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هل تصلح الفدرالية يف سورية؟

هل تصلح الفدرالية في سورية؟
عقيل سعيد محفوض *

مقدمة
ينظر السوريون ،أو شرحية قد تكون كبرية منهم ،إىل الفدرالية ،كما لو َّأنا «شأن اآلخرين»
أي
حيال بلدهم ،وجزء من «منظور دويل» للتعاطي مع احلدث
السوري؛ ومن غري الواضح إىل ِّ
ّ
ح ٍّد يقبلون-يرفضون الفكرة ،رمبا النشغاهلم عنها أبمور أكثر أولوية ،تتمثل يف تَ َدبُّر احلرب ،وتَ َدبُّر
سبل العيش.
لكن الفدرالية معروضة يف فضاء احلدث السوريَّ ،
وإن ضعف االهتمام هبا ،ال يعين
استبعادها ،بل لعله ِّ
يعزز حضورها ،ذلك َّ
أن إكراهات احلرب تفتح ابب اإلمكان على أطروحات
عديدة بشأن سورية ،ومنها الفدرالية ،اليت قد تبدو «حالة وسطاً» مقارنة أبطروحات التقسيم ،أو
حىت استمرار احلرب ،بكل املخاطر الناجتة عنها.
تنطلق الورقة من سؤال رئيس هو :هل تصلح الفدرالية لسورية؟ وما اشرتاطات أو كيفيات
النظر للفدرالية بشأن سورية؟ وهل ميكن جتاوز سؤال الفدرالية؟ وختلص إىل َّ
أن الفدرالية هي «تقنية
سياسية» و»دستورية» ،وليست «قانوانً للتطبيق» أو شرطاً اتماً أو كافياً لتحقيق الدميقراطية أو
التنمية أو األمن واالستقرار ،وهلا أمناط وتشكالت كثرية ،وغالباً ما ميكن «هندستها» و»صناعتها»،
و َّ
أن املهم لسورية ،هو استعادة فكرة جمتمع ودولة سوريني ،وهوية وطنية ،ومواطنة ،وتنمية ،وحتول
دميقراطي ،فإذا أمكن ذلك ،ال يعود مهماً ،أن يكون النظام الدستوري والسياسي فيها فدرالياً أم
الَّ ،إنا كيف ميكن ذلك؟
تتألف الورقة من مقدمة وتسعة حماور :أوالً -الرؤية واملقاربة ،اثنياً -ما الفدرالية؟ اثلثاً-
األطر املرجعية ،رابعاً -املثال واملنوال ،خامساً -أطروحة الفدرالية بشأن سورية ،سادساً -تـَلَ ِّقي
الفدرالية ،سابعاًَ -من يريد الفدرالية؟ اثمناً -الفدرالية :حل أم مشكلة؟ اتسعاً -يف اشرتاطات النظر
للفدرالية ،وأخرياً خامتة.
* كاتب وأستاذ جامعي – سورية.
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أوالً -الرؤية واملقاربة
هل متثل فكرة الفدرالية «نقطة ابتداء» أو «شرطاً» يف سياسات احلل أو التسوية يف سورية،
مبعىن هل «يُهيَّئ» احلدث السوري لقبوهلا ،بوصفها «كلمة السر» يف احلل أو التسوية ،أم هل
أي دولة تكون سورية ما بعد احلرب ،ومن مث ميكن
يكون العكس ،أي :التفكري أوالً أو قـَْبالً يف ِّ
النظر اتلياً يف طبيعة النظام الدستوري املناسب؟
أي «قابلية» داخلية أو حملية يف سورية لقيام الفدرالية؟ وما موقع فكرة الفدرالية يف الفضاء
ّ
الداخلي أو اإلقليمي ،والسؤال األهم هو :هل تصلح الفدرالية لسورية ،وكيف ميكن النظر إىل
الفدرالية يف إطار احلرب وتداخالهتا ورهاانهتا ،وأي اشرتاطات للتفكري فيها ،وهل متثل ابلفعل أولوية
أو شرطاً يف إطار احلدث السوري ،أم َّ
أن مثة أولوايت أو مقارابت أخرى؟
تواجه فكرة «بناء الدول» ،1وخاصة يف مرحلة ما بعد احلرب ،وخاصة إذا كانت من منط
احلرب السورية ،إشكالية على قدر كبري من األمهية ،وتتمثل بوجود حتدايت مركبة ،يف مستويني
رئيسني متعاكسني :األول هو احلاجة لـ»توزيع القوة» ،وأولوية التعدد والتنوع ،واملناطق واجلهات،
والتكوينات االجتماعية بوصفها شرطاً للحل أو التسوية ،والثاين هو احلاجة لـ»تركيز القوة»،
والتأكيد على أولوية التوحيد واإلدماج ،واهلوية الوطنية ،ومركزة السلطات والصالحيات بوصفها
شرطاً للمحافظة على اجملتمع والدولة.
وهكذاَّ ،
فإن التحدي الرئيس لسورية ،هو كيف ميكن إدارة تلك الفواعل واالجتاهات
وجتلياهتا املتناقضة وأحياانً املتعاكسة؟ وإذا اجتهت األمور ابحلدث السوري لإلجابة بـ»نعم» على
سؤال الفدرالية ،فهذا حييل إىل ٍّ
حتد آخر ،يتمثل يف السؤال اآليت:
أي ٍ
بناء
دستوري ممك ٍن أو صاحل لسورية ،وكيف ميكن إنتاج فكرة دستورية مناسبة هلا
ٍّ
ّ
وجتربتها؟ ذلك َّ
أن النظم السياسية والدستورية وغريها –على اختالف أمناطها وتشكالهتا -ليست
حمض «تقنية لالسترياد» ،وال «قانوانً للتطبيق» ،كما سبقت اإلشارةَّ ،
وإنا هي أفكار ومشروعات
جيب التفكري فيها ،وجتارب جيب خوضها أو عيشها ،وأُطر وديناميات جيب بناؤها.
هذا ينسحب على فكرة الفدرالية ،صحيح َّ
أن مثَّة مبادئ وقواعد مشرتكة بني جتارب
 .1حول مفهوم بناء الدول ،انظر مثالً :فرانسيس فوكوايما ،بناء الدولة النظام العاملي ومشكلة احلكم واإلدارة يف القرن احلادي
والعشرين ،ترمجة :جماب اإلمام( ،الرايض :العبيكان للنشر ،)2007 ،ص .20
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الفدرالية حول العامل ،إال َّ
أن تنوعها من جهة ،ووجود نظم كثرية «ال فدرالية» من جهة أخرى،
يضعنا أمام نسبية الفكرة ،ونسبية التطبيق ،ومن مث نسبية النجاح ،ومن مث َّ
فإن فكرة الفدرالية ليست
ُمسلَّ َمة أو حىت َمشروعة بنفسها أو مطلوبة لنفسهاَّ ،
وإنا مبدى «مطابقتها» أو «مواءَمتها» للواقع
َ
االجتماعي واالقتصادي والسياسي املراد تطبيقها أو إقامتها فيه.
اثنياً -ما الفدرالية؟

اسع من املعاين والتقديرات والتجارب الفدرالية ،2تبدأ من دخول مجاعات أو
مثَّة ٌ
طيف و ٌ
كيانيات أو «كانتوانت» يف «متحد اجتماعي-سياسي» أو «دولة» ،تكون قطاعات السياسة
اخلارجية واألمن والدفاع من اختصاص احلكم املركزي ،فيما يكون لوحداته (الفدرالية) القدرة على
تدبري شؤوهنا الداخلية ،وخاصة يف قطاعات العمل واإلنتاج والتعليم والرتبية والثقافة ،وحىت يف تنظيم
السياسات احمللية واإلدارة  ...إخل.
وختتلف أمناط الفدرالية حول العامل ،مثل :روسيا االحتادية ،وبريطانيا وأملانيا وكندا واسرتاليا
واهلند والربازيل والوالايت املتحدة األمريكية وسويسرا وإسبانيا ونيجرياي واملكسيك واألرجنتني
وغريها ،وهي جتارب متفاوتة يف أمور كثرية ،مثل ظروف نشأهتا وتطورها ،وبناها االجتماعية واإلثنية
والدينية والثقافية ،وتوزيع السلطات واملوارد املادية واملعنوية ،ونظم التمثيل واالنتخاابت واجملالس
التشريعية ،كما ختتلف «دوهلا» من حيث موقعها يف ميزان املعىن والقوة يف العامل اليوم.
وحيدث أن تقوم الفدرالية نتيجة تفامهات وتسوايت إثر حروب ومواجهات داخلية وتدخالت
خارجية ،كما هو احلال يف البوسنة والعراق؛ أو فدرالية مركز-أطراف ،إن أمكن التعبري ،كما هو
احلال يف روسيا مثالً ،اليت اتسمت جتربتها بـ»طابع إمرباطوري» ،بدءاً من اللحظة القيصرية ،مث
السوفيتية ،وصوالً إىل اللحظة الراهنة ،وميكن أن ينسحب ذلك –بكيفية أو أخرى -على الوالايت
املتحدة.
كما ميكن أن تقوم الفدرالية يف بلد ما نتيجة ديناميات توحيد مركبة ،يف إطار «بناء أمة»،
عد أملانيا واهلند وابكستان وماليزاي ،وهي ليست سواء ،أمثلة على ذلك ،ولو َّ
وتُ ُّ
أن دينامياهتا
وقابلياهتا الداخلية بقيت تعمل بفعالية ضمنت هلا االستمرار.
 .2انظر بكيفية عامة:
George Anderson, Federalism: An Introduction, (Oxford: Oxford University
Press, 2008).
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اثلثاً -األطر املرجعية
يرتكز حديث أو فكرة الفدرالية لسورية على عدد من األُطر املرجعية ،ميكن تركزيها أو إمجاهلا
يف النقط الرئيسة اآلتية:
إكراهات احلرب ،وإجهاد البىن االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقيمية ،وتعدد خرائطالسيطرة والنفوذ وسلطات األمر الواقع خالل فرتة زمنية مديدة نسبياً (منذ العام  2011وحىت
اآلن).
قرار جملس األمن  2254لعام  ،2015وهو ال يذكر الفدرالية صراحة ،لكنَّه ميثِّل–لدعاهتا ومؤيديها -مدخالً أو مرجعية أو غطاء ليس للحديث فيها فحسبَّ ،
وإنا لفتح ابب
اإلمكان ملراجعة طبيعة الدولة واجملتمع كله.
مسارات إدارة األزمة مثل ديناميات استانة وسوتشي وجنيف ،والتفامهات بني فواعلاحلرب ،وخاصة :روسيا والوالايت املتحدة ،وروسيا وإيران وتركيا ،فيما يعرف بـ»ثالثي استانة»،
عززت مقارابت خمتلفة للحرب ،وأقامت مناطق نفوذ ،ومناطق خفض تصعيد،
وغريها ،واليت َّ
و»ضبطت إيقاع» املواجهات والعمليات العسكرية ،ورمست «خطوط استقرار» بني مناطق أخذت
تش ِّكل «كيانيات» ذات طابع سياسي واجتماعي وعسكري  ...إخل.
األطر املرجعية النظرية يف العلوم السياسية والنظم الدستورية وغريها ،وخاصة يف جتاربالبناء الدستوري جملتمعات ودول احلرب ،3ومثَّة تراكم كبري يف األدبيات والرؤى يف هذا الباب.
التطبيقات واخلربات يف اإلقليم والعامل ،وهي كثرية ،وخاصة يف العقود األخرية ،وتكادتكون «الفدرلة» بنداً اثبتاً يف نظرايت ومقارابت «بناء األمم واجملتمعات» يف مرحلة ما بعد احلرب،
انظر مثالً ما حدث يف البوسنة والعراق ورواندا وليبرياي وغريها.
تطورات وجتاذابت املوقف بني الدولة املركزية يف دمشق و»اإلدارة الذاتية» يف منطقة اجلزيرةوشرق الفرات؛ صحيح َّ
حل أو تسوية ،إال َّأنا تراكم معطيات وختلق وقائع
أن األمور مل تصل إىل ٍّ
هلا منعكسات جدية على طبيعة احلل أو التسوية ،مبا يف ذلك –ويف القلب منه -طبيعة النظام
 .3انظر مثالً:
George Anderson, Creation of Constituent Units in Federal Systems, Law Working
Paper (The Center for Constitutional Transitions: NYU, 2014).
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السياسي والدستوري ،بل طبيعة اجملتمع والدولة كلهم.
املرجعية األهم اليوم -وفق ميزان القوة والدولة ،ووفق قرار جملس األمن  -2254هيللدستور احلايل ( ،)2012وقانون اإلدارة احمللية اجلديد رقم  11لعام  ،2015وهو تعديل
للقانون رقم  107لعام .2011
رابعاً -املثال واملنوال
متثِّل أطروحات الفدرالية جزءاً من «وصفة انجزة» تقريباً يف عمليات «بناء الدول» يف مرحلة
ما بعد احلرب ،كما سبقت اإلشارة ،و»بنداً اثبتاً» يف األجندات املطروحة للحلول والتسوايت من
قبل الدول الكربى واملنظمات الدولية واألهلية والشبكات املهتمة ابحلرب والنزاعات حول العامل،
األمر الذي يضع «الفدرلة» يف فضاء التفكري حلل أو تسوية احلرب السورية ،وميكن تركيز احلديث
عن املثال واملنوال يف النقط الرئيسة اآلتية:
إن املثال واملنوال يف الواقع السوري الراهن يُعطي تقديرات خمتلفة ومتعاكسة ،كما هواحلال يف منطقة اجلزيرة ومنطقة إدلب وريف حلب ،ولو َّ
أن ما حيدث هناك ليس يف إطار
الفدرالة بنفسهاَّ ،
وإنا يف إطار كيانيات نتجت عن احلرب ويف مواجهة إكراهاهتا ،وسيطرة مجاعات
وتنظيمات أخذت تطور ديناميات حكم وتتشبه بـ»الدول».
 َّأما املثال واملنوال يف اإلقليم فيتمثل يف العراق بعد  ،2003والذي يبدو مثاالً قريباً ومنوذجياًتقريباً لفكرة الفدرالية يف سورية ،4وميثل لبنان منطاً من «فدرالية غري مسماة» ،و»غري منطية» ،بوصفه
بلداً يقوم منذ اتفاق الطائف ،بل منذ أتسيسه قبل أكثر من مئة عام ،على توزيع مركب للسلطات
واملوارد املادية واملعنوية على أسس دينية طائفية ،وليس جغرافية أو مناطقية أو سياسية.
وجتربة الفدرالية العراق قائمة إمكاانً واحتماالً يف الدستور ،لكنَّها «غري مكتملة» يف الواقع،
ومل يتجه العراق كله لـ»الفدرلة» ،وهي مع ذلك جتربة مفيدة ابلنسبة لدعاة الفدرالية يف سورية ،جلهة
أن الفدرالية ممكنة يف منطقة مل تقم فيها فدرالية واحدة ،مث َّ
َّ
أن التوترات والصعوابت اليت تواجهها
(يف العراق) ،متثِّل درساً ميكن اإلفادة منه ،بتدارك مشكالته ،ومن مث إعادة إنتاجه معدالً يف حالة
سورية.
 .4انظر مثالً :علي املولوي« ،الفدرالية الفاعلة” يف العراق  ..وجهة نظر نقدية» ،مقال ،بغداد موقع مركز البيان للدراسات
والتخطيط 7 ،نيسان/أبريل .2018
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وهي جتربة مفيدة ،مبا هي درس أو نذير ،حييل إليه مناهضو الفدرالية يف سورية ،جلهة َّ
أن
التجربة مل تنجح ابلتمام ،إذ حنا اإلقليم الكردي لالنفصال ،ومل يكن هلا جاذبية أو قابلية عمقية عند
شرحية كبرية من العراقيني العرب ،األمر الذي يعين َّ
أن توزيع املوارد والقوة واملشاركة السياسية ميكن
أن يكون بديالً لـ»الفدرلة»َّ ،
وإن بقاء العراق بلداً مفخخاً ابلعنف ،هو خري جتربة ودرس للسوريني
(الرافضني للفدرالية).
 َّأما املثال واملنوال على الصعيد الدويل ،فيتمثَّل بتجارب عديدة حول العامل ،وخاصة ماقامت به أو حاولته الوالايت املتحدة واألمم املتحدة وعدد من املنظمات الدولية بشأن «إعادة بناء
األمم» أو «إعادة بناء الدول» ،ومثل ما حدث يف :ليبرياي ،يوغسالفيا (البوسنة) ،تيمور الشرقية
وغريها.
خامساً -أطروحة الفدرالية بشأن سورية
ميكن النظر إىل أطروحة الفدرالية يف سورية من زوااي عديدة أو وفق مستوايت كثرية ،وذلك
بوصفها:
استجابةً ملخاوف من مركزة السلطات أكثر منها إميان ابلدميقراطية أو إميان ابلفدراليةنفسها ،أيَّ :
إن الفدرالية ليست مقصودة بنفسها أو نتيجة مدارك يقينية أو مفكر فيها.
تكشف عن حتول يف مدارك احلرب ،وذلك يف مستويني رئيس ِني :األول من منظور
املعارضة ويَعدُّها تراجعاً عن فكرة الثورة وإسقاط النظام ،إىل جمرد إصالح أو تعديل يف البىن
السياسية والدستورية يف ظل النظام القائم ،5والثاين من منظور املواالة ويعدُّها التفافاً على انتصار
النظام يف احلرب..
حماولة لـ»تثبيت» و»قوننة» أمر واقع ،ولكن غري معرتف به أو متنكر له ،وميكن القول َّإن
خرائط القوة والسيطرة تتجاوز الفدرالية ،وأبقصى صيغها راديكالية ،وصوالً إىل «تقسيم» البالد إىل
مناطق وخرائط سيطرة ونفوذ خمتلفة ،يتخذ بعضها مالمح كيانيات دولتية أو شبه دولتية ،كما هو
احلال يف منطقيت اجلزيرة وإدلب-ريف حلب ،وليس من اليسري تفكيك كل تلك الوقائع واملصاحل
واملدارك والرتاكمات الناجتة عن ذلك.
 .5انظر مثالً :راتب شعبو« ،الفدرالية خمرجاً» ،العريب اجلديد 23 ،نيسان/أبريل .2021
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تصدر أطروحات الفدرالية يف سورية عن الفواعل اإلقليمية والدولية على جانيب احلرب ،إن
أمكن التعبري ،أي :من قبل حلفاء النظام السياسي وحلفاء املعارضة ،وهذا ما يعطي الفكرة دافعية
ومقبولية نسبية ،ويفرتض أن خي ِّفف ذلك من مدارك املؤامرة أو الوصم اجلاهز ملقوالت من هذا
النوع.
وعلى الرغم من َّ
أن روسيا كانت أول من عرض فكرة الفدرالية لسورية ،6وأعقبتها إيران،7
ورمبا ضغطتا بعض الشيء على النظام السياسي ،من أجل البحث فيها ،إال َّأنما ما لبثتا َّ
أن
«خفَّفتا النمط» هبذا اخلصوص ،بسبب حساسية النظام (وشرحية قد تكون كبرية من اجملتمع)
حيال الفكرة.
وفيما قالت إيران َّ
إن مبادرهتا حول دستور سوري ،ال تعدو أن تكون «فكرة» أو «طرحاً»
سياسياً أو دبلوماسياً من أجل «حتريك» اخلطاب أو املسار السياسي يف ذروة احلربَّ ،
فإن روسيا
حل أو تسوية
تواصل البحث يف فكرة نظام دستوري لسورية ،وال تستبعد الفدرالية ،بوصفه جزءاً من ِّ
للحرب ،سواءً أكان ذلك يف إطار عملية جنيف والقرار  ،2254أو عملية استانة ،أو أي صيغة
أخرى ميكن أن تنشأ يف املستقبل.
مل تُظ ِهر الوالايت املتحدة محاسة حيال فكرة الفدرالية ،على مستوى اخلطاب على األقل ،ما
خال بعض االستثناءات ،ولكنَّها عملت كثرياً من أجل تكريس وجود مناطق سيطرة ونفوذ خمتلفة
خارج سلطة الدولة املركزية يف دمشق ،ويف الوقت الذي حتمي فيه واشنطن «اإلدارة الذاتية» يف
منطقة اجلزيرة ،وهتيء الظروف لكيانية دولتية أو شبه دولتية هناكَّ ،
فإنا تقوم حبماية غري مباشرة
لكيانية «جبهة النصرة» يف إدلب ،من خالل دعم سياسات تركيا ورهاانهتا يف تلك املنطقة ،وإعاقة
جهود الدولة السورية الستعادة إدلب ،ويقدم ابحثون أمريكيون أفكاراً حول «فدرلة» سورية وحىت
ألن الفدرالية مطلوبة بنفسهاَّ ،
تقسيمها ،8ليس َّ
وإنا من أجل «احتواء» أي عودة حمتملة لدولة
مركزية قوية يف سورية.
 .6انظر :النص الكامل ملسودة دستور سوراي «الروسي» ابلعربية ،وثيقة ،موقع عريب 28 ،21كانون الثاين/يناير .2017
« .7إيران تقدم مقرتحات بشأن «صياغة الدستور السوري» ،سكاي نيوز عربية 11 ،حزيران/يونيو .2018
 .8انظر مثالً:
Michael O’Hanlon, Deconstructing Syria: Towards a regionalized strategy
for a confederal country, (Washington, Center for 21stCentury Security and
Intelligence, Brookings, June 2015).
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و َّأما تركيا فهي ضد الفدرالية ،العتبارات ختص الوجود الكردي يف سورية ،ولكنَّها ليست
ضد فدرالية ميكنها اهليمنة عليها أو احتواء أي تطورات ممكنة أو حمتملة جرائها ،وإذا قامت كيانية
كردية يف منطقة اجلزيرة السورية ،تشبه الكيانية الكردية يف مشال العراق ،فلن تَعدُّها هتديداً.
سادساً -تـَلَ ِّقي الفدرالية

حييل احلديث عن الفدرالية يف سورية إىل مقاربتني أو ديناميتني رئيستني متداخلتني :األوىل
تبحث الفدرالية يف أفق احلل/التسوية لألزمة أو ما يعرف بعملية جنيف وقرار جملس األمن 2254
لعام 2015؛ واألخرى تبحث يف أي نظام سياسي وبناء دستوري ممكن يف سورية ما بعد احلرب؟
األوىل ترى يف الفدرالية مدخالً –إىل جانب مداخل أخرى -لتهيئة ظروف أو قابليات
مناسبة للخروج من احلرب ،والثانية ترى فيها ضمانة لبناء نظام سياسي دميقراطي ودولة قابالن
لالستمرار واالستقرار ،ومن مث احليلولة من دون اندالع حرب أخرى أبسباب وعنواانت وقابليات
داخلية.
وابملقابل مثَّة مقارابت أخرى ترى َّ
أن حديث الفدرالية هو أحد نتائج احلرب ،وجزء من
دينامياهتا ،إذ مل يكن مطروحاً قبلها ،مبعىن أنَّه فكرة مستجدة يف فضاء السياسة يف سورية ،هتدف
لتشكيل نظام سياسي ودولة ضعيفان ،ورمبا يكون ذلك مقدمة لتقسيم البالد أو جعلها مفخخة
ابلصراع الداخلي والعنف ،وعاجزة عن مباشرة أجندات أو أهداف أو القيام أبدوار يف اإلقليم.
بني هذه وتلك من املقارابت ،جتد قبوالً حذراً أو مشروطاً للفكرةـ ،بني مدارك «التكيف»
مع إكراهات ومتطلبات التسوية أببعادها الداخلية واخلارجية ،وبني قناعة َّ
أبن الفدرالية ليست
شراً ابلضرورة ،و َّ
أن ابإلمكان تكييف نظام فدرايل مناسب لسورية وهندسته ،بقدر يضمن توزيعاً
أكثر توازانً للموارد املادية واملعنوية ،ونظام حكم دميقراطي ،بقدر يضمن بقاء جمتمع ودولة آمنان
ومستقران ،وقادران على الدفاع عن مصاحلهما يف الداخل واخلارج.
التوصل
ويُثري احلديث عن الفدرالية كثرياً من اجلدال يف احلدث السوري ،لكن من دون أن ُّ
إىل أي توافقات حوهلا ،بل َّ
إن «الرفض» أو «التحفظ» كان السمة الغالبة عند فواعل السياسة
من السوريني ،مواالة ومعارضة ،ما خال فواعل اإلدارة الذاتية الذين اهتموا بتقدمي الفكرة أبشكال
وتسميات شىتَّ ،أما الرأي العامل فلم تظهر دراسات أو مسوح أو استطالعات حول موقفه منها.
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ويبدو َّ
أن بعض االعرتاض على الفدرالية ينتج –يف جانب منه -عن وجود مدارك وصور
منطية عند السوريني عنها ،بوصفها منتجاً غربياً ،يراد «فرضه» عليهم بصرف النظر عن مدى
مواءَمته أو قابليته السورية من عدمه ،فضالً عن َّ
أن جتارب الفدرالية يف اإلقليم ،وخاصة العراق،
ليست مشجعة أو َّأنا مل حت ِّقق جناحاً كافياً.
ِ
تقصي مدارك هتديد -بل مدارك مؤامرة -عند شرحية من السوريني ،جتد يف فكرة
وميكن ّ
الفدرالية املطبَّقة يف العراق «مثاالً» ملا يريده الغرب حيال سورية ،أي :بناء «دولة هشة» تعاين من
واقع انقسامي نشط ،وصوالً إىل «التقسيم الناعم» للبالد ،ذلك َّ
أن الفدرالية يف العراق –من هذا
صممت من أجل أن يكون العراق على ما هو عليه اليوم :واقع مفخخ ابلعنف ،ومن
املنظورَّ -
الصعب تغيريه ،بل َّ
أي حماولة لتغيريه هت ِّدد بتفجريه!
إن َّ
سابعاًَ -من يريد الفدرالية؟
قد ال تكون الفدرالية مقصودة بنفسها ،أو حلاجة سورية هلا ،بقدر ما َّأنا حاجة إقليمية
ودولية ،مبعىن َّأنا نتيجة تقديرات واستدعاء أو متثُّل ألمناط حل ،كما َّأنا أحد أمناط «احتواء»
عودة نظام سياسي قادر على مركزة املوارد والقوة ،و»احتواء» عودة دولة تكون قادرة على خلق
امجاع داخلي وختصيص املوارد للعب دور نشط ومؤثر يف اإلقليم ،وهذا ال يغفل وجود فواعل
(الكرد) متثل الفدرالية هلا حاجة وضمانة وجود أو قاعدة أتسيس كيانيات تنسجم مع مرجعيات
ثقافية وفكرية وأيديولوجية معروفة.
ليس يف أنثروبولوجيا السياسة والثقافة عند السوريني كثري من اخلربة والتجارب حول الفدرالية،
لعل املثال احلديث الوحيد تقريباً هو «الفدرالية» اليت أقامتها فرنسا يف السنوات األوىل لالنتداب
على سورية ،9وكانت جزءاً من ديناميات الضبط والسيطرة ،وديناميات خلق بيئة اجتماعية سياسية
لكن السوريني رفضوها.
قابلة لإلدارة واحلكم ،و َّ
كان وجود جتارب سيطرة وحكم حملي –غري رمسية وغري معرتف هبا دستورايً -يف جانب
منه متوافقاً مع متطلبات احلرب والنفوذ وخرائط القوة يف البالد منذ العام  ،2011ذلك َّ
أن احلرب
 .9فيليب خوري ،سوراي واالنتداب الفرنسي :سياسات القومية العربية  ،1920-1945ترمجة :مؤسسة األحباث العربية،
(بريوت :املؤسسة.)1997 ،
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أاثرت قابليات نشطة للتشكالت اجلهوية واملناطقية والطائفية ،نوازايً مع سلطة الدولة ،10ويف
مواجهتها ،وبدعم خارجي ،وكان ذلك جزءاً من النتائج «غري املقصودة بنفسها» ،ولو َّأنا خلقت
فيما بعد قابليات أو استعدادات ما للتفكري فيما يشبه الفدرلة أو الكيانيات القائمة حبكم األمر
الواقع.
انظر املطالب يف درعا (جنوب سورية) قبل التسوايت وعودة سلطة الدولة (أيلول/سبتمرب
وتشرين األول/أكتوبر  ،)2021والسويداء يف السنوات األخرية من احلرب وحىت اليوم ،وكذلك
كي
األمر لـ(إدلب ،وريف حلب ،وبعض مناطق مشال شرق حتت سيطرة اجليش الرت ّ
والشبكات ،والتنظيمات املوالية لرتكيا).
لكن الفاعل الرئيس والصريح يف طلب الفدرالية هو حزب االحتاد الدميقراطي (الكردي)
و»اإلدارة الذاتية» يف مناطق مشال شرق أو منطقة اجلزيرة ،11إذ متثِّل الفدرالية أحد مطالب ومكوانت
مشروع «قوات سورية الدميقراطية» ،انظر خطاب اإلدارة الذاتية حول الفدرالية ،واملداوالت بني
دمشق وكردها ،واحلديث املتكرر –ولكن املتعثر -عن قانون اإلدارة احمللية بوصفه أساساً حمتمالً
للمداوالت حول شكل التنظيم اإلداري والدستوري للبالد.
حل أم مشكلة؟
اثمناً -الفدراليةُّ :
الفدرالية هي «تقنية سياسية» ،وشكل من أشكال التنظيم الدستوري ألي بلد ،وهي ليست
مسلمة دستورية ،وال شرط للدميقراطية؛ مثة دميقراطيات «ال فدرالية» ،ومثة نظم غري دميقراطية
ولكنها فدرالية ،األمر الذي يفرتض أن خي ِّفف من احلمولة األيديولوجية واملدارك السلبية حياهلا،
وخاصة يف منطقة مثل املنطقة العربية والشرق األوسط ،وابألخص يف املشرق العريب ،إذ ال تتمتع
الفكرة أبي شعبية تقريباً ،وغالباً ما ينظر هلا بوصفها مشكلة أو مؤامرة.
وبوصف الفدرالية «تقنية سياسية» و»تقنية حكم» و»تنظيم دستوري» ،وخاصة يف
اجملتمعات املتعددة إثنياً وعرقياً ودينياً ومناطقياً  ...إخل ،فغالباً ما ينظر إليها بوصفها ضرورة ألمن
اجملتمعات والدول اليت تقوم فيها ،غري َّأنا ،كأي تقنية أخرى ،ميكن أن تنطوي على خماطر ،وخاصة
مثال :عقيل سعيد حمفوض ،اهلوامل والشوامل :احلرب وأسئلة اهلوية يف سورية( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
 .10انظر ً
.)2021
مثال :عقيل سعيد حمفوض ،رهان مهاابد! شرق الفرات بني الكرد والوالايت املتحدة وتركيا ،أي :استجابة ممكنة؟،
انظر
.11
ً
(دمشق :مركز دمشق لألحباث والدراسات ،تشرين األول/أكتوبر .)2019
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إذا مل تنط ِو على ضماانت تصحيح وموازنة ،إذ ال تنزلق األمور إىل التوتر ورمبا االنفصال ،وهكذا،
َّ
فإن مثَّة وجهان رئيسان للفدرالية ،األول مبا هي حل ،والثاين مبا هي مشكلة:
ِ
الفدرالية مبا هي حل ،إذا ِيت» ،وليس «استريادها» أو «فرضها» ،وال أن
ت» و»بُن ْ
«صن َع ْ
ُ
تكون «متفاوض عليها» أو جزء من اشرتاطات احلل أو التسوية ،وهنا قد تتَّجه األمور للبحث يف
صيغة موسعة ومعمقة لقانون اإلدارة احمللية ،مبزيد من الصالحيات للمناطق واجلهات واحملافظات،
وابلطبع املزيد من التمكني للجماعات واهلوايت الدينية واإلثنية واللغوية والثقافية  ...إخل أو صيغة
«فدرالية خمففة» ،حتتفظ بقدر مناسب من السلطات للدولة املركزية.
الفدرالية مبا هي مشكلة ،إذا كانت جزءاً من متطلبات وضماانت إقليمية ودولية ،ومبايتجاوز ضماانت احلل بني السوريني إىل التدخل يف طبيعة ودور سورية يف اإلقليم والعامل ،وإذا
ِ
ت على املدارك واهلوايت الفرعية واجلهوية ،تعززها وتكرسها ،بداعي الطمأنة وهتدئة املخاوف
ُس َس ْ
أّ
وجرب اخلواطر ،فتكون البالد عرضة للتأثريات اخلارجية ،ومفخخة ابلتوتر والعنف.
اتسعاً -يف اشرتاطات النظر للفدرالية
لعل أول ما يشرتط أو يفرتض مراعاته يف النظر للفدرالية بوصفه نظام قانوين دستوري
َّ
لسورية ،هو:
الوعي ابلفكرة ،بوصفها اقرتاحاً أو إمكاانً حتت التقصي والتدقيق ،يف أفق الدستور احلايلأو أي صيغ معدلة منه ،ويف أفق إصالح سياسي كلي ،وليس إعادة البناء من «نقطة الصفر»
دستورايً أو من «الصفر سياسة».
ميزان املوائمة والصالحية ،انطالقاً من خربة احلرب ،وموضعة الفكرة يف سياق احلدثالسوري ،ووزهنا النسيب يف ديناميات إدارة احلرب-التسويةـ إذ تش ِّكل الفدرالية جزءاً من النظام
الدستوري ،وليس كله؛ وهكذا ،متثِّل «اللجنة الدستورية» مثالً واحدة من مفردات أجندة دولية
إلدارة األزمة ،يف أفق القرار  ،2254ومثة مفردات وموضوعات أخرى ال تقل أمهية أو خالفية
عنها.
النظر للفدرالية مبا هي «تقنية سياسية» ،أي شكل من أشكال تنظيم السلطات واملوارديف اجملتمع والدولة ،وليس «مقولة» مطلوبة لنفسها ،وال «مطلب» أو «تطلع» بنفسه ،وجزء من
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دينامية وليس قاعدة جيب تطبيقها أو وعداً يف أفق كياين وانفصايل أو شبه انفصايل.
وعي خماطر أن تكون الفدرالية مبثابة «قاطع ترددي» ،تنهار مع أي أزمة أو إجهاد يفالبالد ،أو مع أول اختبار لوحدة البالد ،أو عند حماولة فواعل الفكر والسياسة واالجتماع اخل تغيري
النمط أو جتاوزه لصاحل تركيز أكرب للمعىن والقوة عند الدولة املركزية.
أن تكون الفدرالية ،مرحلية أو انتقالية أو مؤقتة ،واحلاجة لتدبر سبل عدم تطور األمور هباإىل دينامية انقسام بتأثري رهاانت داخلية أو خارجية.
قيام كتلة اجتماعية سياسية ،أو «كتلة اترخيية» ،بتعبري «غرامشي» ،تكون قوة جاذبةوتوحيدية ،ونواة متركز للمعىن والقوة ،يف أفق مشروع وطين دميقراطي للبالد ككل ،منفتح على أفق
إقليمي عريب ومشرقي.
خامتة
تتمثَّل البداهة الكامنة يف الفدرالية يف نوع من «املوازنة» بني متطلبات اجملتمع ومتطلبات
الدولة ،بني طبيعة التكوين االجتماعي واجتاهات اهلوية واملعىن يف اجملتمع ،وبناء «عقد اجتماعي»
بروح تعددية واضحة ومستقرة ،وبني (مقابل) احلاجة لنظام سياسي ودستوري لدولة قوية وقادرة
على تركيز املوارد املادية واملعنوية الالزمة لألمن يف الداخل واخلارج ،وكلمة السر هنا هي :جمتمع أمن
ومستقر  -دولة آمنة ومستقرة.
لكن ليس كل جمتمع آمن-دولة آمنة يتطلبان نظاماً فدرالياً ،والفدرالية ليست شرطاً شارطاً
لذلك ،لعل الشرط أو «كلمة السر» تتمثل يف املواطنة والتنمية والدميقراطية ،فإذا ما توافر ذلك،
ال يعود مهماً منط النظام الدستوري ،أهو فدرايل أم ال.
وأخرياً ،إذا حدثت توافقات بني فواعل احلدث السوري ،واستعاد السوريون فكرة جمتمع
ودولة ،وهوية وطنية ،ومواطنة ،وحتول دميقراطي ،فلرمبا جتاوز احلدث السوري سؤال الفدرالية
ِ
ومتَ َج َاوَزة ابلنسبة
والتجاذابت واالصطفافات حوله ،لتغدوا الفدرالية مقولة ُمتَ َح ّق َقة للمطالبني هباُ ،
للمتوجسني منها!
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