مقال2017/12/07:

حتل جملس أرحيا...وجمالس إدلب خائفة
"حكومة اإلنقاذ" ُّ
الباحث :أيمن الدسوقي

ُ ّ
شكلة في إدلب ،قرا ًرا ّ
بحل املجلس املحلي ملدينة أريحا،
أصدرت "وزارة اإلدارة املحلية والخدمات" في "حكومة اإلنقاذ" امل
معلنة في الوقت ذاته عن تشكيل مجلس جديد يتبع لها واعتباره الجهة الوحيدة املمثلة للمدينة ،في حين أعلن املجلس
ً
مؤكدا على شرعيته املستمدة من أهالي املدينة ،بوصفهم الجهة الوحيدة املخولة ب ّ
حل
املنحل في بيان رسمي رفضه للقرار،
املجلس أو إيقاف عمله.
وتتخوف بقية املجالس املحلية في محافظة إدلب من املصير نفسه ،خاصة في ظل ما يمارس عليها من ضغوط خدمية
وأمنية ناجمة عن مساعي"حكومة اإلنقاذ" إلحكام سيطرتها الخدمية والتنظيمية على محافظة إدلب ،وما يعنيه ذلك من
ً
إنهاء التجربة الديموقراطية الناشئة ،املُ ّ
عبر عنها باملجالس املنتخبة محليا.
وتشكلت "حكومة اإلنقاذ" مطلع تشرين الثاني/نوفمبر ،كأحد مفرزات "املؤتمر السوري العام" الذي ُع ِق َد في
أيلول/سبتمبر ،وتم اختيار محمد الشيخ لرئاسة الحكومة ،ليقوم بدوره باإلعلن عن تشكيلته املكونة من  11وزارة و4
ً
هيئات مركزية ،عقب نيلها الثقة من قبل "الهيئة التأسيسية" املكونة من  36عضوا .األسباب الدافعة لتشكيل "حكومة
االنقاذ" ،اختصرهما الشيخ في سببين سياس ي وخدمي :فإما السياس ي فيتمثل بالتصدي للمؤامرات التي تحاك إلجهاض
الثورة السورية من خلل مؤتمرات أستانة وجنيف وسوتش ي ،وأما الخدمي فيقوم على تشكيل مرجعية خدمية مؤسساتية
قادرة على تطوير القطاعات الخدمية وتنظيم عملها.
لذا ،فقد سعت "حكومة اإلنقاذ "منذ يومها األول إلى احتكار القرار الخدمي والتنظيمي في محافظة إدلب وريفي حماة
ّ
وحلب ،من خلل تسلمها إدارة امللف الخدمي من قبل "هيئة تحرير الشام" ،وإصدارها قرارات لتنظيم الوضع الخدمي في
ً
املحافظة .هذا فضل عن إطلقها ملبادرات سياسية .وتولت "حكومة اإلنقاذ" ملفات الخدمات والقضاء والشرطة من
ّ
"اإلدارة املدنية للخدمات التابعة" لـ"هيئة تحرير الشام" ،كما حدث في تسلمها إدارة السجن املركزي في إدلب ،وتوليها
ً
مسؤولية اإلشراف على "القوة األمنية" التابعة سابقا لـ"جيش الفتح" و"الشرطة اإلسلمية "التابعة لـ"هيئة ترحرير الشام"،
مستفيدة من ايقاف الدعم عن "الشرطة الحرة" على خلفية اتهامات بعلقتها مع فصائل إسلمية متشددة.
كما أصدرت الوزارات الخدمية التابعة لـ"حكومة اإلنقاذ" قرارات تنظيمية ،كإلزام الصيدليات وأصحاب املستودعات
الطبية الحصول على ترخيص من مديريات الصحة التابعة لـ"االنقاذ" تحت طائلة فرض عقوبات بحق املخالفين كإغلق
ً
محلتهم ومصادرة محتوياتها .كذلك أصدرت "االنقاذ" قرارا بضم "جامعة حلب الحرة" إلى "مجلس التعليم العالي" التابع
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لها ،وما أحدثه ذلك القرار من موجة احتجاجات من قبل طلبة الجامعة .وإضافة ملا سبق ،أعلنت "اإلنقاذ" في تعميم
وزعته على املجالس املحلية بأنها الجهة الوحيدة املسؤولة عن املمتلكات واملنشآت العامة ،مطالبة املدنيين بإزالة التعديات
تحت طائلة املساءلة القانونية.
ولكي تتمكن "اإلنقاذ" من تنفيذ قراراتها وشرعنتها ،فهي بحاجة إلى االتكاء على املجالس املحلية .وفي هذا الصدد ،كان
ً
رئيسها محمد الشيخ ،قد قال عقب لقائه عددا من ممثلي املجالس املحلية ومنظمات املجتمع املدني العاملة في محافظة
ً
إدلب ،بأن حكومته ال تتدخل في عمل املجالس ويقتصر عملها على اإلشراف على املشاريع املمولة من قبل حكومته ،داعيا
في الوقت ذاته إلى ضرورة إجراء انتخابات للمجالس املحلية ومجلس املحافظة بحكم انتهاء مدة واليتها القانونية.
وهو موقف فسره بعض أعضاء املجالس بأنه محاولة من قبل "حكومة االنقاذ" للهيمنة على املجالس املحلية غير التابعة
ً
لها ،والتي ُيقدر تعدادها في قطاع إدلب ب ـ 22مجلسا ،في حين بلغ عدد املجالس التي تم العمل على إعادة هيكليتها أو
ً
ً
تكليفها من قبل "اإلدارة املدنية للخدمات" والتي أصبحت جزءا من "حكومة اإلنقاذ"  82مجلسا كان أخرها مجلس مدينة
أريحا املنتخب في نيسان/أبريل .2017
ً
وقد أحدث هذا القرار انقساما داخل مدينة أريحا بين مؤيد ومعارض ،واتهم بعض السكان املجلس املنحل بالفشل في
ً
إدارة امللف الخدمي للمدينة ،مبدين تفاؤلهم بقدرة املجلس الجديد على التعامل مع امللف الخدمي نظرا لتبعيته لحكومة
تمتلك السلطة واملوارد ،بينما أشاد قسم آخر من السكان باملجلس املنحل وبأنه نتاج عملية انتخابية حقيقية ،معربين
ّ
عن امتعاضهم لطريقة حله.
ّ
وولد قرار ّ
حل مجلس أريحا مخاوف لدى بقية املجالس املحلية املستقلة من أن تلقى املصير نفسه ،خاصة مجالس سراقب
ً
ورام حمدان وبنش ومعرة النعمان باعتبارها األكثر استهدافا بالضغوط من قبل "حكومة اإلنقاذ" في املرحلة املقبلة .وأمام
مساعي "االنقاذ "إلحكام سيطرتها على القرار الخدمي والتنظيمي في محافظة إدلب وريفي حماة وحلب ،تجد املجالس
تحد كبير ،يتصل بمدى قدرتها على االستمرار كتجارب ديموقراطية ناشئة في بحر متلطم من
املحلية نفسها أمام ٍ
الصراعات.

املصدر جريدة املدن اإللكترونيةhttps://goo.gl/zz8xXH :
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