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 ةمقدم

وهي ، في وسط املجتمع السوري لنقاشل املطروحة بقوة املواضيعأحد  وهفي هذه الفترة ية فدرالموضوع ال

 
 
 امشروعا ه عّد و  السوري،ك الجسم ينحو تفكأولية  خطوةّنها أعلى السوريين  أغلبية من جانبفّسر ت

 
ا

ي في الشمال السوري فدرالاملشروع الطرح لذا واجه  داخلية، جذور وليس له  الخارج،من  امستوردا و  ،دخيل

 املعارضة.وفصائله  السوري،الشعب  أغلبية من جانبا ا قاطعا رفضا 

 غلبيةل  واملوقف الرافض السوري،الواقع خصوصية ية في إظهار فدرالال موضوعتناول تكمن أهمية 

ديمومة ل ةمؤهلية وفيما إذا كانت تلك الخصوص ية،فدرالالمشروع من وقواه املعارضة  ،الشعب السوري

من حيث املصطلح وتقسيم  -عليه امتفقا  يكاد يكون - حّد  ب مؤطرة (يةفدرالال) هاكون ؛ي أم ًلفدرالالنظام ال

ي فدرالنظام القت الالدول التي طبّ ف ا،فضفاضا  يةفدرالمفهوم الصبح يأثناء التطبيق  في ،لكن الصلحيات،

في  ،يةفدرالاع عديدة لللذا ظهرت أنو  فيها، وطريقة تقاسم السلطة بين املركز والوًليات أنظمتها،ًل تتشابه 

ما حدا بكثير من  ،يةفدرالمشابهة للحكم  أنظمةكدول أخرى نماذج ًلمركزية اتبعت ، فقد مختلفةتجارب 

 امستوردا  هعّد و  ،اقاطعا ا رفضا  يةفدرالهم إلى رفض مشروع التدفع ، السوريين طرح أسئلة مخيفة وكثيرة

 . التقسيم بهدف ،من الخارج

 

 كن مطروحتلم  ،ية التي يتم تداولها اليوم في وسط املجتمع السوريفدرالفكرة الن أكما 
ا
 يوما من اليام ة

نية ظهرت خلل الزمة وآبل إنها فكرة وليدة  ،سوريةنظام حكم ل كي تكون  ،من أي جهة سياسية سورية

 ،يفدرالاملشروع ال أسباب ظهور فكرة وإيضاح، هذه النقطة نداملهم التوقف ع منف ،لذا ؛السورية

 تهامحاول ،اوأيضا ، على الواقع لتطبيقهاملناسبة  الرضية إيجاد -بشكل غير مباشر- القوى العظمىومحاولة 

تناول  من هنا تكمن أهمية ،ًل بديل عنه كأمر واقع)املشروع( بتقّبله ملجتمع والقوى السورية إقناع ا

 في املشهد السياس ي السوري. يةفدرالموضوع ال

 

 :
ا

 يةفدرالالتعريف أّوًل

 نظام سياس يّ وهو  .ومعناها املعاهدة واًلتفاق "Foedus"اللتينية مشتق من الكلمة  "يةفدرالال"مصطلح 

من شأنه قيام اتحاد مركزي بين مقاطعتين أو إقليمين، أو مجموعة مقاطعات وأقاليم، حيث ًل تكون 

ي ببعض فدرالنة للتحاد الالشخصية الدولية إًل للحكومة املركزية مع احتفاظ كل وحدة من الوحدات املكوّ 

فرد بها الحكومة اًلتحادية، اًلستقلل الداخلي، بينما تفقد كل منها مقومات سيادتها الخارجية التي تن

كعقد اًلتفاقيات واملعاهدات أو التمثيل السياس ي، ويكون على رأس هذا اًلتحاد، رئيس واحد للدولة هو 

 .1الدوليالذي يمثلها في املحيط 
                                                           

 .689، ص 1968، الطبعة األولى ، القاهرة،العربية النهضة دار، ة هللاأحمد عطي ،القاموس السياسي 1
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ا:   انموذجا  العراق كردستان إقليم ،يةفدرالال أنواعثانيا

 هانجح بعض النماذج وفشل بعض ،على الرض املطبقةية فدرالعديدة لنظام ال ظهرت في دول العالم نماذج

 ّن أالعالم تجارب حيث أثبتت  ؛يفدرالاآلخر نتيجة عدم تتطابق خصوصية ذلك البلد مع املشروع ال

 ،جميع الشعوب والطوائف والدول  مشكلتمصطلح ليست جرعة دواء تصلح لشفاء ية بتعريفها كفدرالال

 
ّ
 ما من خلل التطبيق تبيّ إن

ّ
رض ي عند تطبيقه على أفدراللنظام الر في التركيبة الداخلية ليمن التغي ّد ًلبه ن أن

مة ءمللذا فعدم  ؛من حيث التركيب السكاني والجغرافيا واملوقع ،خصوصية تلك الدولة يلئمبما و ، الواقع

يؤدي في الكثير وعدم موافقة املجتمع بأغلبية ساحقة على املشروع ، يفدرالالواقع مع املشروع الخصوصية 

 .بين مكونات وطن واحد بحروب طاحنة تنتهيربما  ،نتائج عكسية إلى الحيانمن 

 

  من جانبية أسماء عديدة فدرالال تميّ س  
 
كما تم تعريفها بحسب خصوصية تلك  ،بقت فيهاالدول التي ط

ية فدرالوال ،ية املتباينةفدرالوال ،ية املندمجةفدرالوذلك بأشكال مختلفة كال ،وتطبيقها على الرض ،الدولة

واقع ومصالح الكيانات مة ءمللكمحاولة ذلك كله ، و لخإ.. الجغرافياية على أساس فدرالوال ،التعاونية

وبما يساهم في  ،طائفية مأعرقية  مأدينية  مأكانت تلك الكيانات قومية أ ءسوا ،املوجودة في تلك الدولة

 على دستور ي  واًلتفاق  ،امتصاص الصراع بين تلك املكونات
ّ
موحد هي الدولة  م عمل الجميع ضمن كياننظ

كما تسبب املشروع نفسه  ،التقسيمفكرة ية فدراللكن في الكثير من البلدان أعقب مشروع الية، فدرالال

كردستان العراق  إقليمية فدرالفتجربة  ،دستور اتحاديربطها يبين تلك القاليم التي كان  صراعفي 

 الذي إقليم كردستان العراق ية فدرالمشروع ف، اا وزمنيا لنموذج قريب جغرافيا ا
 
على أساس إقليم  علنأ

 لم ي ،قومي
 
بين السلطة  املشكلتية العراقية مصدر فدرالال توبات ،في نظر الباحثين بالنجاح املطلوب حظ

ودخوله في  ،وقطع رواتب املوظفين ،ما أدى إلى تدهور اقتصاد اإلقليم ،وإقليم كردستان العراق ،املركزية

  ،ا إلى حّد نشوب القتالأحيانا به وصل  ،اإلقليم من جانبسجال مع املركز حول بيع النفط 
ا

عن  فضل

 . الخلفات الداخلية لإلقليم نفسه

 

الخصوص: "هناك عدد كبير من السس الدستورية الخاطئة هذا في يقول الباحث مجاهد هاشم الطائي 

ضاف إلى 
 
 .2والتي تحتاج إلى دراسة كاملة" ،العراق مشكلتالتي تشكل إشكاليات حقيقية ت

  .اقع من وجهة نظر باحثين ومراقبينالو رض أعلى  شكلتبامل ني  ي الذي م  فدرالملشروع النموذج من ا إنه

                                                           

، مجاهد هاشم الطائيللباحث ، الدولة العراقية بين الفيدرالية والالمركزية"بحث بعنوان ، مركز إدراك للدراسات واالستشارات 2
 .2016 مارس /آذار نشر في

http://idraksy.net/wp-content/uploads/2016/03/Iraqi-between-federalism-and-
decentralization.pdf 

http://idraksy.net/wp-content/uploads/2016/03/Iraqi-between-federalism-and-decentralization.pdf
http://idraksy.net/wp-content/uploads/2016/03/Iraqi-between-federalism-and-decentralization.pdf


 
 4 

 علىي فدرالالعدم قدرة املشروع كدليل على  ،الوقت الراهن فيالعراق  أفقفي لوح تالتقسيم فكرة  تبات 

تنظيم الدولة اإلسلمية  ةسيطر ل ما سهّ  ،وفي عدم تعزيز قدراته العسكرية ،تقوية اقتصاد البلد ووحدته

 .العراق اجغرافيمن ير كبعلى جزء  بسهولة

 

فر شرطيين اتو "ية ضرورة فدرالالنجاح التجربة ، في موضوع ألبرت دايس ينكليزي اإل املراقب السياس ي يرى 

في نظر –حمل يعلى أن  رقاد ،ا أو ما شابه ذلكا وعرقي  ا وتاريخي  ا وجود ارتباط وثيق محلي  مأوله لتطبيقها،

 .3ا الرغبة في الوحدة الوطنية"مهوثاني مشتركة،هوية وطنية  -سكانها

 

خاصة  السوري؟فرة في الواقع افهل هذه الشروط متو  الكاتب،ي في نظر فدرالالنظام الها شروط ديمومة إنّ 

بين مكونات املجتمع  التفرقة التي بثها النظامالهوية الوطنية للسوريين باتت على املحك نتيجة سياسات  ّن أ

روح اًلرتباط  اأثره في تهبط ،حرب طائفية وقومية إلىعن قصد وتحريف مسار الثورة السورية  السوري،

ه عّد و ، يةفدرالالمخاوف حقيقة لدى الشعب السوري من مشروع ما يثير  السوري،املجتمع بين مكونات 

 .سوريةلتقسيم بداية 

 

ا: 
ا
 شياملع الواقع السوريخصوصية ثالث

لبي طموح جميع السوريين نبئ بحّل ًل ي   كما هو عليه اآلن،لسوري الواقع ا ما  منها ،وذلك لسباب عديدة ،ي 

م تلك القوات على وتضخ   ،أفكارها وتشّدد ،تتصارع على الرض السورية التي القوى غلب أيعود إلى طبيعة 

ا من الحرب إًل مزيدا نِتج ي   هذه الفكار لمجميع و  أو الطائفية،الدينية أو القومية  أساس اًلرتباط باملصالح

 إنماهذا اًلستنزاف  وكل ،اقات البشرية للشعب السوريللثروة الوطنية والط اوهدرا  ،للبنية التحتية املدمرة

 .التقسيم والتشرذم أفكار أمامعلى مصراعيه اب باليفتح 

 

ل قوى إقليمية ودولية في الصراع غوتغل ،بالحل توسع دائرة الحرب السوريةنبئ تا من السباب التي ًل وأيضا 

 ،سوريةحل يمكن أن يطرح لوضع حد للصراع في أي في مصالح  يكةشر  ت بات ،الدائر على الراض ي السورية

ودعاة السلم  ومثقفيها، دالبل  هذهمعارض ي على كاهل السورية زمة لل املناسب  الحّل إيجاد ثقل يبقى لذا 

كي  ،وذلك عبر حوارات داخلية للسوريين ،ا بجميع مكوناتهوالغيورين على أن يبقى الوطن قوي   ،والقانون 

                                                           
 ألبرت دايسي: مراقب سياسي إنكليزي. ،الموسوعة الحرة -ويكيبيديا 3

 .2016يوليو تموز/  31آخر تعديل لهذه الصفحة يوم 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%
A9 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 ، وافقي الضامن لحقوق جميع السوريينالسلمي الت تتوسع فكرة الحّل 
ّ
ص الفكار الراديكالية الداعية وتتقل

فالحلول املطروحة من وجهة نظر واحدة لجل املشكلة السورية باتت  ،إلى الحلول من وجهة نظر واحدة

 .الواقعفي ة أمبتورة ومجزّ  أصبحتالتي ، السورية االجغرافيكثيرة على طول 

 

على أساس املنفعة القومية أو الدينية، أو بما يخدم مصلحة من وجهة نظر واحدة قراءة الواقع السوري 

 ناقصا  ستنتجه ربما ستنتج الحّل، لكن ،ثقافة بعينها
ا
وقد يؤدي في النهاية إلى مهالك ، ا باملخاطرا ومحفوف

حكم حقبة خذ الدروس من فمن الطبيعي ألذا  ،تكون أكبر من تلك التي تشهدها البلد في هذه اليام ،كثيرة

 ،اآلن ان ضريبتهو يدفع السوريي توال ،التي نشرت سموم الكراهية بين مكونات املجتمع السوريحزب البعث 

لوقف  ،في إطار التعددية والديمقراطية إيجاد حّل  فيوالتسريع  ،االوضع الراهن أيضا دراسة حيثيات يجب و 

عّدون بمئات اآلًلف ،للشعب السوريالهجرة قوافل و  ،شلل النزف  ،حيث الضحايا من أبناء البلد ي 

  ،باملليينتعّد وأعداد النازحين واملهاجرين من طوفان الحرب 
 
أكبر مأساة في العصر  سوريةل مأساة سج  لت

 الحالي!

 

ا:   "سورية يشمال–فاروج آالديمقراطي ل اًلتحاد" مشروعرابعا

روج  السورية،الجزيرة  النهرين، نبي املختلطة،املناطق  الكردية، غلبيةاملناطق ذات ال  السوري،مال الش

عرف بها املنطقة  ؛آفا
 
طول الخط على  املنطقة املمتدةوهي  ؛اآلنقاطنيها  من جانبهي أسماء عديدة ت

 .الشمالي للحدود السورية

 

تتبعه قوة  ،اسياسي   احزبا الثورة السورية في هذه املنطقة  في العام الثاني من الحوادثأفرزت تطورات 

" تحاد الديمقراطيحزب اًل" نقصد هنا ،الظروف املوضوعية والذاتية فرت لهاعسكرية تضخمت كلما تو 

 .سوريةالجناح السياس ي لحزب العمال الكردستاني في  الكثيرونعّده يالذي 

 

فلم  ،عسكرية باسم وحدات حماية الشعب وحدات تشكيلبإعلن  2012 في العامهذا الحزب  بادر

املعارضة  من جانبهذه الوحدات ّدت ع  و  ،جيش النظام وامليليشيات التابعة لهمع في البدء تصطدم 

 السورية 
ا
إلسلمية في مع تنظيم الدولة ا هذه الوحدات تسرعان ما اصطدملكن  ،للنظام السوري حليفة

 العراق والشام.

 

املجتمع الدولي في قائمة اإلرهاب جلبت لها  من جانبفت نّ مع قوة ص  الكردية  الوحداترب التي خاضتها الح

 توسرعان ما تقلص ،يةركيتحالف دولي بقيادة الوًليات املتحدة الم من جانبومساندة  ،اا دوليا دعما 

 لوحداتالتلك الشمال السوري بمساندة طيران التحالف الدولي  في معظم اإلسلمية ولةتنظيم الد سيطرة
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و نحدفعت بحزب اًلتحاد الديمقراطي  ،تالوحدا وقوع مساحات شاسعة تحت سيطرةو ، العسكرية

 .توسيع مشاريعه إلدارة املنطقة

 

وع "اإلدارة الذاتية مشر  الحليفة معهوالقوة اًلجتماعية وبعض من الحزاب في البداية طرح الحزب 

 " الديمقراطية
 
 وقد فّس  ،ريغير قابل للتغيستراتيجي إمشروع أنه الحزب  من جانبعلن وأ

ّ
ه نوع ره كثيرون بأن

حِدثولم  ،من اإلدارة املحلية   ي 
ا

 نظام دمشقحتى عند املجتمع السوري وقواه السياسية والعسكرية و  جدًل

ه ،اأيضا 
ّ
حزب اًلتحاد الديمقراطي ومجموعة من الحزاب  من جانبالخطوة التالية  تلنسرعان ما أع   إًل أن

 إعلن مشروع فكان ،العربية والسريانية الحليفة له ى بعض القو  اوأيضا  ،املتحالفة معهالصغيرة الكردية 

 ."سورية يشمال–فاروج آل الديمقراطي اًلتحاد"

 

اإلقليمية  فسرعان ما بادرت القوى  ،ي والدوليجدل على املستوى املحلي واإلقليم هذا املشروع بات موضع

منها و الدولية  أما القوى  .املجلس الوطني الكردي بما فيها ،املعارضة السوريةه تكما رفض ،برفض املشروع

 ،ي املعلنفدرالمن املشروع الرافضة و  مبهمةمواقف  بنتتف ؛ركيةيوالوًليات املتحدة الم ،اًلتحادية روسيا

وبخاصة روسيا اًلتحادية التي  ،هذه القوى هي التي تيهئ الرضية ملثل هذا املشروعن أمن الرغم على 

 السورية. الجغرافياستستفيد من مثل هذا املشروع في حصحصة 

 

تتعلق بالتخوف من  حساباتل ،غير مرحب به في الداخلاملعلن في الشمال السوري ة يفدرالمشروع الف

من به رحب لم يكما  الوطن،ينقصه التوافق مع شركاء لذا  اًلنفصال،مبهمة نحو  أوليةاملشروع كخطوة 

كما  اًلنفصال،وهي  ية،فدرالاللسباب تعود إلى مخاوف تلك القوى من خطوات تلي مشروع  الجوار جانب

 فدرالاملشروع ال لم يلق
 
 علن الترحيب الدولي. ي امل

 

 وم واحد،ا من جانب املشروع مطروحا  بقي
ا
 السوري،في الداخل  وغير متفق عليه اًلنفصال،بمخاطر  احاط

 ا،أيضا ع شركائها السوريين والجوار ليس لها مصير واضح م ومحاصرة،ا في بقعة جغرافية ضيقة ومحصورا 

وقوى الشعب السوري  أغلبية نأوبخاصة  السوري،بين مكونات املجتمع  بذرة نزاع هذا كله ربما يحملو 

 .يفدرالال للمشروع ةرافضاملعارضة 

 

ية في برنامجها السياس ي فدرالمشروع ال -الكرديةالعربية منها أو -السياسية السورية  ى القو من  أي   تتبّن لم 

الكردية ومنذ نشأتها أي  فالحزاب ،منذ نشأتها وحتى بداية الثورة السورية كنظام حكم للدولة السورية

 ،سورية للكرد فيا كانت على الدوام تطالب بالحقوق الثقافية واًلجتماعية والسياسية عاما  60منذ 

جذور في املطلب الكردي  ية ليست لهفدرالمشروع الن أأي  تتصدر بياناتها الشهرية؛زالت  امتلك  وأهدافها

 الحزاب أغلبية الذي ضّم  ،املجلس الوطني الكردي وتأسيسمع اندًلع الثورة السورية  أنه إًل، سوريةفي 
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ترتفع في صفوف املجلس الوطني الكردي متأثرة ية فدرالالتي تنادي بال الصواتباتت  ،الكردية السورية

 م  اآلخر الفصيل الكردي  أما، كردستان العراق إقليمية فدرالب
ا

 ناِد يفلم  ،حزب اًلتحاد الديمقراطيب مثل

 إلدارةالذاتية"  اإلدارةمشروع " المرفي بادئ  بل اختار ،ية عند دخوله على خط الصراع السوريفدرالبال

وبعد نضج الظروف الراهنة  ،لهيمثستراتيجي إكمشروع  الكردية في الشمال السوري غلبيةاملناطق ذات ال 

 من جانبالبلد عملية البتر  اجغرافيأي مواجهة  ؛الذاتية مشروع اإلدارةمن كبر ألصالح طرح مشاريع 

كخطوة نحو  ؛يفدرالبطرح املشروع الاًلتحاد الديمقراطي حزب  بادر ،القوة املتصارعة على ارض الواقع

حدود جغرافية داخل الدولة ب اسيكون مرسوما ي فدرالاملشروع الن أوبخاصة  ،كيان سياس ي تحقيق

د مخاوف كثيرة لدى السوريين  ،بحسب بنودها السورية
ّ
في املستقبل خطو يسالحزب  أنمفادها ما ول

الشعب السوري في بقية ن أوبخاصة  ،اًلنفصال، أي الذهاب نحو يةفدرالتلي مشروع ال أخرى خطوات 

استفتاء  بإجراءالظروف في الوقت الحالي سمح توًل  ،املناطق السورية ما زال يعاني من ويلت الحرب املدمرة

ليس هناك برملان سوري منتخب بشكل أنه كما  ،سوريةالحل في  لجلموافقة على أي مشروع مطروح  أو

ا من هذا كله يجعل املشروع مطروحا  ،نيابة عن الشعب السورّي   هشروع أو تبنييستطيع رفض امل ،حر

 .بين السوريين مخاوف نثر بذور الخلف والشقاقما يزيد  ،ل الشراكة الداخليةجانب واحد ويفقد عام

 

ا:   شروعاملمن السوري وقف املخامسا

اإلقليمية لـحزب  واإلستراتيجيةاستدامة كردستان السورية " بعنوان له ةفي دراس "فابريس بالونش"يقول 

مليوني  نحوعلى أرض يعيش فيها  "حزب اًلتحاد الديمقراطي"يسيطر اليوم ما يلي: " "العمال الكردستاني

حزب اًلتحاد "لكّن خرائط كردستان السورية التابعة لـ  ،منهم فقط من الكراد ئةفي امل 60نسمة، ولكن 

عفرين" ستضم في النهاية أعزاز وجرابلس والباب الشمالية ومناطق تشير إلى أن "مقاطعة  "الديمقراطي

 .4"ئةفي امل 30منبج الشمالية، وستؤدي هذه النتيجة إلى تخفيض نسبة السكان الكراد إلى نحو 

 

ن الكرد الباقين في املناطق التي من املزمع إف في الحسبان (بالونش)ت التي اعتمدها ءاااإلحص أخذناإذا ما و 

في املناطق التي للكرد وهذه نسبة ضئيلة ، ئةبامل 30نسبتهم كون تسكنظام حكم  اية فيهفدرالال إعلن

ليسوا ية فدرالن الكرد في املناطق التي ستعلن فيها الأالحسبان أن نضع في كما يجب  ،يةفدرالعلن فيها الست  

ا  ومناصريه التي تنطوي تحت سقف املجلس الوطني الكردي  فالحزاب، موافقين على املشروع عينهجميعا

                                                           

الباحث ، "ستانياستدامة كردستان السورية واإلستراتيجية اإلقليمية لـحزب العمال الكرد" بعنوان ةدراس، معهد واشنطن 4
 .2016أغسطس /آب 24في  نشر ،"2حاث في "جامعة ليون مدير األب فابريس بالونش:

-the-and-sustainability-analysis/view/rojavas-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy
strategy-regional-pkks 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/rojavas-sustainability-and-the-pkks-regional-strategy
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/rojavas-sustainability-and-the-pkks-regional-strategy
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جميع أن كما ، يفدرالوهذا يقلل نسبة الكرد الذين يؤيدون املشروع ال، ي املعلنفدرالًل يؤيدون املشروع ال

ية ليسوا موافقين فدرالالتي ستعلن فيها الالجغرافيا خارج نطاق التي السورية الفصائل املسلحة للمعارضة 

 .بل يحاربونهي فدرالالعلى املشروع 

  

الجغرافيا التي ستعلن فيها نطاق خارج هم جميع القوى السياسية املعارضة للنظام والذين  ،اأيضا  

 ،اوأيضا ،  نظام دمشق أعلن رفضهأن كما ، له فضةامظاهرات ر ونظمت  ، شروعاملتعارض ية فدرالال

وع من يوافق على املشر أن  ،أن نذكر هنا فل بّد ؛ اا مؤيدا املناطق التي تخضع لسيطرته لم نسمع منها صوتا 

الكردية  الحزاببعض  اوأيضا ، الذين يؤيدون حزب اًلتحاد الديمقراطي ي هم قسم من الكردفدرالال

قالصغيرة  قسم من العرب والسريان كذلك هناك و ، املشروع وتؤيد مع حزب اًلتحاد الديمقراطي التي تنّسِ

اإلدارة لسيطرة "التابعة  املناطقداخل  وهم يسكنون ، هيؤيدون يفدرالالذين تلقت مصالحهم مع املشروع ال

ا ًل ا بين مكوناتهجديدا  انزاعا  ولديبما سر  سورية يشمالي في فدرالاملشروع الن أب ئينبكل ذلك  .الذاتية"

شبيهة بالنزاعات نزاعات في تسبب تجغرافية قد  احدودا لمشروع أّن لوبخاصة  ،التنبؤ بنتائجه أحد يستطيع

 املركز. إقليم كردستان العراق مع حكومةواجهها يالتي 

 

 ،اإلنسانية ا مليئا بالتراجيديالذي بات مشهدا وا ،املشهد السوري الذي طغى عليه طابع العنف املتشدد

، وهدر للثروة الوطنية ،البنية التحتيةودمار هائل في  ،يرلكثرة ما تعرض له الشعب السوري من قتل وتهج

ا ه املعضلة ملح  بات إيجاد الحل ملثل هذ، و كيمن دمار وتفك الرضوما مارسه النظام والقوة املتشددة على 

 باإلجماع مشروعا املعارضة السورية  م تتبن  ما لو  آن واحد، ا فيوصعبا 
ا

ق املساواة لجميع  يحّق ا متكامل

السوري النظام  من جانباملقهورة في البلد  عن الثقافات ةستار ال حويزي ،ويضمن وحدة البلد ،السوريين

نتهي فلن ي ؛يغلق الباب أمام طرح املشاريع من وجهة نظر واحدة، ضمن عقد اجتماعي جديد ،منذ عقود

ونشهد في  ،العنفرتفع مستوى وربما ي ،هذا املنوالوستستمر املأساة السورية على  ،املشهد الدرامي

في هذه املرحلة بأطيافها املختلفة يقع على عاتق املعارضة السورية  ،لذا ،وأقس ى كبراملستقبل مأساة أ

 .في إطار التعددية والديمقراطية" "الحل الحساسة طرح مشروع 

 

عدم إغفال متطلبات الواقع السوري  ،ومن املفيد عند البحث عن حل ناجع للمشكلة السورية

تكون هناك دراسة شاملة للواقع السوري، تشمل التركيب السكاني، واختلفات العقائد أن وخصوصّيته في 

والعراق، وتنّوع اللغات والثقافات، من ثّم بناء الحّل بما يتوافق ومصالح جميع املكونات النفة الذكر، 

في الحوارات التي تدور لجل وضع صيغة الحل النهائي للمشكلة  وذلك بمشاركة ممثلي جميع املكونات

لضمان حقوق القليات اإلثنية أو العرقية في البلد ضمن عقد اجتماعي واحد يضمن وحدة  ،السورية

 وفي إطار التعددية والديمقراطية. ،البلد
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وقد تسمى أسماء  ،مهملستقبلضمانة  الذي يجتمع عليه السوريين تسمية مثل هذا املشروع تمهما كانو 

العاملية. هكذا  ومعترف من الجوار والقوى  ،لسورييناباتفاق  ها في املحصلة يجب أن تكون لكنّ  ،عديدة

في إطار التعددية  الغد سوريةمستقبل بناء و  ،وقف النزف السوريفي  امساهما كون يسمشروع 

وتماسكها كوحدة جغرافية تقطع  ،ااقتصاديا وسيساهم مثل هذا املشروع في ازدهار البلد  ،والديمقراطية

وكوجهة نظر سيكون ملثل هذا املشروع  ،على القل من وجهة نظر طارحيها السبيل أمام التقسيم والتشتت

 و  ،لهم مين الحقوق املشروعةمن جهة تأوذلك ، سوريةالتوافقي فوائد جمة على الكرد في 
 
ب الكرد جنِّ ت

من بالهجرة الكرد السكان نصف  نحوبعد أن أجبرت الظروف وبخاصة  ،عنها داخلية هم في غنى احروبا 

 ضمن سوريةفي  يةقضية الكردللوضع حل ن أكما  ،دول الجوار والقارة الوربيةاتجاه في وقراهم مدنهم 

 نوربما يختارو  ،اسيستفيد منه الكرد في دول الجوار أيضا  ،إطار التعددية والديمقراطية
 

 لقضيتهم. ه حل

 

 

 :املراجع

  .689، ص 1968الطبعة الولى،  ، القاهرة،العربية النهضة دار، ة هللاأحمد عطي ،القاموس السياس ي -1

، الدولة العراقية بين الفيدرالية واللمركزية"بحث بعنوان ، مركز إدراك للدراسات واالستشارات -2

.2016 مارس /آذار ، نشر فيمجاهد هاشم الطائيللباحث   

http://idraksy.net/wp-content/uploads/2016/03/Iraqi-between-federalism-and-

decentralization.pdf 

 ألبرت دايس ي: مراقب سياس ي إنكليزي. ،املوسوعة الحرة -ويكيبيديا -3

 .2016يوليو تموز/  31آخر تعديل لهذه الصفحة يوم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D

8%A9 

استدامة كردستان السورية واإلستراتيجية اإلقليمية لـحزب العمال " بعنوان ةدراس، واشنطنمعهد  -4

 آب/ 24في  نشر ،"2حاث في "جامعة ليون مدير الب فابريس بالونش:، الباحث "الكردستاني

.2016أغسطس  

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/rojavas-sustainability-and-

the-pkks-regional-strategy 

 

http://idraksy.net/wp-content/uploads/2016/03/Iraqi-between-federalism-and-decentralization.pdf
http://idraksy.net/wp-content/uploads/2016/03/Iraqi-between-federalism-and-decentralization.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/rojavas-sustainability-and-the-pkks-regional-strategy
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/rojavas-sustainability-and-the-pkks-regional-strategy
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