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� سور�ا من الالمرك��ة الس�اس�ة،  
ردي �� � ال�� موقف المجلس الوط��

 الف�درال�ة والح�م المح�� 
 �

ص المناقشات ��  ٢٠١٦جن�ف، يونيو� ح��ران  ُملخَّ

 
� ع� انتماءات عرق�ة و�ث��ة أو ط�ق�ة   ةالهشسمة أساس�ة من سمات الدول   � مواطنيها المتوزع�� �� االستقطا�ات ب��

� �عضهم ال�عض. فمنذ   مجتمع�ة. مواطنوها ي�شاركون تار�خا� حافً� �الّ�اعات العن�فة وُ�عانون من فقدان للثقة ب��
 �
 سور�ا هذا المع�ار:   تحّول الثورة السور�ة إ� حرٍب عن�فٍة تحّقق ��

� المجموعات الس�ان�ة المختلفة  ردي   المذهب�ة منها: الدي��ة والقوم�ةح�ث حصل فقدان للثقة ب�� � للشعب ال�� � ح��
��

� عام 
 إ� ذلك تار�ــــٌخ ط��ٌل من عدم الثقة �الحكومات الع���ة المختلفة منذ إحصاء الحسكة اإلس�ثنا��

ً
  1962إضافة

)  ح�ث تّم منذ حينها ممارسة ش � رد و�ان أبرزها (الحزام العر�� ّ أنواع التع��ب والس�اسات العن��ة المختلفة ضد ال�� ��
� حال عدم تحقيق ذلك س�كون هناك  

� رغ�اتها، و�� الحكومة الفّعالة �جب أن ُتفاوض �ل هذە المجموعات وُتوازن ب��
 إ� إم�ان�ة تفّتت الدولة ا 

ً
 لحصول الم��د من العنف إضافة

ً
 لسور�ة. خطورًة حق�ق�ة

� عانت   � الدولة الهّشة ال��
� استقرار الدولة والمجتمع ��

ردي يرى �أن الالمرك��ة الس�اس�ة سُ�ساهم �� � ال�� المجلس الوط��
  �

�ة �� � �لغاٍت أخرى و�ّنما أ�ضا� لأل��� ا�ة ل�س فقط لألقل�ات الدي��ة أو الناطق��
ّ

من حرٍب أهل�ٍة. هكذا نماذج مالئمة وجذ
� ذات   ال�الد: تط��ر وتطبيق 

نظام ال مركزي مع وحدات مناطق�ة ق��ة س�دعم كذلك بناء ه��ل�ٍة د�مقراط�ٍة وُ�قوي ��
 الوقت وحدة الدولة السور�ة. 

 

   النظام الالمركزي �ما نراە نحن تكون الصالح�ات والمسؤول�ات الس�اس�ة، المال�ة واإلدار�ة موزعة �ش�ٍل أو �
��

� المركز واألقال�م. هكذا نظام �سم � ف�ما يتعلق  أخر ب��
ح للمجموعات الس�ان�ة أو للمناطق اتخاذ قرار ذا��

� لل�الد. يتم ذلك ع�� منح المناطق أو المحافظات قدرًة   �مواضيع معينة �ما يتوافق مع الدستور الوط��
� مجاالت معّينة 

 إلتخاذ القرارات ��
ً
وهكذا س�كون �اإلم�ان األخذ   –�دل منحها فقط واج�ات إدار�ة  –حق�ق�ة

 � � لدى  �ع�� � تختلف عن تلك ال�� ات الخاصة واإلحت�اج�ات ال�� � واللغوي �ما الخ��  اإلعت�ار التن�ع الدي��
ام خصوص�ة المكونات وفق هذا الش�ل س�جعل والئهم للدولة الوطن�ة.   � المقا�ل فإن اح��

�ة. و�� األ���
� ل�ست حً� ألي  و�التا�� النظام الالمركزي لد�ه القدرة ع� منع تكرار القمع أو الم�ل إ� ا  إلنفصال، وال��

. �ما �جب تط��ر آل�ات ناجعة للت�سيق والتعاون ع�   طرف. من المهم توز�ــــع الصالح�ات �ش�ٍل واضح�
مختلف المست��ات الحكوم�ة. وهكذا س�كون �اإلم�ان منع حصول اضطرا�ات أو إقرار آل�ات غ�� فاعلة 

 تحتاج إ� شهور� ط��لٍة و�ّنما عمل�ة معقدة  لصنع قرار. تط��ر ه�ا�ل فعالة ومستد�مة ل�ست فقط 
ً
مسألة

اك �امل الشعب السوري ب�خالص فيها.   تحتاج إ� إ��
 
  الف�درال�ة هو أحد أش�ال الالمرك��ة. هذا المصطلح �صف مفهوما� س�اس�ا� ي�سم �م��ــــج من تقاسم للُسلطة

. و�ضمن فيها الدستور وجود جميع الجهات  الحكوم�ة، المرك��ة والوحدات اإلدار�ة المناطق�ة. وتق��ر المص��
� عدم قدرة السلطة المرك��ة 

ة النظام الف�درا�� ت�من �� � هذا �منح استقالل�ات محّددة لجميع المست��ات. م��
� المقا�ل فإن الوحدات المناطق�ة �� جزٌء 

ع� سحب الصالح�ات من الوحدات المناطق�ة �دون س�ب، و��
ات الجوه��ة المهمة �ستوجب ل�س فقط موافقة الحكومة المرك��ة و�ّنما ا�ضا�  مت�امل مع �امل الد ولة. التغي��

 
ٌ
� معظهما مح�مة   – موافقة �ق�ة الوحدات المناطق�ة. عالوًة ع� ذلك، هناك إجراءاٌت معينة

ُ�شارك ��
� الحكوم –دستور�ة  � حال حصول خالف ع� الصالح�ات الممنوحة دستور�ا� ب��

ة المرك��ة  تلعب دورا� ��
ها ع� المست��ات الحكوم�ة المختلفة. النظام الف�درا�� �كون   � حال عدم إم�ان�ة حل�

والحكومات المناطق�ة ��
�ذلك أ��� عدً� وتماس�ا� من الالمرك��ة الس�اس�ة وذلك ألن الوحدات المناطق�ة �مكنها أن تدافع عن نفسها  

� مناطق نفوذها. 
� وجه التدخالت ��

�� 
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 �اإلضافة إ�  �
 ذلك تمتلك األنظمة الف�درال�ة عادًة آل�اٍت خاصٍة تكفل تمث�ل الوحدات المناطق�ة ��

�ة.  � القرارات المص��
� المركز لضمان مشاركتها ��

 المؤسسات الّرئ�س�ة ��
 

   الوحدات المناطق�ة ف�ما ب�نها من جهٍة أخرى � � المركز والوحدات المناطق�ة من جهة و��� توز�ــــع السلطة ب��
. الوال�ات المتحدة األم��ك�ة وس���ا وجمهور�ة ألمان�ا  �مكن ان �ك ون منظما� �أش�ال متعددة ومختلفة جدا�

� ب�يتها ف�ما ب�نها.    –اإلتحاد�ة والهند �� �عض االمثلة ع� الدول الف�درال�ة 
ة �� وتظهر جم�عها اختالفات كب��

. سور�ا س�كون عليها تط��ر نموذج ف�درا�� خاص بها، ح�ث ال �مكنها    ب�ساطة أن تأخذ نموذجا� جاهزا�
 
 المختلفة صالح�ات مختلفة جدا� للقرارات  مناطق�ةع� المست��ات األفق�ة �مكن أن تملك الوحدات ال

 جدا� ف�ما ب�نها. غال�ا� ما تتعلق  
ً
 إ� ذلك �مكن أن تكون ه�ا�لها الس�اس�ة الداخل�ة مختلفة

ً
المتنوعة. إضافة

رد�ة من الُمرّجح أن تكون أحد  هذە اإلختالفات �التار�ــــخ و���  ة الس�ان. ف�ما �خص الوحدة المناطق�ة ال��
رد�ة � ال��  ب�ق�ة الوحدات المناطق�ة، هو تطبيق نظام اللغت��

ً
ات الهامة مقارنة �  إ� ضمان  - الم��

ً
الع���ة، إضافة

اف �اللغة اآلرام�ة (اآلشور�ة) كثالث لغٍة رسم�ٍة.   اإلع��
 � ة القوم�ة أو المذهب�ة �اس�ئثار والتفرد و�قصاء اآلخ��ن و�منح الجميع الفرصة إن الفدرال�ة ال �سمح لأل���

�ع فت�ل   . النظام الذي يوزع الُسلطات ع� مستوى المركز واألقال�م ي�� � المستق�ل الس�ا��
للمشاركة الفعالة ��

� ال �مك  ء". المجموعات ال�� � � يتم حلها حسب شعار "من ي�ت� �حصل ع� �ل �� اعات ال�� � �  ال��
نها الفوز ��

� س�كون ب�م�انها تحقيق نجاحات ع� مستوى األقال�م. الالمرك��ة �مكنها أن   اإلنتخا�ات ع� المستوى الوط��
ُتفسح المجال لقادة المعارضة لتو�� المسؤول�ات الحكوم�ة ع� مستوى األقال�م، ح�� ولو لم يتم إنتخابهم  

� حالة الخسارة اإلنتخاب�ة
�� . � � لن يؤدي ذلك �ش�ل آ�� إ� نها�ة    ع� المستوى الوط�� ع� المستوى الوط��

ام نتائج اإلنتخا�ات ح�� ولو لم   � ال�لد و�ذلك ستكون األحزاب مستعدًة إلح��
التأث�� الس�ا�� ع� المج��ات ��

 تكن لصالحها. 
 

ورة تحقيق الد�مقراط�ة وال�شارك�ة. ع� س��ل  � �ال�� �   مع ذلك فإن تطبيق النظام الف�درا�� ال �ع�� المثال الف�درال�ة ال��
  � � الح�م. ولذلك فإن المجلس الوط��

تمنح ح�ام األقال�م ُسلطات واسعة ول�ن ال �سمح للس�ان �مشاركة حق�قّ�ة ��
ردي ال �دعم فقط الف�درال�ة و�ّنما �س� إ� بناء ه�ا�ل مناطق�ة ق��ة.   ال��

  الحكوم � � توز�ــــع المسؤول�ات ل�ست مجرد مسألٍة ب��
ة المرك��ة والوحدات اإلقل�م�ة، و�ّنما أ�ضا�  الالمرك��ة ��

� �مكن إقرارها ع� مستوى المناطق أو    من المسائل ال��
ٌ
ضمن الوحدات اإلقل�م�ة ذاتها. هناك سلسلة

� الدول الهّشة ُ�ساعد ع�  
المحل�ات�المدن. �ما يتضح من الدراسات الُمقارنة، فإن تق��ة اله�ا�ل المناطق�ة ��

 أفضل أو إ� إم�ان�ة إعادة بناء الح�م وق�ادة الحكومة �ش�ل أفضل.   ق�ادة الحكومة �ش�ل
 
   ��األمن وتوف � � عانت من �اعات أن تقوم الدولة بتام�� � الدول ال��

ّقب المواطنون �� ع� المدى القص�� ي��
� تدم�� الب�� التحت�ة لل�لد، س�كون ت

� سور�ا قد �س�ب ��
� هكذا  السلع والخدمات العامة. و�ما أّن ال�اع �� أم��

احت�اجات و�عادة البناء من ق�ل الحكومات المحل�ة أسهل ع� األغلب. ح�ث �مكنها الوصول إ� الس�ان  
� ما دون المستوى المطلوب. ومع ذلك ال�د من ت�سيق هكذا جهود مناطق�ة   � أو أولئك المخدم�� المحروم��

 . � � اإلقل��� والوط��  �ش�ل فّعال ع� المست����
 
 ة� اعات والخالفات برؤ�ٍة واضحٍة ف�ما �خّص قضا�ا   الحكومات المحل� � الُمشاركة تدعم الحوار لحل ال��

� ال�ه��اء، التخلص من النفا�ات، توز�ــــع األغذ�ة... إلخ). ستصبح �ذلك أ�ضا�   ��ة، تأم�� المصلحة العامة (ال��
اعات ال � ها المواطنون كسب المهارات الد�مقراط�ة. أثناء العنف وال�� ن ع��

�
 يتمك

ً
� ال�ث��  ساحة

داخل�ة �شأت ��
ت مهام معّينة، تكون عادًة من مسؤول�ة الدولة. هكذا 

�
مات مشابهة لها تول من المناطق مجالس محل�ة ومنظ�

ات ال تمل�ها المؤسسات المرك��ة. من المفروض دمج   ات الم�دان�ة، خ�� مجموعات ا��س�ت ال�ث�� من الخ��
� اله�ا�ل المناطق�ة،  

اتهم هذە �� هنا ال�د من الحذر �� ال يتّم تق��ة مس��دين وصلوا إ� سلطة معارفهم وخ��
 إ� ذلك فإّنه  

ً
� مناطقهم ن��جة ظروف الحرب األهل�ة (مل�ش�ات، أمراء حرب، ش��حة). إضافة

األمر الواقع ��
  �� � ال تنظر �ش�ٍل إ�جا�� � الموجودة وال�� � ال تنظر �ش�ل إ�جا�� ل�س من المستحسن اإلعتماد ع� الجهات ال��

 اٍف إ� ال�شارك�ة الد�مقراط�ة. �
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   دل� � إذا ما تّم انتخاب المجالس المحل�ة (واإلقل�م�ة)، رؤوساء ال�لد�ات (المجالس) من ق�ل المواطني��
. وهكذا �كونون أ���   تعي�نهم من الحكومة المرك��ة فإّنهم يتحّملون المسؤول�ة أمام ناخبيهم �ش�ل م�ا��

� وتحقيق متطل�اتهم. استعدادا� للعمل ع� خدمة مصالح   المواطني��
 

   �العمل�ة الس�اس�ة ع �
� ال �سمح لل�ث�� من ال�ساء، السفر للمشاركة �� ا� األدوار التقل�د�ة للج�س�� وأخ��

. لذلك فإّن نقل الصالح�ات إ� المست��ات المناطق�ة وع� وجه الخصوص   � أو الدو�� المستوى الوط��
� العمل�ة الس�اس�ة. المحل�ة منها س�سمح ع� المدى القص�� د 

 مج المرأة ��
 

�� تام أّن النظام الف�درا�� مع ه�ا�ل محل�ٍة ق��ٍة ال �مكن أن �كون لوحدە ضامنا�   ردي ع� �ق�� � ال�� المجلس الوط��
� الرجل    للتفاوض (ع� س��ل المثال المساواة ب��

ً
� دستور ُ�عّرف المعاي�� العامة الغ�� قا�لة للد�مقراط�ة. �جب تب��

� �جب مناقشتها   � عادل �� أمثلة أخرى ع� المواضيع ال�� � الُسلطات وقانون إنتخا��  إ� الفصل ب��
ً
والمرأة)، إضافة

ة المق�لة. �غض النظر عن فإّن النظام   ة القص�� ردي س�قف ع� هذە المواضيع خالل الف�� � ال�� و�قرارها. المجلس الوط��
�ة هو جزء أسا�� لسور�ا عادلة، د�مقراط�ة مالئمة للجميع ومتعددة  الالمركزي الف�درا�� الُمدعم به�ا�ل محل�ة ق� 

 القوم�ات. 
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