مقال2017/10/30:

على طريق استعادة القرار الوطين
الباحث :محمد منيرالفقير

على طريق إنتاج الدولة البديلة ،وفي سبيل إعادة تمثيل املجتمع املدني في عملية صنع القرار الوطني السياس ي والدار
التنفيذ للمعارضة السورية ،يجدر بنا إعادة النظر في املشكالت البنيوية والوظيفية التي تفرز العطالة الحاصلة في بناء
شرعية سياسية وقانونية منافسة ومهددة لسلطة األسد ،وفي حين أن عملية صنع القرار الدار والتنفيذ ال تزا ششهد
ً
ً
تفاعال متناميا ضمن أطر الفواعل املحلية (على مستوى الخطط واملشاريع والتنسيق البيني من خال املجلس األعلى
لإلدارة املحلية ،أو على مستوى التوجية والقوننة واملأسسة من خال وزارة الدارة املحلية في الحكومة السورية املؤقتة)،
وبإشراف ومراقبة مجتمعية يتولى مهامها منظمات املجتمع املدني وقواه الفاعلة من األدنى إلى األعلى ،فإن الفعل السياس ي
ً
املعبر عن تطلعات وآما قطاعات كبرى من السوريين اليزا محكوما بدرجة كبيرة من التشظي وغياب الرؤية وعدم
االنسجام والفردية ،و يمكننا الحديث عن ثالثة أنماط من الفعل السياس ي التي يمكن للقوى املدنية في مرحلة ما قبل
الحياة الحزبية أن تضطلع بها من األدنى إلى األعلى  ،فنتكلم عن "الدفع السياس ي" و"الفعل واملمارسة السياسية"
و"الهوية السياسية".
نتجنب في هذا املقا التناو املباشر للظروف املوضوعية الدولية والقليمية الطارئة على الحالة السورية ونسهب أكثر
ببعض أوجه القصور في تمثيل الجزء األكبر من املجتمع السور الذ يقارع سلطة األسد منذ أكثر من  7سنوات ،حيث
تكمن إمكانية تجاوز هذا الخلل في مدى القدرة على تمثيل هذا املجتمع ضمن بنى تمثيلية إضافة إلى قوة منظمات املجتمع
املدني وارتباطها الفعلي بمصالح املجتمعات املحلية نفسها ال بتوجهات الدو ورغبات املانحين ،حيث تعكس العالقة
املضبوطة واملمأسسة واملحوكمة (القدرة على الرقابة واإلشراف املتبادل والشفافية واملساءلة واملشاركة
والتشاركية) بين املجتمع املدني ومنظمات املجتمع املدني واملجالس املحلية مدى قدرة املجتمعات املحلية على التعبير
عن تطلعاتها والدفع بمطالبها إلى سدة الئحة املطالب الضاغطة على الفاعل الوطني والدولي.
في املستويات اإلدارية الدنيا ضمن الوحدات اإلدارية الصغرى يصبح تمثيل السكان املحليين أكثر معقولية وفعالية،
فيما يكتفى في املستويات األعلى كمجالس املدن واملحافظات بتعيين ممثلين عن الوحدات الصغرى يحكم تعيينهم
مجموعة من الشروط املتعلقة بالكفاءة واملقدرة والنزاهة ،حيث يقتصر االنتخاب في هذه املستويات أو التوافق على
عملية اختيار رئيس املجلس ونائبه  ،أما من حيث الوظيفة السياسية فتتعاكس األدوار السياسية أو أنماط الفعل
ً
السياس ي كما أسميناها آنفا من األدنى إلى األعلى فيتم التركيز على الدفع السياس ي في املستويات الدنيا وتضطلع بهذا الفعل
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منظمات املجتمع املدني واملجالس املحلية والهيئات الثورية املحلية والتي تمثل بمجموعها هوية املحلة السياسية
العامة بغض النظر عن التوجهات السياسية الجزئية الناشئة ضمن املحلة نفسها إذا ما تناولنا حالة االستقطاب املتولدة
بين مجتمعات معارضة لألسد وأخرى موالية له وثالثة ذات رؤى إثنية أو طائفية.
أما مستويات املحافظات فتستمد هويتها السياسية من هوية الوحدات اإلدارية التابعة لها سواء كانت مهجرة أو
قائمة ضمن حدودها اإلدارية األمر الذي يدفع بأهمية تمثيل أكثر من  7مليون نازح داخل األراض ي السورية ،حتى ال
يضيع صوتهم السياس ي وال يحتكر نظام األسد تمثيلهم وصبغ مناطقهم بهويته السياسية وخاصة حين يتم طرح شكل
الحل السياس ي من خال شراكات محلية من األدنى إلى األعلى ،وضمن هذا التفصيل تزداد أهمية تحول مجالس
املحافظات من حالة الدفع السياس ي وتمثيل الهوية السياسية إلى حالة املشاركة الفعلية في صنع القرارالسياس ي.
يمكن التمييز هنا بين سياقين أساسيين :سياق املحافظات الخاضعة للسيطرة السياسية للنظام بأجزاء كبيرة منها
ً
ً
(دمشق – حماه) أو كليا (السويداء –طرطوس)؛ وسياق املحافظات الخارجة عن سيطرته كليا (إدلب) أو بأجزاء
كبيرة منها (درعا)،يزداد في السياق األو دور مجالس املحافظات السياس ي ومدى قدرتها على التعبير عن هوية املحافظة
السياسية من خال تمثيل الوحدات املحلية األدنى الخاضعة للنظام (على مستوى الطبقة املناوئة للنظام )والخارجة عن
ً
ً
سيطرته تمثيال يشمل هذه الوحدات جميعا ،في حين يتراجع دور هذه املحافظات في الشراف على قطاع الخدمات والدارة
ويقتصر على عمليات املأسسة التحضيرية (للمرحلة القادمة) والشراف على التوثيق املؤسس ي والحقوقي ورعاية شؤون
املهجرين والناشطين في املناطق الخاضعة لسلطة النظام السياسية قدر املستطاع وإدارة عمليات الغاثة ،فيما ال يقتصر
ً
ً
الفعل السياس ي في السياق الثاني على دور مجالس املحافظات بل تلعب الفصائل العسكرية بمجموعها دورا أساسيا في
صناعة الفعل السياس ي وعليه يجدر االهتمام في هذا السياق بتشكيل مجالس لقيادة املحافظات تضم مجالس
املحافظات والفصائل العسكرية القائمة بها على أساس أن الفعل العسكر في الحالة السورية بشكل عام ينطلق من
ً
حالة محلية أو من حالة فصائلية عابرة للحدود الدارية يقابلها في بنية النظام حالة محلية أيضا وحالة الجيش الرسمي،
وتأخذ مجالس املحافظات في هذا السياق دورها بشكل كامل في تمثيل كامل سكان املحافظة املدنيين (السكان الغير
املسجلين في ذاتيات الفصائل العسكرية)،وفي إدارة الخدمة وتوفيرها وفي الشراف على الشرطة املحلية ،في حين ششارك
في مجلس القيادة على مستوى املحافظة في تمثيل القرار السياس ي لهذه املحافظة إضافة إلى القوى العسكرية
والشخصيات الوطنية األخرى في املحافظة.
لقد تمكن الفاعلون الدوليون واإلقليميون الرئيسيون من تطويع املسارات السياسية املعقدة ،من خالل فتح خطوط
التفاوض مع املستويات املحلية الدنيا (فصائل محلية بشكل أساس ي) ،في محاولة لتفكيك الكمون السياس ي للكتلة
االجتماعية املمناعة لشكل الحل السياس ي املطروح وبالشكل الذي يمنح هذا الحل مشروعية وديمومة ،خاصة فيما
يتعلق باملسائل العالقة ( مسألة بقاء األسد – تطبيق العدالة االنتقالية – الالمركزية ...إلخ) مما يعني تفريغ الفعل
السياس ي املعارض على املستوى الوطني العام من مضمونه ومحتواه وتبديد مصادر قوته وذلك ببناء الحل النهائي على
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مجموعة من الحلو الجزئية بعدد البلديات الصغرى التي يمكن أن تتواصل معها قاعدة حميميم أو مناطق خفض
التصعيد التي ترسمها األستانة.
في الحلو يمكن الحديث عن الحد من ظاهرة الهشاشة البنيوية التي تعتري هيكلة العالقة بين مجالس املحافظات
واملجالس املحلية الفرعية ،وذلك من خال إعادة النظر في تمثيل هذه األخيرة بصورة حقيقية وشاملة في مستويات
مجالس املحافظات كما يجب تفعيل الدور الرقابي اإللزامي ملجالس املحافظات في الرقابة على عمليات االنتخابات
املحلية والحد من تشكيل مجالس محلية بأسلوب التعيين بدعوى وجود توافق هو في حقيقته غير واقعي في كثير من
األحيان وإنما مبني على التسلط االجتماعي للمرجعيات والوجاهات العائلية والقيادات املجتمعية ،إضافة إلى ضبط
الدورات االنتخابية من قبل املحافظة للمجالس الفرعية ومن قبل وزارة الدارة املحلية ملجالس املحافظات ،يضاف إلى
ذلك أهمية التشديد على مدنية املشاركين في هذه املؤسسات  ،وقدرة مجالس املحافظات على ضبط عمل منظمات
املجتمع املدني ضمن محددات وطنية ،ووجود بيئة قانونية ناظمة للعمل املدني بجناحيه الرئيسيين (املجالس املحلية –
منظمات املجتمع املدني) وعلى مستوى القرار السياس ي املحلي ينبغي انتزاع ملف املفاوضات املحلية من يد الفصائل
املحلية واملجالس املحلية وإحالته إلى مجالس املحافظات أو مجالس قيادة املحافظات إن وجدت  ،بهدف قطع الطريق
على التفاوض املحلي وحصره باملستويات السياسية العليا.
بقي أن نقو إن هذه الرؤية تمثل نقلة من حالة الصيغة املناطقية املحلية املفرطة التي تميز حالة القرار والفعل
ً
ً
السياس ي واإلداري للغالبية املناهضة للسد ،إلى حالة أكثر تفاعال واتساقا ومأسسة على املستوى السياس ي (إطار
سياس ي وطني تمثيلي ) والتنفيذي (حكومة كفاءات ) ،والتي تنزاح فيها املمارسة السياسية ملجالس املحافظات ومنظمات
املجتمع املدني والهيئات الثورية لصالح الدفع السياس ي وتتفرغ الفصائل املحلية لضمان األمن املحلي ،األمر الذ يتاح
املجا للتباحث الوطني في صيغ التفاعل والضبط السياس ي الجديد والذ ينبغي له أن يصاغ بمحددات وطنية واضحة
يذوب فيه الفكر الفصائلي لصالح األطر الوطنية.
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