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مقدمة
يكثر الحديث في اآلونة األخيرة عن تحويل الجمهورية العربية السورية إلى اتحاد فيدرالي يضم عدة
دويالت مقسمة على أساس طائفي ومذهبي وكثر الجدال بين مؤيد ومعارض لهذه الفكرة ناسجين حولها
العديد من اإليجابيات والسلبيات.
ربما معظم السوريين ال يعلم بأن سورية مرت بمرحلة فيدرالية في تاريخها المعاصر بعيد دخول القوات
الفرنسية المحتلة إلى دمشق.
وقبل أن يتم الدخول في تفاصيل هذه المرحلة سوف يمر من خالل هذا البحث على عدة فصول
ومباحث تبدأ بتعريف باألنظمة السياسية ومن ثم مفهوم الفيدرالية وتجارب الدول األخرى وبعد ذلك القيام
بجولة تاريخية يتم االستعراض فيها بداية تشكل الفكر الوطني السياسي في سورية ستبدأ مع انسحاب
القوات التركية التي احتلت سورية ألكثر من أربعة قرون من القمع واالستبداد والجهل والسرقة لمقدرات
البالد االقتصادية والفكرية والمهنية .أوصلت البالد إلى أدنى درجات التخلف والجهل .ومن ثم فترة
االتحاد الفيدرالي السوري وبعد ذلك تجارب السوريون مع الفيدرالية والدول االتحادية ختامًا مع األزمة
السورية لعام  1122واعادة مفهوم الفيدرالية بعد إنشاء األكراد ما يعرف بالنظام الفيدرالي ومعرفة ما إذا
كان سوف ينجح على كافة أراضي السورية.
نطلق هذا البحث من مبادئ أكاديمية ،بعضها يتعلّق بأصول البحث التاريخي ،حيث تم تأطير منهج
أ َ
البحث بصعوبة شديدة ،فعندما تم وضع مخطط البحث كان قد خصص له فصالن إال أن كثافة
المعلومات أدت إلى زيادة الفصول .حيث تم تقسيمة إلى أربعة فصول:
الفصل األول :مفهوم األنظمة السياسية وأشكال الحكم.
الفصل الثاني :الفيدرالية وتجاربها.
الفصل الثالث :التجربة الفيدرالية السورية.
الفصل الرابع :األزمة السورية .1122

2

Abstract

There is much talk recently about the transfer of the Syrian Arab Republic to
the federation includes several states divided on sectarian and doctrinal basis
and much debate between supporters and opponents of this idea around
many of the pros and cons.
Perhaps most Syrians do not know that Syria went through federalism in the
contemporary history far entering the occupied French troops to Damascus.
Before its entry into the details of this phase will pass through this research
on several chapters and sections begin to define political systems and then
the experiences of other countries the federal concept and then do a historical
tour of the review of the beginning of the formation of national political thought
in Syria will start with the withdrawal of Turkish troops Syria occupied for more
than four centuries of oppression and tyranny, ignorance and theft of the
capabilities of economic, intellectual and professional country. It brought the
country to the lowest degree of backwardness and ignorance. And then the
Syrian federation period and then the Syrians experiences with the federal
states and the Federal conclusion, with the Syrian crisis in 2011 and refederal concept of the Kurds after the establishment of what is known as the
federal system and see if it will work on all Syrian territory.
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مشكلة البحث
ولدت الدولة السورية المعاصرة بعد انتهاء الحرب العالمية األولى وسقوط الحكم العثماني عام ،2121
وعاشت أنواعاً مختلفة من الحكم ،ديموقراطي وعسكري ،انفصالي ووحدوي ،برلماني ورئاسي ،مركزي
ولعل الحكم الفيدرالي هو األكثر غموضاً لدى السوريين ،فهو عبارة عن صفحة مجهولة
وفيدرالي.
ّ
للكثيرين منهم يجب أن تدرس بشكل دقيق ،واليوم تحديداً ،لكثرة الكالم عن ضرورة قيام نظام فيدرالي ال
مركزي في سورية ،ينهي هيمنة دمشق التاريخية على المناطق األخرى كافة ،ويعيد توزيع ثروات البالد
ويتيح لكل من المدن السورية ممارسة شيء من الحكم الذاتي .المطروح على سوريين اليوم الفيدرالية
الحديثة من دون ذكر كلمة (فيدرالية) ،وهم ال يعرفون طبعًا أن أجدادهم خاضوا التجربة ذاتها منذ أقل
من مئة عام ،إال أنها بائت بالفشل ألسباب مختلفة ستعالج في هذا البحث التاريخي2.

فرضيات البحث
تعتبر التجربة الفيدرالية السورية التي حدثت عام  2111فاشلة وغير ناجحة لكثرة األسباب إال أن وبعد
عيد الكالم عن مثل تلك الفكرة ،تحدث الكثيرين عن فشل ومفهوم الفيدرالية السورية نظ ًار لكثرة
 11سنة أ َ
التعقيدات على الساحة السورية والمعطيات ،ومن خالل هذا البحث الذي اعتمد على النظرية الواقعية في
دراسة العالقات الدولية تم وضع فرضية أنه ال يمكن وال بأي شكل إنشاء اتحاد فيدرالي سوري ،وعلى
هذا األساس تم البدء في هذا البحث.

منهجية البحث
إن فهم خلفيات تاريخ سورية وأوضاع سورية الداخلية – سياسية واقتصادية واجتماعية – ضروري لفهم
تطورات المنطقة ،وخاصة في لبنان وفلسطين واألردن والعراق ،وأن جهل تاريخ سورية أو تجاهله يوصل
صاحبه ليس فقط إلى فهم خاطئ وجزئي ألوضاع المنطقة وأحوال تلك الدول ،بل أحياناً إلى حقد
0

مبيض ،سامي" ،تاريخ دمشق المنسي :أربع حكايات  ،"0916-0906رياض الريس للكتب والنشر ،بيروت.2106 ،
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تبني مواقف
وعنصرية والى إطالق أحكام مطلقة غير مبنية على معطيات صحيحة ،وبالتالي إلى ّ
متطرفة قد ال تكون لها عالقة بأرض الواقع.
ّ
فاإلنسان عدو ما يجهل .ولمساعدة هذا الفهم فقد تم االبتعاد في هذا البحث عن أي شوفينية ،مع
المحافظة على الموضوعية األكاديمية في عدم مجاملة الواقع السوري أو تجميله.
توخي الموضوعية واالبتعاد عن الشوفينية ،فقد تم االعتماد على مبدًأ ثانياً في منهج البحث هو
وعدا ّ
التعمق والتدقيق في اختيار المراجع ،خاصة أن الموضوع السوري شائك ،يتطلب عدم تصديق كل ما
ّ
تذكره مراجع البحث حتى لو ارتدت حلّة أكاديمية أحياناً.
تجنب سهولة االنزالق في تحليل أحادي يعتمد
توجب الحذر بمعنى ّ
وثمة مبدأ ثالث في منهج البحث هو ّ
ّ
حدين حيث اعتمدته الدول االستعمارية سابقًا
على شخصنة التاريخ .وهو أسلوب مغر ،ألنه سالح ذو ّ
حجة عدم رضاها على شخص الحاكم ،وتبدأ بحملة إعالمية
وحالياً عندما تريد اسقاط دولة ما فتلجأ إلى ّ
وديبلوماسية ال تنتهي إال والبلد تحت االحتالل أو ضحية انقالب أو أن يغتال رئيسه ،إلخ .وهذه كانت
بأنه هتلر جديد ،وال
صوره اإلعالم الغربي ّ
تجربة عدد كبير من الدول العربية ،ال تبدأ بعبد الناصر الذي ّ
بأنه  ..هتلر جديد.
تنتهي بعرفات،
ّ
وصدام حسين والرئيس بشار األسد الذي صوره اإلعالم الغربي ّ
ال ستا ًار للقضاء على سورية ومقوماتها والسيطرة عليها .ومن
فيصبح القضاء على الرئيس بشار األسد مث ً
نماذج الكتب التي شخصنت التاريخ السوري كتاب الباحث اإلسرائيلي موشيه ماعوز عن الرئيس حافظ
ولكنه ينتهي إلى نص ٍ
معاد لسيادة الرئيس
األسد الذي يبدأ موضوعيًا في تعاطيه مع الشؤون السورية ّ
ّ
وسورية معاً ،وتظهر فيه إسرائيل كالحمل الوديع.1

2

Moshe Ma’oz, Assad, The Sphinx of Damascus: A political Biography, New York, Weidenfeld-4 and
Nicholson, 1988.
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وتجنب شخصنة
توخي الموضوعية والحذر في التعاطي مع مراجع البحث
ّ
عدا المبادئ الثالثة ،أي ّ
النظام ،فعلى أي باحث في الشؤون السورية في القرنين التاسع عشر والعشرين ،وخاصة منذ العام
 ،2181أن يدرس طبقاتها االجتماعية أفقيًا ،وصالح هذه الطبقات والهيكلية السياسية للنظام وسياساته
كتنوعه الديني والمناطقي
دون إغفال الجانب العمودي للمجتمع وجذوره السابقة لالقتصاد الحديثّ ،
إن فهم هذه العالئق الديناميكية أفقيًا
والعرقي وما يفرضه ذلك من ّ
تعددية في الوالءات والميولّ .1
وعمودياً يوضح تاريخ الحراك االجتماعي في سورية ويشرح خيارات السوريين وانتظامهم في أحزاب
أن الوالءات السابقة لالقتصاد الحديث تتخطّى
وجماعات منذ االستقالل من االحتالل العثماني ،ذلك ّ
الحدود الطبقية كما في لبنان ،فتخرج والءات ثنائية وثالثية :للطبقة االجتماعية وللطائفة والمنطقة،
وأحياناّ لإلثنية (العربية أو الكردية أو األرمنية)  .4وقد يحصل أن يطغى الوالء الطائفي على أي والء
آخر ،ويخرج إلى العلن في صراعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية .ولقد وقعت مثل هذه
الصراعات في سورية في كل مرحلة من مراحل صعودها وحياتها االستقاللية .وهو ما سيتم استعراضه
في هذا البحث وخاصة بما يتعلق بالفيدرالية السورية.

أسباب اختيار البحث
نظ ًار لكثرة الحديث عن الفيدرالية السورية في اآلونة األخيرة ،إضاف ًة إلى أن معظم كتب التاريخ تتجاهل
درس او
التجربة الفيدرالية السورية عام  ،2111معتبرةً أن التجربة كانت قصيرة وفاشلة وال تستحق أن ت ّ
تخلّد في كتبنا .وال تأتي الكتب المدرسية السورية الرسمية منذ الجالء على ذكر هذا االتحاد ،وال نجد له
أث اًر في األدبيات السورية وفي األعمال السينمائية أو التلفزيونية الدرامية .أريد من هذا البحث تسليط

ً
الضوء على تلك التجربة التاريخية وكيف أنه ال يمكن إعادة توليدها قصريا ولو حتى بعد مئة عام.

1سالمة ،غسّان ،المجتمع والدولة في المشرق العربي ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية.0922 ،
 3عبد الفضيل ،محمود ،التشكيالت االجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي ،دراسة تحليلية ألهم التطورات واالتجاهات
خالل الفترة  ،0923-0933بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية.0922 ،
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أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم الفيدرالية قانونيًا ،إضافة إلى االستعانة من تجارب
الدول األخرى ،ومحاولة استقراء التاريخ واستنباط من خالل التجربة الفيدرالية السورية عام ،2111
واثبات كيفية عدم استطاعة الدول العظمى والكبرى والالعبة على الساحة السورية إنتاج مثل هكذا تجربة
واعادة تفعيلها مرة أخرى.

مصادر جمع املعلومات
اعتمد هذا البحث بشكل كبير على كتاب تاريخ دمشق المنسي ،أربع حكايات  2118-2128للكاتب
مبيض ،الصادر عن دار رياض الريس للكتب والنشر ،الطبعة األولى ،أيار  .1128كما
سامي مروان ّ
تم جمع المعلومات وتشمل في اإلطار النظري لهذا البحث الذي قام الباحث بجمعه من خالل مطالعة
ومراجعة الكتب والمقاالت واألبحاث المنشورة في المجالت التاريخية المتخصصة ،وبعض المواقع
العربية واألجنبية على شبكة االنترنت.
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الفصل األول:
النظم السياسية وأشكال الحكم

تمهيد:
الدولة  The Stateهي الكيان السياسي واإلطار التنظيمي الواسع لوحدة المجتمع والناظم لحياته
الجماعية وموضع السيادة فيه ،بحيث تعلو إرادة الدولة شرعاً فوق إرادات والجماعات األخرى في
المجتمع ،وذلك من خالل امتالط سلطة إصدار القوانين واحتكار حيازة وسائل اإلكراه وحق استخدامها
في سبيل تطبيق القوانين بهدف ضبط حركة المجتمع وتأمين السلم والنظام وتحقيق التقدم في الداخل
واألمن من العدوان في الخارج.
وتتألف عناصر الدولة من الشعب واألرض والسلطة الحاكمة .ومن الناحية القانونية تعتبر الدولة
شخصية قانونية موحدة ،وكيانًا جماعيًا دائمًا يتمتع بسلطة األمر والنهي على نحو فريد في المجتمع،
يضم هيئة من األشخاص الطبيعيين ،يديرون السلطة العليا للدولة والتي تمارسها وكالة عنها الحكومة.
تعود نشأة الدولة إلى ميل اإلنسان نحو الحياة االجتماعية التي تصبح صعبة في غياب عقد اجتماعي
يضع قواعد التصرف والحقوق والواجبات االجتماعية لألقراد ،ويتضمن وجود سلطة عليا في المجتمع
قادرة على التحكيم والحفاظ على القانون ،تقف فوق المصالح الضيقة ،وتستخدم صالحياتها لخدمة كل
المصالح الدائمة والثابتة للمجتمع ،ويحق لها في المقابل طلب الطاعة من الناس واستخدام القوة لضمان
تقيد األفراد والجماعات بالقوانين5 .
ّ
سيتم التناول في هذا الفصل أنواع النظم السياسية في المبحث األول والتفصيل في مفهوم الفيدرالية في
المبحث الثاني.

 3البحري ،حسن ،النظم السياسية ،جامعة دمشق ،الطبعة الثانية ،2103 ،ص .2
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المبحث األول :أنواع النظم السياسية
يقسم الفقه التقليدي وظائف الدولة إلى ثالث ،جاعالً من هذا التقسيم الثالثي أساساً أو معيا اًر لتوزيع
السلطة ،فقامت هيئة مختصة بالتشريع سميت (السلطة التشريعية) ،وهيئة مختصة بوظيفة التنفيذ سميت
(السلطة التنفيذية) ،وهيئة ثالثة تقوم بوظيفة القضاء تسمى (السلطة القضائية).
ولقد ارتبط هذا التقسيم الثالثي لوظائف الدولة بفكرة الفصل بين السلطات ،فظهور مبادئ الديمقراطية،
الحد من اختصاصات الملوك والمناداة بحقوق األفراد وحرياتهم ،كل ذلك أدى إلى
وقيام الدعوة إلى
ّ
الحد من السلطة والحيلولة دون تحولها
ظهور ما يعرف باسم (مبدأ الفصل بين السلطات) الذي قصد به ّ
إلى سلطة استبدادية.
أي أن مبدأ الفصل بين سلطات قد ظهر بقصد تحقيق هدف معين ،هو الحد من سلطات الحكام ومنعهم
من االستبداد بحقوق المحكومين واالعتداء على حرياتهم ،ومن ثم يجب لفهم حقيقة المبدأ أن نفسره على
تغياها القائلون به.
ضوء الغاية التي ّ
غير أن خالفاً كبي اًر قام حول تحديد مدلول هذا المبدأ ،حيث اختلف الفقهاء في تفسير هذا المبدأ ،وقد
استتبع ذلك أن اختلفت الدساتير في تطبيقها لهذا المبدأ ،وبالتالي في توزيعها لوظائف الدولة بين
السلطات تبعًا الختالف واضعي هذه الدساتير في تفسيرهم لهذا المبدأ.
وقد ترتَّب على ذلك أن اتخذ رجال الفقه الدستوري من مبدأ الفصل بين السلطات معيا اًر للتمييز بين
النظم السياسية المختلفة 8،حتى أصبح التقسيم الرئيسي لألنظمة السياسية في الفقه التقليدي يعتمد على

6يش مل تعبير النظم السياسية معنيين :أحدهما ضيق ،واآلخر واسع ،فالنظم السياسية بمعناها الضيق ،تعني أنظمة الحكم التي تسود
دولة معينة بذاتها ،وهو ما يطلق عليه اصطالحا ً (النظام السياسي للدولة) أو (نظام الحكم للدولة) أو (القانون األساسي للدولة) وهذه
دراسة تطبيقية يتناولها (القانون الدستوري الوضعي أو التطبيقي).
أما النظم السياسية بمعناها العام ،فتعني مختلف النظم التي تحكم المجتمعات المعاصرة ،فهي إذن ال تقتصر على تناول نظام سياسي
لدولة معينة بذاتها ،بل تجاوز ذلك إلى إيضاح مختلف النظم السياسية المعاصرة ،ومن ثم ،فهي دراسة تدخل تحت مدلول تعبير
(القانون الدستوري المقارن).
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تكيي ف العالقة التي تنشأ بين كل سلطة وغيرها من السلطات العامة في الدولة ،وبالذات بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية7 .
ولهذا ،يقسِّم الفقه التقليدي أنظمة الحكم النيابية – من حيث السلطة الراجحة فيه ،وخاصة بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية – إلى ثالث صور مختلفة ،هي اآلتية:
خصها بالجانب األكبر من السلطة ،اتخذ النظام النيابي
إذا كفل الدستور رجحان السلطة التشريعية ،أي ّ
صورة (نظام حكومة الجمعية النيابية أو النظام المجلسي).
خصها بالجانب األكبر من
إذا كانت السلطة الراجحة وفقاً ألحكام الدستور هي السلطة التنفيذية ،أي ّ
السلطة ،فتكون عندئذ بصدد (النظام الرئاسي) أو (الحكومة الرئاسية) نسبة إلى الرئيس.
إذا كان الدستور أقام توزيع السلطات على أساس من التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية ،ال على أساس ترجيح إحدى السلطتين على األخرى ،اتخذ النظام النيابي في هذه الحالة
صورة (النظام البرلماني).
ويالحظ في هذا الشأن أن كثي اًر من الدساتير لم تتقيد باألسس الفقهية التي يقوم عليها كل من النظامين
كل منهما ،فقد حرصت دساتير بعض
البرلماني والرئاسي ،بل أخذت ببعض المظاهر التي تالئمها من ً
الدول (كدستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الحالي لسنة  – )2151نتيجة ظروف خاصة بها – على
تقوية السلطة التنفيذية باقتباس بعض مالمح النظام الرئاسي مع اإلبقاء على بعض خصائص النظام
البرلماني ،وبذلك ولد نظام هجين أطلق عليه تسميات عديدة من جانب الفقه الدستوري سواء العربي أو
الفرنسي ،ومنها على سبيل المثال( :النظام نصف أو شبه الرئاسي) أو (النظام نصف أو شبه البرلماني)
أو (النظام البرلماني المتطور) أو (النظام البرلماسي).

2تجدر اإلشارة إلى أن السلطة القضائية بصفة خاصة ،غالبا ً ما تكون في منأى عن الدخول في ساحة التنافس على السلطة ،وذلك
النعدام صبغتها األساسية ،ولما يجب أن تتمتع به – بحكم طبيعة اختصاصاتها – من استقالل وحيدة ونزاهة ،وتفرّغ لمهامها المتصلة
بإقامة العدالة ،لذلك فمن المتفق عليه أن السلطة القضائية ال بد وأن تكون مستقلة في مواجهة السلطتين اآلخرتين ،حتى تتحقق الغاية
المنشودة من وجودها.
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وهذا النظام الجديد الهجين الذي نفضل تسميته بـ (النظام المختلط) يمكن تعريفه بأنه( :ذلك النظام الذي
وترجح فيه ك ّفة السلطة التنفيذية على ك ّفة السلطة
يجمع بين خصائص النظامين الرئاسي والبرلماني،
ّ
ٍ
أساس من التعاون والرقابة المتبادلة).
التشريعية ،وتقوم العالقة بينهما على
ومن الدول األخرى التي حرص واضعو الدستور فيها على األخذ بفكرة بالنظام المختلط ،سورية ،حيث
يستفاد من النصوص التي وردت في الدستور السوري الصادر في سنة  1121أن نظام الحكم ال يأخذ
بالنظام الرئاسي الخالص ،وال بالنظام البرلماني الخالص ،وانما يميل صوب النظام المختلط1 .
وبعد الحديث عن أشكا ل الحكم أو أنظمة الحكم المعاصرة ،ندخل في موضوع الدول االتحادية وفكرة
الفيدرالية السورية لنرى بإمكانية تنفيذها على أرض الواقع او ال.

المبحث الثاني :أنواع الدول االتحادية
لكي يكون الحديث واضحًا عن أنواع الدولة االتحادية والدولة البسيطة ومرور سورية بالتجارب
الكونفدرالية والفيدرالية والدولة البسيطة في خالل تجاربها الدستورية في الفترة الواقعة بين -2111
1122م ،حيث صدر فيها خمسة وثائق دستورية سورية( .)1نرى أنه من الضروري عرض نبذة موجزة
عن العالئم العامة ألنظمة الحكم في العالم.
تنقسم الدولة االتحادية إلى اتحادات كونفدرالية واتحادات فيدرالية ،تتفرع االتحادات الكونفدرالية إلى:
االتحاد الشخصي:
يقصد بهذه االتحادان وجود رئيس واحد للدول المنضوية في هذا االتحاد مع احتفاظ كل دولة بسيادتها
الكاملة واستقاللها التام عن االتحاد حيث ال توجد في إطار هذا االتحاد مؤسسات مشتركة بين الدول
المتحدة فيه كما ال توجد تشريعات واحدة فيها.

 2البحري ،حسن ،النظم السياسية ،جامعة دمشق ،الطبعة الثانية ،2103 ،ص .063
9حول عدد الوثائق الدستورية اليمنية وعناوينها يمكن العودة إلى الجزء  3من موسوعة دساتير العالم باللغة العربية على اإلنترنت.
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وقد وجد نموذجان لهذا االتحاد في التاريخ :النموذج األول عندما أصبح ملك هانوفر ملكًا على كل من
هانوفر وبريطانيا في الفترة ما بين2717-2727 :م ،واالتحاد بين هولندا و لوكسمبرج في الفترة ما بين
2111-2125م.
النموذج الثاني:
وهـ ــو اتف ـ ــاق مجموع ـ ــة م ـ ــن الـ ــدول عل ـ ــى إقام ـ ــة اتح ـ ــاد شخصـ ــي فيم ـ ــا بينه ـ ــا نظـ ـ ـ اًر للـ ــدور ال ـ ــذي لعب ـ ــه زع ـ ــيم
إحـ ــدى الـ ــدول فـ ــي سـ ــبيلها .مثـ ــال ذلـ ــك انتخـ ــاب بولفـ ــار عـ ــام 2121م رئيس ـ ـًا لجمهوريـ ــات فنـ ــزويال وكولومبيـ ــا
وبي ــرو والدول ــة المس ــماة اآلن بوليفي ــا نس ــبة إلـ ــى ه ــذا ال ــزعيم بس ــبب أن ــه قـ ــد ق ــاد نض ــال التح ــرر م ــن السـ ــيطرة
اإلسـ ــبانية فـ ــي من ـ ــاطق كثي ـ ـرة م ـ ــن أمريكـ ــا الجنوبي ـ ــة .علم ـ ـًا بأن ـ ــه لـ ــم يع ـ ــد لهـ ــذا الن ـ ــوع مـ ــن االتح ـ ــاد أثـ ــر ف ـ ــي
الوقت الراهن.
االتحاد الحقيقي:
يقـ ــوم االتحـ ــاد الحقيقـ ــي بـ ــين دولتـ ــين أو أكثـ ــر علـ ــى أسـ ــاس توحيـ ــد عـ ــدد مـ ــن الصـ ــالحيات لهـ ــذه الـ ــدول مثـ ــل
توحيـ ـ ــد القضـ ـ ــايا المتعلقـ ـ ــة بالـ ـ ــدفاع والعالقـ ـ ــات الخارجيـ ـ ــة .تقـ ـ ــوم هيئـ ـ ــات موحـ ـ ــدة بممارسـ ـ ــتها مـ ـ ــن اجـ ـ ــل إدارة
شـ ــؤون هـ ــذه القضـ ــايا ،األمـ ــر الـ ــذي يـ ــؤدي إلـ ــى فقـ ــدان شخصـ ــيات هـ ــذه الـ ــدول األعضـ ــاء فـ ــي هـ ــذا االتحـ ــاد
فـ ــي تلـ ــك القضـ ــايا فـ ــي حـ ــين تبقـ ــى هـ ــذه الـ ــدول تتمتـ ــع بكافـ ــة صـ ــالحياتها ووظائفهـ ــا األخـ ــرى وعلـ ــى المسـ ــتوى
الداخلي فيها.
وقـ ــد حـ ــدث فـ ــي التـ ــاريخ أن قـ ــام اتحـ ــاد حقيقـ ــي بـ ــين دولتـ ــين مثـ ــل اتحـ ــاد النمسـ ــا والمجـ ــر فـ ــي الفت ـ ـرة مـ ــا بـ ــين
2121-2178م وبين السويد والنرويج في الفترة ما بين 2115-2125م.
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االتحاد التعاقدي (الكونفدرالي):
ينش ـ ــأ ه ـ ــذا االتح ـ ــاد عل ـ ــى أس ـ ــاس اتفاقي ـ ــة ب ـ ــين دولت ـ ــين أو أكث ـ ــر تتن ـ ــازل ك ـ ــل واح ـ ــدة منه ـ ــا ع ـ ــن ج ـ ــزء م ـ ــن
س ـ ــيادتها (ق ـ ــد يك ـ ــون ه ـ ــذا الج ـ ــزء كبيـ ـ ـ اًر أو ص ـ ــغي ًار) لص ـ ــالح الهيئ ـ ــة االتحادي ـ ــة ،الت ـ ــي تق ـ ــوم بتنفي ـ ــذ المس ـ ــائل
المشتركة التي نصت عليها أحكام االتفاقية.
تميـ ــز نشـ ــأة هـ ــذا النـ ــوع مـ ــن االتحـ ــاد فـ ــي أن يقـ ــوم علـ ــى أسـ ــاس التعاقـ ــد بـ ــين الـ ــدول التـ ــي وقعـ ــت علـ ــى تلـ ــك
االتفاقي ـ ــة بفعـ ـ ــل مفاوضـ ـ ــات دبلوماسـ ـ ــية فيم ـ ــا بينهـ ـ ــا .يقـ ـ ــوم المجلـ ـ ــس الكونف ـ ــدرالي أعلـ ـ ــى هيئـ ـ ــة فـ ـ ــي االتحـ ـ ــاد
على أساس المساواة بين هذه الدول.
االتحاد الفيدرالي:
وه ــو االتح ــاد ال ــذي ينش ــأ عل ــى أس ــاس التوفي ــق ب ــين الح ــرص عل ــى ذاتي ــة ك ــل دول ــة داخل ــة ف ــي ه ــذا االتحـ ــاد
وب ـ ــين الس ـ ــعي إل ـ ــى تنظ ـ ــيم جم ـ ــاعي لل ـ ــدول المنض ـ ــوية ف ـ ــي الدول ـ ــة االتحادي ـ ــة .والدول ـ ــة الفيدرالي ـ ــة ه ـ ــي دول ـ ــة
اتفق ـ ــت ال ـ ــدول المنض ـ ــوية فيه ـ ــا عل ـ ــى قي ـ ــام دول ـ ــة ذات نظ ـ ــام دس ـ ــتوري يعل ـ ــو دس ـ ــتورها عل ـ ــى دس ـ ــاتير ال ـ ــدول
األعضاء فيها.
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الفصل الثاني :الفيدرالية وتجاربها

يع ـ ــد النظـ ـ ــام الف ـ ــدرالي شـ ـ ــكال مـ ـ ــن أش ـ ــكال الـ ـ ــدول المركبـ ـ ــة ،تبنت ـ ــه دول عديـ ـ ــدة كبـ ـ ــرى ،م ـ ــن بينهـ ـ ــا الواليـ ـ ــات
المتح ـ ــدة األمريكي ـ ــة ،ألماني ـ ــا ،كم ـ ــا يتمي ـ ــز بن ـ ــوع م ـ ــن التعقي ـ ــد والخصوص ـ ــية مقارن ـ ــة ببقي ـ ــة األش ـ ــكال األخ ـ ــرى
التي قد تظهر بها الدولة.
وتنش ـ ــأ الدول ـ ــة الفدرالي ـ ــة أو االتحادي ـ ــة بمقتض ـ ــى دس ـ ــتور تتف ـ ــق علي ـ ــه دولت ـ ــان أو أكث ـ ــر ويق ـ ــع بمقتضـ ـ ـاه خل ـ ــق
دولـ ــة واح ـ ــدة ه ـ ــي دول ـ ــة االتح ـ ــاد التـ ــي تت ـ ــولى ممارس ـ ــة الس ـ ــيادة الخارجي ـ ــة بـ ــدال م ـ ــن ال ـ ــدول األعض ـ ــاء الت ـ ــي
تفقد شخصيتها الدولية وتحافظ بالمقابل على استقاللها وبمعظم شؤونها الداخلية.
إن ه ـ ــذه االس ـ ــتقاللية رغ ـ ــم تكريس ـ ــها ف ـ ــي الدول ـ ــة الفدرالي ـ ــة ع ـ ــن طري ـ ــق محافظ ـ ــة ك ـ ــل دول ـ ــة عل ـ ــى
دس ـ ــتورها وبرلمانه ـ ــا وحكومته ـ ــا وقض ـ ــائها ،ل ـ ــم تمن ـ ــع م ـ ــن احتف ـ ــاظ ه ـ ــذا الن ـ ــوع م ـ ــن ال ـ ــدول المركب ـ ــة بوح ـ ــدتها،
فكي ـ ـ ــف يمك ـ ـ ــن تفس ـ ـ ــير بق ـ ـ ــاء االتح ـ ـ ــاد داخ ـ ـ ــل الدول ـ ـ ــة الفدرالي ـ ـ ــة قائم ـ ـ ــا رغ ـ ـ ــم تمت ـ ـ ــع ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدول األعض ـ ـ ــاء
باالستقاللية ؟
مهم ـ ــا تباين ـ ــت الظ ـ ــروف الت ـ ــي أدت إل ـ ــى ب ـ ــروز ال ـ ــدول الفدرالي ـ ــة فه ـ ــي ترتك ـ ــز عل ـ ــى نف ـ ــس المب ـ ــادئ
وترمـ ــي إلـ ــى تحقيـ ــق نفـ ــس األهـ ــداف .فالدولـ ــة االتحاديـ ــة تعمـ ــل علـ ــى تحقيـ ــق تضـ ــامن ووحـ ــدة شـ ــعوب الـ ــدول
األعضـ ـ ــاء مـ ـ ــن خـ ـ ــالل إنشـ ـ ــاء دولـ ـ ــة واحـ ـ ــدة تحـ ـ ــل محلهـ ـ ــم مـ ـ ــع احت ـ ـ ـرام شخصـ ـ ــية وخصوصـ ـ ــية كـ ـ ــل الـ ـ ــدول
األعضاء.
وعل ـ ــى ه ـ ــذا األس ـ ــاس فالدول ـ ــة الفدرالي ـ ــة ته ـ ــدف إل ـ ــى تحقي ـ ــق ت ـ ــوازن ب ـ ــين رغبت ـ ــين متناقض ـ ــتين هم ـ ــا:
النزعـ ــة نحـ ــو توحـ ــد الـ ــدول األعضـ ــاء مـ ــن خـ ــالل انصـ ــهارها فـ ــي دولـ ــة واحـ ــدة ،والرغبـ ــة فـ ــي المحافظـ ــة علـ ــى
اسـ ـ ــتقاللية الـ ـ ــدول األعضـ ـ ــاء ،فتحقـ ـ ــق ب ـ ـ ــذلك الفك ـ ـ ـرة الفدراليـ ـ ــة التوفيـ ـ ــق ب ـ ـ ــين هـ ـ ــاتين الـ ـ ــرغبتين مـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل
مبدأين اثنين هما مبدأ المشاركة ومبدأ االستقاللية.
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إن هـ ـ ــذين المبـ ـ ــدأين يحـ ـ ــددان باألسـ ـ ــاس آليـ ـ ــات تنظـ ـ ــيم الدولـ ـ ــة االتحاديـ ـ ــة والـ ـ ــدول األعضـ ـ ــاء ( أ ) ،وكـ ـ ــذلك
العالقة القائمة بين الدولة االتحادية والدول األعضاء ( ب ).
( أ ) -تنظيـم الدولة االتحادية والدول األعضاء
يق ـ ــوم وج ـ ــود الدول ـ ــة االتحادي ـ ــة وتنظيمه ـ ــا عل ـ ــى الدس ـ ــتور أي عل ـ ــى وثيق ـ ــة قانوني ـ ــة داخلي ـ ــة .ويعم ـ ــل
الدس ــتور فـ ــي تنظيمـ ــه للدولـ ــة االتحاديـ ــة علـ ــى األخـ ــذ بع ــين االعتبـ ــار الت ـ ـوازن الـ ــذي يجـ ــب أن يقـ ــام بـ ــين رغبـ ــة
ال ـ ــدول األعض ـ ــاء ف ـ ــي توثي ـ ــق ال ـ ــروابط بينه ـ ــا ورغبه ـ ــا فـ ـ ــي نف ـ ــس الوق ـ ــت ف ـ ــي اإلبق ـ ــاء عل ـ ــى كيانه ـ ــا الـ ـ ــذاتي
واالحتفـ ـ ــاظ بقـ ـ ــدر مـ ـ ــن االسـ ـ ــتقاللية فـ ـ ــي إدارة شـ ـ ــؤونها ال داخليـ ـ ــة .ويتجسـ ـ ــم هـ ـ ــذا الت ـ ـ ـوازن مـ ـ ــن خـ ـ ــالل وحـ ـ ــدة
الدولة االتحادية ( أوال ) ،من جهة واستقاللية الدول األعضاء ( ثانيا ) من جهة أخرى.

أوال :وحـدة الدولـة الفدراليـة
تتجلـ ــى وحـ ــدة الدولـ ــة االتحاديـ ــة مـ ــن خـ ــالل وحـ ــدة دسـ ــتورها االتحـ ــادي الـ ــذي يقـ ــر وحـ ــدة شـ ــعبها المتكـ ــون مـ ــن
مجم ـ ـ ــوع رعاي ـ ـ ــا ال ـ ـ ــدول المنض ـ ـ ــوية تح ـ ـ ــت االتح ـ ـ ــاد ،ووح ـ ـ ــدة إقليمه ـ ـ ــا المتك ـ ـ ــون م ـ ـ ــن مجم ـ ـ ــوع أق ـ ـ ــاليم ال ـ ـ ــدول
األعضاء ،ووحدة سلطتها السياسية في نطاق القانون الداخلي (  ) 2والقانون الدولي ( ) 1
 -2فـ ـ ــي نطـ ـ ــاق القـ ـ ــانون الـ ـ ــداخلي :يقـ ـ ــوم الدسـ ـ ــتور االتحـ ـ ــادي بتحديـ ـ ــد السـ ـ ــلطات االتحاديـ ـ ــة فـ ـ ــي الميـ ـ ــادين
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
 وتتمثـ ــل مهم ـ ــة السـ ــلطة التشـ ـ ـريعية التـ ــي تتك ـ ــون مـ ــن مجلس ـ ــين ،فـ ــي س ـ ــن التش ـ ـريعات المتعلق ـ ــة بالمس ـ ــائلالهامـ ــة والمتعلقـ ــة مـ ــثال بالعمل ـ ــة والبنـ ــوك والجنسـ ــية وتنظ ـ ــيم التجـ ــارة الخارجيـ ــة واألم ـ ــن والجمـ ــارك ،فكـ ــل ه ـ ــذه
المسـ ــائل هـ ــي محـ ــل تنظ ـ ــيم وتطبيـ ــق مـ ــن قب ـ ــل الدول ـ ـة االتحاديـ ــة يجـ ــب عل ـ ــى متسـ ــاكني أقاليمهـ ــا تطبيقه ـ ــا و
إتباعها.
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 السـ ــلطة التنفيذيـ ــة االتحاديـ ــة تتكـ ــون مـ ــن رئـ ــيس االتحـ ــاد كمـ ــا هـ ــو الشـ ــأن فـ ــي الواليـ ــات المتحـ ــدة األمريكيـ ــةأو مـ ـ ــن هيئ ـ ـ ــة جماعيـ ـ ــة كم ـ ـ ــا هـ ـ ــو الش ـ ـ ــأن ف ـ ـ ــي سويس ـ ـ ـرا ،وتت ـ ـ ــولى هـ ـ ــذه الس ـ ـ ــلطة التنفيذيـ ـ ــة تنفي ـ ـ ــذ القـ ـ ـ ـوانين
والق اررات اإلدارية داخل أقاليم الدول األعضاء.
 الس ـ ــلطة القض ـ ــائية االتحادي ـ ــة تتك ـ ــون خاص ـ ــة م ـ ــن محكم ـ ــة علي ـ ــا فدرالي ـ ــة ،كالمحكم ـ ــة العلي ـ ــا األمريكي ـ ــة أوالمحكمة االتحادية بسويسرا.
 -1فـ ــي النطـ ــاق الدول ـ ــي :تمـ ــارس الدول ـ ــة الفدراليـ ــة عمـ ــال بدسـ ــتورها وح ـ ــدها حـ ــق التمثيـ ــل الدبلوماسـ ــي فه ـ ــي
التـ ــي تمثـ ــل االتح ـ ــاد لـ ــدى الـ ــدول األجنبي ـ ــة ،وهـ ــي التـ ــي تعتم ـ ــد الممثلـ ــين الدبلوماسـ ــيين .كم ـ ــا تمـ ــارس الدول ـ ــة
االتحاديـ ـ ــة وح ـ ـ ــدها ح ـ ـ ــق إع ـ ـ ــالن الح ـ ـ ــرب والتوقي ـ ـ ــع عل ـ ـ ــى المعاه ـ ـ ــدات الدولي ـ ـ ــة وح ـ ـ ــق عض ـ ـ ــوية المنظم ـ ـ ــات
الدولية ،وهكذا ال يوجد في الدولة االتحادية إال شخص دولي واحد يتعامل مع الدول األخرى.

ثانيا :استقالليــة الدول األعضـاء
تتجس ـ ـ ــد اس ـ ـ ــتقاللية ال ـ ـ ــدول األعض ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي ممارس ـ ـ ــتها بموج ـ ـ ــب الدس ـ ـ ــتور االتح ـ ـ ــادي للعدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن
الصالحيات في مجال شؤونها الداخلية دون تدخل السلطة المركزية االتحادية.
وعل ـ ــى ه ـ ــذا األس ـ ــاس ،تس ـ ــن ك ـ ــل دول ـ ــة م ـ ــن دول االتح ـ ــاد دس ـ ــتورها الخ ـ ــاص ال ـ ــذي ت ـ ــنظم بواسـ ـ ـطته نظ ـ ــام
الحك ـ ــم فيه ـ ــا ،وذل ـ ــك بتحدي ـ ــد اختص ـ ــاص الس ـ ــلطات المؤسس ـ ــة ف ـ ــي ظل ـ ــه م ـ ــن تشـ ـ ـريعية وتنفيذي ـ ــة وقض ـ ــائية.
فلكـ ــل دولـ ــة مـ ــن الـ ــدول األعضـ ــاء سـ ــلطة تش ـ ـريعية تخـ ــتص بإصـ ــدار الق ـ ـوانين فـ ــي الميـ ــادين الراجعـ ــة بـ ــالنظر
لإلقلـ ــيم ،وسـ ــلطة تنفيذيـ ــة تتـ ــولى ممارسـ ــة الشـ ــؤون الحكوميـ ــة واإلداريـ ــة داخـ ــل إقلـ ــيم الدولـ ــة العضـ ــو ،وسـ ــلطة
قضائية تتكون من نظام قضائي خاص وتفصل بين أفرادها.
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وتجـ ــدر المالحظـ ــة أن هـ ــذه الصـ ــالحيات التـ ــي تتمتـ ــع بهـ ــا الـ ــدول األعضـ ــاء فـ ــي االتحـ ــاد والتـ ــي تمكنهـ ــا مـ ــن
التنظ ـ ـ ــيم ال ـ ـ ــذاتي المالئ ـ ـ ــم لخصوص ـ ـ ــيتها ولظروفه ـ ـ ــا ال يمك ـ ـ ــن أن تم ـ ـ ــارس إال ف ـ ـ ــي نط ـ ـ ــاق احتـ ـ ـ ـرام الدس ـ ـ ــتور
الفدرالي.
والـ ـ ــدول االتحاديـ ـ ــة (الفدراليـ ـ ــة ) فـ ـ ــي عص ـ ـ ـرنا كثي ـ ـ ـرة العـ ـ ــدد ،ففـ ـ ــي أوروبـ ـ ــا نجـ ـ ــد سويس ـ ـ ـرا ،ألمانيـ ـ ــا التـ ـ ــي
توحـ ــدت مـ ــن جديـ ــد سـ ــنة  ، 2111والنمسـ ــا وفدراليـ ــة روسـ ــيا وبلجيكـ ــا ،وتضـ ــم القـ ــارة األمريكيـ ــة أيضـ ــا إضـ ــافة
إل ـ ــى الوالي ـ ــات المتح ـ ــدة األمريكيـ ـ ــة ،كن ـ ــدا ،المكس ـ ــيك ،الب ارزي ـ ــل ،األرجنتـ ـ ــين ،فن ـ ــزويال ،أم ـ ــا بالق ـ ــارة اإلفريقيـ ـ ــة
فنج ـ ــد نيجيري ـ ــا والجمهوري ـ ــة االتحادي ـ ــة اإلس ـ ــالمية للقم ـ ــر ،وأثيوبي ـ ــا .أم ـ ــا ف ـ ــي آس ـ ــيا ،فنج ـ ــد الهن ـ ــد ،أندونيس ـ ــيا،
ماليزيا ،اإلمارات العربي المتحدة ،ويضاف إلى كل هذه الدول أستراليا.
( ب ) -العالقـات بين الدولة الفدرالية والدول األعضاء
يتجل ـ ــى ك ـ ــذلك التـ ـ ـوازن ب ـ ــين النزعـ ـ ــة نح ـ ــو التوح ـ ــد والرغب ـ ــة ف ـ ــي االسـ ـ ــتقاللية ف ـ ــي ه ـ ــذا المج ـ ــال م ـ ــن خـ ـ ــالل
مش ـ ــاركة ال ـ ــدول األعض ـ ــاء ف ـ ــي س ـ ــلطة الدول ـ ــة الفدرالي ـ ــة ( أوال ) ،وم ـ ــن خ ـ ــالل تحدي ـ ــد س ـ ــلطاتها م ـ ــن ط ـ ــرف
الدولة الفدرالية ( ثانيا ).
أوال :مشاركة الدول األعضاء في سلطة الدولة االتحادية
تب ـ ــرز ه ـ ــذه مش ـ ــاركة ال ـ ــدول األعض ـ ــاء خاص ـ ــة م ـ ــن خ ـ ــالل تمثيله ـ ــا ف ـ ــي البرلم ـ ــان الف ـ ــدرالي (  ،) 2وتع ـ ــديل
الدستور الفدرالي ( ) 1
(  -) 1المشاركة في البرلمان الفدرالي:
يتك ـ ــون البرلم ـ ــان الف ـ ــدرالي م ـ ــن مجلس ـ ــين ( ثنائي ـ ــة برلماني ـ ــة ) ،يمث ـ ــل األول ش ـ ــعب ك ـ ــل دول االتح ـ ــاد
عل ـ ــى أس ـ ــاس قاعـ ـ ــدة االنتخ ـ ــاب بطريقـ ـ ــة ال ـ ــدوائر االنتخابيـ ـ ــة ،ويتك ـ ــون المجلـ ـ ــس الث ـ ــاني مـ ـ ــن ممثل ـ ــي الـ ـ ــدول
األعض ـ ـ ــاء عل ـ ـ ــى أس ـ ـ ــاس المس ـ ـ ــاواة بينه ـ ـ ــا بغ ـ ـ ــض النظ ـ ـ ــر ع ـ ـ ــن مس ـ ـ ــاحتها وع ـ ـ ــدد س ـ ـ ــكانها ،وهن ـ ـ ــاك بع ـ ـ ــض
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االس ـ ـ ــتثناءات له ـ ـ ــذا المبدأ ـ ـ ـ ـ إذ ال يعم ـ ـ ــل بالتمثي ـ ـ ــل المتس ـ ـ ــاوي ب ـ ـ ــين ال ـ ـ ــدول األعض ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي نط ـ ـ ــاق المجل ـ ـ ــس
الثاني ،مثل ما هو معمول به في االتحاد الهندي ،أو كندا.
(  -) 2المشاركة في التعديل الدستوري:
يش ـ ــكل الدس ـ ــتور ف ـ ــي نط ـ ــاق الدول ـ ــة الفدرالي ـ ــة األس ـ ــاس ال ـ ــذي تنبث ـ ــق عن ـ ــه ه ـ ــذه الدولـ ـ ـة ألن ـ ــه يجس ـ ــد
رغبـ ــة الـ ــدول األعضـ ــاء فـ ــي االتح ـ ـا د فعـ ــال داخـ ــل إطـ ــار دولـ ــة واحـ ــدة ،ويجسـ ــد أيضـ ــا الت ـ ـوازن بـ ــين سـ ــلطات
حكوم ـ ـ ــة االتحـ ـ ـ ــاد وحكوم ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــدول األعض ـ ـ ــاء ،وحتـ ـ ـ ــى ال يق ـ ـ ــع اإلخـ ـ ـ ــالل به ـ ـ ــذا الت ـ ـ ـ ـوازن ب ـ ـ ــين سـ ـ ـ ــلطات
الحك ـ ــومتين ،يج ـ ــب االلتـ ـ ـزام ببن ـ ــود الدس ـ ــتور واخض ـ ــاع عملي ـ ــة تعديل ـ ــه إل ـ ــى اإلرادة المش ـ ــتركة لدول ـ ــة االتح ـ ــاد
وال ـ ــدول األعض ـ ــاء .ه ـ ــذا م ـ ــا يؤك ـ ــد أن عملي ـ ــة تع ـ ــديل الدس ـ ــتور ال تكفيه ـ ــا موافق ـ ــة الس ـ ــلطة االتحادي ـ ــة وانم ـ ــا
يوج ـ ـ ــب إلمك ـ ـ ــان إجـ ـ ـ ـراء التع ـ ـ ــديل موافق ـ ـ ــة أغلبي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدول األعض ـ ـ ــاء ،فيتطل ـ ـ ــب دس ـ ـ ــتور الوالي ـ ـ ــات المتح ـ ـ ــدة
األمريكي ـ ــة لتعديل ـ ــه وج ـ ــوب موافق ـ ــة ثالث ـ ــة أرب ـ ــاع ال ـ ــدول األعض ـ ــاء عل ـ ــى األق ـ ــل عل ـ ــى التع ـ ــديل المقت ـ ــرح أي
 11والية من أصل  51والية.

ثانيا :تحديد سلطات الدول ألاعضاء من قبل الدولة الاتحادية
يجس ـ ــم تحدي ـ ــد س ـ ــلطات ال ـ ــدول األعض ـ ــاء م ـ ــن ط ـ ــرف الدول ـ ــة الفدرالي ـ ــة وح ـ ــدتها وعل ـ ــو س ـ ــلطاتها ف ـ ــي
الميـ ــادين التـ ــي سيسـ ــندها إليهـ ــا الدسـ ــتور الفـ ــدرالي ،ويقـ ــوم هـ ــذا الدسـ ــتور فـ ــي هـ ــذا الصـ ــدد بعـ ــدة مهـ ــام نخـ ــص
بالذكر منها ما يلي:
يفـ ـ ــرض الدسـ ـ ــتور الفـ ـ ــدرالي بعـ ـ ــض المبـ ـ ــادئ واإلج ـ ـ ـراءات علـ ـ ــى النظـ ـ ــام الدس ـ ـ ـتوري للـ ـ ــدول األعضـ ـ ــاء ،ومـ ـ ــن
ذل ـ ــك م ـ ــثال يق ـ ــر دس ـ ــتور سويسـ ـ ـ ار الفدرالي ـ ــة،النظام الجمه ـ ــوري ويف ـ ــرض ب ـ ــأن تك ـ ــون دس ـ ــاتير ال ـ ــدول األعض ـ ــاء
في االتحاد أن تكون صادرة بموافقة الشعب وأن تكون قابلة للتعديل من قبله.
يق ـ ــوم الدس ـ ــتور االتح ـ ــادي بتوزي ـ ــع االختصاص ـ ــات ب ـ ــين دول ـ ــة االتح ـ ــاد وال ـ ــدول األعض ـ ــاء ويمي ـ ــز ب ـ ــين ثالث ـ ــة
أساليب :
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* األسـ ـ ــلوب األول :ويتمثـ ـ ــل فـ ـ ــي تحديـ ـ ــد الدسـ ـ ــتور الفـ ـ ــدرالي الختصاصـ ـ ــات الدولـ ـ ــة الفدراليـ ـ ــة بحي ـ ـ ــث
تك ـ ــون االختصاص ـ ــات غي ـ ــر الـ ـ ـواردة ف ـ ــي ه ـ ــذا التحدي ـ ــد م ـ ــن اختص ـ ــاص ال ـ ــدول األعض ـ ــاء .وه ـ ــذا األس ـ ــلوب
هو األكثر انتشارا ،وقد أخذت به الواليات المتحدة األمريكية ،المكسيك ،سويسرا ،استراليا.
* األس ـ ــلوب الث ـ ــاني :ويتمث ـ ــل ف ـ ــي تحدي ـ ــد الدس ـ ــتور الف ـ ــدرالي الختصاص ـ ــات ال ـ ــدول األعض ـ ــاء بحي ـ ــث
تكـ ـ ــون االختصاصـ ـ ــات غيـ ـ ــر ال ـ ـ ـواردة فـ ـ ــي هـ ـ ــذا التحديـ ـ ــد مـ ـ ــن اختصـ ـ ــاص الدولـ ـ ــة الفدراليـ ـ ــة .ويعمـ ـ ــل بهـ ـ ــذا
األسلوب في كندا والهند.
* األس ـ ـ ــلوب الثال ـ ـ ــث :ويتمث ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي تحدي ـ ـ ــد الدس ـ ـ ــتور الف ـ ـ ــدرالي الختصاص ـ ـ ــات ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدول
األعض ـ ــاء وك ـ ــذلك دول ـ ــة االتح ـ ــاد ،ويع ـ ــاب عل ـ ــى ه ـ ــذه الطريق ـ ــة الت ـ ــي تبق ـ ــى نظري ـ ــة ،أن توزي ـ ــع االختص ـ ــاص
بمقتضاها ال يمكن أن يكون شامال ودقيقا.
يق ـ ــوم الدس ـ ــتور االتح ـ ــادي ببع ـ ــث محكم ـ ــة علي ـ ــا اتحادي ـ ــة يك ـ ــون له ـ ــا س ـ ــلطة تفس ـ ــير الدس ـ ــتور والفص ـ ــل ف ـ ــي
المنازعـ ــات بـ ــين الدولـ ــة الفدراليـ ــة والـ ــدول األعضـ ــاء ،وبـ ــين الـ ــدول األعضـ ــاء فيمـ ــا بينهـ ــا .كمـ ــا يمكـ ــن لهـ ــا أن
تفصل في دستورية القوانين المطعون فيها أمامها.

ومن هذا املنطق تقوم وظيفة دستورية مزدوجة تتمثل بشقين:
األول :تتـ ـ ــولى السـ ـ ــلطة الفيدراليـ ـ ــة آليـ ـ ــة عمـ ـ ــل وتنفيـ ـ ــذ دسـ ـ ــتور وق ـ ـ ـوانين االتحـ ـ ــاد وادارة المؤسسـ ـ ــات الخاصـ ـ ــة
بالدولة االتحادية.
الثــــاني :تتـ ــولى سـ ــلطات الـ ــدول األعضـ ــاء فـ ــي الدولـ ــة االتحاديـ ــة مـ ــا تخـ ــتص بهـ ــا سـ ــلطات الـ ــدول األعضـ ــاء
في إقليمها.
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وال تتمتـ ــع الـ ــدول األعضـ ــاء فـ ــي االتحـ ــاد الفيـ ــدرالي بالسـ ــيادة الكاملـ ــة إذ تكـ ــون سـ ــيادتها مقيـ ــدة بسـ ــيادة الدولـ ــة
االتحاديـ ـ ــة حيـ ـ ــث ال يحـ ـ ــق للدولـ ـ ــة المتحـ ـ ــدة فـ ـ ــي االتحـ ـ ــاد االنفصـ ـ ــال عـ ـ ــن الفيدراليـ ـ ــة كمـ ـ ــا يكـ ـ ــون دسـ ـ ــتورها
وقوانينها متجانسة مع دستور وقوانين االتحاد الفيدرالي.
وتبـ ـ ــدو الـ ـ ــدول الفيدراليـ ـ ــة فـ ـ ــي مجـ ـ ــال عالقتهـ ـ ــا الخارجيـ ـ ــة علـ ـ ــى شـ ـ ــكل دولـ ـ ــة موحـ ـ ــدة بشخصـ ـ ــيتها القانونيـ ـ ــة
الواح ـ ــدة فالس ـ ــلطة الفيدرالي ـ ــة ه ـ ــي الت ـ ــي تب ـ ــرم المعاه ـ ــدات واالتفاقي ـ ــات م ـ ــع ال ـ ــدول األخ ـ ــرى وه ـ ــي الت ـ ــي تق ـ ــيم
العالقات الديبلوماسية مع الدول األجنبية.

المبحث الثاني :تجارب الدول الفيدرالية
واذا ع ـ ــدنا إل ـ ــى أس ـ ــباب قي ـ ــام ال ـ ــدول االتحادي ـ ــة ف ـ ــي أوروب ـ ــا (فيه ـ ــا خم ـ ــس دول اتحادي ـ ــة)( )21واألمـ ـ ـريكيتين
(فيهـ ـ ــا  8دول اتحاديـ ـ ــة)( )22وآسـ ـ ــيا (فيهـ ـ ــا  4دول اتحاديـ ـ ــة)( )21وأفريقيـ ـ ــا ( فيهـ ـ ــا دولتـ ـ ــان)( )21وأسـ ـ ــتراليا
فـ ــي االقيونيسـ ــيات لوجـ ــدنا أن هنـ ــاك أسـ ــباب مختلفـ ــة لقيـ ــام الـ ــدول االتحاديـ ــة فيهـ ــا مثـ ــال ذلـ ــك تحولـ ــت روسـ ــيا
م ـ ــن دول ـ ــة بس ـ ــيطة إل ـ ــى دول ـ ــة اتحادي ـ ــة ف ـ ــي أعق ـ ــاب هـ ـ ـزات كبيـ ـ ـرة ف ـ ــي الح ـ ــرب العالمي ـ ــة األول ـ ــى وبق ـ ــت ف ـ ــي
أ ارضـ ــي أغلـ ــب روسـ ــيا القيص ـ ـرية وروسـ ــيا االتحاديـ ــة الحاليـ ــة التـ ــي شـ ــكلت أغلـ ــب أ ارضـ ــي االتحـ ــاد السـ ــوفيتي
السابق .والمكسيك والب ارزيل واألرجنتين الالتي تحولن من الدول البسيطة إلى الدول المركبة.
وبالمقابـ ــل تشـ ــكلت بع ـ ــض الـ ــدول االتحاديـ ــة م ـ ــن عـ ــدد مـ ــن ال ـ ــدول ثـ ــم أنظمـ ــت إليه ـ ــا دول أخـ ــرى أو ض ـ ــمت
إليهـ ــا مث ـ ـ ل الواليـ ــات المتحـ ــدة األمريكيـ ــة التـ ــي تكـ ــون فيهـ ــا االتحـ ــاد مـ ــن  21واليـ ــة ثـ ــم ازدادت إلـ ــى أن بلغـ ــت
خمسين والية.
وهنـ ــاك دول واتحـ ــاد تشـ ــكلت كواليـ ــات وجـ ــد بينهـ ــا اربـ ــط اتحـ ــادي قبـ ــل االسـ ــتقالل مثـ ــل الهنـ ــد وبورمـ ــا وماليزيـ ــا
وكنـ ــدا وأسـ ــتراليا ونيجيريـ ــا ..الـ ــخ .واضـ ــافة إلـ ــى مـ ــا تقـ ــدم فهنـ ــاك أسـ ــباب أ خـ ــرى لقيـ ــام هـ ــذه الـ ــدول االتحاديـ ــة
منها سعة رقعة األرض مثل الواليات المتحدة األمريكية وكندا وأستراليا والب ارزيل وألمانيا وروسيا.
 10هذه الدول هي ألمانيا ،النمسا ،سويسرا ،روسيا ،بلجيكا.
 11وهي الواليات المتحدة األمريكية ،كندا ،المكسيك ،األرجنتين ،البرازيل ،فنزويال.
12وهي دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ماليزيا ،الهند ،نيبال حالياً.
13نيجيريا ،وأثيوبيا .
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وتع ـ ــدد األعـ ـ ـراق والقوميـ ـ ــات مث ـ ــل الوالي ـ ــات المتحـ ـ ــدة وكن ـ ــدا والهن ـ ــد والمكسـ ـ ــيك واألرجنت ـ ــين وماليزي ـ ــا وأثيوبيـ ـ ــا
وروسيا وسويسرا.
وم ـ ــن أمثل ـ ــة ال ـ ــدول االتحادي ـ ــة ف ـ ــي أوروب ـ ــا روس ـ ــيا االتحادي ـ ــة ،يوغس ـ ــالفيا (صـ ـ ـربيا والجب ـ ــل األس ـ ــود س ـ ــابقاً)
وسويس ـ ـ ـ ار أو ألمانيـ ـ ــا وبلجيكـ ـ ــا وفـ ـ ــي األم ـ ـ ـريكيتين الواليـ ـ ــات المتحـ ـ ــدة وكنـ ـ ــدا والمكسـ ـ ــيك والب ارزيـ ـ ــل واألرجنتـ ـ ــين
وفن ـ ــزويال وف ـ ــي آس ـ ــيا الهن ـ ــد ودول ـ ــة اإلم ـ ــارات العربي ـ ــة المتح ـ ــدة وماليزي ـ ــا ونيب ـ ــال حاليـ ـ ـاً وبورم ـ ــا وف ـ ــي أفريقي ـ ــا
اتح ـ ــاد نيجيري ـ ــا وأثيوبي ـ ــا حاليـ ـ ـاً .وأس ـ ــتراليا ف ـ ــي القيونوس ـ ــيات وك ـ ــان ذل ـ ــك بس ـ ــبب التن ـ ــوع الق ـ ــومي وال ـ ــديني ف ـ ــي
سويس ـ ـ ـ ار واألرت التـ ـ ــاريخي القـ ـ ــائم علـ ـ ــى التشـ ـ ــتت كـ ـ ــم اهـ ـ ــو الحـ ـ ــال فـ ـ ــي ألمانيـ ـ ــا .وكانـ ـ ــت اإلمـ ـ ــارات العربيـ ـ ــة
المتحـ ــدة الوحيـ ــدة التـ ــي قامـ ــت علـ ــى أرض صـ ــغيرة نسـ ــبيًا مـ ــن أبنـ ــاء قوميـ ــة واحـ ــدة ذات ديـ ــن واحـ ــد ويبـ ــدو أن
ـاء علـ ــى المحاولـ ــة علـ ــى اإلبقـ ــاء علـ ــى الكيانـ ــات القائمـ ــة قبـ ــل االسـ ــتقالل وذلـ ــك
شـ ــكلها االتحـ ــادي قـ ــد أتـ ــى بنـ ـ ً
نظ اًر لظروف خاصة بهذا االتحاد.
واذا استعرض ـ ــنا بإيج ـ ــاز ش ـ ــديد ح ـ ــدود الص ـ ــالحيات الت ـ ــي تق ـ ــوم به ـ ــا الس ـ ــلطة االتحادي ـ ــة وتل ـ ــك الص ـ ــالحيات
الخاص ـ ــة بال ـ ــدول المتح ـ ــدة (الوالي ـ ــات ،المحافظ ـ ــات ،الكنتون ـ ــات ..ال ـ ــخ) ف ـ ــي اه ـ ــم ال ـ ــدول االتحادي ـ ــة ال ارس ـ ــخة
فيها المؤسسات الدستورية والديمقراطية فإنها كما يلي:

 )2الواليات املتحدة ألامريكية:
تمتـ ـ ــع الكـ ـ ــونجرس بحـ ـ ــق التش ـ ـ ـريعات فـ ـ ــي الموضـ ـ ــوعات التـ ـ ــي خولهـ ـ ــا لـ ـ ــه الدسـ ـ ــتور ص ـ ـ ـراحة مثـ ـ ــل الشـ ـ ــؤون
الخارجيـ ـ ــة ،الـ ـ ــدفاع ،النقـ ـ ــد ،المواصـ ـ ــالت ،البريـ ـ ــد ،حقـ ـ ــوق التـ ـ ــأليف ،اإلفـ ـ ــالس ،التجـ ـ ــارة الخارجيـ ـ ــة ،التجـ ـ ــارة
بين الواليات ،فرض الضرائب التي يجب أن تتماثل في جميع أنحاء الواليات المتحدة.
وتمـ ــارس الواليـ ــات حقهـ ــا فـ ــي التش ـ ـريع لكـ ــل مـ ــن ق ـ ـوانين الـ ــزواج ،التعلـ ــيم ،تشـ ــكيل حكوماتهـ ــا المحليـ ــة .غيـ ــر
أنـ ــه ال يحـ ــق لل واليـ ــات أن تب ـ ــرم المعاهـ ــدات أو تـ ــدخل ف ـ ــي أحـ ــالف فيمـ ــا بينهـ ــا أو م ـ ــع الـ ــدول األجنبيـ ــة كم ـ ــا
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ال يحـ ـ ــق إنشـ ـ ــاء ق ـ ـ ـوات مسـ ـ ــلحة خاصـ ـ ــة بهـ ـ ــا أو سـ ـ ــك النقـ ـ ــود أو إصـ ـ ــدار أوراق ماليـ ـ ــة .ويتمتـ ـ ــع كـ ـ ــل مـ ـ ــن
الكونجرس والواليات في أن تقيم الحواجز أو فرض الضرائب على التجارة بين الواليات ..الخ.

 )1أملانيا:
تكون السيادة الحقيقية في جمهورية أملانيا الاتحادية لالتحاد وليس للواليات .إذ أن دستور أملانيا
لعام 9191م واملعدل 9191م قد كان ألاساس لألحكام املؤقتة في إعادة تخطيط بعض الواليات
وخفض عدد الواليات من  99إلى  1قل انضمام الجزء الشرقي إلى أملانيا الاتحادية عام 9110م.
وهناك أوجه شبه بين الاتحاد ألاملاني والواليات املتحدة ألامريكية في كثير من الوجوه وبما أن
دستور أملانيا الاتحادية قد قض ى بأنها جمهورية اشتراكية فإن دساتير الواليات ينبغي أن تكون كذلك.
ويجب أن يتضمن دستور كل والية املبادئ ألاساسية للدستور الاتحادي وأن ال يخالفه وما عدا
ذلك فإن من حق الواليات أن تسن دساتيرها الخاصة بها في جميع املجاالت الخاصة بالواليات باستثناء
ألاحكام التي قررها الدستور الاتحادي صراحة .وللسلطة الاتحادية (البرملان الاتحادي) أن يقوم
بممارسة السلطة بإصدار ألاوامر إلى الوالية التي خالفت الدستور أو القانون الاتحادي أو في حالة فشل
سلطة الوالية عن القيام بمهامها.
 )3سويسرا:
يتميز نظام االتحاد السويسري بالتشعب والتعقيد وأهم التعارض بين اإلجراءات المحكمة الصنع
الستخدام االستفتاء من قبل المواطنين في حالة طلب ذلك من قبل نسبة معينة من أبناء الشعب
(خمسين ألف) والحكم المباشر لعدد الكنتونات .وبين احتفاظ الكنتونات بالسلطات التي لم يخولها
الدستور لالتحاد صراحة .وتطبق المركزية في النظام القانوني والرقابة على األجزاء الحيوية في
االقتصاد االتحادي.
واذا كانت الحال بالشكل الذي المحنا إليه أعاله في الثالث الدول المذكورة أعاله فإن البالد
التي بقت في رابطة الكمنولث أو استقلت عن بريطانيا في القرن العشرين واتخذت من االتحادية
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نوعًا لنظام الحكم في البلدان التي اتسمت باستقرار المؤسسات الدستورية والديمقراطية كما يلي:

 )2كندا:
تتألف كندا من مقاطعات تغاير عدها ما بين فترة وأخرى ومع أن قانون شمال أمريكا الصادر
عام  2187م والقوانين التالية له قد قضت بالنوع االتحادي لكندا بيد أن الصالحيات التي كفلت هذه
القوانين للمقاطعات ضئيلة جداً فللمقاطعات صالحيات فرض الضرائب المباشرة على سكان وادارة
األراضي العامة وتنظيم حكوماتها المحلية واقامة القضاء والتشريع في بعض مجاالت القانون
التجاري والقانون الخاص بالحقوق المدنية ويسيطر قانون المقاطعة على التعليم بيد أن الضرائب
غير المباشرة ليس من اختصاص المقاطعات .وتمكن صالحيات البرلمان االتحادي في ممارسة
شؤون الدفاع والتجارة وأعمال البنوك والمالحة والبريد والتشريع الجنائي والتشريع المتعلق بالزواج
وبشؤون الهنود الحمر كما أن البرمان االتحادي مسؤول عن األمن والنظام.

 )1أستراليا:
تتكون أستراليا من عدد من الواليات التي نشأت أثناء السيطرة االستعمارية شأنها شأن كندا
وبذلك بدأت هذه الواليات بممارسة الحكم قبل قيام االتحاد شأنها شأن الدول االتحادية األخرى التي
استقلت عن بريطانيا .يخول الدستور األسترالي الصادر في عام  2111م الصالحيات للواليات التي
لم ينص على منحها للحكومة االتحادية .تختص السلطة االتحادية بالشؤون الخارجية والقوات
المسلحة والمواصالت البريدية والجمارك وال ضرائب وسك النقود والتشريع في مجاالت القوانين
التجارية والزواج والطالق وملكية السكك الحديدية واإلشراف عليها واألمالك األخرى المطلوبة
لألغراض العامة والخدمات الصحية ونظام التأمين االجتماعي .وبالمقابل فإن صالحيات الواليات
سن القوانين بهذه األمور شريطة أن ال تتعارض مع قوانين الحكومة االتحادية واذا تعارضت فإن
قوانين الحكومة االتحادية هي السائدة .واذا كانت اختصاصات السلطات االتحادية وسلطات
الواليات بالشكل المذكور في دولتين ال تزاالن تابعتين من الناحية القانونية للتاج البريطاني ورئيس
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الدولة فيها هو (ملك  -ملكة) بريطانيا فإن هناك جمهورية مستقلة عن بريطانيا منها الهند.

 )3الهند:
ابتدئ تشكيل الواليات في الهند منذ خضوعها لالستعمار اإلنجليزي وبعد االستقالل وتقسيم شبه
القارة الهندية تم تغيير تشكيل بعض الواليات وفق كيان الدولة الجديدة ويرى بعض فقهاء القانون
الدستوري أن نظام الحكم في الهند يحتل مركز وسط بين الدولة االتحادية والدولة البسيطة وذلك ألن
دستور الهند قرر أشكال الحكم في الواليات وتوزيع السلطة بين االتحاد والواليات وكذلك عدم
إمكانية تعديل الدستور بهذا الخصوص إال بإجراءات خاصة تتطلب موافقة نصف عدد الواليات
على األقل .ومع أن البرلمان االتحادي يقوم على أساس يكفل فيه تمثيل مجموع الشعب والواليات
فرادي إال أن االتحاد هو الذي يسن القوانين الخاصة بتعديل حدود أية والية وانشاء واليات جديدة
شريطة أن يكون رئيس الجمهورية مقدم االقتراح بهذا الشأن ورئيس الجمهورية هو الذي يقوم بتوجيه
السلطات التشريعية للواليات .واذا عدنا إلى صالحيات برلمان االتحاد لوجدنا أنه ينفرد بحق التشريع
في القضايا المتعلقة بالدفاع والشؤون الخارجية والنقل والمواصالت والنقد وأعمال البنوك وقانون
االنتخاب .وتكمن صالحيات المجالس التشريعية للواليات في حق إصدار القوانين الخاصة بالحكم
المحلي والشرطة والتعليم والضريبة على األراضي والمشروبات بيد أن هذه االختصاصات ليست
بمعزل عن البرلمان االتحادي حيث يحق لمجلس الوالية بأغلبية الثلثين تفويض البرلمان االتحادي
في التشريع في هذه القضايا .زد على ذلك تستطيع حكومة االتحاد في مجال التنفيذ أن تصدر
توجيهاتها ومطالبتها بمراقبة قوانين االتحاد كما تشرف لجنة مالية يعينها رئيس الجمهورية على
جباية الضرائب وتوزيع اإلعانات على الواليات .وهناك صالحيات مشتركة لبرلمان االتحاد ومجاس
الواليات مثل إصدار التشريعات المتعلقة بالقانون الجنائي والزواج والتشريعات العمالية والتأمين
االجتماعي والتخطيط االقتصادي علمًا بأن تشريعات االتحاد تعلو على قوانين الواليات.
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المبحث الثالث :الدول البسيطة:
وبخالف الدولة المركبة (االتحادية) تقوم الدولة البسيطة (الموحدة) على أساس أنها ال تتج أز
فيها السيادة إلى دول في إطار الدولة أي أنها ذات سيادة بوحدة تتركز فيها السلطات في يد حكومة
واحدة وتتولى هذه السلطات كافة الوظائف العامة المستمدة من الدستور والقوانين النافذة على جميع
أجزاء الدولة ويكون إقليمًا واحداً يخضع في جميع أجزائه للسلطة الحكومية الواحدة بصرف النظر
عن الفوارق المحلية أو اإلقليمية بين أجزاء الدولة .وهكذا فإنه مثلمان يحدد نوع الدولة بالبسيطة أو
المركبة وفقًا لتقسيم أراضيها إلى وحدات إدارية (في الدولة البسيطة) ال تتج أز فيها السيادة بين هذه
الوحدات ،والى دولة مركبة تتج أز فيها السيادة وفقًا لعدد تقسيم أجزاء الدولة ،فإنه بالنسبة لشكل نظام
الحكم يتحدد شكل رئاسة الدول ،إما بملك يتوارث ورثاؤه العرش أو رئيس جمهورية ال يورث منصبه.
والى جانب ذلك فإن شكل نظام الحكم يحدد الهيئة التي تمارسه ،ملكية أو جمهورية ،وطبيعة كل
منها ،ملكي مطلق أو ملكي دستوري ،جمهوري ديكتاتوري أو جمهوري ديمقراطي(.)24وهكذا فقد
تحدثنا بإيجاز شديد عن أنواع االتحادات والدولة البسيطة والعالقات فيما بين السلطات االتحادية
وسلطات الواليات في الدول االتحادية المستقرة في العالم وذات النهج الديمقراطي(.)25

 14أدمون رباط (الوسيط الدستوري العام) ،الجزء الثاني ،صـ  . 131د .إسـماعيل مـرزة (مبـادل الوـانون الدسـتوري والعلـم السياسـي)،
الجزء األول ،الطبعة األولى ،بغداد ،ص .33
13عبدالرحمن البزاز( :الدولة الموحدة والدولة االتحادية) ،دار العام  -الواهرة ،غير مؤرخ ،صفحات .39-35:
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الفصل الثالث :التجربة الفيدرالية السورية

المبحث األول :موقع سورية وتاريخها:
تقع سورية على الجناح الغربي للهالل الخصيب وعلى شرقي حوض البحر األبيض المتوسط
يحدها من الشمال تركيا ومن الجنوب األردن ومن الشرق العراق ومن الغرب البحر األبيض
المتوسط ولبنان ،حيث تتوسط في موقع هام بين الشرق والغرب وبهذا فإن أرض سورية الحالية قد
شهدت بعضاً من أقدم وأهم الحضارات على وجه المعمورة ،كما دلت على ذلك االكتشافات
األثرية الهائلة التي يعود بعضها إلى ما يزيد عن ثمانية آالف عام قبل الميالد .ال تكاد تخلو منطقة
من مناطق سورية من المواقع األثرية التي تعود إلى فترات زمنية مختلفة والتي يزيد عددها على
 45111موقع أثري هام.
تعود بدايات االستيطان في سوريا إلى أولى فترات االستيطان البشري في العصر الحجري ما
قبل الفخاري .يعتبر علماء اآلثار سورية مرك از إلحدى أقدم الحضارات على وجه األرض .28فهنا
كانت بداية االستيطان البشري وتخطيط أولى المدن واكتشاف الزراعة وتدجين الحيوانات ومعرفة
وتطور األبجدية هنا اكتشف (المنجل األول والمحراث األول 27وهنا قامت المدن األولى في
التاريخ ،مثل المملكة األثرية ايبال في شمال سورية بنت امبراطورية امتدت من البحر األحمر جنوبا
حتى تركيا شماال وحتى الفرات شرقا مستمرة من عام  1511إلى  14111قبل الميالد .تضم سورية
إضافة

لذلك

العديد

من

الحضارات

والممالك

والمدن

مثل مملكةماري ،وأوغاريت ،وراميتا ،والبارة ،ودو ارأوربوس ،وسرجيال ،وكركبيزة ،وج اررة ،وقاطورة ،و
عيندارة ،وشمس،وباصوفان ،والنبيهوري ،وأرواد ،وقطنا ،وشهبا/فيليبولس ،وقنوات ،وصلخد ،وأفاميا،
وحموكار ،وبعودة ،والمناره ،وتوتال ،وديرسنبل ،وايمار ،والدانا ،وسرمدا وغيرها

من

العشرات

المدن .إن كثرة الحضارات التي قامت وتقاطعت فوق األرض السورية والغنى الكبير للمواقع
06سورية قبل التاريخ خالل العصور الحجرية ،وزارة السياحة السورية 02 ،كانون الثاني .2100
 02المكتشفات األثرية الموجودة في سورية في مرحلة ما قبل التاريخ ،وزارة السياحة السورية 02 ،كانون الثاني .2100
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التاريخية التي تعود لكافة العصور والحضارات تجعلها تجعل سورية مدخل وبوابة للتاريخ ،فقد قامت
على

أرض سورية حضارات

كثيرة

وسكنها

شعوب

شتى

يمكن

تعدادها

على

الترتيب :السومريون ،األكاديون ،الكلدان ،الكنعانيون ،اآلراميون ،الحيثيون ،البابليون ،الفرس ،اإلغري
ق ،الرومان ،النبطيون،البيزنطيون ،العرب،

وجزئيا الصليبيون،

وأخي ار

كانت

تحت

سيطرة

األتراك العثمانيون كما أنها خضعت لالنتداب الفرنسي بين عامي  1920و21 .2148
أورث سقوط الدولة العثمانية ،ودخول سوريا الطبيعية ضمن دائرة التقسيمات االستعمارية التي
طالت معظم البالد العربية ،كانتونات فيدرالية دعمت نشوئها دول “االحتالل” ،واستمرت إلى ما بعد
إعالن الجمهورية األولى ،لينتهي العمل بها بالتزامن مع إعالن االستقالل.
وتطورت سوريا ،من حيث التقسيمات الفيدرالية ثم اإلدارية ،من خمس دول إلى سبع محافظات
اء سيادية من الشمال والغرب والجنوب ،لكنها حافظت على استقرار
ثم  24محافظة ،وخسرت أجز ً
حدودها وحالة االتحاد السائدة فيها منذ سبعينيات القرن الفائت وحتى عام  ،1121أي حوالي أربعة
عقود سبقت اندالع الحرب على سورية ،وما تبعها من انقسام الدولة إلى مناطق نفوذ متصارعة.

المبحث الثاني :دويالت السورية

دولة دمشق:
في الثالث من أيلول عام  ، 2111أعلنت الحكومة الفرنسية قيام دولة دمشق الكبرى في جنوب غرب
سورية .كانت دمشق ولم تزل أقدم مدينة مأهولة في العالم ،عمرها ال يقل عن عشرة آالف سنة من
ضمت دولة دمشق كالً من مدينتي
حضارات قديمة يونانية وبيزنطية ورومانية واسالمية وغيرهاّ .
حمص وسط البالد وحماة على نهر العاصي ،وأصبحت دمشق نفسها عاصمة هذه الدولة الصغيرة
بعدما كانت يومًا مركز حكم خامس أكبر امبراطورية في العالم ،وصلت مساحتها إلى ثالثة عشر
02تاريخ سوريا الحديث والمعاصر ،وزارة السياحة 02 ،يناير .2100
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مليون كيلومتر مربع وضمت بالد قوقاز والسند والمغرب واألندلس .كانت دمشق عام  2111أكثر
تطو ًار من جميع شقيقاتها المدن السورية ،عدا حلب ،ولعّلها كانت أكثر المدن تأث ًار بالتقسيمات
ال موارد أربعة
الفرنسية ،حيث دفعت ثمنًا جغرافيًا باهظًا تحت حكم دولة االنتداب ،التي حرمتها مث ً
أقضية غنية قريبة كانت حتى عام  2111جزءًا مهمًا من األراضي السورية ،هي حاصبيا وراشيا
وبعلبك وسهل البقاع ،وألحقت جميعها بالدولة اللبنانية الوليدة ،21باإلضافة إلى سلخ مدينة مصياف
عن منطقة حمص والحاقها بدولة العلويين على الساحل السوري ،ثم سلخت فرنسا مدينة عجلون عن
وضمتها إلى إمارة شرقي األردن على حدود سورية الجنوبية ،التابعة سياسياً لبريطانيا
سهل حوران
ّ
العظمى11.

09بابيل ،نصوح ،صحافة وسياسة ،سورية في القرن العشرين ،ص.22
21خوري ،فيليب ،سورية واالنتداب الفرنسي ،ص.32
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عّين حقي بك العظم حاكمًا لدولة دمشق ،ووفق اإلحصاءات الفرنسية الرسمية ،12بلغ عدد
سكان (دولة دمشق) قرابة ستمئة ألف نسمة ،مقسمين كالتالي:

النسبة من إجمالي

الطائفة

عدد السكان

املسلمين ُّ
السنة

990,000

%59

املسيحيين

900,000

%00

اليهود

90,000

%3

العلويين

9,000

%0.0

الدروز

9,000

%0.5

خليط من الشيعة وإلاسماعيلية

3,000

%0.9

إلاجمالي من سكان الدمشقيين

100,000

%10.99

مزيج من الضباط واملوظفين الفرنسيين املسيحيين والجنود

91,000

%5.91

السكان

السنغاليين وألافارقة التابعين لجيش الشرق الفرنس ي ،من
مسلمين ُّ
السنة
إجمالي عدد سكان دولة دمشق عام 2213

191,000

% 900

ً
نسمة تقريبا

وصممت فرنسا علماً جديداً للدولة الفتية ،أزرق اللون تتوسطه دائرة بيضاء كبيرة وعلم فرنسي صغير
وحرمت هذه الدولة و ازرتي الدفاع والخارجية اللتين تولتهما فرنسا ،وقد حكمها
في أعلى جانبه األيسرّ .
حقي العظم أيضاً من دون مجلس نيابي أو دستور أو أي محاسبة من سلطة قضائية أو تشريعية،
وكانت جميع ق اررات الدولة المصيرية يتخذها هنري غورو شخصياً ،المقيم في بيروت وليس دمشق.

20برايل ،أول معجم لإلسالم ،ص.110
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دولة حلب
أسست بمرسوم فرنسي في أيلول عام  ،2111وجوهرتها مدينة حلب التاريخية والعريقة ،الواقعة على
بعد أربعة وأربعين كيلومت اًر شرق الحدود السورية التركية .كانت حلب عبر التاريخ مرك اًز صناعيًا
وتجارياً ،وأصبحت أيام العثمانيين ثالث أكبر مدينة في السلطنة ،بعد القاهرة والقسطنطينية ،باإلضافة
إلى كونها من أكبر مدن شرق األوسط.
لقد قزمت حلب بحدودها الجديدة كثي ًار ،مثلها مثل شقيقتها دمشق ،حيث عانت من فرض حدود
جغرافية بينها وبين تركيا ،وهي المدينة التي كانت مقصدًا للتجار والحجاج ورجال الدين من كل
الطوائف ،مستفيدة من موقعها في آخر طريق الحرير الواصل بين الصين وبقية العالم ،وهذا ما جعل
تمر عبرها منذ األزل وحتى العام  ،2181عند إنشاء
منها مدينة غنية جدًا ،ألن تجارة العالم كانت ّ
شركة قناة سويس للمالحة البحرية التي جعلت الناس تفضل الشحن البحري للبضائع عوضاً من
الطرق الكالسيكية البرية .ضمت دولة حلب سنجق لواء إسكندرون على الضفة السفلية لنهر
العاصي ،ووصلت حدودها حتى نهر الفرات ومدينة دير الزور .طبعاً كانت مدينة أنطاكيا السورية
جزءاً من دولة حلب ،إلى أن أعطاها الفرنسيون للحكومة التركية ،مع أراضي اللواء ،عام .2111
ترأس الدولة حلب الوجيه العجوز كامل باشا القدسي ،وهو موظف رفيع واقطاعي كبير من أعيان
المدينة ،خدم لسنوات طويلة في اإلدارة العثمانية والياً وحاكماً ومتنفذاً .كان كامل باشا دوماً على
خالف شرس مع حكام دمشق ،وتحديداً مع حقي العظم نفسه ،الذي َع َّد نظيره الحلي فاقداً للشرعية
وال يحق له إصدار التشريعات أو المراسيم دون العودة إلى دمشق العاصمة .رفض العظم االعتراف
أصر حقي العظم على عدم
باستقالل حلب وبأي صفة رسمة لكامل القدسي .وامعاناً في الرفضّ ،
االعتراف بأي مرسوم يحمل توقيع كامل القدسي ،وتحديدًا إذا كان يتعلق بإنهاء خدمة أي موظف في
إدارة دولة حلب ،فعندما كان القدسي يفصل موظفًا لسبب ما ،كان حقي العظم يحضره على الفور
ويعينه نكاية بالقدسي.
إلى دمشق ّ
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أما عن سكان دولة حلب ،فمعظمهم كان من العرب ،مع وجود قوي لألكراد في المنطقة الشرقية،
وللمسيحيين األثرياء في حلب المدينة .كان عدد السكان أعلى مما هو في دمشق ،ووصل إلى 814
آالف نسمة ،من دون حساب البدو في المنطقة الشرقية .مقسمين كالتالي11 :

النسبة من إجمالي

الطائفة

عدد السكان

املسلمين ُّ
السنة

900,000

%03.9

املسيحيين

90,000

%0.1

العلويين

30,000

%9

اليهود

5,000

%9.0

خليط من الطوائف والديانات ألاخرى

93,000

%0.99

إلاجمالي من سكان الحلبيين

109,000

%11.9

مزيج من الضباط واملوظفين والجنود ألاجانب

3,000

%0.9

إجمالي عدد سكان دولة حلب عام 2213

105,000

% 900

السكان

ً
نسمة تقريبا

علم دولة حلب رفع فوق دوائرها ،وكان أبيض اللون مزيناً بثالث نجمات صفر وعلم فرنسي صغير
في أعلى الجانب األيسر.

دولة العلويين
تأسست دولة العلويين في أيلول عام  2111بمرسوم فرنسي حمل توقيع الجنرال غورو ،وامتدت
سلطتها على مدينتي الالذقية وطرطوس الساحليتين ،بغالبيتهما السُّنية ،ولكنها استثنت جسر الشغور
شمال غرب البالد وسنجق طرابلس شمال لبنان ،قسمت الدولة إلى ثمانية أقضية لكل منها قائمقام،
22برايل ،أول معجم لإلسالم ،ص.112

33

وكل قضاء وزع إلى ناحية لكل منها مدير معين من سلطة االنتداب.
أدخل الفرنسيون كلمة (علوي) ألول مرة إلى القاموس السوري للتفريق بينهم وبين المسلمين السنة،
حمديين ،وعليه بات الّسُّنة برأي فرنسا يتبعون النبي محمد،
الذين سموا في اوراقهم الرسمية بالم ّ
والعلوين يتبعون اإلمام علي بن أبي طالب.
أما عن سكان دولة العلويين ،فشكل معظمهم المسلمون السُّنة والمسيحيون األرثوذوكس ،المقيمون في
الفرى المجاورة للساحل السوري ،شكلوا ثلثي سكان دولة العلويين .مقسمين كالتالي11 :

النسبة من إجمالي

الطائفة

عدد السكان

العلويين

909,000

%93.91

املسلمين ُّ
السنة

19,000

%90.9

املسيحيين

39,000

%99.9

إسماعيليين

9,000

%0.99

إجمالي عدد سكان دولة العلويين عام 2213

039,000

% 900

السكان

ً
نسمة تقريبا

كان عدد المسلمين والمسيحيين أكبر من العلويين في الدولة العلوية ،وتفوقوا عليهم بالمال وبالمستوى
التعليمي ،وبذلك كانت لهم – وليس للعلويين – اليد العليا في الدولة الجديدة ،فحتى في دولتهم يشكل
العلويين أكثر من  %4من موظفي الدولة ،بالرغم من حصولهم على جميع معالم السيادة ،مثل
مجلس الحكم المحلي ،وشرطة محلية ،وهويات شخصية ،وعلم جديد فيه شمس كبيرة مرسومة على

21برايل ،أول معجم لإلسالم ،ص.112
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خلفية بيضاء14 .
لم يقبل الجنرال غورو إعطاء الكثير من الحكم الذاتي للعلويين ،ورفض تعيين حاكم محلي لدولتهم،
كما كان الحال في دولتي دمشق وحلب ،فوضعت الدولة العلوية تحت حكم ضابطين خدما في
المغرب العربي ،هما الجنرال نايجير والجنرال بيلوت ،اللذان حكما الجبل والالذقية بمساعدة مستشارين
فرنسيين مكلفين إدارة العدل والبرق والبريد والجمارك ،يساعدهم مجلس من األهالي مؤلف من اثني
وحدد المندوب السامي عمر
عشر رجالً ،هم سبعة علويين ومسيحيان وسنيان واسماعيلي واحدّ .15
المجلس بعام واحد يمتلك وحده صالحية تجديده.

سنجق إسكندرون ودولة جبل الدروز
في تشرين الثاني  2111أيضًا ،أعلن غورو ما يسمى اإلدارة الممتازة للواء إسكندرون الذي كان تابعا
لوالية حلب .نتيجة تنوعه بين أتراك وعرب علويين وسنة ومسيحيين وأرمن( .فصل ومنح إدارة مستقلة
ال ،ثم
مجددا .فصل
حتى  2118حين انضم للدولة السورية
حكما مستق ً
ً
ً
مجددا عام  2117ومنح ً
ضمته تركيا عام .2111
نظر ألهميتها االقتصادية وتنوعها
وأيضًا اإلدارة الممتازة للجزيرة ،واستحدث بموجبه مقاطعة الجزيرةً ،ا
الديني  /العرقي.
ثم بعد ذلك في  4أذار  ،2112صدر مرسوم إعالن دولة جبل الدروز ،الذي اعتبر جبل العرب دولة
مستقلة يحكمها األمير سليم األطرش بمعاونة مستشارين فرنسيين ،وكانت تشمل لوائي السويداء
وصلخد التابعين حتى ذلك الحين إلى حوران إدارًيا ،وكانت ذات سلطة على دروز الجوالن والبقاع.

23سيل ،باتريك ،األسد والصراع على الشرق األوسط ،ص.02
23خوري ،فيليب ،سورية واالنتداب الفرنسي ،ص.21
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المبحث الثالث :الفيدرالية السورية
بسبب الرفض الشعبي للتقسيم وعدم االعتراف به قامت فرنسا في عام  2111بإنشاء اتحاد فدرالي
فضفاض بين ثالث من هذه الدويالت (دمشق وحلب والعلويين) تحت اسم “االتحاد السوري” ،واتخذ
علم لهذا االتحاد كان عبارة عن شريط عرضي أبيض يتوسط خلفية خضراء .في نيسان  2111زار
تشارلز كراين دمشق ليطلع على واقع االنتداب ومدى تقبل الشعب له ،ولدى وصوله ثارت
دمشق وعمتها المظاهرات الرافضة لالنتداب والمطالبة بإنهاء تقسيم سوريا لست دول على أسس
طائفية وعرقية .وبسبب هذه الفوضى أصدر الجنرال غورو في  1نيسان ق ار ًار بإنفاذ حالة الطوارئ في
سوريا ،وفي اليوم التالي  21نيسان تحدى طالب المدارس قرار حالة الطوارئ المقرون بحظر
التجول ،وجابت دمشق مسيرات حاشدة انضمت إليها النساء ،وقتل خاللها طالبان وجرح ستة ،كما
شن الفرنسيون في  21نيسان حملة اعتقاالت واسعة ونقلوا المعتقلين إلى سجن جزيرة أرواد.
ّ
بسبب ضغط ال شعب عليه والفوضى التي تسببوا بها من خالل المظاهرات المنددة بتقسيم سوريا،
أعلن غورو في  11حزيران تشكيل (االتحاد السوري الفيدرالي) على أساس فيدرالي بين دولة
دمشق ودولة حلب ودولة جبل العلويين ،بموجب إعالن  11جزيران  ،2111وشكل المجلس
االتحادي المختار من قبل غورو وفق الشكل التالي :
عن دولة دمشق :محمد علي العابد – عطا األيوبي – فارس الخوري (ممثلو دمشق) ،طاهر األتاسي
(ممثل حمص) .راشد البرازي (ممثل حماه).
عن دولة حلب :صبحي بركات – غالب إبراهيم باشا – رشيد المدرس – حسين أورفلي – اسكندر سالم .
عن دولة جبل العلويين :جابر العباس – إسماعيل هواش – إسماعيل جنيد( .ممثلو الجبل) عبد الواحد
هارون – اسحق نصري (ممثل الالذقية).
اجتماعا في حلب وانتخب صبحي بركات الخالدي رئيساً لالتحاد.
في اليوم ذاته عقد المجلس
ً
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نية الجنرال غورو األصلية كانت تأسيس اتحاد يشمل كل مناطق االنتداب الفرنسي ،بما في ذلك لبنان،
ولكن موارنة لبنان رفضوا االنضمام ،لم يكن الحلبيون في البداية راغبين في االنضمام لهذا االتحاد
العتقادهم بأنه يخدم مصالح دمشق على حسابهم ،وكانوا يفضلون أن تظل حلب مستقلة بذاتها كما كان
الحال في العصر العثماني وما قبله ،ولكن الحلبيين قبلوا المشاركة في االتحاد بعدما أوهمهم الجنرال
غورو بأن حلب ستقود االتحاد ،وهذا حصل فعال في السنة األولى حيث أن مدينة حلب كانت عاصمة
االتحاد ورئيس االتحاد كان من دولة حلب وهو صبحي بركات ،وأن نظام الجديد سيعطي كل دولة حق
إدارة شؤونها المالية والعدلية والطابو واألوقاف والبرق والبريد والتعليم والدرك واألمن العام .18كذلك ال
أي من هذه األمور ،ولكن لكل منها الحق في
يحق ألي دويلة التدخل في شؤون الدويالت األخرى في َّ
الحفاظ على نظامها التعليمي المستقل وعلمها المفروض حديثاً من الفرنسيين .رسمت حدود الدول
الجديدة على ال ورق ،وكان لكل دويلة لون على الخرائط الفرنسية الرسمية ،من دون إنشاء حدود فعلية
على األرض .أما عن عائدات االتحاد ،فيحق لكل دولة أن تأخذ  %51من مواردها لنفسها وأن توزع ما
بقي بالتساوي على شقيقاتها ،من دون التدخل في كيفية صرف هذا األموال .17ويجتمع  25مندوب عن
َ
الدول الثالث النتخاب رئيس فيما بينهم ،ولكن لكل دولة الحق في الحفاظ على حاكمها المحلي.11
ومدة رئيس االتحاد تكون أربع سنوات ،تحدد باإلجماع بين أعضاء المجلس ،11وفي داخل المجلس،
يحق لكل دولة صوت واحد في األمور المتعلقة بشؤون االتحاد العامة ،وتتساوى األصوات بين دمشق
وحلب والعلويين ،وال سلطة للعاصمة حلب على الدول األخرى.
وت َع ّد األعياد الرسمية السورية أعيادًا جامعة بين كل مواطني االتحاد إضافة إلى اعتبار عيد الثورة
الفرنسية ،أي  24تموز ،عيداً رسميًا لالتحاد السوري الفيدرالي.

 26مركز وثائق الخارجية البريطانية ،310-311-120 ،العدد  ،9131القنصل البريطاني في دمشق إلى لندن.0921/02/02 ،
22خوري ،فيليب ،سورية واالنتداب الفرنسي ،ص.016
 22مركز وثائق الخارجية البريطانية ،6239-120 ،العدد  ،2232القنصل العام في دمشق إلى لندن.0922/6/26 ،
 29مركز وثائق الخارجية البريطانية ،6306-120 ،القنصل العام في بيروت إلى لندن.0922/6/0 ،
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في االجتماع األول النتخابات أعضاء المجالس المحلية ،عيَّن الوجيه صبحي بركات رئيسًا مؤقتًا
لالتحاد لإلشراف على أول انتخابات رئاسية .كان صغي ًار ال يتجاوز ثالثين من العمر ،ثري وتجمعه
عالقات مميزة مع أثرياء حلب وتجارها الكبار ،ولكنه ال يجمعه شيء مع الدمشقيين .كان ثائ ًار ضد
الفرنسيين إال أنه تحول إلى حليف له ،كان صبحي بركات عثماني الهوى والمنشأ ،يتكلم اللغة العربية
بصعوبة فائقة ،ويفضل التحدث مع الناس باللغة التركية ،ما أطلق ضده سيالً من المقاالت الساخرة في
صحف دمشق.
ولتلميع صورته أمام الشارع المعارض لفرنسا ،قيل يومها أن صبحي بركات حفيد الصحابي خالد بن
الوليد ،وبدأ بعدها رئيس االتحاد التعريف عن نفسه وتوقيع جميع مراسيمه باسم (صبحي بركات
الخالدي).11
لم يعجب االتحاد احداً من أعضائه ،سواء في ذلك الدمشقيون والحلبيون والعلويون ،فالدمشقيون غضبوا
من إعطاء العاصمة لحلب ورفضوا المساواة بينهم وبين سكان الدولة العلويين ،معتبرين أن ال مجال
للمقارنة بين حضارتهم العريقة وارثهم الثقافي مع أعضاء االتحاد اآلخرين ،كذلك سجلوا اعتراضاً عنيفًا
على حدود دمشق الجديدة وفرض فرنسا التعرفة الجمركية على كافة بضائعهم المصدرة إلى فلسطين.
صعب على
ويضاف إلى قائمة احتجاجات الدمشقيين أن رئيس االتحاد لم يكن من دمشق ،ما
ّ
الدمشقيين كثي ًار هضم هذا التحجيم السياسي المجحف لمدينتهم.
أما أهالي حلب ،فلم ترقهم التجربة الفيدرالية أيضاً على الرغم من تسمية مدينتهم العاصمة ،ما جعلهم
متفوقين سياسياً على دمشق ،فهناك عداء تاريخي وتنافس رهيب بينهم وبين الدمشقيين ،وقليل من الود
مع أهالي الساحل السوري ،وتحديدًا الفقراء من الطائفة العلوية.12

11بابيل ،نصوح ،صحافة وسياسة ،سورية في القرن العشرين ،ص.29-22
 10مركز وثائق الخارجية البريطانية ،6306-120 ،العدد  ،01061قنصلية حلب إلى لندن.0923/6/26 ،
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أزعجت الحلبيين فكرة محاصصة الثروة ومشاركتهم المال مع دمشق والالذقية ،فوفق القانون الجديد كان
ال في أن تستثمر في جامعة دمشق أو في مشاريع زراعية في الساحل ،فرفض
بإمكان ضرائب حلب مث ً
الحلبيون هذا الكالم ،مطالبين بإنشاء جامعة لديهم وعدم ضخ مالهم الوفير في مشاريع بعيدة ال تعنيهم،
وأغضبهم أيضاً ان أجور موظفي دولة دمشق ورواتبهم أعلى من أجورهم ،بحجة أن المعيشة في دمشق
كانت أغلى من حلب.11
وما زاد غضب الحلبيين ،أن حدود الجديدة للمدينة أثرت تأثي اًر كبي اًر في خفض التجارة الكبيرة والمربحة
جداً بين ح لب وتركيا ،فيما لم تعوضهم التجارة الداخلية مع دمشق عن السوق التركية .وبحسب األرقام
أضر
الفرنسية ،ازداد استهالك العائلة الحلبية بنسبة  %71بين شباط  2114وشباط  ،2115ما
ّ
باقتصاد المدينة ،التي كانت تعاني في األصل تراجعاً في مواردها بسبب خسارة السوق التركية وزيادة
عدد السكان نتيجة لجوء  41،111أرمني إليها هاربين من مجازر العثمانيين منذ  .2125كان صعبًا
على حلب أن تتخلى عن مواردها لدمشق أو للعلويين ،وهي بأشد الحاجة إليها.
وكذلك الحال عند العلويين ،لم يعجبهم االتحاد ألسباب عدة ،أولها الحالة الفوقية التي يمارسها أهالي
مدة حياته القصيرة.
دمشق وحلب تجاههم ،وهددوا باالنسحاب منه مرتين خالل ّ

المبحث الرابع :انتخابات االتحاد
عينت حكومة االنتداب في المرحلة األولى أعضاء االتحاد
على الرغم من وعود الديموقراطية الفرنسيةّ ،
ووزراءه كافة ،معتبرةً أن التجربة الديموقراطية تحتاج لف ترة زمنية لكي تختمر لدى السوريين .تغير الحال
عند إنهاء مهمة غورو في المشرق واستبدال ضابط فرنسي به يدعى مكسيم ويغان ،الذي أمر بإعداد
انتخابات عامة في االتحاد السوري في حزيران  ،2111وكانت األولى من نوعها منذ بدء االحتالل قبل
ثالث سنوات ،زجرت على مرحلتين.
 12مركز وثائق الخارجية البريطانية ،6306-120 ،العدد  ،01061قنصلية حلب إلى لندن.0923/6/03 ،
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طلب ويغان من الدول الثالث انتخاب من يمثلها في ثالثة برلمانات محلية ،وحدد نائبًا واحدًا لكل ألف
مواطن ،ومن ثم انتخاب برلمان مركزي لدول االتحاد عبر البرلمانات المحلية يكون مكلَّفًا انتخاب رئيس
جديد للبالد .يجتمع البرلمان المركزي مرتين في الشهر في العاصمة حلب ويرأسه رئيس الدولة نفسه.
وحددت السن االنتخابية بخمسة وعشرين عامًا ،ومنعت النساء من المشاركة ترشيحاً وتصويتًا ،على رغم
نقاش برلمان سورية  2111بند إعطاء السوريات حق انتخاب ،لكن المرسوم لم يصدر بسبب احتالل
الفرنسيين للبالد بعد أشهر قليلة ،إال أن سورية كانت أول دولة عربية تعطي حق التصويت للنساء،
حيث صدر القرار عام  2141أثناء حكم حسني الزعيم .وكان شرط الترشح ألي منصب اتحادي أن
يكون المرشح مؤهالً علمياً ،غير محكوم ،ومقيماً في دولته منذ ستة أشهر على األقل.11
وبالرغم من تحفظاتهم العلنية ،تعامل الدمشقيون ببالغ االهتمام مع االنتخابات النيابية والرئاسية ،آملين
خطف بريق حلب في االتحاد واعادة العاصمة إلى دمشق عبر صناديق االقتراع .وظهرت أربعة
في
َ
تيارات سياسية في هذه الفترة للتنافس على مقاعد البرلمان:

ً
ألاول مجموعة من الوجهاء بزعامة الرئيس صبحي بركات ،مقرهم مدينة حلب ،وهم مدعومون علنا من
دولة الانتداب.
الثاني برئاسة حاكم دولة دمشق حقي العظم الطامح إلى رئاسة الاتحاد.
الثالث كان الفريق رضا باشا الركابي الذي كان أكثر شعبية لدى الدمشقيين وله أتباع بين رجال ألاعمال
وداخل عائالت املدينة.
ً
ً
ُ
الرابع كان الزعيم الوطني الشاب فوزي الغزي ،كان محاميا المعا وكان معروف كرهه لالنتداب إال أنه لم
ً
يعلنه خوفا من شطب ترشيحه.
أما املجموعة الخامسة ،فكانت ترمي إلى إجهاض االنتخابات بشكل كامل ويتزعمها الدكتور عبد
الرحمن الشهبندر ،أحد أبرز رجاالت عصر والملقب بسعد زغلول سورية .عارض الشهبندر تقسيم البالد
 11مركز وثائق الخارجية البريطانية ،00119-120 ،العدد  ،9131السيد بالمر من السفارة بدمشق إلى لندن.0921/01/29 ،
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شرع هذا النظام الدخيل عبر الترشح لمنصب
بشدة ،وكذلك قيام االتحاد السوري الفيدرالي ،ورفض أن ي ّ
فيه ،قرر الدكتور الشهبندر إسقاط االنتخابات البرلمانية في دمشق ومقاطعتها تمامًا ،متهمًا جميع
المرشحين بالخيانة لو رفضوا فعل ذلك.
وبفضل حملة الشهبندر قاطع أهالي دمشق المرحلة األولى من االنتخابات النيابية حيث لم تتجاوز نسبة
االقتراع  %15فقط .14في حلب وحمص وحماة كانت نسبة المشاركة  %41أما في أرياف دمشق
وحلب والالذقية فكانت .%77
بعد االنتهاء من المرحلة األولى ،أعلنت حكومة االنتداب أن انتخابات البرلمانية سوف تجرى في يوم
لشل حركة
 ،2111/21/18وخوفًا من حملة جديدة من الشهبندر ،حددت فرنسا التاريخ ثم أجلته وذلك ً
الشهبندر وضرب جاهزيته ،وأعلنت فرنسا التاريخ الجديد  2111/21/11ولم يستطع الشهبندر إيقافها
أو تعطيلها.
لم تكن النتيجة مرضية للشهبندر ،وخسر فوزي الغزي ورضا الركابي وفاز حقي بك العظم وقائمته كامل ًة
في دمشق .جرت حملة كبيرة بإيعاز من الشهبندر على ضرب مقومات االتحاد السوري الفيدرالي فضغط
على كافة نواب دمشق لالستقالة وهوجم الشيخ عبد الحميد العطار خطيب الجامع األموي من قبل شبان
تابعين للشهبندر وذلك لموقفه الصريحة بدعم االتحاد كما عوقب رشدي الركابي السكري ،أحد أكبر
تجار سوق البزورية ،بإيعاز من الشهبندر.15
اجتمع السياسيون الجدد بعدها النتخاب رئيس لالتحاد ،ففاز صبحي بركات وطعن حقي العظم بالنتائج،
ورفض تسليم السراي الحكومي لرجال صبحي بركات ،ما دفع الجيش الفرنسي إلى إخراجه بالقوة.18
وأدرك المندوب السامي الفرنسي ماكسيم ويغان ،أن الدمشقيين لن يقبلوا باالتحاد مادام مقره في حلب
ورئيسه من انطاكيا ،فأمر بنقل العاصمة من حلب إلى دمشق .وبذلك بقيت حلب العاصمة لمدة عشرة
13خوري ،فيليب ،سورية واالنتداب الفرنسي ،ص.012
 13مركز وثائق الخارجية البريطانية ،00231-120 ،العدد  ،9131من القنصلية العامة في دمشق إلى لندن.0921/00/6 ،
16خوري ،فيليب ،سورية واالنتداب الفرنسي ،ص.91
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أشهر من عمر االتحاد ودمشق ثمانية أشهر .وفي السراي الكبير المطل على نهر بردى في ساحة
المرجة ،اجتمع النواب في البرلمان المركزي ،ألن البناء الحالي في شارع العابد لم يكن موجود بعد.
وبالرغم من كل إشكالياته السياسية ،كان مجلس االتحاد تقدميًا بامتياز ،قامت الحكومة باستحداث درك
عاما له ،كذلك فقد اصدرت
مدير
ًا
االتحاد السوري وتعيين مصطفى نعمة العباسي
ً
ار بإلغاء االمتيازات األجنبية الممنوحة لدول األوروبية من أيام االحتالل
في  2111/22/11قرً ا
العثماني والتي كانت من بنودها تقاضي األوروبيين أمام محاكم أجنبية خاصة ،وبدالً من المحاكم
الخاصة أنشأت محاكم مختلطة يرأسها قاضي فرنسي وعضوان أحدهما سوري واآلخر فرنسي ،لها فرعان
الحقا بق اررات صادرة عن المفوض الفرنسي.
في دمشق وحلب ،وقد وسعت مهام المحاكم ً
في  2114/1/2وقع صبحي بركات مع وكيل دولة لبنان كبير ودولة جبل الدروز على اتفاق "بنك
سورية ولبنان الكبير" ومقره باريس ،وقد تضمن االتفاق إصدار عملة وطنية لالتحاد السوري ودولة لبنان
الكبير ودولة جبل الدروز هي الليرة المربوطة مع الفرنك الفرنسي ،كذلك ففي  2114/22/14خالل
رسميا.
والية هذه الحكومة تمت المصادقة في عصبة األمم على صك االنتداب
ً
ار بح ّل االتحاد واستبداله بالدولة
ال حتى في  ،2114/21/5أصدر ويغان قر ًا
لم يستمر االتحاد طوي ً
السورية التي تجمع دولتي دمشق وحلب وتعيد االستقاللية لدولة العلويين تحت الحكم الفرنسي ،مثلها
مثل دولة الدروز ودولة سنجق إسكندرونَّ .
حل االتحاد نفسه ،وبدأت الدولة السورية بالعمل قانونيًا يوم
.2115/2/2
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الفصل الرابع :األزمة السورية 1122

المبحث األول :الحرب السورية:
بدأت األزمة السورية في منتصف شهر آذار عام  1122عند خروج مظاهرات في مدن سورية عدة
مطالبة بإطالق الحريات واخراج المعتقلين السياسيين من السجون ورفع حالة الطوارئ ،ثم مع الوقت
ازداد سقف المطالب تدريجياً حتى وصل إلى إسقاط الدولة السورية بالكامل .بحلول شهر تموز من عام
ٍ
اعتصامات مفتوحة في الميادين الكبرى ببعض المدن ،إال َّ
إن
تطورت مظاهر االحتجاجات إلى
َّ 1122
تعرضت  -وفق رواية المعارضة  -إلى القمع والعنيف على أيدي القوات
هذه المظاهرات السلمية َّ
صرحت الجهات الحكومية َّ
بأن تدخل القوات األمنية لم يكن إال لمواجهة عصابات مسلحة
النظامية ،فيما َّ
وارهابية في المدن السورية ،في وقت ما تسبَّبت األحداث بهجرة مئات آالف السكان المحليين للجوء إلى
أهمها تركيا ولبنان واألردن .مع تطور األزمة أخذت االقتتال يزداد ،وفي مطلع شهر
الدول المجاورة ،و ُّ
ٍ
آب أعلن عن تأسيس الجيش السوري الحر ،وبدأت المواجهات العسكرية على نطا ٍ
ٍ
ومحدود بين
صغير
ق
الجيش العربي السوري والعصابات اإلرهابية المسلحة ،ثم أخذت بالتوسُّع تدريجيًا حتى بدأت تصل
مستوى المعارك ال مباشرة بحلول نهاية العام وبداية عام .1121
الصراع ،فدخلت المدفعية واآلليات
مع مطلع العام الجديد بدأ استعمال األسلحة الثقيلة بالتزايد في ّ
تتعرض الكثير من المدن للقصف المباشر من قبل اإلرهابيين بقذائف الهاون ،وفي
المصفحة ،وأصبحت َّ
شهر أذار عام  1121ازداد تسلح العصابات اإلرهابية المسلحة فقد ازدادت معداتهم تطو ًار ،فاكتسبوا
عبر ُّ
تقدمهم على األرض مضادات الطيران ،وتمكنوا من تدمير المصفحات واسقاط الطائرات
والمروحيات .في  77من تموز أعلن عن إطالق عملية بركان دمشق للسيطرة على العاصمة السورية،
وشهد اليوم التالي إعالن تفجير األمن القومي واستشهاد على ٍ
عدد من أبرز القيادات العسكرية والسياسية
في البالد ،بينها وزير الدفاع ونائبه ورئيس مكتب األمن القومي ورئيس خلية إدارة األزمة .وقد تبع ذلك
مما أعقبه اندالع معارك عنيفة ال
بأيام دخول العصابات المسلحة إلى مدينة حلب كبرى مدن البالدَّ ،
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الصراع
زالت
َّ
مستمرة حتى سيطرة الجيش العربي السوري على مدينة حلب في نهاية عام  1128وال زال ّ
جاريًا في مختلف أنحاء سوريا ،وقد بات معظم شمال البالد (بما في ذلك معظم محافظات إدلب وحلب
والرقة والحسكة) في أيدي العصابات اإلرهابية المسلحة ،بينما ال زالت المدن الرئيسية في معظمها تحت
سيطرة الجيش العربي السوري.
دخلت روسيا والصين على خط المواجهة في بدايات األحداث من خالل حق فيتو عند صدور الق اررات
المناوئة للحكومة السورية ،كما دخلت ايران على األرض من خالل دعم الجيش العربي السوري بعملياته
العسكرية ،أزداد الوجود الروسي عند انشاء القاعدة الروسية على الساحل السوري في نهاية العام 1125
بعد انشاء التحالف األميركي لمواجهة اإلرهاب في العام  1125وذلك لمواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية
في العراق والشام والمعروف باسم داعش الذي بدأ عملياته اإلرهابية في العام  1121واتخذ من مدينة
الرقة مق اًر له .ازداد الضغط على األوروبيين بازدياد اعداد الهجرة عبر البحر المتوسط في العام 1124
مما اضطرهم إلى الدخول
في معمعة الحرب السورية ،حدث العديد من محاوالت مفاوضات إليقاف نزيف الدم من جنيف  2و1
و 1إلى استانة 2و 1إال أن ذلك لم يخفف من الحدة الحرب.

المبحث الثاني :األكراد
 وجود األكراداألكراد هم أكبر أقلية عرقية في سوريا حيث يشكلون أقل من  %21من سكان البالد 17ومعظمهم من
المسلمين السنة ،وبعضهم من اليزيديين إضافة إلى عدد قليل من المسيحيين والعلويين األكراد.

12وكالة االستخبارات المركزية األمريكية .2102 ،كتاب حقائق العالم .السكان في سورية
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هاجر قسم كبير من األكراد إلى سوريا من تركيا في  2115عقب ثورة الشيخ سعيد بيران التي قمعتها
حكومة أتاتورك بقسوة ،وفي السنوات التي تلت ذلك نتيجة القمع التركي واالشتباكات بين الجماعات
الكردية والجيش التركي .والمجتمع الكردي في سورية صغير جدا بالمقارنة مع نسبة األكراد
في إيران والعراق وتركيا  ،غير األكراد في سوريا تكتيكاتهم بعد نشوء أول حزب لهم عام  2151فقد بدأوا
يطالبون بالجنسية السورية والمواطنة وحقوقهم رسميا .يعيش معظمهم في محافظة الحسكة شمال شرق
سوريا في القامشلي وراس العرب ،وفي بلدتين صغيرتين في محافظة حلب شمال سوريا هما عين العرب
(كوباني) وعفرين (جبل األكراد) والمناطق المحيطة بهما ،وهم يشكلون اليوم الغالبية في هاتين
المنطقتين.

مصطلح االكراد تاريخيا كان يطلق على جميع البدو الرحل والقبائل البدوية في إيران على اختالف
اعراقهم ولغاتهم بينما في ذ لك البلوش والفرس واللور .ازادات اعداد االكراد في سوريا بعد نزوحهم من
تركيا قبل  211سنة لكن الوافدين االكراد من تركيا لم يحصلوا على الجنسية السورية.
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قدر عدد الاكراد في سوريا بأقل من نصف مليون نصفهم ال يحملون الجنسية السورية
املدينة

السكان

الوضع

عين العرب

44,821

مدينة ذات أغلبية كردية

عفرين

36,562

مدينة ذات أغلبية كردية

جرابلس

11,200

مختلطة عربية تركمانية

راس العين

29,661

املدينة مختلطة عربية كردية سريانية بينما قرى

الحسكة

88,987

القامشلي

88,231

إلاجمالي

288,262

الحسكة اغلبية عربية
املدينة مختلطة عربية كردية سريانية بينما قرى
الحسكة اغلبية عربية
املدينة اغلبية كردية بينما قرى القامشلي اغلبية
عربية

العالقة بين الدولة السورية واألكراد
بعد حادث في ملعب كرة القدم في القامشلي ،قتل  5أشخاص وجرح أكثر من  281خالل أيام من
االحتجاجات بدأت في  21أذار .وأشارت مصادر كردية إلى أن قوات األمن السورية استخدمت الذخيرة
الحية ضد المدنيين األكراد بعد اشتباكات اندلعت خالل مباراة كرة القدم بين المشجعين األكراد للفريق
المحلي والمشجعين العرب لفريق زائر من مدينة دير الزور وذكرت الصحافة الدولية أن تسعة أشخاص
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قتلوا يوم  21أذار  .ووفقا لمنظمة العفو الدولية اعتقل مئات األشخاص ،معظمهم من األكراد ،بعد أعمال
الشغب.
وقد امتدت االحتجاجات إلى جميع المدن الكردية في سوريا والمدن الكبرى األخرى ،حيث جرت بعض
المظاهرات أيضا في أحياء كردية في كل من دمشق وحلب .وحصلت أيضا احتجاجات كبيرة في
المناطق الكردية عام  1111بعد مقتل  1أشخاص كانوا يحتفلون بعيد النوروز في .1111\11\11

في عام  ،2181تم تجريد  11في المئة من السكان األكراد في سوريا من الجنسية السورية ،مما أثار
مخاوف بين جماعات حقوق اإلنسان ،ووفقا للحكومة السورية حينها ،كان سبب هذا التشريع هو تسلل
مجموعات من أكراد تركيا إلى محافظة الحسكة في عام  .2145حيث أعلنت أن األكراد أتوا من البلدان
المجاورة ،وخاصة من تركيا ،وعبروا الحدود إلى األراضي السورية بصورة غير شرعية ،وأن هؤالء
األكراد استقروا تدريجيا ،في مدن مثل عامودا وقامشلي حتى أصبحوا األكثرية في بعض احياء هذه
المدن .وزعمت الحكومة أيضا أن الكثير من األكراد استطاعوا أن يسجلوا أنفسهم في سجالت رسمية
بشكل غير قانوني.

نتيجة لمكافحة الح كومة السورية من زيادة في الهجرة غير الشرعية ،قررت الحكومة السورية إجراء تعداد
عام في  5تشرين األول عام  2181في محافظة الحسكة ،وقد شمل اإلحصاء  211،111كردي
سوري ،وقد تم تجريد  25،111كردي من الجنسية السورية.

بعد األزمة السورية وفي مجمل اإلصالحات التي أعلن عنها الرئيس بشار األسد ،أصدر بتاريخ 7
نيسان  1122المرسوم الرئاسي رقم  41لعام  1122والقاضي بمنح الجنسية السورية للمسجلين كأجانب
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في سجالت الحسكة ،وتمت تسوية أوضاع عشرات اآلالف من األكراد السوريين خالل أيام وذلك قبل
المهلة المحددة للجنة المكلفة بدراسة إحصاء العام  ،2181وذلك بتقدم غير المجنسين إلى لجنة
محافظتهم بطلبات التجنيس خالل مهلة ال تتعدى الستين يومًا ،كما تنص التسوية على تقديم
االعتراضات للقضاء لمن لم يرد اسمه في لوائح غير المجنسين ،وحسب مصادر محلية فقد تجاوز عدد
من سيمنحون الجنسية المئة ألف شخص.

التجربة الفيدرالية الكردية
أعلن األكراد في شمال سوريا الخميس  27آذار  1128عن النظام الفيدرالي "روج -آفا" في مناطق
سيطرتهم في عين عرب (كوباني) وعفرين والجزيرة ،شمال سوريا.
وتم التوصل إلى هذا اإلعالن من خالل اجتماع عقد في مدينة رميالن في محافظة الحسكة ،شارك فيه
أكثر من  251ممثال عن شمال سوريا .وكانت المجموعات التي توصلت إلى هذا اإلعالن تدور كلها
في فلك حزب االتحاد الديمقراطي الكردي) ، (PYDالذي ينظر إليه كفرع لحزب العمال الكردستاني في
سوريا .كما أن أحزاب المجلس الوطني الكردي ،الممثلة في ائتالف المعارضة السورية لم تشارك في هذا
اللقاء.
إعالن نظام فيدرالي من طرف أكراد سوريا فتح النقاش مجددا حول حقوق المكون الكردي في منطقة
الشرق األوسط وحلم االستقالل واقامة الدولة الكردية الذي يراود فئة من األكراد ،خاصة أن البعض
يعتبر حاليا أن األكراد أمام فرصة تاريخية لن تتكرر للمطالبة بتقرير مصيرهم.

48

النتائج:
في حزيران  2114قام المندوب السامي الفرنسي ماكسيم ويغان بجولة في دويالت االتحاد الثالث ليسمع
من الناس رأيهم بنظام الحكم ورئيسه .الجميع كان غاضبًا وغير ر ٍ
اض عن التجربة السياسية الفيدرالية
غير الناجحة ،والدمشقيون باألخص طالبوا إما بإعادة استقالل مدينتهم أو بوحدة األراضي السورية.
أهالي حلب أيضًا اشتكوا من االتحاد وقالوا إنه يكلفهم الكثير من المال ،إذ يقومون بالتبرع بأرزاقهم
للدمشقيين وألهل الساحل ،مناشدين ويغان التدخل السريع لحماية أهل حلب من اإلفالس المرتقب .أما
العلويون ،فكانت مالحظاتهم أن سكان دمشق وحلب يتعاملون معهم بفوقية ،وأعلنوا أيضاً رغبتهم في
العودة إلى استقاللية دولتهم ،كما كان الحال منذ عام .2111
أدرك ويغان فشل االتحاد وأنه يجب اإلطالق رصاصة الرحمة عليه ،لكيال يدفع هو ثمن مشروع سلفه
الجنرال هنري غورو.
لماذا فشلت التجربة الفيدرالية السورية؟ السبب األول أنها كانت تجربة غريبة عن الناس ،ال تقسم وال
تجمع أو تحكم برضى المواطنين ،بل برغبة الحكام الفرنسيين آنذاك .ولم يستشر أي من أبناء البلد في
قيام االتحاد ،ولم يجر له أي استفتاء شعبي .لم يكن هناك أي اعتبار لمشاعر السوريين ورغباتهم
الوطنية واالقتصادية والمجتمعية.
لم يدرك واضع التجربة الفيدرالية السورية أن دمشق ال تحكم من قبل حلب ،وأنه ال يمكن فصل الساحل
عن الداخل أو الشمال السوري ،وأن من يحكم دمشق يجب قطعًا أن يحكم سهل حوران أيضًا ،ألن
العاصمة تموت غذائيًا واقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا من دون مدينة درعا.
ومن هنا وبعد تسعين عامًا فإن طرح احتمالية تقسيم سورية ليس جديدًا ،لكن الجديد يتعلق بطرح
االقتراح من الطرف الروسي الداعم للدولة السورية .ففكرة التقسيم تكررت خالل بداية العام  1128في
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دوائر القرار األميركية ،وتحديدًا على لسان وزير الخارجية األميركي ،جون كيري ،في حديثه أمام لجنة
العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األميركي ،حين تحدث عن إمكانية تقسيم سورية ،في سياق يمكن
ربطه ،دون جزم ،بـ"الخطة ب" األميركية ،والتي تكثر التكهنات حولها ،من دون أن تفهم مالمحها،
باستثناء أنها خطة تصعيدية تشمل تسليح العصابات اإلرهابية ،كما صرح كيري بنفسه .وتأتي "الخطة
ب" في سياق نقاشات ،أثارتها السعودية ،في أروقة التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية"
(داعش) تدفع باتجاه محاربة التنظيم في سورية من خالل إرسال قوات برية من دول المنطقة ،بقيادة
أميركية ،وضمن التحالف الدولي.
وتأتي أطروحة "الفيدرالية" في سورية ،كأطروحة "الالخطة" إن صحت العبارة .فهناك الكثير من العوامل
المحلية السورية ،واإلقليمية ،تجعل فكرة "الفيدرالية" ،والتي لن تكون إال على أساس طائفي ،أم ًار غير ذي
جدوى ،خصوصاً أن الفيدرالية في السياق العربي ،تعني "التقسيم" ،والمحاصصة الطائفية ،وانهيار الدولة
الوطنية ،وصناعة حالة انقسام اجتماعي حاد ،ينتج دولة فاشلة ،كما في التجربة الفيدرالية العراقية بعد
االحتالل األميركي.
وتبرز موانع كثيرة لقيام أية "فيدرالية" على األرض في سورية ،فال يمكن أن يتم التفاوض على تقسيم
الدولة ،في ظل وجود عصابات إرهابية مسلحة متعددة ،وفي سياق وجود تنظيم "داعش" والذي يسيطر
على مساحة واسعة من التراب السوري ،والذي لن يتم القبول به كجزء من الفيدرالية ،ولن تحاربه الدولة
السورية ،أو العصابات اإلرهابية المسلحة  ،أو األكراد ،وحدهم ،بحيث يستفيد "الطرف األخر" من هذه
الحرب .فالجانب العسكري المفتت والمتشظي ،يجعل فرض التقسيم في سورية أم اًر صعبًا ،وفق
المعطيات الحالية ،واالنطالق من هذا التقسيم ،لمحاربة "داعش" أمر أشبه بالمستحيل.
باإلضافة إلى الطبيعة الديمغرافية في سورية ،التي تجعل مسألة التقسيم الطائفي غير ممكنة عملياً ،حتى
لو تم التعامل معها كخطة طوارئ ،لحفظ أرواح السوريين ،وايقاف االقتتال هناك .فال توجد مناطق "نقية"
طائفياً في سورية ،إال باستثناءات محدودة ،قد ال تصمد كأقاليم في ظل نظام فيدرالي ،أو كدويالت
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سنية تجعل الطوائف األخرى عبارة عن تجمعات في وسط هذه األغلبية،
مستقلة .وبحكم وجود أغلبية ّ
مما يعني أن قيام فيدراليات أو دويالت على أسس طائفية ،أمر ضد الطبيعة الديمغرافية للدولة .كما أن
الهوية السورية الوطنية ترسخت منذ االستقالل ،بحيث يصعب القول بأنها انهارت خالل الست سنوات
األخيرة ،وبالتالي أصبح التقسيم على أسس هويات طائفية ممكناً ،فقد حاولت فرنسا ،عندما كانت
تستعمر سورية ،تقسيم المنطقة على أسس طائفية ،وفشلت في هذا األمر .وعلى الرغم من أحاديث
بعض السوريين عن التقسيم ،كخيار يائس لحفظ األرواح واعادة المه ّجرين ،ال يبدو أن األمر ممكن
عمليًا.
من هنا تبدو المواقف المعلنة ،من ِقبل الدولة السورية ،ومن الممثلين عن العصابات اإلرهابية المسلحة،
ال سيما الهيئة العليا للمفاوضات ،متقاربة لجهة رفض التقسيم في سورية .فالرئيس األسد صرح في
الشهر الرابع من العام  1128بأنه يريد "استعادة كافة التراب السوري تحت سلطته" ،والعصابات
اإلرهابية المسلحة من جهتها ،أكدت م ار ًار ،أن التقسيم ليس وارداً لديها البتة ،وأنها تقف ضد تقسيم الدولة
السورية لذا تنازلت في "جنيف  " 2ووافقت على اإلبقاء على المؤسسات المدنية ،والعسكرية ،في سورية،
في حال رحيل الرئيس بشار األسد .فالتجربة العراقية أوضحت أن حل مؤسسات الدولة ،سيعني تلقائيًا
وتحولها إلى "دولة فاشلة".
تقسيم الدولة،
ّ
وال يبدو أن دول المنطقة الفاعلة في سورية ،ترغب في تقسيمها ،ألسباب مختلفة في سياق كل دولة،
فالسعودية ستقف ضد التقسيم ،ألنه في الحالة السورية اليوم ،سيعني التقسيم بقاء عامل إيراني فاعل في
مصرة على فكرة رحيل الرئيس بشار
دمشق ،وهذا ما لن تقبل به الرياض إطالقًا ،وهي التي ما زالت
ّ
األسد "بطرق سياسية أو عسكرية" كما يردد وزير الخارجية السعودي ،عادل الجبير ،بشكل مستمر.
أما تركيا ،فستقف ضد أية خطة تقسيم لسورية ،بسبب العامل اإليراني من جهة أسوة بالسعودية ،ولسبب
آخر يتعلق بتركيا وأمنها القومي والتعايش االجتماعي داخلها ،يرتبط بالمسألة الكردية .فتقسيم سورية،
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سيعني إعطاء مشروعية لدولة أو والية كردية على الحدود السورية التركية ،وهو األمر الذي لن تقبل
أنقرة بحدوثه.
وبسبب العداء الروسي التركي ،يأتي تأكيد روسيا ،يوم  ،1128/1/21وعلى لسان ريابكوف ،في سياق
حديثه عن "الفيدرالية في سورية" ،على إعطاء العامل الكردي أهمية في أي تسوية سورية ،بقوله:
"الوضع سيكون ناقصًا من دون أخذ العامل الكردي بعين االعتبار وتمثيلهم بالشكل الالزم في
المفاوضات" ،مما يعني أن روسيا تستخدم األكراد كورقة في وجه تركيا ،بشكل واضح وصريح ،على
الرغم من معرفتها بحساسية األمر في أنقرة ،مما سيزيد في تصلب موقف األخيرة.
وقد تأتي الدعوات إلى "فيدرالية" في سورية ،تحت وقع الرغبة بإيقاف العمليات العسكرية ،وتخفيف
المهجرين السوريين ،لكن الفكرة مرفوضة سوريًا
الضغط عن أوروبا ،بإيقاف تدفق الالجئين ،واعادة
ّ
واقليمياً ،وامكانيات نجاحها ضعيفة ،بسبب طبيعة الصراع ،والفاعلين فيه من جهة ،وبسبب الطبيعة
الديمغرافية للمجتمع السوري .لكن طرح روسيا للتقسيم ،يمكن أن يكون تمهيدًا لخطة ما ،او لفكرة إعادة
إنشاء االتحاد الفيدرالي السوري والدويالت التي قد تنشأ وتبقى مرحليًا ،لكن وجودها سيكون مرهونًا
بفرضها وذلك على حسب النظرية الواقعية في دراسة العالقات الدولية ،واالستمرار في دعمها دوليًا ،فال
شيء "محليًا" في سورية ،سيسمح لها بالبقاء على المدى الطويل.
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58

ماكسيم ويغان

الجنرال هنري غورو
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وثيقة ملكية صادرة عن دولة العلويين 9109

وثيقة حوالة بالدفع صادرة عن املصرف
الزراعي في دولة حلب 9109

وثيقة جواز مرور صحي صادرة عن دولة دمشق 9109
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مناطق نفوذ والسيطرة حتى 0095/3/91
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