا يف مناطق سكنها، ومل تسمح آليات االندماج الوطين يف

 ومتلك مجيعها الرغبة يف االستقالل.
طوائف يف يات واللقومليف احلالة السورية كما هو معلوم ال يوجد تقارب يف النسبة العددية 

ض وجهة نظر سمح بفر تال  لشرقية من البالد، بل هناك حالة من التنوع اليتاملنطقة الشمالية ا
ية اسوى السين القإال عند جزء م الر غبة يف الفدرلة ال توجد طرف على آخر، كما أن  

شكل  ن خيتارأوري ، ابلتايل ال ميكن جلزء من الشعب الساالنفصالية ذات الطابع الكردي
 انت هذاع مكو بل البد من أن يكون هناك رغبة من مجيالدولة يف سورية بشكل أحادي، 

 متحقق لشرط غرياهذا و الشعب أو ابحلد األدىن الغالبية العظمى منه، من أجل القيام بذلك، 
 يف سورية.

كان أن عوبة مبالص   جيعل من ام، ينيةذه اجملموعات القومية والد  هلاسع للتواصل البعد اجلغرايف الش   -
 املركزية عليهم.تسيطر احلكومة 

احتها  تتعد ى مسالرية إذ لص غاوهذا الش رط أيضًا غري متحقق يف سورية، كوهنا تـُع د  من الد ول 
 .2كم  185.180

ينية على ة والدقومياع اجتماعي ودميقراطي بني كل هذه اجملموعات الإمجوجود اتفاق و  -
 .بينهم شرتكةمواقتصادية الفيدرالية، نظراً لوجود مصاحل سياسية منوذج الدولة 

يوجد مثل  ال الة احلميكن القول أن  هذا الش رط مشتق من الشرط األول، ولكن بطبيع
ملنطقة اىت يف ال حو هذا اإلمجاع واالتفاق بني املكوانت السورية ال يف عموم سورية 

  استفتاء  يتمألقل مللى اعالشمالية الشرقية من البالد حول موضوع النموذج الفيدرايل، أو 
                                                           

 .20، ص2017تركيا، عبد احلميد العواك، الفيدرالية يف سورية واإلشكاليات املعاصرة، معهد شرق املتوسط للدراسات والتدريب،  4
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لواقع ألمر اكم ا، وإمنا حتاول القوى االنفصالية فرضه حبالشعب حول هذا املوضوع
 مستفيدًة من الظروف االستثنائية اليت متر هبا البالد.

عين أن تكون توري يسلد  إقامة دولة احتادية "فيدرالية" حسب القانون ا ، فإنإىل ذلك إضافةً 
 ، وليسملركزيةاادية االحت فاع واالقتصاد من اختصاصات احلكومةالد  ، للدولة ياسة اخلارجيةالس  

زية حلكومة املركة مع اتعارضمحلكومات األقاليم أن يكون هلا سياسات دفاعية أو خارجية خمتلفة أو 
 ومطالب كياتة فسلو لعملياحيتني العلمية وا، وهنا يكمن جوهر القضية من الن  على وجه اخلصوص

درالية م مبادئ الفيمن أه عتَب يف سورية ال تنسجم حىت  مع هذا املبدأ الذي ي  ية األطراف االنفصال
يتم ال وهذا ما سعة احلبطيب بل إن سلوكياهتا تدور يف فلك االنفصال املعادي للمركز وليس السلمي

 :الرتكيز عليه

 لنسبة ملوضوع السياسة اخلارجية:اب -أوالً 

رجية مستقلة سات خاج سيامن الواضح أن القوى االنفصالية ذات الط ابع الكردي يف سورية تنته
، مع با ظروف احلر هلنتها يت أم  من الفرص ال مستفيدةً ابملطلق بل ومعادية للدولة املركزية يف دمشق، 

دث الق وإمنا حتى اإلطلعونية تلك التصرفات تعترب من انحية القانون الدويل ليست قان إىل أن  اإلشارة 
 .م األمر الواقع الذي ميكن أن يتغري يف أية حلظةكحب

بل ومحايتها والسماح -اليت هي اآلن يف حالة عداء مع الدولة السورية -األمريكية  حلكومةفالتحالف مع ا
تقاللية ملسؤوليها بزايرة األراضي السورية دون إذن احلكومة املركزية، كل تلك السلوكيات منوذج عن االس

 التامة يف قضااي السياسة اخلارجية اليت ليس من املستبعد أن تتطو ر مستقباًل إلقامة سياسة خارجية
، لذا ليس من املصادفة أو الفدرلة "اإلسرائيلية" فيما لو حتقق االنفصالمتماهية مع املصاحل األمريكية و

 .5لفكرة قيام دولة قومية كردية يف املنطقة"أن  "إسرائيل" عدو السوريني األول قد أظهرت دعماً كبرياً 

                                                           
 ، على الرابط اإللكرتوين:7201تشرين الثاين  1طارق البيطار، سوراي الفيدرالية أكذوبة تقسيم أم مشروع وحدة، مدونة اجلزيرة،  5

http://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/11/ حدةو -مشروع-أم-تقسيم-كذوبةأ-لفيدراليةا-سوراي  
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يف سورية، وعلى وتطبيقها نفصالية حتاول استنساخ جتربة إقليم كردستان العراق القوى اال يبدو أن  
لطات االنفصالية يف السلوكيات اليت تقوم هبا الس   جتربة اإلقليم ليست ابملثالية، إال أن   الرغم من أن  

لوكيات اليت تقوم هبا حكومة إقليم كردستان العراق جتاه احلكومة املركزية احل الس  سورية تتجاوز ومبر 
السفارة األمريكية يف  يف بغداد، فاحلكومة العراقية عمومًا لديها عالقات جيدة مع واشنطن كما أن  

العراق تعمل وبشكل فع ال هناك، بينما يف احلالة السورية هناك عداء وحصار أمريكي مباشر جتاه 
احلكومة والشعب السوريني كما أن  سورية لديها مشكلة وعداء اترخيي مع "إسرائيل" اليت حتتل جزءًا 

رية ال أتخذها تلك القيادات االنفصالية من األراضي السورية، كل تلك القضااي واالختالفات اجلوه
 بعني االعتبار.

 ابلنسبة للشؤون الدفاعية : -اثنياً 

ميكن املالحظة أن قو ات "قسد" تتحالف وتنسق وأتمتر بشكل مباشر أبوامر قوات التحالف الدويل 
الوطنية السورية الذي يتدخل بطريقة غري شرعية يف األراضي السورية، والذي استهدف وال يزال القوات 

 من احملطات. وحلفائها أكثر من مرة، وقام بدعم التنظيمات اإلرهابية يف كثري

يف إطار  مقبوالً  هذا التنسيق العسكري واألمين مع جهة معادية للدولة السورية، ال ميكن أن يكون
 هي دولة مع هذا النموذج، فالوالايت املتحدة اليتالفيدرالية وهو ال يتماشى أبدًا حىت الدول 

فيدرالية ال ميكن أن تسمح مثاًل لوالية كاليفورنيا أن تنسق مع القوات الروسية ضدها، هذا السلوك 
 ت الشكل الفيدرايل.ومة من احلكومات حىت يف الدول ذاال ميكن أن يكون مقبواًل من أي حك

 ابلنسبة لقضااي االقتصاد : -اثلثاً 

االنفصالية يف سورية من خطواهتا لتحقيق االستقالل االقتصادي عن يف اآلونة األخرية زادت السلطات 
السلطة املركزية، ولألسف أن تلك اخلطوات ال تندرج فقط يف إطار حتقيق االستقالل من هذه الناحية 
بل هي تساهم بشكل مباشر أو غري مباشر يف زايدة الضغط االقتصادي على الشعب واحلكومة 

 اتفاقية  األمريكية Delta Crescent Energyشركة عت ثال وق  فعلى سبيل امل السوريتني،
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مع السلطات االنفصالية هبدف إنشاء مصافتني لتكرير النفط يف مناطق سيطرهتا، مع العمل على 
 صيانة احلقول واآلابر وإعادهتا إىل إنتاجه الطبيعي واألهداف :

أيضًا يف إطار تنفيذ التوصيات تعميق االستقالل االقتصادي عن املركز، وهي تندرج  -
مكني االقتصادي ألتباعها من السلطات االنفصالية هبدف األمريكية اليت هتدف لزايدة الت  

تعميق التبعية هلا يف إدارة الشؤون االقتصادية، وحل مشاكل السكان املعيشية اليت تشكل 
اهية للسكان كما  ضغطًا على تلك السلطات بفعل فشلها يف اإلدارة وحتقيق األمن والرف

 كانت تعدهم.
زايدة الضغط االقتصادي على الشعب واحلكومة السوريتني كما متت اإلشارة، ابعتبار أن  -

غالبية حقول النفط السورية تقع يف تلك املناطق وتقوم الشركات األمريكية ابستثمارها دون 
لطات االنفصالية إذن احلكومة املركزية، وابلطبع مثل تلك اخلطوات العدائية من قبل الس

ستزيد من كراهية الشعب السوري هلا ابعتبارها شريك مهم وأساسي يف عملية الضغط 
 االقتصادي عليه.

اإلدارة االقتصادية للسلطات االنفصالية يف سورية، خارجة بشكل اتم عن منوذج  أوجه كل
ت االقتصادية احلكم الفيدرايل ابعتبار أهنا تتصرف بطريقة غري منسقة بل معادية  للسياسا

  للدولة السورية عموماً، وهي متثل منوذجاً فريداً من نوعه يف هذا اإلطار.  
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 اخلامتة واالستنتاجات :

من انحية  للسلطات االنفصالية يف مشايل شرق سورية، ال تنسجماحلالية السياسات العامة  -
مع منوذج الدولة الفيدرالية، وهي هتدف بشكل أو آبخر إىل حىت  الشروط العلمية والتقنية

ذو سياسات عدائية مع العاصمة دمشق ويف مجيع تكوين كيان انفصايل يف تلك املنطقة 
 اجملاالت تقريباً.

احملرك األساسي لتلك السياسات هو بعض املصاحل الضيقة للقيادات االنفصالية، وهي غري  -
ية، كما أهنا ليست انبعة من إرادة شعبية، وهي تتجاوز بطبيعة مبنية على أسس علمية أو واقع

احلال قدرة تلك الس لطات على اإلدارة الناجحة لتلك املناطق، واملثال احلي واملباشر لسوء 
إدارهتا االسرتاتيجية يتمثل بنموذج منطقة عفرين اليت احتلها اجليش الرتكي وهج ر سك اهنا بفعل 

 ة وسوء تقديرها للموقف يف تلك األوقات.عدم استجابتها السريع
إن األخطاء املتكررة وسوء التقدير والتذبذب يف سلوك تلك القيادات، سوف جيعلها يف النهاية  -

ختسر كل املكاسب اليت كان من املمكن أن حتققها فيما لو حسمت أمرها ونسقت بشكل اتم 
السورية ليس مبنيًا على أسس متينة ومن مع الدولة السورية، كون االحتالل األمريكي لألراضي 

 ةاألمريكي قوات والقواعدعلى ال تواصلاملستبعد له أن يستمر، خاصًة يف ضوء الضغوط اليت ست
 يف العراق. 

سيطرة مناطق دود حيبقى الوجود الالشرعي للقوات الرتكية على األراضي السورية وعلى  -
السلطات أن االنفصالية، أحد التهديدات الكربى اليت ينبغي لتلك ليشيات ياملسلطات 

ذات بعد شعيب، وهي ستقوم الرتكية بعني االعتبار، ألن املشكلة مع تلك القوات  اهذأتخ
بنفس عمليات التغيري الدميوغرايف اليت قامت هبا يف عفرين فيما لو مسحت الظروف للجيش 

   الرايكالية املتطرفة ابلتمدد.اإلرهابية الرتكي وحلفائه من امليلشيات 
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