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ً
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إدارة النظام للمحليات ..بماذا تخبرنا نتائج انتخابات اإلدارة املحلية

ملخص تنفيذي
ً
 كانت املركزية املعززة أمنيا خيار البعث في إدارة املجتمع والدولة ،وفي حين نجحت هذه املقاربة بتأمين استقرار نسبي
للنظام ،فإنها تسببت بتآكل الحوكمة وسخط املحليات.

ً
 تقوضت ترتيبات إدارة املحليات في عهد بشار األسد ،وظهر ذلك جليا بعجزها عن احتواء حراك  ،2011ليلجأ النظام
إلى تبني تكتيكات مؤقتة تهدف لترميم وإعادة بناء منظومة التحكم والسيطرة ،وفق القواعد القديمة التي أرس ى
دعائمها حافظ األسد.
 أعيد إنتاج دور البعث كقائد للدولة واملجتمع ،لكن بدون إقرار دستوري ،وذلك بهيمنته على نتائج انتخابات اإلدارة
املحلية ومكاتبها التنفيذية ،ويأتي ذلك رغبة من النظام في تعويم البعث كأداة مدنية للتعامل مع استحقاقات املرحلة
القادمة.
 ولجت إيران لعملية صنع القرار املحلي ،مستفيدة من أدواتها الخدمية وميليشياتها املحلية وتأطيرها للشيعة
ً
السوريين سياسيا على الصعيد املحلي ،وبذلك أصبح لها إمكانية التأثير على استحقاقات املرحلة القادمة عبر قنوات
رسمية دوالتية.
 غلب النظام وما يزال اعتبارات التحكم والسيطرة على اعتبارات الحوكمة في إدارته لشؤون املحليات ،األمر الذي
ً
يهدد بحدوث اضطرابات اجتماعية جديدة ،قد تحتاج وقتا للتعبير عن نفسها.

متهيد
أجريت انتخابات اإلدارة املحلية في أيلول  2018وذلك ألول مرة منذ اندالع الحراك االحتجاجي في  ،2011وذلك في املناطق
الخاضعة لسيطرة النظام السوري ،في حين تم تفعيل اإلجراءات القانونية واآلليات التنظيمية الالزمة في املناطق التي ما
ً
تزال خارج سيطرة النظام ،لتعلن النتائج ويصار إلى اعتمادها وإعالنها الحقا بمرسومين صادرين عن رئيس السلطة
التنفيذية .بغض النظر عن مصداقية االنتخابات ومدى شرعيتها وما اعتراها من مخالفات قانونية وتناقض في األرقام
املتداولة ،إال أنها توضح اآللية والعقلية التي يدير بها النظام املحليات ،كما أنها تفصح عن الشبكات املحلية الناشئة
للنظام وما هي القوى الوافدة إلى هذه الشبكات ،كذلك تكشف عن توجهات النظام للتعامل مع استحقاقات املرحلة
املقبلة وما هي التحوالت التي طالت بعض هياكل النظام الرسمية.
من هنا تستعرض هذه الورقة التحليلية إدارة النظام للمحليات في سياقات مختلفة ،وما هي التغيرات التي طرأت عليها منذ
ً
تولي حافظ األسد السلطة إلى استالم بشار األسد سدة الرئاسة ،وصوال إلى اندالع الحراك االحتجاجي وانتهاء باستعادة
النظام السيطرة على عدد من املحليات بفعل التدخل الروس ي والدعم اإليراني املباشرين ،ليصار إلى تسليط الضوء على
انتخابات اإلدارة املحلية ملا تتضمنه من مؤشرات على آلية النظام وعقليته في إدارة املحليات ،وذلك من خالل التطرق إلى
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إدارة النظام للعملية االنتخابية والسياق الذي جرت فيه ،وتحليل أبرز املؤشرات التي كشفت عنها نتائج االنتخابات،
وتداعياتها املحتملة على االستقرار االجتماعي.

النظام واحملليات :أمناط التحكم والسيطرة يف سياقات خمتلفة
اعتمد نظام البعث املركزية كنمط والقبضة األمنية كأداة إلدارة املحليات ،في حين لجأ إلى اختراقها عبر نشر شبكات
املحسوبية املحلية ،والتالعب بها بإثارة التنافس بين نخبها املحدثة والقديمة وإدارته ،وفي حين حافظت الترتيبات على
فعاليتها في عهد حافظ األسد ،بدأت بالتضعضع في عهد بشار األسد وهو ما ظهر بعجزها عن احتواء حراك املحليات
 ، 2011األمر الذي دفع النظام إلى تبني تكتيكات مؤقتة تصب في استراتيجيته الرامية إلى إعادة بناء منظومة التحكم
والسيطرة عبر تبني النموذج القديم إلدارة املحليات مع إجراء تعديالت طفيفة عليه.

التحكم ال احلوكمة يف إدارة احملليات
أدرك نظام البعث بأن استقراره في الحكم يستلزم منه اختراق املجتمعات املحلية والهيمنة عليها وإحكام السيطرة على
ً
الدولة ،لتكون املركزية املعززة أمنيا خيار البعث في إدارة املجتمع والدولة ،وفي حين نجحت هذه املقاربة بتأمين استقرار
نسبي للنظام ،فإنها تسببت بتآكل الحوكمة وسخط املحليات.
سعى نظام البعث منذ استيالئه على السلطة  1963إلى استبدال طبقة الوجهاء املحليين التي كانت متحكمة بالسياسات
املحلية عقب االستقالل بأخرى موالية له من ذوي خلفيات ريفية ،وقد مارس هؤالء نفوذهم املحلي الذي أتيح لهم
باعتبارهم وكالء للمركز ،وساهموا من خالل شبكات املحسوبية والزبائنية التي شكلوها واستثمروا بها بتعزيز هيمنة
النظام على املحليات ،حيث أصبح بمقدور الوجيه القروي املنتمي ألحد تشكيالت النظام الرسمية وشبه الرسمية (حزب
ً
البعث واالتحاد الفالحي) ،االنتفاع باملوارد التي أتاحها له النظام شخصيا ولصالح شبكاته الزبائنية ،لكنه باملقابل توجب
عليه إنفاذ توجهات النظام في قريته وحشد الدعم له إن لزم األمر عبر توظيف مكانته املجتمعية وتفعيل شبكاته
الزبائنية)1(.

لجأ النظام إلى تنظيم اإلدارة املحلية بشكل مركزي عبر إصدار قانون اإلدارة املحلية رقم  15لعام  1971وما أعقبه من
ً
مراسيم تشريعية وقوانين مكملة( ،)2والتي أوجدت هياكل هرمية متمركزة تنحدر جميعها من قيادة النظام نزوال إلى القرية
أو الحي ،حيث يعتبر املحافظ املعين بمرسوم صادر عن الرئيس ممثل السلطة التنفيذية على مستوى املحافظة واملسؤول
عن أعمال وحدات اإلدارة املحلية واإلدارات التابعة للوزارات والقطاع العام على مستوى املحافظة( ،)3كذلك وظف النظام
األطر اإلدارية على املستوى املحلي كقنوات إلدارة التنافس املحلي بين الوجهاء املحدثين والقدامى ،من خالل تعيينهم في
( )1فولكر بيرتس ،االقتصاد السياس ي في سورية تحت حكم األسد ،رياض الريس للكتب والنشر ،ط 1أذار ،2012 /ص 341
( )2أعاد القانون رقم  15لإلدارة املحلية النظر بالتقسيمات اإلدارية املتبعة في سورية والقائمة على ،محافظة ،منطقة ،بلدة ،لتصبح وفق القانون الجديد :املحافظة،
املدنية ،البلدة ،القرية ،كما تم تطوير القانون ( )15بتشكيل وزارة اإلدارة املحلية بموجب املرسـ ـ ــوم التشريعي رقم ( 27آب  ،)1971وإصدار الالئحة التنفيذية للقانون
بموجب املرسوم رقم  ،)1971( 2297واملرسوم التنظيمي رقم  1349لعام  1972وكذلك املرسوم رقم  283لعام .1983
( )3فولكر بيرتس ،االقتصاد السياس ي في سورية تحن حكم األسد ،ص.261
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ً
عضوية مجالس الوحدات اإلدارية دون إسناد أي صالحيات يعتد بها لهم في مجال صنع القرار ،والتي بقيت حكرا على
دمشق)4(.

ً
عالوة على ما سبق ،قام النظام باختراق املحليات بواسطة ثالثي البعث ورجل الدين واملخبر املحليين ،حيث شغل البعثين
مكانة متميزة في عضوية مجالس الوحدات اإلدارية( ،)5كما تولوا مهام التنسيق األمني مع األجهزة األمنية في وحداتهم اإلدارية
عبر أمناء الفروع ،كذلك مراقبة الوحدات املحلية بما أتاحه لهم القانون من صالحيات( ،)6باملقابل لعب بعض رجال الدين
ً
املحليين دورا في الترويج لخطاب النظام وحشد أنصاره لدعمه عند الضرورة ،ليتولى املخبر املحلي مهمة مراقبة املحليات
ً
سكانا وإدارة بالتنسيق مع األجهزة األمنية والتي تقاسمت فيما بينها وفق ترتيب أقرته قيادة النظام مسؤولية اإلدارة األمنية
للمحليات ،فكان أن عهد لألمن السياس ي اإلدارة األمنية ملدينة التل في ريف دمشق ،أما أمن الدولة فكانت له الصدارة في
إدارة ملف الحسكة والقامشلي ،لتكون املخابرات الجوية الفرع األقوى في إدارة مدينة حمص)7(.

غلب النظام اعتبارات السيطرة والتحكم في ترتيباته املحلية على اعتبارات الحوكمة ،حيث ساعدته هذه الترتيبات على
ترسيخ حكمه وحمايته في مواجهة هزات تعرض لها سيما في حقبة الثمانينات ،لكنها باملقابل أفضت إلى مركزية شديدة
تعوزها الكفاءة ويغلب عليها الفساد ومنفصلة عن مصالح املحليات.

آتكل الرتتيبات احمللية ومفرزاهتا
تآكلت ترتيبات إدارة املحليات في عهد بشار األسد في سياق تقوض العقد االجتماعي وتطبيق برامج اإلصالح االقتصادي،
وهو ما زاد من سخط املحليات معبرة عن ذلك باحتجاجات محلية معزولة تم التعامل معها ،لينفجر املوقف بحراك
ً
املحليات  2011وخروج عددا منها عن السلطة املركزية ،ليلجأ النظام إلى تبني تكتيكات مؤقتة مكنته من إعادة بناء ترتيباته
املحلية بتغليب اعتبارات التحكم على الحوكمة في إدارته للمحليات.
تولى بشار األسد السلطة بحلول  ،2000وكان عليه التعامل مع التركة الحرجة التي ورثها عن ابيه فيما يتعلق بحالة
ً
االنسداد السياس ي وأزمتي النمو االقتصادي والتنمية وتأكل الحوكمة في الدولة ،ليلجأ إلى معادلة االقتصاد أوال عبر تبني
إجراءات لتحرير االقتصاد بغية رفع معدالت النمو واسترضاء النخبة الصاعدة من رجال األعمال ،ويمكن مالحظة ذلك
بثورة املراسيم والتشريعات االقتصادية (بلغت  1200مرسوم وقرار بين  )) 8( 2005-2000التي أعادت تعريف الدور

( )4خضر خضور ،الحروب املحلية وفرص السالم الالمركزي في سورية ،مركز كارنيجي ،تاريخ  ،2017-03-28رابط إلكتروني https://bit.ly/2PatNYi
( )5تنص املادة ( )10على أن املجالس املحلية تتكون من ممثلين عن الفئات التالية( :الفالحين ،العمال ،الحرفيين ،صغار الكسبة ،املعلمين ،الطلبة ،الشبيبة ،النساء ،املهن
الحرة التي تضم؛ االطباء ،الصيادلة ،املهندسين ،املهندسين الزراعيين ،املحامين ،أطباء االسنان ،رجال الفكر والفن والصحافة) باإلضافة إلى الفئات األخرى وتشمل:
موظفي الدولة وسائر الجهات العامة ،العاملين في الحقول االجتماعية واالقتصادية وغير ذلك من الفئات التي تحددها الالئحة التنفيذية ،وهي تؤكد على أن ال تقل نسبة
تمثيل الفالحين والعمال والحرفيين وصغار الكسبة في املجالس املحلية عن  .%60وبما أن الحزب كان قد هيمن على كل االتحادات ،النقابات واملنظمات الشعبية في البالد،
ً
فقد باتت نتائج االنتخابات املحلية معروفة سلفا.
( )6للمزيد مراجعة ،اإلدارة املحلية في مناطق سيطرة النظام السوري ،دراسة منشورة ضمن كتاب بعنوان حول املركزية والالمركزية في سورية بين النظرية والتطبيق ،مركز
عمران للدراسات االستراتيجية ،تاريخ  ،2018-09-28ص .164-163رابط إلكتروني https://bit.ly/2N7mnQH
( )7حوارات أجراها الباحث مع سكان من هذه املناطق بواسطة وسائل التواصل االجتماعي ،تاريخ .2018-10-18
( )8محمد الباروت ،العقد األخير في تاريخ سورية /جدلية الجمود واإلصالح ،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،ط ،2010 1ص .48
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االقتصادي للدولة ،وعززت من دور ممثلي التيار التحريري (مؤيدو ورجال القطاع الخاص الذين توزعوا على تحالفين
رئيسين هما شام القابضة (( ))9وسورية القابضة (( )))10وحلفائهم في اإلدارة واالقتصاد.
انعكس التحول السابق بتعطيل تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة ( )2010-2006املصاغة وفق نموذج تحريري لالقتصاد
محكوم بضوابط تنموية وبمقاربة إصالح مؤسساتية ،حيث تم حذف شق اإلصالح املؤسس ي منها وعرقلة تنفيذ ما تبقى
رغم تبنيها وإقرارها بصيغتها املعدلة باملؤتمر القطري العاشر لحزب البعث (حزيران ،)2005 /في حين تم تبني سياسات
ليبرالية محابية ملصالح نخبة رجال األعمال الجدد املتحالفين مع النظام)11(.

قاد هذا التحول إلى تراجع دور الدولة كمعيل وتقويض العقد االجتماعي الذي قام عليه النظام ،كما ساهم التحرير
االقتصادي ببروز حلفاء لرجال األعمال على املستوى املحلي ،كذلك تقليص دور البعث واملنظمات املتفرعة عنه لصالح
دور متزايد للجمعيات الخيرية واملنظمات غير الحكومية( ،)12واملحصلة تقويض الترتيبات املحلية التي أرس ى دعائمها حافظ
ً
األسد سابقا ،وهو ما انعكس بتغير موازين القوى داخل املحليات وتزايد سخطها تجاه إدارة دمشق ،األمر الذي ظهرت
مؤشراته بمواجهات معزولة النطاق بين ممثلي السلطة املركزية والسكان املحليين كما حصل في معربا  )13(2006والرحيبة
 )14(2009على سبيل املثال.
تجاهلت قيادة النظام تقارير األجهزة األمنية بخصوص سخط السكان املحليين ومطالب املحليات ،أو ربما أخفت تلك
األجهزة الوقائع وتالعبت بالتقارير املرسلة للقيادة( ،)15وتخلص كال الروايتين لنتيجة مفادها عدم إدراك القيادة لحالة
االحتقان القائمة في املجتمع السوري والسخط املتراكم تجاه إدارة النظام وقياداته ،وهو ما دفع بشار األسد للقول بأن
سورية محصنة ضد ما حدث في مصر وتونس)16(.

أخطأت قيادة النظام في قراءة املوقف وفشلت محاوالتها في احتواء حراك املحليات ،عبر تفعيل شبكاتها املحلية واالعتماد
ً
على الوجهاء املحليين ممن فقدوا كثيرا من نفوذهم خالل السنوات السابقة ،وكذلك عبر إصدار املرسوم التشريعي رقم
 107املتضمن قانون اإلدارة املحلية لعام  2011بغية استرضاء املحليات ولكن دون جدوى ،حيث خرجت العديد من
املحليات عن سلطة دمشق وأوجدت بدورها هياكل حوكمية مفرطة بالمركزيتها وطابعها املحلي ،وهنا لجأ النظام إلى
تكتيكات مؤقتة إلدارة املحليات سواء في املناطق التي بقيت خاضعة لسيطرته أو تلك التي خرجت عن سيطرته ،حيث وسع
النظام في مناطقه على نحو كبير عدد الوسطاء املحليين_ كل من يقوم بدور الوسيط بين املجتمع املحلي والسلطة املركزية،
ً
وغالبا ال ينتمون ملؤسسات رسمية بمعنى رجل الدين املحلي وكبار العائالت وقيادات العشائر هم وسطاء محليين_
( )9شركة شام القابضة ،موقع االقتصادي ،رابط إلكتروني https://bit.ly/2MA8ezS
( )10شركة سورية القابضة ،موقع االقتصادي ،رابط إلكتروني https://bit.ly/2BuhiQg
( )11محمد الباروت ،العقد األخير في تاريخ سورية /جدلية الجمود واإلصالح ،ص .51-49
( )12هايكو ويمن ،مسيرة سورية من االنتفاضة املدنية إلى الحرب األهلية ،مركز كارنيجي ،تاريخ  ،2016-11-22رابط إلكتروني https://bit.ly/2guLsVt
( )13مواجهات بين الشرطة واملواطنين في معربا ،الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ،تاريخ  ،2006-04-04رابط إلكتروني https://bit.ly/2NOpHR8
( )14عساف عبود ،بعد مواجهات مع الشرطة ،عودة الهدوء لبلدة الرحيبة السورية ،بي بي س ي العربية ،تاريخ  ،2009-06-03رابط إلكتروني https://bbc.in/2RX25gx
( )15أطلع الباحث على عدة تقارير أمنية بخصوص وضع املحليات بحكم عمله سابقا في مركز الشرق للدراسات التي كانت ترد إلى إدارته مثل هكذا تقارير ،وبحوار تم بين
الباحث وأحد مسؤولي املركز قال األخير؛ أن عقلية املسؤولين عن األجهزة األمنية تحول دون إيصال الصورة الحقيقة للواقع إلى القيادة مخافة أن يؤثر ذلك على مناصبهم".
( )16عادل الطريفي ،رأي األسد في االحتجاجات املصرية والتونسية ،الشرق األوسط ،تاريخ  ،2011-02-02رابط إلكتروني https://bit.ly/2AheAMO
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ملساعدته على التصدي إلى الديناميكيات املتغيرة بسرعة للنزاع( ،)17كما لجأ إلى تدمير البدائل( )18التي نشئت في املحليات
ً
ً
ً
سواء من خالل التشويش عليها إداريا وخدميا وإبقاء السكان املتواجدين فيها معتمدين عليه فيما يتعلق بالحصول على
الخدمات األساسية التي توفرها مؤسسات الدولة كالوثائق الرسمية ،أو بتشكيل شبكات محلية موازية في مناطق سيطرة
املعارضة مكونة من تكنوقراط وبعثيين سابقين وتجار محليين وقادة دينيين ،وتوظيفهم إليجاد رأي عام محلي مؤيد وداعم
لعودة النظام كما حدث في مناطق املصالحات املحلية كمدينة التل ،أو بتدمير الهياكل الحوكمية بواسطة الحصار
والتدمير العسكري كما حصل في شرق حلب على سبيل املثال.
تمكن النظام من استعادة السيطرة على العديد من املحليات عقب التدخل الروس ي ،بواسطة القوة العسكرية وتكتيكات
الحصار ،أو عبر املصالحات املسبوقة بإجراءات عسكرية ،وكان يلجأ النظام عقب سيطرته على املحلة إلى تفكيك شبكات
املعارضة املحلية وهياكلها التي كانت قائمة باعتبارها مصدر تهديد محتمل ،مع اإلبقاء على عناصرها كأفراد ممن قاموا
ً
بتسوية أوضاعهم أمنيا وتوظيفهم في إجراءات انتقالية ذات طبيعة أمنية ،لحين تمكنه من إعادة فرض هياكله وترتيب
شؤون املحلة وفق قواعد اللعبة القديمة ذاتها ،أي عودة اإلدارة األمنية للمحليات ،واختراقها من خالل شبكات املحسوبية
املحلية التي توسعت بضمها وافدين جدد من تجار وقادة ميليشيات ورجال دين ووجهاء محليين برزوا خالل الصراع،
كذلك ربط املحليات باملركز من خالل هيمنة البعث على إداراتها املحلية.
يلقي مثال مدينة التل في ريف دمشق الضوء على هذه الديناميكية ،حيث قام النظام بحصار املدينة عقب خروجها عن
ً
ً
سيطرته منذ منتصف  ،2012وجعلها تعتمد عليه خدميا وإداريا بما قوض من فرص نجاح معارضتها بتشكيل إدارة محلية
ناجحة ،وقد وظف النظام هذه االعتمادية لتعزيز مواقع املواليين له داخل املدينة ممن شغلوا عضوية لجنة املصالحة
املحلية (تشكلت بحلول  )2013إلى جانب وجهاء محليين لم يكونوا محسوبين على النظام ،وحينما قرر النظام استعادة
املدينة لجأ إلى استعراض قوته العسكرية واستثارة الرأي العام املحلي ضد فصائل املعارضة املحلية عبر مواليه ،ليتم
التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية  2016يقض ي بخروج فصائل املعارضة املحلية غير الراغبين بتسوية أوضاعهم إلى إدلب،
في حين تم استيعاب جزء ممن قاموا بتسوية وضعهم بترتيبات أمنية محلية "لجنة حماية مدينة التل" والتي لم تعمر
ً
طويال ،حيث تم حلها مع عودة جهاز الشرطة واألمن السياس ي ملمارسة مهامهم في املدينة ،كما قام النظام بترميم شبكته
املحلية عبر ضم قوى جديدة لها من وجهاء محليين وممثلي عائالت كبرى ومتزعمي ميليشيات محلية برزوا خالل الفترة
السابقة واإلقرار بدورهم كوسطاء بينه وبين أهالي املدينة ،ليتوج النظام سيطرته بهيمنة البعث على مقاعد مجلس مدينة
التل ومكتبها التنفيذي)19(.

( )17خضر خضور ،الحروب املحلية وفرص السالم الالمركزي في سورية.
( )18للمزيد مراجعة ،خضر خضور ،إمساك نظام األسد بالدولة السورية مركز كارنيجي ،تاريخ  ،2015-07-08رابط إلكتروني https://bit.ly/2EtgyOt
( )19اعتمد الباحث على متابعته مللف مدينة التل بحكم كونه من سكان املدينة.
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انتخاابت اإلدارة احمللية ومفرزاهتا :تعومي البعث وولوج إيران املشهد احمللي
أجريت انتخابات اإلدارة املحلية في أيلول  2018ألول مرة منذ اندالع الحراك االحتجاجي ،وذلك في املناطق الخاضعة
لسيطرة النظام السوري ،في حين تم تفعيل اآلليات القانونية واتخاذ اإلجراءات التنظيمية الالزمة الختيار ممثلين عن
املناطق ا لتي ال تزال خارج سيطرة النظام ،لتسفر النتائج عن تصدر البعث ونجاح إيران في الولوج إلى عملية صنع القرار
املحلي.

إدارة العملية االنتخابية
أجريت انتخابات اإلدارة املحلية يوم السادس عشر من أيلول  2018بمشاركة ما يزيد عن  40ألف مرشح ،تنافسوا على
ً
ً
عضوية 18478مقعدا يشكلون بمجموعهم  1444مجلسا ،لتكون االنتخابات األولى من نوعها منذ اندالع الحركة
االحتجاجية  ،2011والتي بدء االستعداد لها على الصعيدين القانوني والتنظيمي منذ حزيران  ،2018تاريخ الدعوة إلجراء
انتخابات محلية عقب تبلور معطيات سياسية وميدانية شجعت النظام على إجرائها.
ً
أصدر بشار األسد املرسوم رقم  214القاض ي بتحديد  16من أيلول  2018موعدا النتخاب أعضاء املجالس املحلية(،)20
وسبق هذا اإلعالن إصدار املرسوم التشريعي رقم  172القاض ي بتعيين اللجنة القضائية العليا لالنتخابات( )21باعتبارها
املسؤولة عن اإلشراف على انتخابات مجالس اإلدارة املحلية بموجب املواد رقم ( )17-8من قانون االنتخابات العامة رقم
 5لعام )22(.2014
جاء اإلعالن عن االنتخابات في سياق تعزز املوقفين السياس ي وامليداني للنظام على حساب املعارضة وربما تم بإيحاء روس ي،
أما األهداف املتوخاة من إجراء االنتخابات فمتعددة ومنها)23( :

 .1التشويش على املسار السياس ي التفاوض ي وإفراغه من مضمونه عبر فرض أمر واقع.
 .2التحكم بمسارات إعادة اإلعمار على املستوى املحلي كما املركزي ،من خالل التأكيد على شرعية بنى اإلدارة املحلية
الناشئة ،ودورها كشريك مكمل للمركز في هذه العملية.

ً
 .3توسيع الشبكات املحلية للنظام باستيعاب القوى الناشئة واملؤثرة محليا ودمجهم باألطر اإلدارية للدولة ،عبر زيادة
ً
عدد وحدات اإلدارة املحلية من  1337وحدة إدارية يشغلها  17588عضوا في انتخابات  ،2011لتصل إلى 1444
ً
مجلسا بعضوية .18478
( )20املرسوم رقم  /214/لعام  2018القاض ي بتحديد السادس عشر من أيلول املقبل موعدا إلجراء انتخاب أعضاء املجالس املحلية ،موقع رئاسة مجلس الوزراء السوري،
رابط إلكتروني https://bit.ly/2Cr9oYq
( )21سمور إبراهيم ،الرئيس األسد يشكل اللجنة القضائية العليا لالنتخابات ،موقع سيريانديز ،تاريخ  ،2018-05-24رابط إلكتروني https://bit.ly/2ypCjJp
( )22تتولى اللجنة القضائية العليا لالنتخابات اإلشراف على االنتخابات وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقراتها واإلشراف على عملها ،وتسمية أعضاء لجان الترشيح
الخاصة باالنتخابات وتحديد مقراتها واإلشراف على عملها واإلشراف العام على إحصاء نتائج االنتخابات وإعالن النتائج النهائية لالنتخابات .أما بالنسبة للجان الفرعية
املشكلة فيناط بها تحديد مراكز االقتراع قبل سبعة أيام على األقل من يوم االنتخاب بالتنسيق مع الرئيس اإلداري ،واإلشراف املباشر على عمل لجان الترشيح املتعلقة
بانتخابات مجالس اإلدارة املحلية ،وعمل لجان املراكز االنتخابية وقبول انسحاب املرشح النتخابات مجالس اإلدارة املحلية ،وإعطاء الكتب املصدقة التي تمكن وكالء
املرشحين من متابعة العملية االنتخابية ومراقبتها واإلشراف على إحصاء نتائج االنتخاب الواردة من مراكز االنتخاب في الدوائر االنتخابية التابعة لها والبت في الطعون التي
تقدم إليها بشأن القرارات الصادرة عن لجان الترشح ومراكز االنتخاب.
( )23للمزيد مراجعة ،الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر حزيران  ،2018مركز عمران للدراسات االستراتيجية ،تاريخ  ،2018-07-12رابط
إلكتروني https://bit.ly/2OyzYWB
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استكملت االستعدادات إلجراء االنتخابات بإصدار الحكومة ووزارة اإلدارة املحلية والبيئة عدة قرارات وإجراءات تنظيمية
وإدارية تتصل بتحديد نسب تمثيل الفئات والدوائر االنتخابية وعدد أعضاء مجالس الوحدات اإلدارية ( ،)24لتباشر اللجان
االنتخابية عملها في املناطق الخاضعة لسيطرة النظام ،في حين تم تشكيل لجان ملحافظتي الرقة وإدلب في محافظة حماة
من قضاة ينتمون للمحافظتين ،وفيما يتعلق بإجراء االنتخابات في املناطق التي تم استعادتها ولم يسمح لسكانها بالعودة
ً
إليها بعد ،فقد أشار رئيس اللجنة القضائية العليا لالنتخابات إلى مسؤولية وزارة اإلدارة املحلية والبيئة لوجستيا عن
ً
تحديد املراكز االنتخابية بالتنسيق مع اللجنة كما حدث سابقا في االنتخابات التشريعية.
بلغ عدد طلبات الترشيح لعضوية مجالس الوحدات اإلدارية نحو  ،49096تم قبول  41482منها ممن استوفوا الشروط
القانونية املنصوص عليها في اللوائح والقوانين الناظمة لالنتخابات( ،)25وتفيد قراءة حركة الترشح بارتفاع غير مسبوق
لطلبات الترشح في األيام األخيرة من املدة القانونية املعلن عنها للترشح ،وفي حين برر النظام ذلك بعدم استكمال الراغبين
بالترشح لألوراق واملستندات القانونية املطلوبة ،أفادت رواية أخرى بانخفاض سقف توقعات السكان تجاه هذه
االنتخابات والمباالتهم حيالها ،وهو ما دفع حزب البعث إلى حث أعضائه على الترشح للتدليل على اإلقبال الشعبي على
هذه االنتخابات)26(.

املحافظة
دمشق
حلب
ريف دمشق
القنيطرة
السويداء
درعا
الالذقية
طرطوس
الرقة
الحسكة
ديرالزور
حمص
حماة
إدلب
العدد الكلي

عدد طلبات الترشح
لعضوية الوحدات اإلدارية

عدد املقاعد
املتنافس عليها

الوحدات اإلدارية في املحافظة

عدد املراكز
االنتخابية

محافظة

مدينة

بلدة

بلدية

4000

100

412

1

-

-

-

4200

2303

910

1

24

112

21

4630

2099

661

1

26

45

85

2050

381

150

1

2

16

12

1616

688

313

1

3

18

38

1100

1096

239

1

12

35

33

9400

1275

910

1

4

30

75

4500

1176

757

1

6

32

60

1500

628

---

1

11

11

11

3100

1742

770

1

7

55

91

1500

1387

113

1

20

43

33

5000

1636

1102

1

12

30

89

5000

2058

788

1

14

46

111

1500

1909

---

1

15

47

95

49096

18478

7125

14

156

520

754

جدول توزع الوحدات اإلدارية وطلبات الترشح وعدد املقاعد املتنافس عليها بحسب املحافظة ()27

( )24اإلدارة املحلية والبيئة تستعد النتخابات املجالس املحلية ،جريدة تشرين ،تاريخ  ،2018-07-05رابط إلكتروني https://bit.ly/2AEQoGE
( )25تتضمن شروط الترشح ،كل سوري أتم الخامسة والعشرين وغير املدان بجرم جنائي أو شائن ،واملتمتع بالحقوق املدنية والسياسية وكذلك بالجنسية السورية منذ
 10سنوات ،في حين تم استثناء الذين منحوا الجنسية السورية من املقيدين في سجالت أجانب الحسكة بموجب املرسوم  49من هذا الشرط
( )26حوار أجراه الباحث مع أحد املنظمين لالنتخابات املحلية بواسطة وسائل التواصل االجتماعي ،تاريخ املقابلة .2018-10-15
( )27تم تصميم الجدول بناء على تقرير رسمي أطلع عليه الباحث عن حركة الترشح النتخابات اإلدارة املحلية ،وقد تم إيراد الجدول مسبقا في تقرير الواقع الحوكمي وإعادة
اإلعمار في مناطق النظام السوري خالل شهر آب  ،2018مركز عمران للدراسات اإلستراتيجية ،تاريخ  ،2018-09-19رابط إلكتروني https://bit.ly/2NX2NLk
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أدلى ما يزيد عن  4مليون ناخب( ) 28بأصواتهم في االنتخابات من أصل  ،16.349.35أي ما نسبته  %25ممن يحق لهم
التصويت( ،)29في حين تفاوتت نسبة املشاركة على مستوى املحافظات فلم تتجاوز حاجز  %30في محافظة حمص( ،)30في
ً
حين بلغت حوالي  %50في محافظتي طرطوس ( ) 31وحماة ( ،) 32ويعزى سبب انخفاض املشاركة عموما إلى غياب أجواء
ً
املنافسة عقب صدور قوائم "الوحدة الوطنية" للبعث ،فضال عن انخفاض سقف توقعات الناخبين من مجالس اإلدارة
ً
املحلية في ظل هيمنة املركز على قراراتها وتحكمه بتمويلها وضعف صالحياتها ،ليتم إعالن النتائج الرسمية واعتمادها الحقا
بإصدار املرسوم رقم  3044املتضمن أسماء أعضاء مجالس املحافظات الفائزين بانتخابات اإلدارة املحلية ،وكذلك
املرسوم رقم  305املتضمن أسماء أعضاء مجالس مدن مراكز املحافظات الفائزين في انتخابات اإلدارة املحلية)33(.

مفرزات العملية االنتخابية
أظهرت نتائج االنتخابات وتشكيل املكاتب التنفيذية ملجالس الوحدات اإلدارية هيمنة البعث عليها ،بينما ولجت إيران في
عملية صنع القرار املحلي ،هذا وعكست النتائج تغليب النظام اعتبارات التحكم والسيطرة على الحوكمة في إدارته
للمحليات ،بما يمهد الطريق لحدوث اضطرابات جديدة.
 .1تعومي دور البعث
أسفرت نتائج االنتخابات عن هيمنة البعث على مجالس الوحدات اإلدارية ومكاتبها التنفيذية ،وقد سبق ذلك تغيرات
طالت املفاصل التنظيمية للحزب وأعضاء قياداته على مدى سنوات األزمة ،لتتوج عقب االنتخابات بتعديالت جوهرية
شملت النظام الداخلي للبعث وهيكليته ،لتشكل هذه الترتيبات رافعة لتعويم دور البعث كقائد للدولة واملجتمع للتعاطي
مع االستحقاقات القادمة ،لكن بدون إقرار دستوري.
ً
ً
ً
منح حزب البعث وضعا استثنائيا بوصفه "قائدا للدولة واملجتمع" بموجب املادة  8من دستور  ،1973حيث تم توظيف
ً
ً
الحزب ضمن البنية السلطوية للنظام باعتباره أداة للرقابة وشبكات الوصاية( ،)34في حين شهد دوره تراجعا ملحوظا في
عهد بشار األسد مع تنامي حضور التكنوقراط ورجال األعمال ،لتظهر لحظة  2011مدى تآكل دور الحزب مع عجز قياداته
وشبكاته الزبائنية على املستوى املحلي عن احتواء الحراك الناش ئ ،كذلك انحسار دوره لصالح تزايد دور مؤسستي الجيش
واألمن اللتين تصدرتا املشهد للتعاطي مع الحراك.
( ) 28محمد منار حميجو ،الخاسرون يطعنون بالنتائج خالل  5أيام من صدور املراسيم والقرارات .جريدة الوطن ،تاريخ  ،2018-09-23رابط إلكتروني
https://bit.ly/2Qyj6fu
( )29محمد منار حميجو ،الناخبون اإلناث أكثر من الذكور ...القائد للوطن أكثر من  16.349مليون مواطن يحق لهم االنتخاب الختيار مرشيحهم ،جريدة الوطن ،تاريخ -12
 ،2018-08رابط إلكتروني https://bit.ly/2yp6PDw
( )30إقبال ضعيف على انتخابات اإلدارة املحلية في سوريا ،الشرق األوسط ،تاريخ  ،2018-09-17رابط إلكتروني https://bit.ly/2MzS44U
( ) 31عضو في اللجنة القضائية لالنتخابات :الناخب وحده من يتحمل مسؤولية وصول املرشحين! ،موقع سناك سوري ،تاريخ  ،2018-09-19رابط إلكتروني
https://bit.ly/2Ce0lKf
( % 53 )32نسبة املقترعين النتخابات اإلدارة املحلية في حماه ،موقع سناك سوري ،تاريخ  ،2018-09-18رابط إلكتروني https://bit.ly/2ITAgl8
( )33مرسومان بأسماء أعضاء مجالس املحافظات ومجالس مدن مراكز املحافظات الفائزين بانتخابات اإلدارة املحلية ،وزارة اإلدارة املحلية وشؤون البيئة ،تاريخ -10-03
 ،2018رابط إلكتروني https://bit.ly/2OCL7Wq
( )34فولكر بيرتس ،االقتصاد السياس ي في سورية تحت حكم األسد ،ص 290
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فقد الحزب مكانته االستثنائية كقائد للدولة واملجتمع بإقرار دستور  ،2012واستمرت معاناة البعث بانهيار هياكله
ً
تدريجيا على مستوى املحافظات واملناطق بفعل الحراك ،كما خسر دعم قاعدته في العديد من املناطق التي شهدت حركة
ً
ً
ً
ً
احتجاجية كما في درعا وحمص( ،)35ليجد الحزب نفسه معزوال مجتمعيا وضعيفا مؤسساتيا وبدور هامش ي ضمن بنية
النظام.
حاول البعث احتواء الضغوط وإعادة التأسيس لدوره من جديد من خالل تشكيل كتائب للبعث( )36وإشراكها باملعارك
كقوات رديفة إلى جانب قوات الجيش والتي لم توفق في مهامها بسحق املعارضة املحلية ،كما عمل البعث على إعادة ترتيب
صفوفه عبر إجراء تعديالت تنظيمية وتعيينات جديدة فيما سميت ب ـ "التنظيف الذاتي" وفق تعبير بشار األسد( ،)37والتي
ً
استكملت الحقا بإجراء تعديالت جوهرية (نيسان )2017/طالت أعضاء قيادته القطرية ولجنتيه املركزية والحزبية(،)38
أعقبها حل القيادة القومية (أيار ،)39()2017 /لتتوج هذه اإلجراءات بتعديالت شملت النظام الداخلي للبعث خالل اجتماع
اللجنة املركزية لحزب البعث العربي االشتراكي في تشرين األول )40(.2018

أتاح تحول املوقفين امليداني والسياس ي لصالح النظام عقب التدخل الروس ي املجال أمام البعث الستعادة زمام املبادرة
ً
ً
داخليا ،مستفيدا من ميل النظام إلى تفعيل األدوات املدنية والسياسية للتعامل مع استحقاقات املرحلة القادمة كإعادة
اإلعمار ،ليبدأ البعث بترتيب أوراقه وحشد أدواته للتماش ي مع التوجه الجديد للنظام ،وذلك عبر تفعيل دوره املحلي من
خالل تنشيط شبكاته املحلية واستقطاب أعضاء جدد ممن برز دورهم خالل األزمة على الصعيد املحلي ،وتمكين سيطرته
على مجالس الوحدات اإلدارية ومكاتبها التنفيذية من خالل االنتخابات املحلية ،ويشار هنا إلى الدور املحوري لقيادات
بعثية منها عمار الساعاتي عضو القيادة القطرية رئيس مكتب الشباب القطري في تنظيم ملف االنتخابات املحلية وإعداد
قوائم "الوحدة الوطنية" بمعزل عن الحلفاء في الجبهة الوطنية التقدمية ممن أبدى بعضهم تذمره من إقصائية البعث(،)41
وبالتنسيق مع األجهزة األمنية التي انحصر دورها في عملية فلترة وتصنيف املرشحين)42(.

أسفرت االنتخابات عن فوز قوائم "الوحدة الوطنية" بغالبيتها البعثية ،ليواصل البعث هيمنته على مجالس الوحدات
اإلدارية عبر السيطرة على مكاتبها التنفيذية ،مع ميله لتجديد الثقة بعدد من الرؤساء السابقين ملجالس الوحدات
اإلدارية( ،)43ويكتمل مشهد هيمنة البعث على املحليات بانتماء جميع املحافظين إليه ،ليؤكد النظام بسلوكه هذا تغليب
اعتبارات الوالء والتحكم على اعتبارات الحوكمة.

( )35سهيل بلحاج ،بعث سورية لم َيعد الحزب الحاكم ،مركز كارنيجي ،تاريخ  ،2012-12-05رابط إلكتروني https://bit.ly/2yQ15C2
( )36للمزيد مراجعة ،يزن شهداوي ،كتائب البعث  ...قوة جديدة ملقاومة الثورة ،جريدة الحياة ،تاريخ  ،2014-06-06رابط إلكتروني https://bit.ly/2EzXUVe
( )37األسد :البعث "نظف نفسه" واإلسالم السياس ي سقط ،موقع البي بي س ي العربية ،تاريخ  ،2014-02-25رابط إلكتروني https://cnn.it/2NLIRqN
( )38اجتماع موسع للجنة املركزية لحزب البعث ،جريدة الوطن ،تاريخ  ،2017-04-23رابط إلكتروني https://bit.ly/2RZN3q6
( )39حل "القيادة القومية" بحزب البعث السوري وتشكيل مجلس جديد ،عربي  ،21تاريخ  ،2017-05-15رابط إلكتروني https://bit.ly/2Al6ByF
( )40للمزيد حول هذه التعديالت مراجعة ،بيان اللجنة املركزية لحزب البعث العربي االشتراكي ،الصفحة الرسمية لحزب البعث على الفيس بوك ،تاريخ ،2018-10-09
رابط إلكتروني https://bit.ly/2ySwKm6
( )41في سابقة تاريخية… حزب جبهوي ينسحب من االنتخابات ،سناك سوري ،2018-09-11 ،رابط إلكتروني https://bit.ly/2O7eRqh
( )42حوار أجراه الباحث مع أحد أعضاء حزب البعث بواسطة وسائل التواصل االجتماعي ،تاريخ .2018-10-15
( )43تم الخلوص إلى هذا االستنتاج عقب رصد قوائم الوحدة الوطنية وأعضاء املكاتب التنفيذية في عدد من مجالس الوحدات اإلدارية.
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االسم

املحافظة

االنتماء السياس ي

الخلفية القادم منها

بشر الصبان
محمد خالد الهنوس
عالء منير إبراهيم
عامر العش ي
همام صادق ديبات
طالل برازي
محمد الحزوري
صفوان أبو سعدى
إبراهيم خضر السالم
حسين دياب
على الجاسم
عبيد الحسن
عبد املجيد الكواكبي
جايز املوس ى

دمشق
درعا
ريف دمشق
السويداء
القنيطرة
حمص
حماة
طرطوس
الالذقية
حلب
إدلب
الرقة
دير الزور
الحسكة

بعثي
بعثي
بعثي
بعثي
بعثي
بعثي
بعثي
بعثي
بعثي
بعثي
بعثي
بعثي
بعثي
بعثي

رجل أعمال
عسكري
تكنوقراط
أمني
تكنوقراط
رجل أعمال
تكنوقراط
تكنوقراط
أمني
أمني
تكنوقراط
تكنوقراط
تكنوقراط
عسكري

االنتماء السياس ي للمحافظين وخلفياتهم املهنية

 .2إيران يف احملليات
ولجت إيران لعملية صنع القرار املحلي في عدد من املحليات ،مستفيدة من أدواتها الخدمية وميليشياتها املحلية وتفعيلها
ً
للشيعة السوريين سياسيا على الصعيد املحلي ،ولم يكن ذلك ليتم لوال موافقة النظام الضمنية ،وبذلك أصبح إليران
إمكانية التأثير على استحقاقات املرحلة القادمة عبر قنوات رسمية دولتية.
وسعت إيران من نطاق انخراطها وتأثيرها في الجغرافية السورية ،بحيث لم تقتصر على امليليشيات الشيعية الوافدة من
وراء الحدود ومستشاريها من األمنيين والعسكريين فقط ،وإنما توسعت لتشمل السكان املحليين ،حيث عملت إيران على
ً
االنخراط في شؤون املجتمعات املحلية مستفيدة من تآكل سلطة الدولة محليا وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاهها
لقلة مواردها ،وقد وظفت طهران عدة أدوات لبناء نفوذ لها على صعيد املحليات ،حيث وفرت عبر أذرعها الخدمية "جهاد
البناء" واإلنسانية "مركز الثقلين" مظلة من الخدمات املحلية والرعاية االجتماعية ،تركزت في مناطق تواجد الشيعة
السوريين سيما في نبل والزهراء وكال من ريف دمشق وحمص الغربي وفي حمص دمشق وحمص الغربي ،كما استهدفت
األحياء واملناطق الفقيرة سيما في محافظتي حلب ودير الزور( ،)44إضافة إلى تركيزها على مناطق انتشار منتسبي ميليشياتها
من الدفاع املحلي( ،)45ومن منتسبي الدفاع الوطني ممن تم حرمانهم من االمتيازات التي تقدمها الدولة "لذوي الشهداء"
باعتبارهم تشكيالت رديفة وليست نظامية)46(.

(ّ )44
تعرف على مهام منظمة "جهاد البناء" اإليرانية في دير الزور ،تلفزيون سورية ،تاريخ  ،2018-05-16رابط إلكتروني https://bit.ly/2OAwJhx
( )45افتتاح منظمة جهاد البناء االيرانية مشفى لرعاية جرحى الدفاع املحلي بـحلب ،الصفحة الرسمية لفيلق املدافعين عن حلب على الفيس بوك ،تاريخ ،2017-12-13
رابط إلكتروني https://bit.ly/2q488D8
( )46جرحى الدفاع الوطني يشكون عدم تسليمهم رواتبهم ،موقع سناك سوري ،تاريخ  ،2018-01-09رابط إلكتروني https://bit.ly/2PiOLEN
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كذلك لجأت إيران إلى تجنيد السوريين ضمن تشكيالت عسكرية تعرف ب ـ "الدفاع املحلي" ،والتي يتركز انتشارها في محافظة
حلب كفيلق املدافعين عن حلب ولواء الباقر ويغلب عليها املكون العشائري ،وعالوة على ما سبق قامت إيران بتعبئة
املجتمعات الشيعية املحلية من خالل تجنيدهم بحركات كشفية أبرزها كشافة اإلمام املهدي والوالية ،وتأسيس تشكيالت
عسكرية خاصة بهم كقوات الرضا في حلب ولواء اإلمام الرضا في حمص ،كذلك إنشاء املجلس اإلسالمي الجعفري األعلى
في سورية في .2012
تمكنت إيران وموالوها من نسج عالقات مع مسؤولي النظام املحليين من إداريين وبعثيين وكذلك الوجهاء املحليين خالل
نشاطهم املحلي ،حيث راعت إيران الترتيبات املحلية وعملت من خاللها ،في حين تعاطى املسؤولون والوجهاء املحليون مع
ً
إيران وموالوها باعتبارهم القوة األكثر تحكما في محلياتهم ،كما عملوا على توظيف الخدمات واملوارد التي توفرها إيران
ً
محليا ولدى مرؤوسيهم)47(.
لتعزيز مكانتهم
ً
استطاعت إيران استغالل عالقاتها الشخصية مع املسؤولين املحليين والبعثيين وثقلها املحلي لترشيح عددا من مواليها
لعضوية مجالس وحدات اإلدارة املحلية ،ولم يكن لهؤالء املرشحين أن ينجحوا لوال موافقة النظام وبدعم مباشر من
حزب البعث بحسب ما أفادت به بعض املصادر الصحفية( ،)48وبذلك بات إليران موطئ قدم في عدد من املحليات سيما
تلك التي يتركز فيها نشاطها املحلي بشكل مباشر أو من خالل وكالئها من السوريين)49(.

ً
يتيح انخراط إيران في املجتمعات املحلية لها إمكانية دمج هياكلها تدريجيا في صنع القرار املحلي ،والتأثير عليه واستغالله
ً
ً
في عملية إعادة اإلعمار ،فضال عن إمكانية توظيفه مستقبال في االنتخابات البرملانية.

( )47استغلت إيران وموالوها عالقاتهم الشخصية مع املسؤولين املحليين والحزبيين لدعم ترشيحهم النتخابات اإلدارة املحلية ،حيث تولت هياكل الحزب املحلية رفع األسماء
للقيادة املركزية ليتم إقرارها بالتنسيق مع األجهزة األمنية ،حوار أجراه الباحث مع أحد أعضاء حزب البعث بواسطة وسائل التواصل االجتماعي ،تاريخ .2018-10-15
( )48مجد الخطيب ،ماذا تريد إيران من انتخابات االدارة املحلية؟ ،موقع املدن ،تاريخ  ،2018-09-16رابط إلكتروني https://bit.ly/2OUKpmJ
( )49يذكر هنا نجاح علي النبهان "قائد فوج النيرب-دفاع محلي" كعضو عن مجلس مدينة حلب عن حي النيرب ،حيث كان لفوج النيرب وفيلق املدافعين عن حلب دور في
ً
متابعة الوضع الخدمي للحي والتواصل مع مجلس ي مدينة ومحافظة حلب ملعالجة مشاكل الحي .مثال من متابعة قائد فوج النيرب لشؤون الحي خدميا،
https://bit.ly/2J6HjGX
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إدارة النظام للمحليات ..بماذا تخبرنا نتائج انتخابات اإلدارة املحلية

اخلامتة
أرس ى النظام في عهد حافظ األسد دعائم استراتيجية املركزة األمنية في إدارة شؤون املحليات ،كما عمل على اختراقها عبر
نشر شبكات املحسوبية املحلية ،والتالعب بها بإثارة التنافس بين نخبها املحدثة والقديمة وإدارته ،وفي حين حافظت
الترتيبات على فعاليتها في عهد األسد األب ومكنته من تجاوز ضغوط محلية تعرض لها ،فإنها بدأت بالتآكل في عهد بشار
األسد في سياق تقوض العقد االجتماعي وتطبيق برامج اإلصالح االقتصادي ،التي طالت بآثارها السلبية املحليات معبرة
عن سخطها تجاه املركز باحتجاجات محلية معزولة النطاق تمكن النظام من احتوائها.
انفجر املوقف في  2011بحراك املحليات الناقمة على السلطة املركزية إدارة وقيادة ،وفشلت كل أدوات النظام وتنازالته
ً
في احتواء املوقف ،وعوضا عن تصويب العالقة بين املركز واملحليات واعتماد مقاربة تشاركية المركزية كبديل للمركزية
املقيتة التي كانت متبعة ،لجأ النظام إلى تكتيكات تحكم وسيطرة مؤقتة لحين استعادته السيطرة على املحليات وإعادة
ترتيب شؤونها وفق قواعد اللعبة القديمة ذاتها ،أي عودة اإلدارة األمنية اإلدارة األمنية للمحليات ،واختراقها من خالل
شبكات املحسوبية املحلية التي توسعت بضمها وافدين جدد من تجار وقادة ميليشيات ورجال دين ووجهاء محليين برزوا
خالل الصراع.
استكمل النظام تشييد ترتيباته املحلية بإجراء انتخابات اإلدارة املحلية ،بغض النظر عن مصداقية تلك االنتخابات
وشرعيتها وما شابها من انتهاكات قانونية ،وقد كشفت النتائج عن هيمنة البعث على املحليات من خالل سيطرته على
عضوية مجالس وحدات اإلدارة املحلية ومكاتبها التنفيذية ،كذلك لجوء البعث إلى ترميم شبكاته املحلية بضم شخصيات
ً
مؤثرة محليا ،ليستمر البعث بلعب الدور القائد للدولة واملجتمع دون إقرار دستوري ،وتأتي هيمنة البعث على املحليات
ً
وتعزيز دوره في مؤسسات الدولة في ظل مساعي النظام إلعادة تعويم دور الحزب داخليا كأداة مدنية وسياسية للتعاطي
مع استحقاقات املرحلة املقبلة.
كذلك كشفت النتائج عن ولوج إيران في املشهد املحلي السوري من خالل عضوية بعض مواليها لعدد من مجالس وحدات
اإلدارة املحلية ،وقد حققت إيران مرادها بما بنته من نفوذ محلي شيدته بأدوات خدمية وعسكرية ،تركز في مناطق انتشار
ً
ميليشياتها املحلية وفي املناطق املعدومة اقتصاديا ،كذلك في مناطق انتشار الشيعة السوريين ،ولم يكن إليران أن تنجح
ً
بمسعاها لوال موافقة النظام الضمنية على نجاح مواليها ،لتتمكن إيران بذلك من دمج هياكلها تدريجيا في عملية صنع
ً
ً
القرار املحلي ،والتأثير عليه واستغالله في عملية إعادة اإلعمار ،فضال عن إمكانية توظيفه مستقبال في االنتخابات
البرملانية.
ً
غلب النظام اعتبارات التحكم والسيطرة على اعتبارات الحوكمة في إدارته لشؤون املحليات ،ويبدو بأنه لم يستوعب جيدا
دروس سنوات األزمة ونتائجها ،وفي حين يمكن لهذه الترتيبات أن تنجح إلى حد ما بتأمين استقرار نسبي النظام ،إال أن
ً
بافتقادها للحوكمة والشرعية يهدد بحدوث اضطرابات اجتماعية جديدة ،قد تحتاج وقتا للتعبير عن نفسها بأشكال
متعددة.
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