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مركزعمران
الحكم املحلي لهيئة "تحرير الشام" ومنظورها للمجالس املحلية
مقدمة
 تسعى الحركات الجهادية إلى حكم مناطق سيطرتها بما يمكنها من تحقيق أهدافها التي نشأت ألجلها ،إال أنها
تختلف في مقاربتها ملسألة الحكم وما يستتبعه بالضرورة من تباينها في الهياكل التنظيمية واألدوات التنفيذية
املستخدمة إلنفاذ رؤيتها في الحكم ،حيث ركزت بعض الحركات الجهادية على ممارسة اإلكراه وفرض
إيديولوجيتها الشمولية على املجتمعات املحلية ،وباهتمام أقل بتوفر احتياجات السكان ومطالبهم املعاشية
ومراعاة منظورهم للحياة ولإلسالم كما في تجربة تنظيم "الدولة اإلسالمية" ،في حين اتبعت حركات أخرى مقاربة
مصلحية قائمة على املزج بين الحوافز اإليجابية والسلبية في حكم مناطقها كما في مثال "هيئة تحرير الشام".
تشكيل هيئة تحرير الشام :سياق مركب لبنية إشكالية
 تتعدد القراءات املفسرة لبروز "هيئة تحرير الشام" ،بين من يعتبرها تمظهرا جديدا لجبهة النصرة ضمن
محاوالتها التهرب من الضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض لها سيما عقب انتكاسة حلب وانطالق مسار
األستانة ،وبين من يراها خطوة تؤكد التزام الفرع بتعليمات القيادة املركزية "للقاعدة" من حيث ضرورة االندماج
بالبيئة املحلية صونا "للتجربة الجهادية" ،في حين فسرها آخرون بأنها نتاج عالقات التنافس املحموم الحتكار
تمثيل "الجهاد السوري".
ُ
 تقدم القراءات السابقة تفسيرات جزئية لبنية إشكالية ،في حين تميل الدراسة لتبني مقاربة تحليلية شمولية
للهيئة باعتبارها ،نتاجا للتحول التنظيمي املستمر للحركة السلفية الجهادية العابرة للحدود "القاعدة" في البيئة
املحلية السورية ،وذلك بتفاعلها مع االعتبارات التالية :العالقة املعقدة مع املجتمع الدولي" ،التجربة الجهادية
في العراق" ،العالقة مع "القاعدة" ،عالقات التنافس الجهادية ،الحاضنة الشعبية .استنادا ملا سبق
إدارة هيئة تحرير الشام ملناطقها ومقاربتها للمجالس املحلية :على طريق التمكن
ُ
 تجمع "الحركات الجهادية" ذات الطابع العسكري على ضرورة حكم مناطقها بالشكل الذي يمكنها من تحقيق
أهدافها املوضوعة ،إال أنها تختلف في مقاربتها ملسألة الحكم وما يستتبعه بالضرورة من تباينها في الهياكل
التنظيمية واألدوات التنفيذية املستخدمة إلنفاذ رؤيتها في الحكم املحلي ،حيث تركز بعض "الحركات الجهادية"
على توفير الخدمات االجتماعية أكثر من ممارستها لسياسات اإلكراه ،مع ميلها للمواءمة بين إيديولوجيتها
وتوجهات السكان املحليين تجنبا للصدام معهم
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 يميل بعضها اآلخر ملمارسة سياسات اإلجبار واإلكراه وفرض إيديولوجيته لتحقيق التمكين ،مع اهتمام أقل
بتوفير الخدمات االجتماعية .وأمام ما سبق يبدو من األهمية تسليط الضوء على تجربة "هيئة تحرير الشام" في
الحكم املحلي ،من حيث مقاربتها لهذه املسألة ،والنمط واألدوات املتبعة من قبلها إلنفاذ رؤيتها ،وطرق تعاطيها
مع املجالس املحلية القائمة في مناطقها في املرحلة الراهنة.
منظور هيئة تحرير الشام للحكم املحلي :خالصة التجارب ،وبراغماتية األداء
 تسعى "هيئة تحرير الشام" إلى تحقيق التمكين بشكل تدريجي ،وإقامة إحدى أنماط الحكم ذات الصبغة
اإلسالمية "اإلمارة ،الدولة ،الخالفة" .وتعتبر تجربة الهيئة خالصة تجارب التشكيالت التي ولدت منها ،إضافة
لتوجيهات ومراجعات املركز وتجارب فروعه في ساحات الجهاد
ُ
 في مسعاها لتحقيق التمكين املهيء إلقامة "الحكم اإلسالمي" ،تولي الهيئة السكان املحليين أهمية باعتبارهم
فاعال رئيسيا يمتلك القدرة على دفع مشروعها أو إجهاضه .من هنا توظف الهيئة مجموعة من الحوافز لكسب
الدعم من املجتمعات املحلية .أما أدواتها في ذلك فتتضمن :توفير الخدمات االجتماعية ،سياسات اإلكراه ،نشر
اإليديولوجية .أما فيما يتصل بمفاضلتها الستخدام أداة أكثر من غيرها فيعود إلى اعتبارات عدة أبرزها :مستوى
ّ
تمكنها وسيطرتها ،الكلف املدفوعة والنتائج املتحققة ،التيار املهمين على صنع القرار ومنفذيه.
مقاربة هيئة تحرير الشام للمجالس املحلية :نهج مصلحي يتهدد املجالس
 تحظى إدلب بأهمية حيوية في سياق الصراع الدائر في سورية ،وذلك باعتبارها املحافظة الوحيدة املحررة بشكل
شبه كلي ،فضال عن تمتعها بموقع جغرافي متميز يجعلها صلة الوصل بين املناطق الساحلية والوسطى
والشمالية ،إضافة لتصدرها قائمة مناطق سيطرة املعارضة من حيث عدد املجالس املحلية العاملة فيها ،عالوة
على كونها مركز الثقل الرئيس ي لهيئة تحرير الشام.
 بالنظر إلى الهيئات الخدمية العاملة في محافظة إدلب فتشتمل على :اإلدارة املدنية للخدمات التابعة لجيش
الفتح ،هيئة إدارة الخدمات التابعة لحركة أحرار الشام  ،اإلدارة العامة للخدمات التابعة لهيئة تحرير الشام،
الحكومة املؤقتة والهيئات واملديريات واملجالس املحلية التابعة لها ،منظمات املجتمع املدني .فيما يتعلق
باملجالس املحلية العاملة في إدلب فيقدر عددها ب ـ  651مجلس فرعي بحسب مجلس محافظة إدلب الحرة
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تعزيز منظومة املجالس املحلية :ثالثية املجتمع املدني واإلدارة الفعالة واملوارد
 تحظى املجالس املحلية في محافظة إدلب بأهمية باعتبارها معيارا ملدى نجاح التجربة وإمكانية البناء عليها
مستقبال ،وفي حين تواجه عموم مجالس املحافظة تحديات منبعها ضعف املوارد وعالقات التنافس املحلية ذات
الطابع السلبي ،والسياسات املتضاربة للفاعلين املنخرطين في الصراع السوري ،فإن املجالس العاملة في مناطق
سيطرة "هيئة تحرير الشام" والتي ال تتبع لها ،تواجه مخاطر جدية تستهدف استمراريتها بحكم دفع الهيئة
لتجربتها في الحكم املحلي عبر سياسات التمكين واإلكراه .وفي حين يمكن أن يوص ى بسياسات عامة لدعم
املجالس املحلية بغية تمكينها ،فإنه يتوجب على الجهات الداعمة وضع مقاربة خاصة لدعم املجالس الواقعة
ضمن مناطق الهيئة لدعمها بشكل استثنائي ،وذلك بإدراكها أوال لبيئة عمل املجلس وبما يجنبها إثارة ردود فعل
سلبية تعرض املجالس للخطر من قبل القوى املحلية ،إضافة ألهمية عملها وفق سلم أولويات موجه لتمكين
املجالس املحلية وعلى مراحل زمنية.
الخاتمة
 تولي "هيئة تحرير الشام" أهمية ملسألة الحكم املحلي ،حيث ترهن استمرارية مشروعها وتطوره الهادف لتحقيق
رؤيتها للحكم اإلسالمي ،بمدى نجاحها في إدارة عالقاتها مع السكان املحليين ونيل دعمهم ملشروعها ،وقد
استفادت الهيئة من تجارب الحكم املحلية "للتشكيالت الجهادية" التي انبثقت عنها ،وخالصة توجيهات املركز
"القاعدة" وتجارب فروعه في ساحات "الجهاد العاملية" ،لتؤسس تجربتها في الحكم املحلي من خالل املزواجة بين
مجموعة من الحوافز اإليجابية والسلبية لنيل دعم السكان املحليين ،وبواسطة بنية تنظيمية مركبة ذات قدرة
على التكيف مع املتغيرات الحاكمة للصراع السوري.

الرابط األصلي:
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%AF%
D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
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