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إن ضعــف مقبوليــة وشــرعية هيــاكل الحوكمــة المحليــة ،وديمغوغرافيــا القســر القائمــة فــي جغرافيــا التشــظي،
ً
مضافــا إليهــم غيــاب حــل سياســي بضمانــات دســتورية ،مــن شــأنه تعزيــز حالــة التشــظي المعبــر عنهــا بمناطــق
النفــوذ القائمــة ،بمــا يتضمنــه ذلــك مــن مخاطــر وتداعيــات تتجــاوز الجغرافيــا الســورية ،ولعــل الحــل يكْمُ ــن فــي
إطــاق مســار محلــي تفاوضــي بيــن مناطــق النفــوذ ،متكامــل ومضمــن فــي المســار السياســي التفاوضــي علــى
المســتوى المركــزي ،يؤســس بالمحصلــة لنظــام حوكمــي شــرعي ومقنــن.
مقدمة
كانــت الدولــة الســورية قبــل عــام  2011دولــة مركزيــة علــى صعيــد اإلدارة واالقتصــاد ،فســلطة اتخــاذ القــرار
متمركــزة فــي مؤسســات الدولــة بدمشــق دون غيرهــا ،كمــا هــو توزيــع المــوارد الــذي كان متحيـ ًـزا لمناطــق علــى
حســاب أخــرى ،ولصالــح شــبكات زبائنيــة ولمنفعــة رأســمالية المحاســيب ،وكان أن أدى ذلــك إلــى تــأزم العالقــة بيــن
ً
طريقــا للتعبيــر عــن نفســها فــي حــراك عــام  2011بأشــكال متعـ ِّ
ـددة،
المركــز والمحليــات ،وتشـكُّل مظلوميــات وجــدت
ترواحــت بيــن الســلمية والعســكرة.
أحدثــت مــا يزيــد عــن عشــر ســنوات مــن الحــراك فعلهــا فــي بنيــة الدولــة ومركزيتهــا ،صحيــح أن الدولــة لــم تنهــر
بعــدُ  ،ولكــن مركزيتهــا تالشــت لصالــح حالــة مــن التشــظي الجغرافــي والحوكمــي ،يصفهــا البعــض بأنهــا شــكل مــن
معبــرا عنهــا بمناطــق نفــوذ تديرهــا ســلطات بحكــم األمــر الواقــع ،ذات امتــدادات إقليميــة
أشــكال الالمركزيــة،
ً
ودوليــة وبمســميات متعـ ِّ
ـددة ،وعلــى الرغــم مــن حالــة الســيولة الشــديدة للحــدود الداخليــة بيــن مناطــق النفــوذ فــي
أساســا عــن العمليــات العســكرية الكبــرى ضــد فصائــل المعارضــة
الفتــرة بيــن عــام  2012وبدايــة عــام  ،2020الناجمــة
ً
ـبيا مــع تجميــد َّ
مؤقــت للصــراع ،ومؤشــر ذلــك هــو
وتنظيــم «الدولــة اإلســامية» ،فــإن هــذه الحــدود مســتقرة نسـ ًّ
ُّ
توقــف العمليــات العســكرية الكبــرى منــذ أكثــر مــن عــام.

يثــار النقــاش حــول حالــة التشــظي ومســار تحوالتهــا ومآالتهــا علــى الدولــة الســورية ونظــام حوكمتهــا ،ولعــل
ـول حالــة التشــظي إلــى فعــل ب َّنــاء
ذلــك مرهــون بشــروط عــدَّ ة ،يشــكِّل توافرهــا عوامــل حاســمة فــي إمكانيــة تحـ ُّ
يســاعد علــى إقامــة نظــام حوكمــي ،قــادر علــى التصــدي لتحديــات إعــادة بنــاء الدولــة وتمكينهــا مــن أداء
وظائفهــا األساســية ،وتصويــب العالقــة بيــن المركــز والمحليــات ،أمــا غيــاب هــذه الشــروط فمــن شــأنه تحويــل
حالــة التشــظي إلــى اتجــاه معاكــس ،باعتبارهــا فعـ ًـا
تهديميــا لمــا تبقــى مــن مقومــات الدولــة ،وذلــك بتعزيــز حالــة
ًّ
االنقســام بيــن المركــز والمحليــات ،وترســيخ التدخــل الخارجــي ،واســتقرار هيــاكل أمــراء الحــرب وشــبكات عالقــات
القــوة التــي أفرزهــا الصــراع فــي هــذه المناطــق .أمــا هــذه الشــروط فهــي :توافــر إطــار جغرافــي وديموغرافــي
متــوازن يشــكِّل قاعــدة إلقامــة نظــام حوكمــي تكاملــي ،ومســتوى مقبوليــة الهيــاكل الحوكميــة القائمــة فيهــا
وشــرعيتها وفعاليتهــا ،وإمكانيــة االســتثمار فيهــا إلنجــاز التكامــل العابــر لحــدود المحليــات ،واألهــم إطــار سياســي
علــى الصعيديــن المركــزي والمحلــي ،يؤســس لحالــة المركزيــة ونظــام حوكمــي مقونــن ومصــان دســتوريًّ ا.
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جغرافيا التشظي وديموغرافيا َ
الق ْسر
لتحــوالت عقــب انــدالع حــراك عــام  ،2011بفعــل سياســات
خضعــت الجغرافيــا والديموغرافيــا الســوريتان
ٍ
وأمنيــا ،لتكــون المحصلــة جغرافيــا األمــر
سياســيا
القــوة العســكرية ،وترتيبــات القــوى اإلقليميــة والدوليــة
ًّ
ًّ
الواقــع ،معبـ ًـرا عنهــا بمناطــق نفــوذ ال تتَّ ســق مــع الروابــط المصلحيــة للمجتمعــات المحليــة ،وديموغرافيــا َ
الق ْســر
بتشــوهاتها ومظالمهــا ،ومــا ســبق يشــكِّل تحديً ــا إلقامــة نظــام حوكمــي مســتقر ،بمظالمــه الكامنــة واختالالتــه
القائمــة.
منــذ عــام  ،2012بــدأ النظــام طوعً ــا أو كر ًهــا بفقــدان ســيطرته األمنيــة والعســكرية علــى عــدد مــن المحليــات،
ال ســيما فــي األريــاف لصالــح مناهضيــه ،وبــات خصومــه يســيطرون علــى حوالــي  %60مــن مســاحة ســوريا
ميدانيــا ،وإعــان «دولــة الخالفــة» مــن ِقبــل تنظيــم «الدولــة
بحلــول عــام  .2014وقــد دفــع تداعــي النظــام
ًّ
اإلســامية» فــي يونيــو /حزيــران ًّ ،2014
كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وروســيا إلــى إعــادة قراءتهمــا
وتغيــر آليــات تدخلهمــا مــن الدعــم الخلفــي إلــى االنخــراط المباشــر ،فــكان التحالــف الدولــي
للمشــهد الســوري،
ّ
ضــد تنظيــم داعــش فــي ســبتمبر /أيلــول  ،2014ثــم التدخــل الروســي العســكري فــي ســبتمبر /أيلــول  ،2015وقــد
أســهم كال الفعليــن فــي إعــادة رســم خرائــط مناطــق النفــوذ بطريقــة كان النظــام وقــوات ســوريا الديمقراطيــة
مســتفيدين منهــا علــى حســاب فصائــل المعارضــةً .
أيضــا ،قامــت موســكو بإطــاق أدوات دبلوماســية واالنخــراط
فــي ترتيبــات أمنيــة ثنائيــة ومشــتركة اتخــذت مســميات عــدَّ ة ،1لــم ُتثنهــا والنظــام عــن مواصلــة قضمهمــا
ً
لمناطــق ســيطرة فصائــل المعارضــة ،التــي وجــدت فــي التدخــل العســكري التركــي منــذ عــام 2016
فرصــة
للحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن مناطــق ســيطرتها ،وكذلــك تعزيزهــا.
تــم
عبثــت معــادالت القــوة ومصالــح القــوى الفاعلــة بالجغرافيــة الســورية بشــكل ٍ أ� ْف َقدهــا تكاملهــا ،حيــث َّ
ً
قائمــة قبــل عــام  2011بأخــرى ُمســتحدثة ،ال تراعــي التكامــل
اســتبدال التقســيمات اإلداريــة التــي كانــت
الجغرافــي وال تعكــس الروابــط التاريخيــة بيــن المجتمعــات المحليــة ،فــكان أن اســتحدثت اإلدارة الذاتيــة
أقاليــم ومقاطعــات 2دونمــا استشــارة الس ـكَّان المحلييــن ،كمــا لجــأت إلــى تقســيم مناطــق ســيطرتها فــي ديــر
بحجــة إرضــاء المكــون العشــائري وتســهيل تخديــم المنطقــة ،وهــو رأي
الــزور إداريًّ ــا إلــى أربــع مناطــق،
َّ
يتخوفــون مــن تداعياتــه فــي إثــارة الحساســيات
ال يتشــاطره منتقــدو اإلدارة مــن ســكَّان المحافظــة ،بــل
َّ
المناطقيــة والنزاعــات العشــائرية .واســتحدث النظــام ً
أيضــا عقــب إصــدار قانــون اإلدارة المحليــة  107فــي
أغســطس /آب  2011مــا مجموعــه  696وحــدة إداريــة جديــدة ،3فــي خطــوة عدَّ هــا معارضــوه وسـ ً
ـيلة للعبــث
بنظــام اإلدارة المحليــة وإعــادة تشــكيله َوفــق معاييــر الــوالء السياســي ،ال َوفــق معاييــر التكامــل الجغرافــي
واالقتصــادي.
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كذلــك يالحــظ اختــال توزيــع المــوارد االقتصاديــة بالتناســب مــع عــدد الس ـكَّان ،وحصــر حــق االنتفــاع بهــا
لصالــح مناطــق وهيــاكل وس ـكَّان دون آخريــن ،وهــو أمــر يُ ســهم فــي ترســيخ المظالــم االقتصاديــة ،وتعميــق
الفجــوات التنمويــة وتعطيــل التكامــل االقتصــادي بيــن الوحــدات الجغرافيــة ،حيــث تتحكَّــم ســلطات اإلدارة
الذاتيــة بالجــزء األكبــر مــن محصــول القمــح االســتراتيجي إلــى جانــب حوالــي  %80مــن نفــط وغــاز ســوريا،
فــي حيــن ال يقطــن فيهــا ســوى  %19مــن س ـكَّان ســوريا المقيميــن داخلهــا بحســب مركــز جســور للدراســات،4
بينمــا يقطــن حوالــي  %57مــن ســكَّان ســوريا بالداخــل فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري ،وال تغطــي
تحمــل
الكميــات المتبادلــة تجاريًّ ــا مــن النفــط والغــاز مــع بقيــة مناطــق ســوريا احتياجاتهــا ،ممــا يدفعهــا إلــى ُّ
يفســر األزمــات المتكــرِّ رة فــي قطــاع الطاقــة فــي هــذه
أعبــاء اســتيراد المحروقــات مــن الخــارج ،ولعــل ذلــك ِّ
المناطــق ،كمــا هــو قائــم فــي مناطــق ســيطرة النظــام .وســيكون مــن الصعــب علــى حلــب ً
أيضــا اســتعادة
ً
ســابقا ،دونمــا ربطهــا بأســواق المنطقــة الشــرقية ،خزانهــا مــن المــواد
مكانتهــا كمركــز اقتصــادي كمــا كانــت
الخــام الالزمــة لصناعاتهــا ،وكذلــك وصلهــا مــع شــبكاتها فــي ريفهــا القريــب وبوابتهــا علــى الســاحل غر ًبــا.
جغرافيــا مــع عمليــة إعــادة تشــكيل قســرية للنســيج الســكَّاني ال يســاعد
إن ترافــق تشــكُّل مناطــق النفــوذ
ًّ
الزمــا لالســتقرار الحوكمــي؛ إذ تشــكَّل النســيج الســكَّاني
علــى تحقيــق اســتقرار مجتمعــي يشــكِّل
ً
شــرطا ً
القائــم كنتــاجٍ لحــركات النــزوح القســرية الناجمــة عــن العمليــات العســكرية ،وعمليــات التهجيــر المتعمــدة

تــم تجريــف مناطــق
التــي مورســت بوعــي أو دون وعــي مــن ِقبــل أطــراف الصــراع .فعلــى ســبيل المثــالَّ ،
جغرافيــة مــن نســيجها الســكَّاني ،كمــا حــدث فــي كفريــا والفوعــة ،بموجــب اتفــاق المــدن األربــع ،وكذلــك
المهجريــن ،ومثــال ذلــك القانــون رقــم  10الصــادر عــن النظــام الســوري ،وال يبــدو
تمــت قوننــة مصــادرة أمــاك
َّ
َّ
ِّ
المهجريــن.5
تشــجع علــى عــودة
أمنيــا
َّ
أن مؤشــرات المشــهد األمنــي وســلوكيات الفاعليــن ًّ
أســهمت االنزياحــات الس ـكَّانية القســرية فــي تش ـكُّل نســيج س ـكَّاني هجيــن ،تطغــى عليــه الهويــات المحليــة
القائمــة علــى أ�ســس مناطقيــة وعرقيــة ودينيــة ،التــي تظهــر فــي ثنائيــات مــن نمــط نــازح /مقيــم ،عربــي/
ـاوت فــي الحقــوق والمعامــات والواجبــات ،التــي تجــد تعبيـ ًـرا
كــردي ،مســتوطن /مهجــر ،ومــا يســتتبعها مــن تفـ ٍ
لهــا فــي مصطلــح «مواطنــي الدرجــة الثانيــة» ،ولعــل الخطــر األكبــر يكْ ُمــن فــي تأطيــر السـكَّان الموجوديــن فــي
مناطــق النفــوذ بهويــات سياســية متطابقــة مــع هويــات وتوجهــات ســلطات األمــر الواقــع ،واتخــاذ ذلــك
ذريعـ ً
ـات انتقاميــة
ـة لممارســة أفعــال عنفيــة بحقهــم ،ومثــال ذلــك شــن غرفــة «عمليــات غضــب الزيتــون» عمليـ ٍ
فــي عفريــن ضــد مــا تصفهــم بــــ «مرتزقــة االحتــال التركــي» ،بمــا فيهــم المهجــرون قسـ ًـرا إلــى هــذه المناطــق.
نماذج حوكمية متباينة منقوصة الشرعية
عقــب عــام  ،2011تشـكَّلت هيــاكل حوكميــة بحكــم األمــر الواقــع إلــى جانــب الهيــاكل الرســمية القائمــة ،وتتقاســم
هــذه الهيــاكل وتتنافــس فيمــا بينهــا علــى أداء مهــام ووظائــف الدولــة ،وفــي حيــن زال العديــد منهــا نتيجــة
ضغــوط مركَّبــة داخليــة وخارجيــة ،فــإن أربعــة منهــا مــا تــزال قائمــة ،وهــي :حكومــة النظــام الســوري ،واإلدارة
اســميا للحكومــة المؤقتــة .تتبايــن هــذه
الذاتيــة ،وحكومــة اإلنقــاذ ،ومجموعــة المجالــس المحليــة التابعــة
ًّ
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الهيــاكل مــن حيـ ُ
ـث بناهــا التنظيميــة ومواردهــا وأدوارهــا ومســتويات اإلكــراه والفعاليــةَّ ،إل أنهــا متماثلــة فــي كونهــا
لتأثيــرات خارجيــة ُتضعــف اســتقالليتها.
منقوصــة الشــرعية وخاضعــة
ٍ
تتأســس منظومــة اإلدارة المحليــة الرســمية فــي مناطــق ســيطرة حكومــة النظــام َوفــق تراتبيــة هرميــة ِّ
ينظمهــا
َّ
القانــون رقــم  ،107وقــد أ�جريــت انتخابــات الختيــار أعضــاء اإلدارة المحليــة مرتيــن منــذ عــام  :2011األولــى فــي
ديســمبر /كانــون األول  ،2011أمــا الثانيــة فكانــت فــي ســبتمبر /أيلــول  .2018وكمــا هــو معتــاد ،فقــد جــرت االنتخابــات
خصصهــا النظــام
عامــة مــن الالمبــاالة ،كمــا حصــد حــزب البعــث دونمــا منافســة ُجـ َّـل المقاعــد ،التــي َّ
فــي ظــل حالــة َّ

هجــر والجــئ مــن المشــاركة فــي انتخابــات ،6 2018
مكافــأ ًة لمواليــه .وإذا مــا أخذنــا بعيــن االعتبــار حرمــان  5مالييــن ُم َّ
ـذ مــدى منقوصيــة شــرعية هــذه
وصعوبــة مشــاركة عــدد أكبــر مــن النازحيــن
داخليــا فــي هــذه االنتخابــات ،يظهــر عندئـ ٍ
ًّ
الهيــاكل القائمــة.
ُتظهــر عــدَّ ة أمثلــة ضعــف القاعــدة االجتماعيــة لمجالــس اإلدارة المحليــة هــذه؛ فعلــى ســبيل المثــال ،عجــز مجلــس
مدينــة التــل عــن تقديــم الخدمــات األساســية للبلــدة فــي ظــل ضعــف التمويــل المركــزي لــه ،وإحجــام السـكَّان المحلييــن
ماليــا؛ لفســاده وآليــة تشــكيله اإلقصائيــة ،وهــو مــا اضطــر النظــام إلــى القبــول
عــن التفاعــل مــع دعــوات دعمــه ًّ
بتشــكيل لجنــة للعمــل التنمــوي فــي يوليــو /تمــوز  ،2019مــن وجهــاء ورجــال أعمــال مســتقلين إلــى جانــب أعضــاء مــن
مجلــس مدينــة التــل ،وعلــى الرغــم مــن تبعيتهــا اإلداريــة لمجلــس المدينــة ،فإنهــا تتمتَّ ــع باالســتقاللية الماليــة التــي
مكَّنتهــا مــن تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الخدميــة للبلــدة.
ُتظهــر المؤشــرات تبايــن قــدرات مؤسســات الدولــة علــى الصعيديــن المركــزي والمحلــي ،وكذلــك منافســتها والتأثيــر
ـددة ،حيــث ُتعتبــر طوابيــر المحروقــات والخبــز مثـ ً
فــي قراراتهــا مــن ِقبــل جهــات متعـ ِّ
ـال لعجــز هــذه المؤسســات عــن
العامــة األساســية وإدارة الحيــاة اليوميــة للسـكَّان ،بــل إن هــذه المؤسســات ضعيفـ ٌ
ـة فــي بعــض المناطــق
توفيــر الســلع
َّ
أمــام ديناميــات الســلطات الســائدة ،كمــا هــو الحــال فــي طفــس ،التــي يقــوم قادتهــا مــن المعارضــة المســلحة ولجنــة
العامــةً .7
أيضــا،
المفاوضــات باإلشــراف علــى عمــل مجلــس المدينــة واالضطــاع بــدور محــوري فــي توزيــع الخدمــات
َّ
أدَّ ت االســتعانة بالميليشــيات واالتــكاء المتزايــد علــى روســيا وإيــران إلــى تنامــي تأثيــر هــذه األطــراف فــي المؤسســات
المركزيــة والمحليــة وبمســتويات متباينــة ،وهــو مــا يُ فــرغ الدولة مــن مضمونهــا ويُ ضعف ادعــاءات هياكلها باالســتقاللية.
تشــكَّلت منظومــة اإلدارة الذاتيــة بعــد سلســلة مــن التحــوالت بدأتهــا بإعــان حــزب  PYDتشــكيل اإلدارة الذاتيــة
ً
مســمى
الحقــا فــي ســبتمبر /أيلــول  2018علــى
عــام  ،2014تبعهــا اإلعــان عــن الفيدراليــة فــي عــام  ،2016لتســتقر
َّ
«اإلدارة الذاتيــة المشــتركة لشــمال وشــرق ســوريا» ،القائمــة علــى أقاليــم ومقاطعــات ،وســلطات تنفيذيــة وتشــريعية
وقضائيــة علــى مســتوى األقاليــم ،وهيئــات تنفذيــة محليــة فــي المســتويات األدنــى ينظمهــا «العقــد االجتماعــي».8
لــم تكــن اإلدارة الذاتيــة بمراحــل تطورهــا مشــروعً ا نابعً ــا مــن خيــارات الس ـكَّان المحلييــن بمــا فيهــم جــزء معتبــر مــن
الكــرد الســوريين ،بقــدر مــا كانــت إكرا ًهــا لهــم علــى تب ِّنــي رؤيــة «األمــة الديمقراطيــة» لحــزب العمــال الكردســتاني،9
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رغــم محــاوالت اإلدارة الذاتيــة شــرعنة نفســها بإجــراء انتخابــات ديســمبر /كانــون األول  ،2017ومــا ِّ
يدلــل
ً
علــى منقوصيــة شــرعيتها خالفهــا القائــم مــع المجلــس الوطنــي الكــردي الــذي ِّ
شــريحة مــن الكــرد
يمثــل
الســوريين ،حــول قضايــا المرجعيــة واإلدارة وملــف الحمايــة والدفــاع ،وكذلــك احتجاجــات العشــائر المســتمرة
ضدهــا فــي مناطــق ســيطرتها ذات الغالبيــة العربيــة ،كمــا فــي ديــر الــزور ،علــى خلفيــة قراراتهــا وقوانينهــا فــي
مجــال التعليــم واألحــوال الشــخصية غيــر المنســجمة مــع المنظومــة الثقافيــة والدينيــة لسـكَّان المنطقــة ،إلــى
جانــب تهميشــها المســتمر للعشــائر عــن إدارة المنطقــة.
يضــم أكثــر مــن  250ألــف شــخص،
ســمحت المــوارد االقتصاديــة لــإدارة الذاتيــة ببنــاء جهــاز بيروقراطــي
ُّ
بمــا فيهــم العاملــون فــي القطــاع األمنــي والعســكري ،فــي عــام  .10 2019ورغــم هــذه المــوارد والقــدرات،
هنالــك مؤشــرات علــى تمييــز واضــح فــي نوعيــة الخدمــات ومســتواها بحســب المناطــق؛ إذ إنهــا أفضــل فــي
الحســكة مقارنـ ً
ـوق اإلدارة الذاتيــة الســتقاللية قراراهــا ،تشــير دالئــل عــدَّ ة إلــى
ـة بديــر الــزور .11وفــي حيــن تسـ ّ
ســيطرة الــكادرو مــن منتســبي حــزب  PKKعلــى مفاصــل ُصنــع القــرار فــي جميــع مؤسســات اإلدارة وفــي
ً
فضــا عــن اعتمــاد اإلدارة الذاتيــة علــى الحمايــة األمريكيــة للبقــاء ومواجهــة التهديــدات
كل المســتويات،
األمنيــة.
اتخــذت المناطــق التــي تخضــع إلــى نفــوذ وإشــراف تركــي مسـ
ـميات عــدَّ ة ،اشــتُ َّقت مــن العمليــات العســكرية
ٍ
تمــت فيهــا ،وهــي :درع الفــرات ( ،)2017-2016وغصــن الزيتــون ( ،)2018ونبــع الســام ( ،)2019ويُ ضــاف
التــي َّ
لهــا منطقــة إدلــب الصغــرى والمعروفــة باســم «درع الربيــع» ( )2020بعــد تعــزز الوجــود العســكري التركــي
فيهــا .تــدار هــذه المناطــق مــن ِقبــل نموذجيــن لــإدارة لـ ٍّ
ـكل منهمــا مرجعياتــه القانونيــة والتنظيميــة :أحدهمــا

مركــزي فــي إدلــب ممثـ ًـا فــي حكومــة اإلنقــاذ (نوفمبــر /تشــرين الثانــي  )2017ذات الصــات غيــر المباشــرة
مــع هيئــة تحريــر الشــام ،أمــا النمــوذج اآلخــر فإنــه يفتقــد إلــى إطــار مركــزي وطنــي ،يقــوم علــى مجالــس
محليــة مركزيــة ذات مرجعيــات إداريــة وقانونيــة مختلفــة ،مرتبطــة بأخــرى فرعيــة وجميعهــا مســتقلة عــن
بعضهــا البعــض ،وإن بــدأت بالتواصــل مؤخـ ًـرا فيمــا بينهــا ،وترتبــط إداريًّ ــا بالواليــات التركيــة المحاذيــة لهــا،12
ومــا يعنيــه ذلــك مــن ضعــف ســلطة الحكومــة المؤقتــة عليهــا.
آليــات
أمنــي يتأ َّثــر
مختلفــة للتعييــن ،يحكمهــا منطــق
ويؤخــذ علــى هذيــن النموذجيــن اعتمادهمــا علــى
ٍ
ٍ
ٌّ

ـم إمــا بشــكل مباشــر مــن األعلــى أو مــن خــال رفــع ترشــيحات
بديناميــات محليــة وتدخــات خارجيــة ،تتـ ُّ
أمنيــا ثــم االنتقــاء منهــا ،األمــر الــذي ال يجعــل منهــا بالضــرورة ُمع ِّبــر ًة عــن
للمســتويات األعلــى ،ليتـ ّ
ـم فرزهــا ًّ
مصالــح الس ـكَّان المحلييــن ،ومثــال ذلــك ســماح مجلــس إعــزاز المحلــي للشــاحنات التركيــة بتفريــغ بضائعهــا
فــي مســتودعات الداخــل فــي إعــزاز بــدل تفريغهــا فــي المنطقــة العازلــة علــى الحــدود ،األمــر الــذي
أضــر
َّ
بمصالــح شــركات الشــحن وعوائــل الســائقين ،13دافعً ــا إياهــم إلــى تنظيــم مظاهــرات ضــد هــذا القــرار.
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نظريًّ ــا ،يقــع علــى عاتــق الهيــاكل الحوكميــة مســؤولية توفيــر الخدمــات المحليــةَّ ،إل أنهــا تفتقــر إلــى مــا يكفيهــا مــن
المــوارد لتأمينهــا فــي ظــل ريعيــة اقتصــاد مناطقهــا ومحدوديــة مواردهــا االقتصاديــة ،دافعً ــا إياهــا إلــى االعتمــاد
جهــات أخــرى لتأميــن الخدمــات بشــكل ٍ يضعــف فيــه هامــش اســتقالليتها ،ومثــال ذلــك اعتماديــة المجالــس
علــى
ٍ
المحليــة فــي مناطــق عمليــات الــدرع والغصــن والنبــع علــى الدعــم الــذي توفــره مؤسســات الواليــات والــوزارات التركيــة
ومنهــا ،TRC ،TIKA ،AFAD :وال يختلــف األمــر فــي مناطــق عمــل حكومــة اإلنقــاذ ،التــي مــا تــزال كيانــات منافســة
تؤمــن بعــض الخدمــات الرئيســة ،كمديريــة الصحــة ذات االســتقاللية اإلداريــة عــن الحكومــة المؤقتــة ،والمعتمــدة
لهــا ّ
ً
أيضــا علــى مــا توفــره الجهــات المانحــة لهــا مــن دعـ ٍـم غيــر مســتقر.
إطار تفاوضي غير مكتمل
ً
معلقــا دونمــا أفــق ،ومجتــز أ� فــي ظــل اقتصــاره راه ًنــا
مــا يــزال المســار السياســي التفاوضــي لتســوية األزمــة الســورية
علــى مســار اللجنــة الدســتورية بجوالتهــا الخمــس غيــر المثمــرة .وفــي ظــل ضبابيــة تموضــع الالمركزيــة فــي الســياق
التفاوضــي الراهــن ،وعــدم تفعيــل ســلة الحكــم االنتقالــي ،يبقــى مصيــر الهيــاكل الحوكميــة القائمــة بحكــم األمــر
مرتبطــا بمعــادالت القــوة ،ومهــددً ا دونمــا ضمانــات دســتورية يصوغهــا اتفــاق سياســي.
الواقــع
ً
ً
الحقــا وثائــق ومرجعيــات
انطلــق مســار الحــل السياســي لتســوية األزمــة الســورية ببيــان جنيــف  1عــام  ،2012لتزاحمــه
نفســه،
ـدءا مــن بيانــي فينــا  1و  2فــي عــام  ،2015ثــم قــراري مجلــس األمــن رقمــي  2245 /2249فــي العــام ِ
أخــرى بـ ً
كرســا توافقــات فينــا ،ليعقبهــا مســارا أســتانة فــي عــام  2016وسوتشــي فــي عــام  ،2018ووليدهمــا اللجنــة
واللذيــن َّ
الدســتورية فــي عــام  .14 2019لقــد تبايــن مفهــوم الحــل السياســي وشــكله وشــروطه وجدولــه الزمنــي بيــن مرجعيــة
تدريجيــا اختــزال الحــل السياســي مــن هيئــة حكــم انتقاليــة وإيجــاد بيئــة آمنــة ومحايــدة وإطــاق
ـم
وأخــرى؛ إذ تـ َّ
ًّ
حــوار وطنــي شــامل وإعــادة النظــر فــي النظــام الدســتوري والقانونــي وإجــراء انتخابــات حــرة بإشــراف أممــي كمــا
ـص عليــه بيــان جنيــف  ،1إلــى ســال أربــع عُ رفــت بـــ «بســال دي مســتورا» فــي عــام  ،2017وهــي :الحكــم االنتقالــي
نـ َّ
ً
الحقــا َوفــق الرؤيــة الروســية المع َّبــر عنهــا
والدســتور واالنتخابــات ومكافحــة اإلرهــاب ،ليتــم اختــزال الحــل السياســي
بمســاري أســتانة وسوتشــي ،ومفرزهمــا اللجنــة الدســتورية.
تســع جــوالت تفاوضيــة مــن مســار جنيــف ،إلــى جانــب خمــس عشــرة جولــة مــن محادثــات أســتانة ،يضــاف لهــا خمــس
جــوالت مــن اجتماعــات اللجنــة الدســتورية دونمــا نتائــج مثمــرة ،فــي حيــن أن الثابــت فيهــا جميعً ــا هــو كونهــا
جــاءت ترجمـ ً
وانعكاســا لمصالــح القــوى الفاعلــة فــي الملــف الســوري وعالقاتهــا ،إلــى جانــب عــدم
ـة لمعــادالت الميــدان،
ً
التطــرق الواضــح والصريــح فيهــا لقضيــة الالمركزيــة ،فــي ظــل مــن يراهــا قضيــة الحقــة للحــل السياســي ،ويراهــا
ـرطا أساسـ ًّـيا لهــذا الحــل ،وإن انقســموا بيــن مناديــن بتضمينهــا بشــكل مفصــل فــي الدســتور ،وبيــن الداعيــن
آخــرون شـ ً
لتضمينهــا كمبــدأ دســتوري دون الخــوض فــي تفاصيلهــا راه ًنــا.
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ـدد غيــاب الالمركزيــة عــن أجنــدة التفــاوض السياســي هيـ َ
يهـ ِّ
ـاكل الحوكمــة المحليــة القائمــة بحكــم األمــر الواقــع،
قانونيــا ،وغيــاب أي
حيــث إنهــا منقوصــة االعتــراف القانونــي والسياســي ،فــي ظــل احتــكار النظــام لتمثيــل الدولــة
ًّ
مجلســا مــن مجالــس اإلدارة
نــص دســتوري يشــرعن هــذه البنــى ،وهــو مــا أتــاح للنظــام الســوري إلغــاء حوالــي 0-1
ً
المحليــة فــي مناطــق المعارضــة التــي ســيطر عليهــا منــذ عــام  ،2018وإبطــال إجراءاتهــا القانونيــة والتنظيميــة .كمــا
يشــكِّل غيــاب الالمركزيــة عــن أجنــدة التفــاوض السياســي ،وغيــاب رؤيــة موحــدة لــدى الســوريين حــول شــكل النظام
ً
عائقــا آخــر أمــام المســاعي الراميــة إلعــادة تنظيــم التشــظي الحوكمــي َوفــق رؤيــة وطنيــة مجمــع عليهــا،
القــادم،
حيــث يميــل البعــض للمطالبــة بالمركزيــة سياســية ويراهــا آخــرون إداريــة تتــرواح مســمياتها بيــن المركزيــة مرنــة
أو موســعة ،ومــا يحملــه ذلــك مــن تبايــن ٍ فــي توزيــع الوظائــف والصالحيــات والمــوارد بيــن المركــز واألطــراف.
الخروج من المأزق
تميــل المؤشــرات الراهنــة فــي ظــل االفتقــاد إلــى الشــروط الموضوعيــة التــي تمــت مناقشــتها ً
آنفــا ،إلــى ترجيــح
اســتمرارية حالــة التشــظي الجغرافيــة والحوكميــة فــي المــدى المتوســط ،ومــا يعنيــه ذلــك مــن تــآكل ٍ مسـ ٍّ
ـتمر لمــا
ـوة بيــن المركــز والمحليــات ،وتنامــي التأثيــر الخارجــي فــي
تبقــى مــن مقومــات الدولــة وإفــراغ مضمونهــا ،وتعميــق الهـ َّ
وترســخ أكثــر لهيــاكل القــوة التــي تش ـكَّلت خــال الصــراع بشــبكاتها
الهيــاكل علــى المســتويين المركــزي والمحلــي،
ُّ
ومصالحهــا وفاعليهــا فــي مناطــق النفــوذ ،إلــى جانــب تزايــد عجــز هيــاكل الحوكمــة المحليــة عــن أداء وظائفهــا
بنسـ ٍ
ـب متفاوتــة ،وهــو عجــز مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تكريــس الفوضــى واألزمــات الخدميــة واالقتصاديــة بشــكل ٍ
تتجــاوز ارتداداتهــا الجغرافيــة الســورية إلــى سـ
ـاحات إقليميــة مجــاورة ،ولعــل هــذه البيئــة هــي مــا يفيــد منهــا تنظيــم
ٍ
«الدولــة اإلســامية» الســتعادة نشــاطه وتزايــد هجماتــه فــي اآلونــة األخيــرة.
ماســة القتــراح مقاربــة جديــدة للخــروج مــن هــذا المــأزق ومخاطــره المحدقــة ،مقاربــة تقــوم
هنالــك حاجــة َّ
علــى تكامــل المســارات ومحليــة األولويــات وتناغــم اإلجــراءات بيــن مناطــق النفــوذ وقوننتهــا ،بمعنــى إطــاق
ً
ملحقــا بــه،
مضمــن فــي المســار التفاوضــي المركــزي كجــزء أصيــل وليــس
مســار سوري-ســوري بيــن مناطــق النفــوذ،
َّ
ويحظــى بضمانــات سياســية مــن ِقبــل الفاعليــن فــي الملــف الســوري وبرعايــة أمميــة ،وينطلــق مــن معالجــة قضايــا
يؤســس لتقاســم الحكــم بيــن المركــز والمحليــات ،مــن
ملحــة لــدى مناطــق النفــوذ ،تشــكِّل أرضيــة لحــوار جــدي ِّ
َّ
خــال التفــاوض بيــن الطرفيــن حــول تقاســم الوظائــف والمهــام وكذلــك المــوارد .يُ ســهم هــذا التفــاوض فــي توصــل
الهيــاكل الحوكميــة القائمــة فــي مناطــق النفــوذ إلــى إجـ
ـراءات متناغمـ ٍـة فيمــا بينهــا إلدارة الوظائــف األساســية ،ثــم
ٍ
إســباغ الصفــة الرســمية والقانونيــة عليهــا ،عبــر اعتمادهــا مــن ِقبــل هيــاكل الحوكمــة فــي مناطــق النفــوذ كإجــراءات
مؤقتــة ،تشــكِّل بمجموعهــا رؤيـ ً
ـم التفــاوض عليــه مــن األســفل ولــم يُ فــرض مــن األعلــى ،علــى
ـة لنظــام حوكمــي تـ َّ
أن تنــال هــذه اإلجــراءات المتوافــق عليهــا تمويـ ًـا
كافيــا الختبارهــا ودعــم تطبيقهــا ،ويمكــن البــدء بملــف التجــارة
ً
الداخليــة وإدارة المعابــر كمدخــل لهــذه المقاربــة ،باعتبــاره مصلحــة مشــتركة لجميــع مناطــق النفــوذ .وتتطلــب
هــذه المقاربــة ً
أيضــا العمــل علــى إجـ
ـراءات داخــل مناطــق النفــوذ علــى حــدة وعلــى التــوازي فيمــا بينهــا ،وتتمثَّ ــل
ٍ
فــي ضبطهــا مركزيًّ ــا وتطويــر قدراتهــا الحوكميــة بشــكل متزامــن ،مــع تضميــن المجتمعــات المحليــة ومنظمــات
المجتمــع المدنــي َوفــق مبــدأ توزيــع األدوار وتكاملهــا مــع الهيــاكل الحوكميــة.
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التعليقات الختامية
 -1أطلقــت روســيا محادثــات أســتانة فــي ينايــر /كانــون الثانــي  2017بالتشــارك مــع إيــران وتركيــا ،ثــم وقعــت هــذه األطــراف
اتفاقيــة التأســيس لمناطــق خفــض التوتــر فــي مايــو /آيــار  ،2017تبعهــا اتفــاق روســيا مــع الواليــات المتحــدة واألردن علــى اتفــاق
وقــف إطــاق النــار فــي الجنــوب فــي يوليــو /تمــوز  ،2017ولــم ُتثــن ِ هــذه االتفاقيــات موســكو عــن دعــم جهــود النظــام لتعزيــز
ســيطرته الميدانيــة ،فــكان أن فرضــت اتفاقيــات «مصالحــة» فــي عــام  2018علــى مناطــق المعارضــة فــي الجنــوب ومحيــط
ي
دمشــق وريــف حمــص الشــمال .
 -2إبراهيــم حميــدي ،الفيدراليــة الكرديــة تضــم  3أقاليــم و 6مقاطعــات ...و«الرقــة رهــن التحريــر» ،الشــرق األوســط،31.07.2017 ،
https://cutt.ly/kvuppOR
 -3نمــاذج الحوكمــة المحليــة فــي ســوريا :دراســة مرجعيــة ،برنامــج األجنــدة الوطنيــة لمســتقبل ســوريا ،االســكواhttps:// ،2020 ،
cutt.ly/ovupAPG
 -4التحول السكاني في سوريا ،مركز جسور للدراساتhttps://cutt.ly/nvuaYxX ،25.03.2021 ،
 -5للمزيــد راجــع :مجموعــة مســاهمين ،مؤشــرات االســتقرار األمنــي فــي ســوريا والعــودة اآلمنــة :تقييــم حــاالت نماذجيــة ،مركــز
عمــران للدراســات االســتراتيجيةhttps://cutt.ly/ivuakgG ،17.01.2020 ،
 -6أغنيــس فافييــه ومــاري كوســترز ،االنتخابــات المحليــة :هــل تتّ جــه ســوريا نحــو إعــادة إحــكام الســيطرة المركزيــة؟ برنامــج
مســارات الشــرق األوســطwartime/local-/27-50-15-07-05-2019/https://medirections.com/index.php ،12.02.2019 ،
elections
 -7الحوكمة المحلية في سوريا :دراسة مرجعية ،مرجع سابق.
 -8للمزيــد حــول العقــد االجتماعــي راجــع :بــدر مــا رشــيد ،قــراءة فــي العقــد االجتماعــي «لفيدراليــة الشــمال» ،مركــز عمــران
للدراســات االســتراتيجيةhttps://cutt.ly/Avusa9j ،16.08.2016 ،
 -9للمزيــد راجــع :بــدر مــا رشــيد ،اإلدارة الذاتيــة فــي الشــمال الســوري :إشــكاليات الشــرعية والهويــة ،مركــز عمــران للدراســات
االستراتيجيةhttps://cutt.ly/ZvusmLm ،08.06.2018 ،
 -10ينقســم هــؤالء إلــى  70ألــف جنــدي و 30ألــف شــرطي و 150ألــف موظــف مدنــي .باتريــك هاينــي وآرتــور كويســناي ،النجــاة
بعــد اختفــاء الدولــة اإلســامية :اســتراتيجية صمــود الحركــة الكرديــة الســورية،2020-02-17 ،Middle East Directions ،
2GbJlbE/https://bit.ly
 -11منهــل باريــش ،ســوريا :اســتمرار السياســات التمييزيــة مــن قبــل «اإلدارة الذاتيــة» بحــق أهالــي ديــر الــزور ،القــدس العربــي،
https://cutt.ly/WvusGZx ،13.03.2021
 -12تتبــع منطقــة عمليــات نبــع الســام لواليــة أورفــا ،فــي حيــن تتبــع منطقــة غصــن الزيتــون لواليــة هاتــاي ،أمــا درع الفــرات
فتتقاســمها واليتــا غــازي عينتــاب وكلــس.
الداخليــة وشــركات الشــحن
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 -13خالــد الخطيــب ،كيــف يؤ ّثــر عبــور
ّ
ّ
والعمــال فــي منطقــة درع الفــرات؟ المونيتــورhttps://cutt.ly/wvus9N9 ،12.03.2019 ،
ّ
 -14للمزيــد راجــع :أحمــد القربــي ،تطــورات الحــل السياســي فــي ســوريا :مــن هيئــة الحكــم االنتقاليــة إلــى اللجنــة الدســتورية،
مركــز الحــوار الســوري326OYj6/https://bit.ly ،17.04.2020 ،

عن المؤلف
أيمــن دســوقي حاصــل علــى بكالوريــوس فــي العلــوم السياســية
مــن جامعــة دمشــق ،يحضــر حاليـ ًـا لنيــل شــهادة ماجســتير تخصــص
عالقــات دوليــة مــن جامعــة حجــي بيــرم.
ً
معيــدا بيــن أعــوام  2013-2010فــي جامعــة دمشــق ،مســاعد
عمــل
باحــث فــي مركــز الشــرق للدراســات بيــن عامــي  ،2010-2009أحــد
مؤسســي مركــز شــام للبحــوث والدراســات ()2014-2012ـ كاتــب
مســاهم فــي مشــروع زمــن الحــرب ومــا بعــد الصــراع فــي ســوريا.
تتركــز اهتماماتــه البحثيــة علــى االقتصــاد السياســي والمحليــات.

عن الشرق لألبحاث االستراتيجية
هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة ،هدفها تعزيز قيم
المشاركة الديمقراطية ،والمواطنة المستنيرة ،والحوار
المتبادل ،والعدالة االجتماعية.
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