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حقوق النرش والرتجمة

والطبــاعة محفــوظــة

هــذا التقريــر مســاهمة مــن مكتــب التنميــة 
املحليــة ودعــم املشــاريع الصغــرة.

وكونــه يتنــاول تجربــة املجالــس املحليــة 
لــأب  بتحيــة  تصديــره  وجــب  والحوكمــة، 
يف  الحــرة  املحليــة  للمجالــس  الروحــي 
عزيــز عمــر  الراحــل  املناضــل   ســوريا: 
لرفاقنــا  العهــد  نجــدد  كــا  كامــل(،  )أبــو 

املغيبــن، مؤســي هــذا العمــل الحارضين 
ــل. ــم - وائ ــمرة - ناظ ــاً: رزان - س دوم
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56 ملخص تنفيذي

ملخص تنفيذي

خالل أكرث من ست سنوات عمل مكتب التنمية املحلية ودعم املشاريع الصغرية )مكتب 
التنمية( مع 63 مجلس محي يف مناطق مختلفة يف سوريا خرجت عن سيطرة النظام 
محدودة  وبدرجة  الرشقي  الشايل  حلب  ريف  الغريب،  حلب  ريف  الرشقية،  )الغوطة 
ريف درعا الغريب(. كان هذا العمل عىل مستويات مختلفة من الرشاكة وضمن ظروف 
باإلضافة  التنمية  للمجالس املحلية. قام مكتب  أمر واقع واستقاللية متباينة  سلطات 
مسوحات  أربعة  بإجراء  املجالس  هذه  مع  املحلية  فرقه  طريق  عن  املبارش  لتعامله 
 )2020 بداية  ويف   2018 منتصف  يف   ،2018 مطلع  يف   ،2017 مطلع  )يف  مجتمعية 
تواجهها  التي  والتحديات  املحلية  املجالس  تطور  عن  جيدة  رؤية  تكوين  من  مكنته 
وكذلك عن اآلليات التي ميكن أن تساهم يف تطوير عمل هذه املجالس )قام مكتب 

التنمية باختبار هذه اآلليات مبارشة من خالل تجربته العملية(.
بعد مقدمة تشمل وصف تاريخي لتشكل املجالس املحلية يف املناطق التي خرجت 
عن سيطرة النظام يف سوريا، يقدم هذا التقرير ملخصاً عن هذه الرؤية كإضاءة ذاتية 
املحلية  املجالس  تجربة  فهم  يف  تساهم  ولكن  بحثية  أو  شاملة  تكون  بأن  تطمح  ال 

وواقع ما تبقى منها يف هذه املناطق.
املناطق  يف  املحلية  املجالس  تجربة  يف  مهمة  جوانب  لخمسة  التقرير  يتطرق 
سوريا  قوات  سيطرة  تحت  التي  املناطق  )باستثناء  النظام  سيطرة  عن  خرجت  التي 
الرشعية  كلمة  استخدام  )متداول  واملرشوعية  التشكيل  قسد(:  أو  الدميقراطية، 
تجاوزاً(، الوضع التنظيمي والكفاءات، الوضع التمويي واملايل، تقديم الخدمات ومن 
واملحلية،  والوطنية  الدولية  املنظات  املحي،  )املجتمع  املحيط  مع  العالقة  ثم 

مجالس املحافظات واملديريات القطاعية والفصائل العسكرية(.
يلخص التقرير مجموعة من الدروس املستفادة حسب ما وصل إليها مكتب التنمية:

هذا  وأصبح  املحي  املجلس  مصطلح  وتجذر  نفسه  فرض  املحي  املجلس  مفهوم   .1
الكيان فاعالً محليّاً معرتفاً به من قبل كافة األطراف.

2. اخترت املجتمعات املحلية يف املناطق التي خرجت عن سيطرة النظام اخترت تجربة 
املجالس املحلية عملياً.

التي  الخدمات  من  املحلية  مجتمعاتها  أمام  مرشوعيتها  املحلية  املجالس  كسبت   .3
قدمتها بدءاً، لكن رسيعاً ما أثر األداء ومدى التواصل والشفافية عىل هذه املرشوعية 

لتأيت طريقة تشكيل املجلس )منتخباً أم معيناً( لتكون العامل الحاسم.
تقدير  مستوى  يف  أساس  عامل  املحي  املجتمع  من  املبارشة  االنتخابات  تعتر   .4

ملخص تنفيذي

املجتمعات املحلية ملجالسها املحلية، ولكن نجاحها يتطلب عمالً محلياً ملدة زمنية 
طويلة نسبياً )حوايل السنتن(.

يتطلب موضوع مشاركة النساء يف املجالس املحلية مقاربة متكاملة تشمل املجتمع   .5
املحي، املجتمع املدين املحي واملجالس املحلية، وتعمل من خالل خطة متكاملة 
تضمن إمكانية الحصول عىل تقدم واضح وقابل للقياس يف هذا املجال خالل فرتات 

زمنية قصرية نسبياً )حوايل السنتن(.
تحديات  وتواجهه  هام  موضوع  هو  املحي  القرار  اتخاذ  آليات  يف  النازحن  مشاركة   .6

كبرية لكن مل يتم العمل عليه بجدية حتى اآلن.
بوجود مقاربة متكاملة ومتويل منتظم لعملية دعم املجالس املحلية، ميكن تحقيق   .7
تقدم متواصل ملحوظ وبفرتات زمنية قصرية نسبياً )أقل من سنتن( يف عالقة املجالس 

املحلية مع مجتمعاتها.
إن انعدام املقاربات الشاملة والخطط االسرتاتيجية زمنياً لدى املانحن ملوضوع دعم   .8

املجالس املحلية أدى لهدر وقت، و جهد، و موارد مالية كبرية.
9. مل يعد هناك حالياً مجالس محلية يف سوريا تتمتع باستقاللية وتعمل يف مناطق غري 
خاضعة لقوى أمر واقع ولكن هناك هامش ميكن العمل عليه يف مناطق ريف حلب 

الشايل الرشقي )تحت السيطرة الرتكية( لبناء منوذج مقبول نسبياً.
يقدم مكتب التنمية يف نهاية هذا التقرير توصياته عىل املدى القصري، املتوسط والبعيد 
إىل املجالس املحلية، إىل املنظات الدولية واألمية واملانحن الدولين، إىل سلطات 

األمر الواقع وإىل الخراء والعاملن املختصن يف مجال الحوكمة املحلية يف سوريا.

ریف حلب الشمالي الشرقي

ریف حلب الغربي

الغوطة الشرقیة

ریف درعا الغربي



78 مقدمة

مقدمــة:

- عن املجالس املحلية:

يعـد مصطلـح املجالـس املحليـة جديداً نسـبياً يف سـوريا وظهر بـدءاً وبشـكل نظري 

مـع القانـون 107. عمليـاً أوىل املجالـس املحليـة بـدأت بالظهـور يف أواخـر 2011 عـىل 

شـكل مجالـس ثوريـة يف بعـض البلـدات أو األحيـاء التـي متـت “حايتهـا” مـن دخـول 

القـوى األمنيـة للنظـام السـوري )بـرزة أو الزبـداين( كوسـيلة تنسـيق بـن األنشـطة 

الوافديـن  وإغاثـة  املتظاهريـن  حايـة  السـلمي،  )التظاهـر  ظهـرت  التـي  املختلفـة 

للحي/البلـدة(. 

ومـع خـروج عـدد متزايـد مـن البلـدات وأحيـاء عـن   2013 2012 وبدايـة عـام  خـالل عـام 

سـيطرة النظـام )مناطـق محـررة( وبنتيجـة الحاجـة لتعويـض الفـراغ اإلداري والخدمـي، 

انتـرشت الظاهـرة ولكـن بطـرق تشـكيل وتسـميات ومهـام مختلفـة وببعـض األحيـان 

متنافسـة حتـى يف البلـدة الواحـدة:

اليهـا تنسـيقيات  أو تحولـت  البلـدة  إمـا كانـت موجـودة قبـل تحريـر  - مجالـس ثوريـة 

تحريرهـا، بعـد  البلـدة  يف  الثـوري  الحـراك 

- مجالـس مفروضـة مـن قبـل الفصائل التي قامـت بتحرير البلـدة )غلب عليها مسـميات 

مجالـس شـورى قبـل أن يتحـول هذا املسـمى يف بعض البلـدات السـتخدامه كهيئة 

عامـة أو انتخابيـة للمجلـس املحـي كا هو موضـح الحقاً(، 

- مجالـس سـميت مـن قبـل مجالـس املحافظـات التـي تشـكلت عنـد تشـكيل االئتـالف 

الوطنـي لقـوى الثـورة واملعارضـة والـذي صمـم ليشـمل ممثلـن عـن املحافظـات، 

شـكل لذلـك وقتهـا مجالـس محافظـات حاولـت إعطـاء نفسـها رشعيـة عـىل األرض 

مـن خـالل تسـمية أشـخاص يف عـدد مـن املـدن والبلـدات كأعضـاء للمجلـس املحـي 

للمدينـة أو البلـدة، واختفـت رسيعاً هـذه املجالس لعدم اسـتنادها ألي حامل محي 

حقيقـي، 

- مجالـس شـكلت يف البلـدات واملـدن التـي خرجت عـن سـيطرة النظام من قبـل تجمع 

للوجهـاء والناشـطن تحـت مسـمى املجلـس املحـي وفـرز فيهـا أدوار املشـاركن 

مـع الوقـت ليتـم تخصيـص دور الوجهـاء ضمـن الهيئـة العامـة )أو قـد تسـمى الهيئة 

االنتخابيـة أو مجلـس الشـورى( ولترتك عضويـة املجالس للناشـطن وأصحاب الكفاءة 

عن املجالس املحلية

والخـرة قـدر اإلمكان.

مـع الوقـت وبحلـول منتصـف عـام 2014 حصـل اصطفـاء لألنـواع األربعـة )اندماجـات أو 

اختفـاء بعـض الصيـغ إمـا بسـبب عـدم قدرتهـا عـىل الحصـول عـىل الرشعيـة أو عـدم 

تقديـم قيمـة مضافـة للسـكان كالخدمـات( وغلـب النمـوذج الرابـع كصيغـة شـبه عامـة 

يف األغلبيـة العظمـى مـن املناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظـام.

رافـق ذلـك تطـور يف مـدة الـدورات “االنتخابية” التـي عملـت وفقها املجالـس التي 

بـدأت بفـرتة 3 أشـهر تحولـت بعدهـا ل 6 أشـهر قبـل أن تسـتقر عـى مـدة سـنة يف 

معظـم الحـاالت. باإلضافـة إلدراك املرشـحن للعضويـة وكذلـك السـكان باحتـال طـول 

الـراع ومحاولـة االعتـاد يف التشـكيل عـىل القادريـن عـىل األداء وخصوصـاً الخدمي 

بـدالً مـن الرمـوز والوجهـاء املحلين. 

باملقابـل ويف شـال رشق سـوريا تـم إنشـاء اإلدارة الذاتيـة تحـت رعايـة مـن قـوات 

سـوريا الدميقراطيـة )قسـد( واعتمـدت هـذه اإلدارة عـىل تشـكيل مركـزي للمجالـس 

املحليـة يسـمى فيـه األعضـاء وال يتـم انتخابهـم واسـتمر وامتـد هـذا النمـوذج عـىل 

كافـة املناطـق التـي سـيطرت عليهـا قسـد بعـد تحريرهـا مـن داعـش. 

مفهـوم  بفـرض  سـوريا(  رشق  شـال  مناطـق  عـدا  )مـا   2014 منـذ  التجربـة  نجحـت 

املجالـس املحليـة الـذي اسـتمد رشعيتـه أوالً مـن قـدرة هـذه املجالـس عـىل تقديم 

الخدميـة واملجتمعيـة يف املناطـق  للبنيـة  الكامـل  االنهيـار  للسـكان ومنـع  خدمـات 

الخارجـة عـن سـيطرة النظـام وكذلـك مـن الحـد لدرجـة مقبولـة مـن سـيطرة الفصائـل 

العسـكرية عـىل الجانـب اإلداري والخدمـي لهـذه املناطـق. وبحلول عـام 2015 أصبحت 

املجالـس املحليـة واقعـاً مريحـاً نسـبياً للسـكان وواقعـاً مل يعـد باإلمـكان إلغـاؤه مـن 

قبـل الفصائـل العسـكرية التـي اضطـرت يف بعـض الحـاالت وبعـض البلدات لوسـائل غري 

مبـارشة للتحكـم أو عـىل األقـل التأثـري عىل مجـرى عملها بدالً مـن محاولـة إيقافها أو 

إلغائهـا. وبرغـم النتائـج الضـارة لتأخر االعـرتاف العمي بوجـود وبأهميـة دور املجالس 

املحليـة مـن قبـل الـدول املانحـة واملنظـات األمميـة والدوليـة، إال أن هـذه الجهـات 

انتهـت يف مطلـع 2016 بالتعامـل مـع هـذه املجالـس وفرضـت يف بعـض األحيـان عىل 

رشكائهـا مـن منظـات محليـة أو دوليـة التنسـيق معهـا )خصوصـاً يف موضـوع توزيـع 

الدعـم اإلغـايث(. قـدر عـدد املجالـس املحليـة يف عـام 2016 بحـوايل 450 املناطـق 



910 عن التقرير واملنهجية

النظـام دون األخـذ بعـن االعتبـار عـدد املجالـس يف املناطـق  الخارجـة عـن سـيطرة 

الواقعة تحت سـيطرة قسـد )يف أوائل 2018، قدرت وزارة اإلدارة املحلية يف الحكومة 

املؤقتـة التابعـة الئتـالف قـوى الثـورة واملعارضـة عـدد املجالـس املحليـة بــ317(.

أدت اسـتعادة النظـام املتصاعـدة اعتبـاراً مـن منتصـف 2016 ملناطـق كانـت خرجت عن 

سـيطرته مـن جهـة ومتـدد هيئـة تحريـر الشـام )بعـد تعـدد مسـمياتها وتحالفاتهـا من 

جبهـة النـرة مـروراً بجيـش الفتـح ومـن ثـم هيئـة تحريـر الشـام( عـىل معظـم القسـم 

الخـارج عـن سـيطرة النظـام مـن إدلـب ومن ثم ريـف حلب الغـريب )مطلع عـام 2019( من 

جهـة ثانيـة وتدخـل تركيـا العسـكري غـري املبـارش أوالً يف شـال وشـال رشق حلـب 

لدعـم الفصائـل التـي أخرجـت داعـش ومـن ثـم املبـارش يف منطقـة عفريـن مـن جهـة 

ثالثـة إىل اختفـاء كامـل للمجالس املحليـة التي تتمتع باسـتقاللية كبـرة تجاه قوى 

األمـر الواقـع املسـيطرة عـىل بلداتها )النظـام، هيئة تحرير الشـام، قسـد وتركيا( حيث 

تتبـع حاليـاً كافـة املجالـس املحـل يـة وبدرجـات متفاوتة إلحـدى هـذه القوى.

- عن التقرير واملنهجية :

يهدف التقرير الحايل إىل تقديم اضاءة عىل عمل املجالس املحلية من خالل تجربة 

مكتب التنمية املحلية ودعم املشاريع الصغرة )مكتب التنمية فيام ييل( بالتعامل 

املبارش حوايل 63 مجلس محي )16 يف الغوطة الرشقية، 18 يف ريف حلب الغريب، 

 .2019 2013 لنهاية  25 يف ريف حلب الشايل الرشقي و4 يف ريف درعا( من نهاية 

التقرير يأيت كإضافة لتقرير صادر عن الكو )LACU أو وحدة املجالس املحلية اإلدارية( 

مناطق  يف  املحلية  املجالس  تجربة  الحوكمة:  “مدركات   SwissPeace مع  بالتعاون 

وصيفة  دراسة  قدم  الذي   )2017 الثاين/يناير  )كانون  سوريا”  يف  املعارضة  سيطرة 

عمل  عن  كأمثلة  أو  كناذج  واستخدمت  الكو  معها  تعامل  مجالس  خمسة  لحاالت 

املجالس املحلية، وكذلك إضافة لدراسة صدرت عن مركز عمران للدراسات الذي قدم 

دراسة عن “األزمات التي تواجه املجالس املحلية وآليات التعامل معها”، )كانون األول/

تنبع من تعامل عمي معها وإمنا قاربت املوضوع من وجهة نظر  2015( مل  ديسمر 

بحثية. مكتب التنمية قرر تقديم االضاءة الحالية وتحليل عمل املجالس من خالل خربته 

مسوحات   ٤( املحلية  املجتمعية  املسوحات  لبعض  باالستناد  وكذلك  معها  بالعمل 

من2017 لنهاية 2019 / بداية 2020 يف 63 مدينة/بلدة، شمل املسحان األول والثاين 

عن عمل مكتب التنمية مع املجالس املحلية

قوات  من  عليها  السيطرة  قبل  الرشقية  الغوطة  و2018   2017 عامي  مطلعي  يف 

عام  منتصف   ،2018 و   2017 عامي  مطلعي  يف  األربعة  املسوحات  وشملت  النظام، 

املسح  شمل  بينا  الغريب،  حلب  ريف  منطقة   2020 بداية   /  2019 عام  ونهاية   2018

الرابع يف بداية 2020 مناطق ريف حلب الشايل الرشقي وإدلب وتم خالل املسوحات 

األربعة استطالع آراء حوايل 3600 شخص( وبعض االستقصاء عن تشكيل وعمل مجالس 

مل يتعامل معها مكتب التنمية، ولكن أدرجت إلجراء بعض املقارنات )الرقة قبل سيطرة 

داعش، رساقب، حلب الرشقية(.

يعتمـد التقريـر الحايل عى املقارنـات ضمن املناطق التي عمل فيهـا مكتب التنمية 

ويسـعى لتقديـم صـورة عـن واقع عميل قـد ال يكون كافيـاً لتوصيف بحثـي دقيق لكنه 

ميكـن أن يلقـي الضـوء عـىل بعـض النقـاط املتكـررة التـي لحظهـا الفريـق خـالل عملـه 

ملـدة ٦ سـنوات يف املناطـق األربعـة املختلفة والتي ال تتضمـن أي منها مناطق تحت 

سـيطرة النظام أو مناطق تحت سـيطرة قسـد. 

التشـكيل   : مهمـة  جوانـب  خمسـة  عـىل  يركـز  وإمنـا  النواحـي  كل  يشـمل  ال  التقريـر 

واملرشوعية )متداول اسـتخدام كلمة الرشعية تجـاوزاً(، الوضع التنظيمي والكفاءات، 

الوضـع التمويـيل واملـايل، تقديـم الخدمـات ومـن ثـم العالقـة مـع املحيـط.

- عن عمل مكتب التنمية مع املجالس املحلية :

بـدأ عمـل مكتـب التنميـة مـع املجالـس املحليـة يف الغوطـة الرشقية منـذ نهاية عام 

2013 ولغايـة اسـتعادة النظـام للمنطقـة يف الشـهر الرابـع مـن عـام 2018 تـم خاللهـا 

التعـاون مـع 16 مجلـس: دوما، حرسـتا، زملـكا، جرسين، سـقبا، مرسابا، عربـن، حمورية، 

كفربطنـا، املـرج، حـزة، عـن ترمـا، بيت سـوا، مديرة، الشـيفونية.

أمـا عـن ريف حلب الغـريب، فقد بدأ تعاون مكتب التنمية املحليـة مع املجالس املحلية 

فيهـا يف النصـف األول مـن 2017 واسـتمر التعـاون معهـا لغايـة سـيطرة هيئـة تحريـر 

الشـام عـىل املنطقـة يف بدايـة 2019 وتـم خاللهـا التعاون مـع 18 مجلـس: دارة عزة، 

األتـارب، أورم الكـرى، كفرناهـا، األبزمـو، عنجارة، خان العسـل، باتبو، حزانـو، الجينة، كفر 

عمـة، كفرنـوران، كفرتعـال، معـرة األتـارب، عويجـل، تقاد، مجلـس مدينة حلـب )املتبقي 

يف حيـن يف حلب يف عامـي 2017-2018(. 

يف الريـف الشـاميل الرشقـي ملدينـة حلـب، بدأ التعـاون مـع املجالـس املحلية يف 
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املنطقـة خـالل النصـف األول من 2018 وال يزال مسـتمراً لآلن، شـمل التعـاون 25 مجلس: 

أخرتيـن، البـاب، البـاروزة، الراعـي، الزياديـة، أرشـاف، أعـزاز، براغيـدة، بزاعـة، تجمـع ريـف 

مـارع، مـارع، دابـق، احتميـالت، كفـرا، كلجرين، قباسـن، تاللن، الراعـل، تلعـار، كفركلبن، 

شـارخ، تركـان بارح، كفرغـان، سـجو، صوران.

دام تعـاون مكتـب التنميـة فقط عدة أشـهر مـع أربعة مجالس يف ريـف درعا )بدأ يف 

الربـع األول مـن 2018 وانتهـى باسـتعادة النظـام السـيطرة عـىل املنطقة يف الشـهر 

السـابع مـن العام نفسـه(: النارصية، نوى، الشـيخ سـعد وانخل.

توزعـت أنـواع الدعـم املقدم من مكتـب التنميـة للمجالس من تغطيـة رواتب موظفن 

إداريـن )24 مجلـس محـي و1 مجلـس محافظـة، لفـرتات تراوحت بن 21-3 شـهر(، تدريب 

للعاملـن يف املجالـس عـىل مواضيـع متعلقـة بالحوكمـة الرشـيدة، اإلدارة املاليـة، 

إدارة املشـاريع، الشـفافية تـم بعدهـا تقديـم خدمـات استشـارية للمجالـس املعنيـة 

)40 مجلـس، لـكل منهـا عـىل األقـل 3 دورات تدريبيـة بحضـور متوسـط ل12 شـخص مـن 

كل مجلـس يف كل دورة، أي مـا يفـوق 1400 متـدرب إجـاالً(، رشاء معـدات وتجهيـزات 

وصيانات/بنـاء مبـاٍن للمجالـس )حـوايل 40 مـرشوع(، دعـم مشـاريع خدمية )حـوايل 30 

20 مـرشوع( باإلضافـة لدعـم أنشـطة  مـرشوع(، مشـاريع ذات ريـع للمجالـس )حـوايل 

بينهـا،  فيـا  )املجالـس  محيطهـا  مـع  وتواصلهـا  املجالـس  عمـل  بتنسـيق  متعلقـة 

لقـاءات مـع منظـات املجتمـع املـدين املحليـة، نـدوات عامـة مـع السـكان، اجتاعات 

مـع مجالـس املحافظـات( باإلضافـة لدعم وتنسـيق عمليـات انتخابات مبـارشة للمجالس 

يف 5 بلـدات )سـقبا، حرسـتا، جرسيـن ومرسابـا يف الغوطة الرشقيـة يف النصف الثاين 

مـن 2017 وعنجـارة يف ريـف حلـب الغـريب يف نهايـة 2018(.

اسـرتاتيجية  مسـتويات:  ثالثـة  عـى  تتـوزع  املحليـة  املجالـس  مـع  الـرشاكات  كانـت 

فـرتات  خـالل  مجلـس(   18 )حـوايل  املعنيـة  للمجالـس  الدعـم  أنـواع  كل  فيهـا  يقـدم 

متواصلـة تـرتاوح بـن عـام ونصـف و3 أعـوام، عالقـة تطويـر يتـم خاللهـا تقديـم دعـم 

رفـع قـدرات )تدريـب وتجهيـزات(، مشـاريع خدميـة وريعيـة وأنشـطة تنسـيق وتواصـل 

للمجالـس املعنيـة )حـوايل 20 مجلـس( خالل فـرتات متواصلة ترتاوح بن عـام و3 أعوام 

 وعالقـة تعـاون يتـم خاللهـا تقديـم دعـم مشـاريع خدميـة وريعيـة للمجالـس املعنيـة

مسـتويات  عـىل  الـرشاكات  هـذه  وبنيـت  متقطعـة.  فـرتات  خـالل  مجلـس(   25 )حـوايل 

عن آليات تشكيل املجالس املحلية ومرشوعيتها

والسـعي  الشـفافية  االسـتقاللية،  املعنيـة:  املجالـس  مـن  االلتزامـات  مـن  مختلفـة 

النتخابـات مبـارشة بالنسـبة للـرشاكات االسـرتاتيجية، االسـتقاللية والشـفافية بالنسـبة 

التعـاون. لـرشاكات  بالنسـبة  االسـتقاللية  التطويـر،  لـرشاكات 

1. عن آليات تشكيل املجالس املحلية ومرشوعيتها

كـا ذكرنـا يف مقدمـة التقريـر، تشـكلت املجالس املحليـة يف بدايات ظهورهـا بأنواع 

مختلفـة وملـدد عمـل قصـرية )٣ أشـهر( معتمدة بدءاً عـىل أعضاء لهم ثقـل مجتمعي 

ولكـن بـدون أي خـرة. انتظمت وتشـابهت آليات تشـكيل املجالس بحلـول منتصف عام 

2014 حول منوذج أساسـه تشـكيل هيئة عامة )يف بعض الحاالت تسـمى ناخبة وهناك 

بلـدات احتفظـت مبسـمى مجلـس الشـورى( تقـوم بانتخـاب أعضـاء املجلـس )مبعظـم 

الحـاالت يسـمي املنتخبـون أعضاء املكتب التنفيـذي( ليقوم األعضـاء املنتخبون بإدارة 

عمـل املجلـس وتتوزع مهامهـم عىل رئاسـة املكاتب االختصاصيـة املختلفة.

كانـت الفـروق األساسـية بـن املجالس املحلية تكمـن يف تنوع الهيئـات العامة من 

حيـث أحجامهـا )مـن 30 لغاية 500( وتعدد طرق تشـكيلها )مع مالحظة أن التشـكيل كان 

يبنـى دومـاً عـىل توافقـات محليـة اختلفـت مخارجهـا مـن حالـة ألخـرى(: يف ريـف حلب 

التوافـق األغلـب انتشـاراً هـو نظـام تقاسـم عـددي حسـب أحجـام العائـالت الكبرية يف 

البلـدة يرتجـم يف بعـض الحـاالت بتقاسـم عددي حتـى ضمن املكتـب التنفيـذي. تقارب 

هـذه الحالـة مـا وجـد يف ريـف درعـا، بينـا اعتمـدت البلـدات الصغـرية يف الغوطـة 

الرشقيـة عـىل تكويـن الهيئـات العامة مـن وجهـاء البلـدات املعنية. 

مـن املهـم لحـظ وجـود حـاالت مميـزة لتشـكيل هيئـات عامـة بآليـات متشـعبة يف 

املـدن أو املناطـق املدنيـة )أي غر الريفيـة( التي خرجت عن سـيطرة النظام. ففي 

الرقـة بعـد خروجهـا عـن سـيطرة النظـام يف 2013 )و قبل سـيطرة داعش عليهـا( وبعد 

عـدم نجـاح توافـق القـوى املحليـة عـىل اعتـاد االنتخابـات املبـارشة كآليـة تشـكيل 

للمجلـس املحـي، تـم االتفـاق وتشـكيل هيئـة عامـة مـن 500 شـخص تـم اختيارهـم 

لتمثيـل التوازنـات السياسـية املحليـة )إسـالمية وعلانيـة( وكذلـك الفاعلـن املحلين 

مـن فصائـل وقوى مدنية كالنقابات والتنسـيقيات الثورية. بشـكل مشـابه، يف القسـم 

الخـارج عـن سـيطرة النظـام مـن حلـب )حلـب الرشقيـة( كانـت الهيئـة العامـة أيضـاً تجمع 

املهنيـة  القطاعـات  متثيـل  فيهـا  وروعـي   )500 )حـوايل  األشـخاص  مـن  كبـرياً  عـدداً 
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املختلفـة )األطبـاء واملهندسـن والصيادلـة واملحامـن واملعلمن( باإلضافـة ملراعاة 

متثيـل األحيـاء املختلفـة. باملقابـل، مدينـة دومـا عملـت عىل مبـدأ هيئات عامـة مهنية 

إلدارة  االختصاصيـن  األعضـاء  مـن  محـدداً  عـدداً  منهـا  كل  تنتخـب  اختصاصيـة  متوازيـة 

املكاتـب املتخصصـة يف املجلـس )عـىل سـبيل املثـال كان هنـاك هيئـة عامـة تقـارب 

2000 معلـم تقـوم بانتخـاب عضـو املجلـس املسـؤول عـن املكتـب التعليمـي، بينـا 

تقـوم هيئـة عامـة موازيـة مـن املحامـن والقضـاة بانتخـاب عضـو املجلـس املسـؤول 

عـن املكتـب القانوين، وكذلك املهندسـن ملكتب املشـاريع، الخ( ويقـوم ممثلون عن 

هـذه الهيئـات املتعـددة بانتخـاب رئيـس املجلـس. 

الجديـر بالذكـر أن أحجـام الهيئـات العامـة )التـي كانـت تسـمى كـا ذكرنـا يف بعـض 

البلـدات هيئـات ناخبـة أو مجالـس شـورى( وحتـى طـرق تشـكيلها يف كل بلـدة مل تكـن 

دامئـاً ثابتـة وإمنـا شـهدت بعـض البلـدات إعـادة تعريـف وتصميـم لهيئاتهـا العامـة مع 

“نضـج” عمـل املجالـس وبـروز انطبـاع محـي بأهميـة إيجـاد آليـات تسـمح بوصـول إمـا 

الكفـاءات أو الخـرات أو األشـخاص ذوي الرغبـات والقـدرات الفعليـة عـىل األداء كأعضاء 

للمجالـس املحليـة وخصوصـاً يف ظـل ازديـاد الحاجـات لتقديـم خدمـات متنوعـة تتعدى 

تنظيـم عمليـة توزيـع اإلغاثـة. 

كـا ينبغـي التنبيـه هنـا أنـه بينـا كان دور الهيئـات العامـة )أو االنتخابيـة أو مجالـس 

الشـورى( غالبـاً ما ينتهي بلحظة انتخاب أعضاء املجلـس املحيل )وبالتايل يتم تبديل 

أعضائهـا عنـد كل عمليـة انتخـاب ألعضـاء املجلـس(، حصلـت عـدة حـاالت يف أماكـن تدخل 

مكتـب التنميـة تـم اللجـوء فيهـا إلعـادة اجتـامع للهيئـة العامـة لحـل بعـض املشـاكل 

أو األزمـات التـي مـرت بهـا بعـض املجالـس )ضغـوط من بعـض الفصائـل العاملـة يف أو 

املسـيطرة عـىل البلـدة، خالفـات ضمـن املجلـس، الخ(. 

مـن ناحيـة أخـرى تجـدر اإلشـارة إىل أنـه وبرغـم توجـه معظـم البلـدات واملـدن لتكـون 

الـدورة االنتخابيـة للمجلـس )وبالتـايل دورة عمل الهيئـات العامـة/ االنتخابية/ مجالس 

الشـورى( سـنة واحـدة إال أنـه كان مـن الشـائع عـدم االلتـزام الدقيـق بهـذه املـدة 

وبالتـايل متديـد الدورات لـ14 شـهر، 18 شـهر، ويف بعض الحاالت ألكرث من سـنتن )هي 

الحالـة اآلن يف الغالبيـة العظمـى للمجالـس املحليـة يف مناطـق السـيطرة الرتكية أو 

سـيطرة هيئـة تحرير الشـام(.
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كان موضـوع االنتقـال لنمـوذج انتخابات مبـارشة للمجالس من قبـل املجتمع املحيل 

هدفـاً أساسـياً لعـدة جهـات عاملـة مـع املجالـس املحليـة ومنهـا مكتـب التنميـة. لكـن 

تطلـب ظهـور أول تجربـة يف هـذا السـياق االنتظـار لبدايـة عـام 2016 يف زملـكا يف 

الغوطـة الرشقيـة )كادت محاولـة ناشـطي الرقـة بعـد خروجهـا عـن سـيطرة النظـام 

يف عـام 2013 تـؤدي النتخابـات مبـارشة، إال أنهـا مل تنجـح وانتهـت املحاولـة بتشـكيل 

املجلـس انتخابـاً مـن هيئـة عامـة موسـعة كـا ذكـر أعاله(.

مل تسـتمر تجربة زملكا ومل تتكرر أو تنتقل للمجالس املجاورة لسـببن أساسـين حسـب 

تقييـم مكتـب التنميـة: كـون التجربـة منطلقـة بـدءاً مـن إرادة مرتبطـة بتأثـري مـن فصيل 

عسـكري محـي وليـس فعليـاً من قناعة شـعبية محلية، وكون تشـكل هـذه القناعة مل 

يكتمـل بعـد يف املنطقة.

تـال ذلـك انتخابـات مبـارشة ملجلـس مدينة إدلـب يف بدايـة 2017 بعد حوايل السـنتن 

مـن السـيطرة عليهـا مـن قبـل جيـش الفتـح يف 2015، يف محاولـة منـه لنفـي الصـورة 

السـلبية عـن سـيطرته عـىل املدينـة خصوصـاً أمـام املانحـن الغربيـن املتخوفن من 

التأثـري الكبـري لجبهـة النـرة ضمـن جيـش الفتـح. كـا زملـكا، مل تسـتمر تجربـة مجلـس 

إدلـب ومل تتكـرر ألنهـا مل تنبثـق عـن إرادة فعليـة مـن قبـل املجتمـع املحـي. 

جـاءت انتخابـات رساقب يف ريف إدلـب الجنويب يف منتصـف 2017 كأول تجربة فعلية 

النتخابـات مبـارشة نابعـة عـن قناعـة وإرادة مجتمعيـة. رمبـا هـذا مـا دفـع هيئـة تحريـر 

الشـام لالنقضـاض عـىل رساقـب والسـيطرة عليهـا وبرغـم املحافظـة عـىل املجلـس 

التابعـة لهـا  املنتخـب، حـدت مـن صالحياتـه مـن خـالل عمـل مديريـات حكومـة اإلنقـاذ 

وأنهـت أي احتـال لتكـرار التجربـة.

تبـع ذلـك سلسـلة مـن االنتخابـات املبـارشة يف الغوطـة الرشقية نظمت مبسـاهمة 

مـن مكتـب التنميـة يف بلـدات سـقبا، حرسـتا، جرسيـن ومرسابـا يف النصـف الثاين من 

عـام 2017. وبالرغـم من كون نسـب املشـاركة يف هـذه االنتخابات بقيـت منخفضة ومن 

إقصـاء مشـاركة النسـاء مـن بعضهـا )نجـح مكتـب التنميـة يف إقنـاع مجلـس سـقبا بفتح 

مركـز انتخـايب للنسـاء قبـل يـوم فقـط مـن االنتخابـات يف هـذه البلـدة، بينـا مل ينجـح 

إال بالحصـول عىل تعهد مبشـاركة النسـاء يف الـدورة االنتخابية التاليـة، والتي مل تنجز 

لسـقوط الغوطـة الرشقيـة بيد النظام الحقـاً، يف مدينة مرسابـا(، إال أن األجواء العامة 
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لالنتخابـات يف البلـدات األربعـة والشـهادات النوعيـة التـي حصـل عليهـا مكتـب التنميـة 

هـذه  مـع  الرشقيـة  الغوطـة  مجالـس  بقيـة  وتفاعلـت  وواعـداً  كبـرياً  حاسـاً  أظهـرت 

املوجـة حيـث كان ملكتـب التنميـة بالتعـاون معهـا خطـة طريـق للقيـام بانتخابـات عامة 

يف معظـم بقيـة البلـدات )وأهمهـا مدينـة دومـا( خـالل 2018. أجهضـت هـذه املوجـة 

املحليـة ببـدء الحملـة العسـكرية مـن قبـل النظـام وحليفـه الـرويس عـىل املنطقـة 

التـي أدت السـتعادة سـيطرة النظـام عليهـا بشـكل كامـل يف الشـهر الرابـع مـن 2018.

كانـت آخـر تجربـة انتخابات مبارشة يف مدينـة عنجارة يف ريف حلـب الغريب يف أواخر 

عـام 2018 مبشـاركة ومسـاندة مـن مجموعـة مـن منظـات مدنية سـورية منهـا مكتب 

التنميـة وأحدثـت هـذه التجربـة اخرتاقـات مهمـة )عـىل الرغـم مـن توثيـق خروقات يف 

العمليـة االنتخابيـة( مـن حيـث الرتشـيح املشـرتك كلوائح وليـس كأفراد منفصلن، نسـبة 

املشـاركة العامـة، نسـبة مشـاركة النسـاء، تقـدم 4 مرشـحات لالنتخابـات نجحـت منهـن 

واحـدة لعضويـة املجلـس املكون من 15 شـخص. كـا يف الغوطة الرشقيـة، رصد مكتب 

التنميـة أثـر عـدوى إيجابية يف ريـف حلب الغريب مـع محادثات مـع مجموعة املجالس 

 .2019 بلداتهـا خـالل عـام  للتحضـري النتخابـات مبـارشة يف  للمكتـب  املحليـة الرشيكـة 

أجهضـت تجربـة عنجـارة وتوقفـت موجـة االنتخابـات املبـارشة لدى سـيطرة هيئـة تحرير 

الشـام عـىل املنطقة يف مطلـع 2019.

مـن خـالل اضطـالع مكتـب التنميـة يف خمـس مـن التجـارب الثامنيـة التي متـت النتخاب 

أعضـاء مجالـس محليـة عـن طريـق انتخابـات مبـارشة، أمكنـه لحـظ النقـاط التاليـة فيـا 

يتعلـق بهـذه التجربـة :

• رضورة القيـام عـى خلـق حالـة عامـة عـى مسـتوى املنطقـة املحيطة وبيئـة تتقبل 

االنتخابـات العامـة قبـل البـدء بتجربـة عـىل مسـتوى بلـدة لضـان أثـر عـدوى إيجابيـة 

للمجالـس املجـاورة.

• متيـز التحضـر لالنتخابـات املبـارشة التـي متـت عمومـاً باالسـتعجال وعـدم التخطيـط 

املسـبق والـكايف وتحضـري جيـد للوائـح االنتخابيـة.

• أدى ذلـك لضعـف املشـاركة مـن الناخبن عموماً )مع لحظ نسـبة عالية للناخبن قياسـاً 

للمسـجلن عـىل اللوائـح االنتخابيـة تعـادل %50 يف تجربـة عنجـارة مـع االنتبـاه لكـون 

اللوائـح املعتمـدة كان فيهـا نقـص شـديد( حيـث تحتـاج االنتخابات املبارشة ملـدد تحضري 
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تتجـاوز العـدة أشـهر يتـم خاللهـا حمـالت توعية وحـث عىل املشـاركة.

واملراقبـة  التنظيـم  ناحيـة  مـن  األهميـة  متفاوتـة  أخطـاء  لحصـول  ذلـك  أدى  كـا   •

والطعـون. هنـاك حاجـة لفـرتات تحضرييـة أطـول ولرفـع قـدرات يف موضـوع تنظيـم 

االنتخابـات للمجالـس املحليـة املعنيـة وللجهـات املرشفـة عليهـا )مجالـس املحافظـات(.

• عمومـاً ويف كافـة التجـارب تـم رصـد انطبـاع رىض مـن املشـاركن بهـا مـا يعطـي 

)املسـاءلة  املجالـس  تطويـر  يف  فقـط  ليـس  املبـارش  االنتخـاب  لعمليـة  أهميـة 

األوىل  للمـرة  الحـر  بالتصويـت  لحقهـم  السـكان  مامرسـة  يف  وإمنـا  والتشـاركية( 

وزنـاً. لصوتهـم  وبـأن  باملشـاركة  وشـعورهم 

• كان للمجتمـع املـدين املحـيل مشـاركة بدرجـات متفاوتـة يف عمليات التحضـري، رفع 

الوعـي، توفـري فرص اللقاء للمرشـحن مع املجتمـع املحي ومراقبـة االنتخابات. اتضح 

مـن التجـارب العمليـة حاجـة لرفـع قـدرات منظـات املجتمـع املحـي للقيـام بهـذه 

األدوار.

• كانـت مشـاركة املـرأة عمومـاً ضعيفة )حتى غري مسـموحة يف مرسابا وسـمحت فقط 

يف اليـوم السـابق لالنتخابات يف سـقبا بينا وصلت نسـبة النسـاء ل%25 مـن الناخبن 

يف حرسـتا( ويلحـظ هنـا كـون نسـبة النسـاء ضمـن الناخبـن يف انتخابات عنجـارة فاقت 

اللوائـح االنتخابيـة  لعـدم اكتـال  النصـف )مـع مالحظـة أن قسـم مـن هـذا كان عائـداً 

وارتفـاع غـري واقعـي لنسـبة النسـاء فيها( 

• مل تسـمح الظـروف الخارجة عن سـيطرة املجالس )اسـتعادة النظـام للغوطة الرشقية 

وسـيطرة هيئـة تحريـر الشـام عىل باقـي املناطـق التي متت فيهـا انتخابـات مبارشة( 

بتكـرار أي عمليـة انتخـاب مبـارش يف أي مكان وحّدت بشـكل كبري من أثر هـذه العملية 

عـىل تطويـر عمـل املجالـس املعنيـة وتواصلهـا مـع مجتمعاتهـا املحليـة وبالتـايل 

للدخـول يف حلقـة تطـور إيجـايب وتفاعـل متزايد بـن املجتمعـات املحلية ومجالسـها.

يف نطـاق مـواز، أبـرزت املسـوحات املجتمعية األربعـة التي قام بهـا مكتب التنمية 

محليـاً  املنظـات  يف  العاملـن  )وكذلـك  املحليـة  املجتمعـات  وتقييـم  آراء  لسـر 

وبعـض أعضـاء املجالـس املحليـة( ملجالسـها يف 63 بلـدة )14 يف الغوطـة الرشقيـة، 

21 يف ريـف حلـب الغـريب، 16 يف ريـف حلـب الشـايل الرشقـي و12 يف إدلـب( خـالل 

 الفـرتة الزمنيـة 2019-2017 )تـم سـر رأي حـوايل 3600 شـخص يف مجمل املسـوحات(
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عدة نقاط هامة تستحق اإلشارة لها :

• لحـظ نـوع مـن االرتبـاك لـدى بعـض املشـاركن يف املسـوحات وخصوصـاً يف الغوطة 

الرشقيـة بـن مفهـوم االنتخابـات العامـة واالنتخابـات مـن هيئـات عامـة )أو انتخابيـة( 

: حيـث اختـار %44 )متوسـط املسـحن اللذيـن شـمال الغوطـة يف أول عـام 2017 وأول 

عـام 2018( مـن الذيـن سـئلوا يف هذه املنطقة عن آليـة اختيار املجلس خيـار “انتخابات 

عامـة” مقابـل %32 اختـاروا خيـار “هيئـة انتخابيـة” وهـو الخيـار الـذي يعـر عـن الواقـع 

الفعـي )الخيـار الثالـث وهـو “تعيـن من قـوى وفعاليـات محلية” حصل عـىل %7 وخيار 

“ال أعلـم عـىل 17%(

• توضـح املسـوحات وجـود ربـط لـدى املشـاركن بـن املرشوعيـة )متـداول اسـتخدام 

التـايل عـىل  تـم طـرح السـؤال  واالنتخابـات:  بـدل مـن املرشوعيـة(  مفـردة الرشعيـة 

األشـخاص الذين شـاركوا يف املسـح: “كعضو من املجتمع، كيف تقيّم رشعية املجلس 

املحـي؟” وطلـب التقييـم مـن 1 )منخفـض( لغايـة 5 )مرتفـع( ومـن ثم تم حسـاب مؤرش 

املرشوعيـة وهـو نسـبة األجوبـة بتقييـم 5 أو 4 منقـوص منهـا نسـبة األجوبـة ب1 أو 2؛ 

وعنـد حسـاب مـؤرش املرشوعيـة عمومـاً للمجالـس ضمـن املسـوحات الثالثـة األوىل 

)والتـي شـملت مناطـق الغوطـة الرشقيـة وريـف حلب الغـريب( كانت قيمتـه %30+ )مع 

تطـور إيجـايب مـع الوقـت يف ريـف حلـب الغريب بـن قيمة املـؤرش يف املسـح األول 

مبطلـع 2017 : %19+ وقيمـة املـؤرش يف املسـح الثالـث يف منتصـف 2018 : 42%+(. 

عندمـا يتـم قيـاس قيمـة هـذا املـؤرش املرشوعيـة لـدى مـن أجابـوا بخيـار “انتخابـات 

%27 مـن إجابـات املسـوحات الثالثـة األوىل( عـىل سـؤال آليـة  عامة”)وهـم يشـكلون 

تشـكيل املجلس يصل مسـتواه إىل %49 مقابل مسـتوى مؤرش املرشوعية مبسـتوى 

%41+ لـدى مـن أجابوا بخيار”هيئة انتخابية” )وهم يشـكلون %47 من إجابات املسـوحات 

الثالثـة األوىل( و%12- )أي تقييـم سـلبي( لـدى مـن أجابـوا بخيـار “تعيـن مـن قـوى 

وفعاليـات محليـة” )وهـم يشـكلون %25 مـن إجابـات املسـوحات الثالثـة األوىل(.

مـن املهـم هنـا اإلشـارة أن املسـح املجتمعـي الرابـع يف نهايـة عـام 2019 والـذي 

تـم يف مناطـق ريـف حلـب الغـريب، ريـف حلـب الشـايل وإدلـب، أظهـر تراجعاً شـديداً 

يف مـؤرش املرشوعيـة يف ريـف حلـب الغـريب بعد سـيطرة هيئة تحرير الشـام عىل 

املنطقـة يف مطلـع 2019 )ليهبـط إىل قيمـة سـلبية تعادل %22- مقارنـة ب%42+ يف 

منتصـف 2018( باإلضافـة لنسـب اإلجابـات بخيـاري “انتخابـات عامـة” و”هيئـة انتخابيـة” 

عـىل سـؤال آلية تشـكيل املجلـس يف املنطقة التـي انهـارت يف مجموعها من 70% 

مـن اإلجابـات يف منتصـف 2018 إىل حـوايل %13 يف بدايـة 2020 )مبقابـل تصاعـد كبـري 

يف نسـبة اإلجابـة بــ “تعيـن مـن قـوى وفعاليـات محلية”مـن %24 إىل %51 ونسـبة 

اإلجابـة بـ”الأعلـم” مـن %5 إىل 36%(.

أيضـاً تجـدر اإلشـارة إىل أنـه ويف ضمن هذا املسـح الرابع فإن مـؤرش املرشوعية يف 

ريـف حلـب الشـاميل الرشقـي يف بداية 2020 وبعد أكـرث من ثالثة سـنوات من النفوذ 

الـرتيك، يعـادل يف قيمتـه )%23-( قيمـة هـذا املـؤرش يف ريف حلب الغـريب بنفس 

الفـرتة أي بعـد سـيطرة هيئـة تحريـر الشـام وانهيـار قيمة هـذا املؤرش وتأيت نسـب 

اإلجابـات عىل سـؤال آلية تشـكيل املجلـس يف ريف حلب الشـايل للرشقي )%4 و8% 

لخيـاري “انتخابـات عامـة” و”هيئـة انتخابيـة” و%36 و%52 لخيـاري “تعيـن مـن قـوى 

بعـد  الغـريب  حلـب  ريـف  يف  ملثيالتهـا  مقاربـة  أيضـاً  و”الأعلـم”(  محليـة”  وفعاليـات 

تراجعهـا الحـاد. بينـا تـأيت القيـم املوازيـة يف نفـس املسـح يف بدايـة 2020 يف 

إدلـب، املسـيطر عليهـا مـن قبـل هيئـة تحـري الشـام بدرجـات متفاوتـة منـذ 2017، أعى 

قليالً )4+% ملؤرش املرشوعية و%14، %13، %32 و%41 لنسب اإلجابات خيارات “انتخابات 

عامـة”، “هيئـة انتخابيـة”، “تعيـن من قـوى وفعاليـات محليـة” و”الأعلم”عىل سـؤال 

آليـة تشـكيل املجلـس( ولكن بعيدة كل البعـد عن القيم التي تـم رصدها يف الغوطة 

الرشقيـة أو ريـف حلـب الغـريب قبل سـيطرة هيئـة تحرير الشـام عليه.

انتخابيـة”  و”هيئـة  عامـة”  “انتخابـات  بخيـاري  اإلجابـات  نسـب  انخفـاض  رغـم  ولكـن 

عـىل سـؤال آليـة تشـكيل املجلـس يف املسـح الرابـع كـا ذكرنـا، فـإن حسـاب مـؤرش 

املرشوعيـة لـدى الذيـن اختاروهـا )مـؤرش املرشوعيـة لـدى مـن أجابـوا بأحـد هذيـن 

الخياريـن يعـادل %31+( يبقـى أعـىل بتايـز واضـح مـن قيمتـه املحسـوبة لـدى الذيـن 

أجابـوا بخيـاري “تعيـن من قـوى وفعاليات محلية” )مـؤرش املرشوعية سـلبي 29%-( 

ذكرهـا  تـم  التـي  النتيجـة  نفـس  وهـو   )-15% سـلبي  املرشوعيـة  )مـؤرش  و”الأعلـم” 

شـاركوا  الذيـن  األشـخاص  أن  النتيجـة  هنـا  مـن  األوىل.  الثالثـة  املسـوحات  يف  أعـاله 

أعـى  مرشوعيـة  إلعطـاء  مييلـون  املختلفـة  املناطـق  يف  األربعـة  املسـوحات  يف 

ملجلسـهم املحـيل عند اعتقادهم )خطـأً أو صواباً( بأنه منتخـب بانتخابات عامة، ومن 

عن آليات تشكيل املجالس املحلية ومرشوعيتها
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ثـم مرشوعيـة أقـل عنـد اعتقادهـم بأنـه منتخـب مـن هيئـة ناخبـة، ومـن ثـم مرشوعيـة 

أقـل لـدى عـدم معرفتهـم بآلية تشـكيل املجلس ويعطـي أولئك الذيـن يعتقدون بأن 

مجلسـهم املحـيل معـن مـن قـوى محليـة املرشوعيـة األدىن.

• بطريقـة تحليـل مشـابهة يرتبـط تقييـم املرشوعيـة )مـؤرش املرشوعية( بقيـم تقييم 

مـؤرش  قيمـة  )تـزداد  املحـيل  مجلسـهم  أداء  ملسـتوى  املسـح  يف  املشـاركن 

الرشعيـة لـدى أولئـك الذيـن يقيمـون بشـكل أعـىل أداء مجلسـهم املحـي واملرتبـط 

كـا  توزيعهـا  وعدالـة  تنوعهـا  املقدمـة،  الخدمـات  بجـودة  املسـوحات  نتائـج  حسـب 

سـرى الحقـاً يف هـذا التقريـر(، تقييمهم ملـدى تواصله مع املجتمـع املحيل )تزداد 

الذيـن يقيمـون بشـكل أعـىل تواصـل مجلسـهم  أولئـك  لـدى  قيمـة مـؤرش الرشعيـة 

املحـي مـع املجتمـع( وكذلـك تقييمهـم ملـدى شـفافية هـذا املجلـس )تـزداد قيمة 

مـؤرش الرشعيـة لـدى أولئـك الذيـن يقيمـون بشـكل أعـىل شـفافية مجلسـهم املحـي(.

• هنـاك تطـور واضـح وإيجـايب حـول قبـول مشـاركة النسـاء يف املجالـس املحليـة: 

تـم خـالل املسـوحات رصـد رأي املجتمـع بسـؤال “هـل يسـمح للنسـاء الرتشـح لعضويـة 

املجلـس املحـي؟” كانـت نسـبة اإلجابـة بنعـم %33 مقابـل %67 نسـبة اإلجابـات بـال.

• هـذه النسـبة املنخفضـة عمومـاً تخفـي تطـوراً إيجابيـاً ملحوظـاً مـن املسـح األول يف 

بدايـة 2017 )نسـبة النعـم كانـت %30( للمسـح الثالـث يف النصـف الثـاين مـن 2018 حيـث 

قاربـت النسـبة %45 )مـع عـدد مـن البلـدات التي تم مسـحها تجـاوزت فيها نسـبة النعم 

%55( يف املناطـق التـي تـم رصدهـا خـالل املسـوحات الثالثـة األوىل وهـي مناطـق 

عمـل مكتـب التنميـة يف الغوطـة الرشقيـة وريـف حلـب الغـريب.

هنـا أيضـاً ميكـن لحـظ التأثـر السـلبي لسـيطرة هيئـة تحريـر الشـام عـى ريـف حلـب 

الغـريب حيـث انهـارت نسـبة اإلجابـات بنعـم عـىل هـذا السـؤال )بسـؤال “هـل يسـمح 

)املسـح   2018 منتصـف  يف   45% مـن  املحـي؟”(  املجلـس  لعضويـة  الرتشـح  للنسـاء 

الرابـع(. )املسـح   2020 بدايـة  يف   10% لحـوايل  الثالـث( 

كـا ميكـن قراءة نسـبة اإلجابة بنعم عىل السـؤال يف املسـح الرابـع يف بداية 2020 

يف املناطـق التـي أضيفـت خالله ولحظ كونهـا %33 يف ريف حلب الشـاميل الرشقي 

وهـو مسـتوى مفاجـئ لحـد مـا لكونه أقـل بكثر مـن مسـتوى اإلجابة بنعـم يف ريف 

حلـب الغريب قبل سـيطرة هيئـة تحرير الشـام و%39 يف إدلب وهو مسـتوى مقبول 

عن الوضع التنظيمي وتوفر الكفاءات يف املجالس املحلية

لكنـه يبقـى أقـل من املسـتويات التـي تم لحظهـا يف الغوطة الرشقيـة وريف حلب 

الغـريب قبـل أكرث مـن عام والتـي كانت ال تـزال يف تزايد. 

لـدى سـؤال املجاوبـن بـال عـن أسـباب جوابهـم، عـزت اإلجابـات عدم السـاح للنسـاء 

يف املشـاركة للعـادات املجتمعيـة بنسـبة %51 مـن اإلجابـات، %17 كانـت “ال أعلـم”، 

%14 لعـدم “مالمئـة النسـاء” أو “عـدم قدرتهـن/ كفاءتهـن” و%5 إلجـراءات وقواعـد 

االختيار. 

• هنـاك حـذر واضح من املجتمع املحيل حول مشـاركة النازحـن يف املجلس املحيل: 

بطريقـة مشـابهة، تـم االستفسـار عـن “هل يسـمح للنازحن الرتشـح لعضويـة املجلس 

املحـي؟” وكانـت نسـبة اإلجابـات بنعـم عمومـاً %28 )%23 يف املسـح األول، %31 يف 

املسـح الرابـع( مقابـل %72 مـن اإلجابات بال. 

يسـمح  “هـل  سـؤال  عـىل  بنعـم  )اإلجابـات  الرشقيـة  الغوطـة  يف  أكـرب  الحـذر  كان 

للنازحـن الرتشـح لعضويـة املجلـس املحـي؟” مل تتجـاوز الــ%18 يف املسـحن الذيـن 

شـمال الغوطـة يف مطلعـي عامـي 2017 و2018( ومـن ثـم ريـف حلـب الغـريب )نسـبة 

اإلجابـات بنعـم كانـت ثابتـة حـوايل %32 يف املنطقـة يف املسـوحات الثالثـة األوىل 

ألقـل   2020 بدايـة  يف  الرابـع  املسـح  يف  لترتاجـع   2018 ملنتصـف   2017 مطلـع  مـن 

مـن نصـف مسـتواها أي %14 بعـد سـيطرة هيئـة تحريـر الشـام( ومـن ثـم ريـف حلـب 

الشـاميل الرشقـي )نسـبة اإلجابـات بنعـم كانـت %37 يف املسـح الرابـع الـذي شـمل 

هـذه املنطقـة للمـرة األوىل( ومتيـزت إدلـب التـي تم شـملها أيضـاً للمـرة األوىل يف 

املسـح الرابـع يف بدايـة 2020 بنسـبة إجابـات بنعـم مرتفعـة نسـبياً وتعـادل 43%.

األسـباب املذكـورة لإلجابـات بال كانت عـدم معرفة النازحـن بالتوازنـات املحلية )22% 

مـن اإلجابـات(، ال أعلـم )%19(، أو رضورة إعطـاء األفضليـة ألهـل البلـدة )%15(، إجـراءات 

وقواعـد االختيـار )%13( وعـدم اسـتقرار النازحن يف البلـدة )12%( 

2. عن الوضع التنظيمي وتوفر الكفاءات يف املجالس املحلية 

بالرغـم مـن عـدة محـاوالت وعمـل مشـرتك بـن الحكومـة املؤقتـة وبعـض املنظـات 

مـن  وبالرغـم  معياريـة  تنظيميـة  لوائـح  إلصـدار   )LDOوال  LACU )ومنهـا  املختصـة 

“اعـرتاف” عـدد كبـري مـن املجالـس املحليـة بالحكومـة املؤقتـة و” تبنيهـم” للوائحها، 

بقيـت هنـاك اختالفـات كبـرة يف تطبيـق هـذه اللوائـح التنظيميـة واختلفـت بالتايل 

عن آليات تشكيل املجالس املحلية ومرشوعيتها
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الهيـاكل التنظيميـة للمجالـس املحليـة تبعـاً لحجـم البلـدات/ املـدن املعنيـة، درجـة 

تنـوع الخدمـات التـي تقدمهـا وعالقتهـا مـع الجهـات األخـرى الفاعلـة محليـاً )باألخـص 

املنظـات اإلنسـانية املحليـة والدوليـة العاملـة يف مناطـق هـذه املجالـس وكذلـك 

املوجـودة(. القطاعيـة  واملديريـات  املحافظـات  مجالـس 

مـع ذلـك تتشـارك الغالبيـة العظمـى مـن املجالـس املحليـة بكـون أعضـاء املجلـس 

ولكـن  فقـط  يرأسـون  ال  هـم  “املجلـس”(  مسـمى  تحـت  يجتمعـون  )غالبـاً  املنتخبـن 

يديـرون املكاتـب املتنوعـة ضمن مكتـب تنفيذي هـو الفريـق التنفيـذي الجامع لعمل 

أعضـاء املجلـس.

يف غالبيـة الحـاالت يتضمـن املكتـب التنفيـذي املكاتـب الرئيسـية التاليـة: -1 رئيـس 

 4- -3 املكتـب املـايل،  الـرس،  أمانـة  الحـاالت  بعـض  أو يف  الرئيـس  نائـب   2- املجلـس، 

املكتـب القانـوين، -5 املكتـب اإلعالمي، -6 املكتب اإلغايث، -7 مكتـب الخدمات، -8 مكتب 

املشـاريع

تضـاف لهـذه املكاتـب مكاتـب تختلـف مـن بلـدة/ مدينـة ألخـرى حسـب تعـدد الخدمات 

املقدمـة أو األدوار اإلرشافيـة أو التنسـيقية التـي يقـوم بهـا املجلـس يف البلـدة/ 

املدينـة )مـا انعكـس عـىل حجـم املجلـس و عـدد العاملـن فيـه(: املكتـب التعليمي، 

املكتـب الطبـي، املكتـب الزراعـي، املكتـب الصناعـي، مكتـب السـجل املـدين، مكتـب 

سـجل العقـاري، مكتـب املـوارد البرشيـة، مكتـب املـرأة، مكتـب شـكاوى املواطنـن.

بينـام يـرتاوح عـدد األعضـاء املنتخبـن بن العـرشة والعرشيـن )األكـرث انتشـاراً هو بن 

12 و16 عضـوا(، يتـم يف بعـض الحـاالت عنـد كـون عـدد املكاتـب يزيـد عـن عـدد األعضـاء، 

إمـا إدارة أكـرث مـن مكتـب مـن نفـس العضـو، أو يف الحـاالت القليلـة التـي تتوفـر فيهـا 

مـوارد ماليـة مقبولـة، توظيـف تعاقـدي ألشـخاص “اختصاصيـن” إلدارة بعـض املكاتـب 

)اإلعالمـي، املـرأة، شـكاوي املواطنـن(.

باسـتثناء بعـض مجالـس املـدن الكبـرة )كحلـب الرشقيـة،، دومـا واملجالـس املركزيـة 

التسـعة يف ريـف حلـب الشـايل الرشقي( وعدد مـن مجالس بلـدات الغوطة الرشقية 

املتوسـطة الحجـم، يقتـر العاملـون يف املجلـس املحيل عـى أعضائـه املنتخبن 

وعـى موظفـن وعـامل مؤقتـن يتـم توظيفهـم ضمن مشـاريع ممولـة إمـا ينفذها 

املجلـس مبـارشة أو يتـم ارشاكـه بتنفيذهـا عندمـا تنفذهـا منظمـة إنسـانية أو مدنيـة 

عن الوضع التنظيمي وتوفر الكفاءات يف املجالس املحلية

يف البلـدة املعنيـة. يف هـذه الحالـة يتـم توظيـف املوظفـن والعـال بحسـب حاجـة 

واختصـاص املـرشوع )غالبـا يف املكتـب املـايل باإلضافـة ملكتـب اإلغاثـة أو الخدمـات 

بحسـب نـوع املـرشوع(. وعليه، فإن هـؤالء املوظفن والعال ينتهـي عملهم بانتهاء 

املـرشوع املعنيـن بـه. ومبـا أن الـدورة االنتخابيـة ألعضـاء املجلـس هـي سـنة، فـإن 

عـدم وجـود موظفـن دامئن )بسـبب عدم وجـود متويل مسـتقر وقابل لتغطيـة رواتب 

موظفـن إداريـن دامئـن( يـؤدي ألن يكـون تراكـم الخربات ضمـن املجالـس وخصوصاً 

رفـع  عمليـات  يف  كبـراً  هـدراً  سـبب  مـام  معـدوم  شـبه  منهـا  والريفيـة  الصغـرة 

القـدرات والتدريـب التـي متت مع املجالـس املحلية يف املناطق الخارجة عن سـيطرة 

النظـام مـن حيـث أن التدريبـات ورفع القـدرات كانت متس إما أعضـاء املجلس املتغريين 

حكـاُ أو موظفـن يرتبـط وجودهـم بفـرتات تنفيـذ املشـاريع. أثـر ذلـك حتـى عـىل منـع 

تراكـم إجـراءات املجالـس الداخليـة والتـي تكـون غالبـا غـري مكتوبـة وإعـادة اخرتاعهـا 

لـدى كل دورة انتخابيـة بوصـول أعضـاء جـدد وعـدم وجـود كتلـة ثابتـة مـن املوظفـن 

تحافـظ عـىل طريقـة العمـل )كان الرتكيـز الوحيـد عـىل نقـل محتـوى الصنـدوق املـايل 

مـن دورة لتاليتهـا بشـكل منتظـم(.

كـا ذكرنـا شـكلت مجالـس الغوطـة الرشقيـة ومجالـس املـدن الكبـرة اسـتثناء حيـث 

قامـت بتوظيـف كـوادر ثابتة كموظفـن مسـتفيدة إما من وجـود قدرة متويليـة عالية 

)املجالـس املركزيـة يف ريـف حلـب الشـايل الرشقـي( أو اسـتمرارية عالية يف دعم 

املشـاريع )مثـل مجالـس حلـب الرشقيـة، رساقـب ودومـا( أو مـن عمـل تطوعـي عـىل 

األقـل جـزيئ ملوظفـن لديهم فـرص القيام به لنـدرة فـرص العمل وبالتايل االنشـغال 

يف منطقـة الغوطـة الرشقيـة املحـارصة.

وبالرغـم مـن النتائـج الكارثيـة عمومـاً لحصـار الغوطـة الرشقيـة وبشـكل شـبيه ولكـن 

أقـل قسـوة إلغـالق الحـدود األردنيـة فيـا يتعلـق مبناطـق درعـا الخارجـة عـن سـيطرة 

النظـام، إال أن هذيـن العاملن سـاها يف الحد من قدرة أصحـاب الكفاءة والخرة يف 

الخـروج مـن مناطقهـم سـعياً نحـو مناطـق أكـرث أمانـاً وأكـرث توفراً لسـبل العيـش لهكذا 

فئـات. سـمح هـذا لهاتـن املنطقتـن باختيـار أعضـاء مجالـس محليـة بكفـاءات علميـة 

)شـهادات ثانويـة، معاهـد متوسـطة وشـهادات جامعيـة( أو خـربات عمليـة )موظفـن 

مناطـق  مـن  أكـرب  بشـكل  السـورية(  والحكوميـة  العامـة  املؤسسـات  لـدى  سـابقن 
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الشـامل السـوري الخـارج عـن سـيطرة النظـام )مناطـق حلـب والرقـة وإدلـب وحـاة، 

نذكـر هنـا أن املناطـق التـي سـيطرت عليهـا قـوات قسـد غـري مشـمولة يف هـذا التقرير(.

بالنتيجـة إذاً، يف حالـة األغلبيـة العظمى من املجالس املحلية )باسـتثناء بعض املدن 

الكبـرية ومنهـا حلـب الرشقيـة، دومـا، رساقـب ومـدن املجالـس املركزيـة يف الريـف 

الشـايل الرشقـي لحلـب(، أدى شـبه االنعـدام يف توفـر مصـادر متويليـة مسـتقرة 

وقـادرة عـى تغطيـة رواتـب لكـوادر إداريـة ثابتـة إىل التقليـل لحـد كبـر يف قـدرة 

املجالـس عـى جـذب والحفـاظ عـى الكفـاءات )وجعـل توفرهـا نتيجـة نابعـة من شـبه 

اسـتحالة املغـادرة بسـبب الظـرف العسـكري( وبشـكل أكـر لشـبه انعـدام يف تراكـم 

القـدرات والخـرات لـدى املجالـس عمومـاً. 

3. عن الوضع املايل والتموييل للمجالس املحلية

إن قـدرات املجالـس املحليـة عـى اإلدارة املاليـة بقيـت  بشـكل عـام ميكـن القـول 

محـدودة واقترت بشـكل أسـايس عىل بعض اإلجراءات املحاسـبية. عـدم ثبات الكوادر 

وتغريهـا مـع الدورات االنتخابية السـنوية، عدم وجود كفاءات تقنيـة، عدم وجود جهات 

رقابيـة محفـزة واضطـرار املجالـس للتعامـل مع إجـراءات مختلفـة ومتعـددة للمنظات 

التـي تقـوم بالتعامـل معهـا، حـد من إمكانيـة تطوير قـدرات هذه املجالـس يف اإلدارة 

والتقريـر املايل.

يلحـظ مـع ذلـك قيام بعـض املجالس املحليـة وخصوصاً يف السـنوات الثالثـة األخرة 

بإعـداد تقاريـر ماليـة إما عـن تنفيذ مشـاريع معينة أو عـن عملهـا ككل ونرشها.

ضعـف اإلدارة املاليـة ترافـق يف نقـص كبـر وعام عنـد األغلبية العظمـى يف املواد 

املاليـة حيـث اعتمـدت املجالـس )بشـكل شـبه كامـل للصغـرية منهـا( عـىل متويـل مـن 

املنظـات الدوليـة والوطنيـة )و منهـا مكتـب التنميـة( للمشـاريع الخدميـة التـي كانـت 

موظفـن  لرواتـب  متويـل  عـىل  الحصـول  مـن  مجالـس  بضعـة  إال  تتمكـن  ومل  تنفذهـا 

إداريـن ثابتـن بشـكل مسـتقل عن متويل املشـاريع الخدميـة )عن طريق مكتـب التنمية 

عمومـاً وعـن طريـق بعـض املنظـات الدوليـة التـي مولـت بشـكل خـاص رواتـب مكاتـب 

شـكاوى املواطنـن(.

اتسـم دعـم املنظـامت للمجالـس بعدم الثبـات الزمنـي )يلحظ هنـا اسـتثناء املجالس 

التـي تعامـل معهـا مكتـب التنمية كرشاكات اسـرتاتيجية والتـي تم العمل معها بشـكل 
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مسـتمر لفـرتات زمنية تفـوق السـنتن املتواصلتن(.

لتمويـل  ذاتيـة  مصـادر  لتأمـن  املحليـة  للمجالـس  متعـددة  محـاوالت  هنـاك  كانـت 

عملهـا: حمـالت مسـاهمة مـن املحـالت التجاريـة يف البلـدة/ املدينـة )دومـا(، جبايـة 

رسـوم “نظافـة” أو ميـاه مـن السـكان )معظـم املجالـس قامـت بهـذه املحـاوالت مـع 

نسـب نجـاح مختلفـة، أبرزهـا جرسين التـي نجحـت يف 2015 للوصول لنسـبة جباية تفوق 

%85 مـن املسـتخدمن نظـراً النخفـاض الرسـوم واألتـارب التـي وصلـت لنسـبة 60-70% 

يف عـام 2018(، وكذلـك مشـاريع إنتاجيـة )إعـادة تدوير القامـة وإنتاج وبيع األسـمدة 

منهـا يف دومـا، مجموعـة مـن املخابـز العامة يف عدد مـن مجالس الغوطـة الرشقية 

وريـف حلـب الشـايل الرشقـي، أجـور محـالت يف أسـواق عامـة أو مناطـق زراعيـة 

يف ريفـي حلـب الغـريب والشـايل الرشقـي(. اسـتخدمت هـذه املـوارد عمومـاً يف 

تأمـن حـد أدىن مـن االسـتمرارية لتقديـم الخدمـات األساسـية )جمـع القامـة وتأمـن 

ميـاه الـرشب( يف ظـل التمويـل غري املسـتقر لهذه الخدمـات من قبـل املنظات )يف 

غيـاب أي آليـة لتمويـل مبـارش مـن الجهـات املمولـة واملجالـس املحليـة، فـإن معظم 

التمويـل “املؤسسـايت” ميـر عـن طريـق منظـات إمـا دوليـة أو سـورية(.

تجـدر اإلشـارة هنـا أن املجالـس املركزيـة يف مناطـق السـيطرة الرتكية لديهـا موارد 

ماليـة عاليـة جـداً قياسـاً ملا عرفته بقيـة املجالس املحليـة يف باقـي املناطق نظراً 

لتخصيـص السـلطات الرتكيـة لهـا بجـزء مـن عائـدات املعابـر التجاريـة التي تـرشف عليها 

وكذلـك مـن عائـدات رسـوم ورضائـب محلية وأجـارات محـالت تجارية يف أسـواق عامة.

كـا يلحـظ أنـه يف مناطـق سـيطرة هيئـة تحريـر الشـام هيـأت الهيئـة وجود سـلطة 

التقليديـة  الرسـوم  جبايـة  نسـب  رفـع  يف  سـاهم  مـام  اإلنقـاذ  لحكومـة  تنفيذيـة 

تسـجيل  املحاصيـل،  )عـىل  فرضهـا  تـم  التـي  اإلضافيـة  والرسـوم  وامليـاه(  )النظافـة 

الـخ(. السـيارات، 

4. عن تقديم الخدمات من قبل املجالس املحلية

إحـدى أهـم املهـام التـي قامـت بهـا املجالـس املحلية والتي اسـتطاعت مـن خاللها 

وإغاثيـة،  مدنيـة  منظـات  عسـكرية،  )فصائـل  املؤثريـن  بقيـة  عـى  وجودهـا  فـرض 

التـي أحدثهـا انسـحاب النظـام  كانـت ردم جـزيئ للفجـوة الخدميـة  مانحـن دوليـن( 

لذلـك  باإلضافـة  سـوريا.  مـن  واسـعة  أجـزاء  مـن  السـورية  الدولـة  مؤسسـات  ومعـه 
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تفاقمـت الحاجـات للخدمـات بسـبب التدمـري املمنهـج للبنـى التحتيـة مـن قبـل قـوات 

النظـام وحلفائـه يف املناطـق الخارجـة عـن سـيطرتهم وإعادة تـوزع سـكاين كبري بعد 

حركـة نـزوح كبـرية مـن مناطق دمرت بشـكل كبري ملناطـق أخرى مـا أدى الزدياد الضغط 

عـىل البنـى التحتيـة الخدميـة واإلداريـة )االزدياد السـكاين يف بعض املناطـق الخارجة 

عـن سـيطرة النظـام وخصوصـاً الشـالية بسـبب النـزوح تـراوح بـن %30 و%200 خـالل 

فـرتات زمنيـة تقـل عـن السـنتن(.

حاولـت املجالـس املحليـة يف بدايـة خـروج املناطـق عـن سـيطرة النظام تقديـم كافة 

أنـواع الخدمـات العامـة للمجتمعـات املحليـة، لكـن نظـراً للتنامـي املتسـارع لالحتياجـات 

وضعـف املـوارد املتوفـرة لـدى املجالـس املحليـة، تصـدت بشـكل أسـايس منظـامت 

يف املهجـر بالتعـاون غالبـاً مـع فـرق محليـة إمـا تابعـة أو  أمميـة، دوليـة وسـورية 

رشيكـة لهـا لسـد االحتياجـات يف بعـض القطاعـات كاإلغاثـة، الصحـة والتعليـم، وتوىل 

قطاعـات  العسـكرية(  الفصائـل  مـع  وارتبـاط  بتعـاون  )أحيانـاً  املحـيل  الخـاص  القطـاع 

كالتزويـد بالكهربـاء والنقـل، أدى هـذا لرتكيـز عمـل املجالـس املحلية إما عـىل التعاون 

مـع أو بتمويـل مـن أو حتـى أحيانا عىل مجـرد القيام بدور التنسـيق مع منظـات دولية 

وسـورية يف هـذه القطاعـات. 

كانـت الخدمـات األساسـية املقدمـة مـن املجالـس املحليـة األكـرث انتشـاراً هـي جمـع 

القامـة، ضـخ امليـاه، إصـالح وتشـغيل شـبكات امليـاه والـرف الصحـي واملسـاهمة 

بتوزيـع اإلغاثـة )تزويـد املنظـات اإلغاثيـة بقوائـم التوزيـع والحاجـات(. أدى التعامـل 

بريبـة مـن قبـل املانحن مـع املجالـس املحلية يف بدايـة نشـأتها واعتادهم عىل 

تـوازن  لخلـق حالـة عـدم  أو منظاتهـا الرشيكـة محليـاً  الدوليـة وفرقهـا  املنظـات 

أوالً ومـن ثـم تنافـس الحقـاً بـن املجالـس املحليـة واملنظـامت املحليـة )إن كانـت 

فـرق تابعـة للمنظـات الدوليـة أو رشيكـة لهـا( يف عمليـة التخطيـط الخدمـي وتنفيـذ 

املشـاريع الخدميـة. بـدأ توزيـع األدوار يأخـذ صيغـاً أكـرث تعاونية وتنسـيقية اعتبـاراً من 

2016 بعـد إدراك املانحـن ألهميـة دور املجالـس املحليـة املرتبطـة مـع مجتمعاتهـا 

املحليـة.

توزيـع هـذه الخدمـات األساسـية املذكورة أعاله شـهد تنوعاً كبـراً يف درجة انتظامها 

بسـبب عـدم انتظـام السياسـات التمويليـة للامنحن حسـب املناطق )املناطـق التي 
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حـورصت مـن النظـام، الجنـوب، الشـال(، أحجـام البلـدات، نسـب دمـار البنـى التحتيـة 

وتوفـر املـوارد والكفـاءات البرشيـة محلياً.

باإلضافـة لهـذه الخدمـات األساسـية لحـظ يف حـاالت متعـددة تقديـم خدمـات إداريـة 

مـن قبـل مجالـس محليـة )كالسـجل املـدين والسـجل العقـاري( وتنظيميـة )املكتـب 

الزراعـي، مكتـب املـرأة، غرفـة الصناعـة، غرفـة التجـارة( أو تنسـيقية )اإلغاثـة عمومـاً، 

الصحـة، التعليـم( باإلضافـة للخدمـات األساسـية املذكـورة.

أظهـرت املسـوحات التـي قـام بهـا مكتـب التنميـة أن أهـايل الغوطة الرشقيـة ذكروا 

عـدداً أكـرب )تنـوع أوسـع( مـن الخدمـات التـي يـرون أن مجالسـهم املحليـة تقدمهـا 

مقارنـة مـع األهـايل الذيـن تـم سـؤالهم يف منطقـة ريـف حلـب الغـريب حيـث سـمى 

%17 مـن األشـخاص الذيـن تـم سـؤالهم يف الغوطـة الرشقيـة )خـالل املسـحن األول 

والثـاين يف مطلعـي عامـي 2017 و2018( أكـرث مـن أربعـة خدمـات متنوعـة يقدمهـا 

مجلسـهم املحـي مقابـل فقـط %6 يف ريـف حلـب الغـريب خـالل املسـوحات الثالثـة 

تراجـع  الغـريب  حلـب  ريـف  يف  لوحـظ   ،2020 بدايـة  يف  الرابـع  السـح  يف  األوىل. 

االنطبـاع بتنـوع الخدمـات ألن نسـبة عـدد األشـخاص القادريـن عىل تسـمية ثالثـة أنواع 

أو أكـرث مـن الخدمـات التي يقدمها مجلسـهم املحي لحـوايل %11 )بعـد أن كانت 19% 

يف املسـح الثالـث يف منتصـف 2018 و%31 يف املسـح الثاين يف مطلـع 2018( وهو 

انعـكاس النحسـار الدعـم عـن املنطقـة اعتبـاراً مـن 2018 ومـن ثـم عدم قـدرة حكومة 

اإلنقـاذ التابعـة لهيئـة تحريـر الشـام تقديـم الخدمـات املتنوعـة بشـكل كايف منـذ 

مطلـع 2019 بعـد سـيطرتها عـىل معظـم املجالـس املحليـة يف املنطقـة. يشـار هنـا 

أن نسـب عـدد األشـخاص الذيـن اسـتطاعوا تعـداد ثالثـة أنـواع أو أكـرث مـن الخدمـات خالل 

املسـج الرابـع )بدايـة 2020( يف مناطـق إدلـب وريـف حلـب الشـايل الرشقـي كانـت 

%20 و%19 تباعـاً.

مـن ناحيـة أخـرى، كانـت مـؤرشات الـرىض )نسـبة اإلجابـات ب5 و4 منقـوص منهـا نسـبة 

اإلجابـات ب1 و2( ضمـن املسـوحات التـي قـام بها مكتـب التنمية يف الغوطـة الرشقية 

)خـالل املسـحن األول والثـاين( وريـف حلـب الغـريب )خـالل املسـوحات الثالثـة األوىل 

يف مطلـع عامـي 2017 و2018 ومنتصـف 2018( عـن نوعيـة الخدمـات املقدمـة )“كيـف 

تقيـم الخدمـة مـن ناحية النوعية؟”( عـن كمية الخدمات املقدمة )“كيـف تقيم الخدمة 
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مـن ناحيـة الكميـة؟”( وعـن سـهولة الوصول للخدمـات املقدمـة )“كيف تقيـم الخدمة 

واملسـوحات  املنطقتـن  )لعمـوم   +62% كبـر:  لحـد  إيجابيـة  الوصـول؟”(  ناحيـة  مـن 

الثالثـة األوىل( ملـؤرش الـرىض عـن نوعية الخدمـات املقدمة و%47+ ملـؤرشات الرىض 

وصـول  وسـهولة  ونوعيـة  حجـم  حقيقـة  مـع  املقارنـة  لـدى  والوصـول.  الكميـة  عـن 

الخدمـات املنخفضـة ضمن ظـروف العمل والتمويـل الصعبة جداً للمجالـس، يعتر ارتفاع 

مـؤرشات الـرىض عـن الخدمات مـؤرشاً واضحـاً عن تفهـم املجتمعات املحليـة لظروف 

عمـل املجالـس املحليـة وواقعيـة سـقوف توقعاتهـا وبالتـايل إمكانيـة مقاربـات 

أن  الخدمـات محليـاً طاملـا  تقديـم  للمجتمعـات املحليـة يف  غـر محبطـة  تدريجيـة 

هـذه املجتمعـات تشـعر أن مقدمـي هـذه الخدمـات ممثلـة لهـا ومقبولـة منهـا أي 

مجالـس محليـة منبثقة مـن مجتمعاتها. جدير بالذكر أن املسـح الرابـع يف بداية 2020 

أظهـر تراجعـاً قيـم الرىض عـن الخدمـات املقدمة يف منطقـة ريف حلـب الغريب بعد 

سـيطرة هيئـة تحرير الشـام عىل املنطقة )مـؤرش الرىض عن النوعيـة تراجع من 75%+ 

إىل %50+ ومـؤرش الـرىض عـن الكميـة مـن %58+ لــ%17+ ومـؤرش الـرىض عـن الوصول 

مـن %66+ لحـوايل %37+(. وكانـت قيـم مـؤرشات الرىض عـن نوعية الخدمـات املقدمة 

وكميتهـا وسـهولة الوصـول لهـا يف املسـح الرابـع يف ريـف حلـب الشـايل 50%+، 

%44+ و44+& تباعـاً ويف إدلـب %64+، %45+ و%58+ تباعـاً(.

)الغوطـة  األوىل  الثالثـة  املسـوحات  يف  مشـابهة  بطريقـة  القيـاس  عنـد  باملقابـل، 

الرشقيـة وريـف حلـب الغـريب، مطلـع عامـي 2017 و2018 ومنصـف عـام 2018( ملـؤرش 

املجلـس  أداء  تقيّـم  )“كيـف  املحـيل   املجلـس  أداء  عـن  املحـيل  املجتمـع  رىض 

املحـي ومـا هـو رضـاك عـن هـذا األداء؟”( وبرغـم كـون هـذا املـؤرش إيجـايب )نسـب 

اإلجابـات ب5 و4 تفـوق نسـب اإلجابـات ب1 و2( فـإن قيمـة هـذا املؤرش كانـت %14+ وهو 

أقـل بشـكل واضـح من مـؤرشات الرىض عـن تقديـم الخدمـات )فـوق %47+( ومؤرشات 

املرشوعيـة )%30+(. يعكـس ذلـك رمبـا رغبـة للمجتمعـات املحليـة بـأن تلعـب املجالس 

املحليـة دور يتجـاوز تقديـم الخدمـات وقـد يكـون دور كإدارة محلية وليـس كبلدية. لكن 

يجـب االنتبـاه أن قـدرة املجلـس عـى توسـيع تنوع الخدمـات التـي تقدمها يؤثـر أيضاً 

يف مسـتوى الـرىض عـن األداء، حيـث يرتفـع مـؤرش هـذا الـرىض ملسـتويات تزيـد عـن 

%40+ لـدى األشـخاص الذيـن اسـتطاعوا تعداد أكرث من ثالثـة أنواع مختلفة مـن الخدمات 

عن تقديم الخدمات من قبل املجاس املحلية

مقابـل قيمـة 4+% لـدى األشـخاص الذيـن مل يذكـروا إال نوعـن أو أقـل مـن الخدمـات 

املقدمـة )مـع لحظ كـون هذه القيمـة إيجابية رغـم انخفاضها(. وبطريقة مشـابهة ملا 

ذكـر يف مسـتويات الـرىض عـن الخدمـات املقدمـة، تراجـع مسـتوى الـرىض عـن أداء 

املجلـس املحـيل عنـد عينـة ريف حلب الغـريب اعتبـاراً من املسـح الثالـث يف منتصف 

2018 )مـن %26+ يف املسـح الثـاين لــ%11+ يف املسـح الثالث( بسـبب انحسـار الدعم 

وانخفاضـه بحـدة ليصبـح سـلبياً )%10-( يف املسـح الرابـع )بدايـة 2020( بعـد سـيطرة 

هيئـة تحريـر الشـام عى املنطقة. ويشـار هنـا لكون مسـتوى مؤرش الـرىض عن أداء 

املجلـس املحـي خـالل املسـح الرابع منخفـض يف إدلب )4+%( وسـلبي يف ريف حلب 

الشـايل )%14-( وهـو انعـكاس لعـدم رىض املجتمعـات املحليـة عمومـاً يف كافـة 

املناطـق تحـت سـيطرة هيئـة تحريـر الشـام وتحـت السـيطرة الرتكيـة عـن مجالسـها 

2020، يقابلهـا رىض نسـبياً أعـىل يف الغوطـة الرشقيـة )قبـل  املحليـة يف بدايـة 

السـيطرة عليهـا مـن  قبـل النظـام( ووضوحاً أعـىل يف ريف حلـب الغريب قبل سـيطرة 

هيئـة تحريـر الشـام عليها.

أداء  عـن  املحليـة  املجتمعـات  رىض  مسـتوى  عـى  يؤثـر  إضـايف  عامـل  هنـاك 

مجالسـها املحليـة وهـو عامـل تواصـل املجلـس مـع املجتمـع. أظهـرت املسـوحات 

األربعـة يف كافـة املناطـق املشـمولة أن مسـتوى مـؤرش الـرىض عـن أداء املجلـس 

لـدى األشـخاص الذيـن قيمـوا عاليـاً مـدى تواصـل املجلـس املحي مـع املجتمـع )4 أو 

5( يعـادل %71+ بينـا هـو سـلبي للغايـة )%53-( لـدى من يقيمون بشـكل متـدٍن )1 أو 2( 

مـدى هـذا التواصـل. 

تجـدر اإلشـارة هنـا لنمـوذج متميز ظهـر يف الغوطة الرشقيـة بوجود مكتـب الخدمات 

املوحـد )تجمـع مـدين مـن مهندسـن وتقنيـن تحـول الحقـاً ليصبـح مديريـة الخدمـات 

التابعـة ملحافظـة ريـف دمشـق الحـرة قبـل سـنة مـن إعـادة النظـام السـيطرة عـىل 

الغوطـة( الـذي نفـذ مشـاريع خدميـة عابـرة للبلـدات وسـاهمت يف تنفيـذ مشـاريع 

خدميـة عجـزت بعـض املجالس املحليـة وخصوصاً الصغرة عـن تقدميها ولكـن بتعاون 

كبـري )وأحيانـاً بتنفيـذ مشـرتك( معهـا.

كـا مـن املهـم لحـظ بـروز عدد مـن املديريـات الخدميـة التابعـة ملجالـس محافظات 

)عـىل األخـص يف حلـب، إدلـب ودرعا( وظهور تحسـن كبـري يف أدائها ما حـد من حاجة 
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والسـجل العقاري.

5. عن عالقة املجالس املحلية مع محيطها

- العالقة مع املجتمعات املحلية :

رصـد مكتـب التنميـة من خالل املسـوحات املجتمعية األربعة التي قـام بها يف مناطق 

الغوطـة الرشقيـة )مطلـع 2017 ومطلـع 2018(، ريـف حلـب الغـريب )املسـوحات األربعـة 

الشـايل  حلـب  ريـف   ،)2020 وبدايـة   2018 منتصـف  و2018،   2017 مـن  كل  مطلـع  يف 

الرشقـي وإدلـب )املسـح الرابـع يف بدايـة 2020( مؤرشيـن إضافيـن متعلقـن بعالقـة 

املجالـس املحليـة مـع مجتمعاتهـا املحليـة يضافـان ملـؤرشات مرشوعيـة املجالـس، 

الـرىض عـن األداء وتقييـم الخدمـات املذكـورة سـابقاً وهـا: مـؤرش التواصـل )نسـبة 

اإلجابـات خـالل عمليـة املسـح بعالمـة 4 أو 5 مـن أصـل 5 منقـوص منهـا نسـبة اإلجابـات بــ 

1 أو 2 عـىل سـؤال “كيـف تقيم)يـن( تواصـل املجلـس املحـي مـع املجتمـع املحي؟”( 

ومؤرش الشـفافية )نسـبة اإلجابات خالل عملية املسـح بعالمة 4 أو 5 من أصل 5 منقوص 

ـ 1 أو 2 عـىل سـؤال “كيـف تقيم)ين( شـفافية املجلـس املحي؟”(. منهـا نسـبة اإلجابـات بـ

خـالل  الغوطـة الرشقيـة  لحـد مـا يف  التواصـل كان سـلبياً  مـؤرش  أن  لوحـظ عمومـاً 

املسـحن األول والثاين )بقيمة متوسـطة تعادل 9-%، أي نسـبة التقييات املنخفضة 

أعـىل بقليـل مـن نسـبة التقييـات املرتفعـة(. يف ريـف حلـب الغـريب، ارتفعـت قيمة 

إىل قيـم   )2017 )%10-( خـالل املسـح األول )مطلـع  هـذا املـؤرش مـن قيمـة سـلبية 

9+% يف منتصـف  2018 و  يف املسـحن الثـاين و الثالـث )%20+ يف بدايـة  إيجابيـة 

التقييـات  مـن  بكثـري  أكـر  )نسـبة  عاليـة  سـلبية  قيمـة  إىل  قيمتـه  لتنهـار   ،)2018

املنخفضـة مـن تلـك املرتفعـة( ليصـل إىل %34- يف املسـح الرابـع )بدايـة 2020( بعـد 

قرابـة عـام كامـل مـن سـيطرة هيئـة تحرير الشـام عـىل املنطقـة. كانت قيمـة مؤرش 

التواصـل يف إدلـب خـالل هـذا املسـح الرابـع تعـادل الصفـر، أي حياديـة التقييـم )عـدد 

متسـاوي مـن التقييـات املرتفعـة و تلـك املنخفضـة( و سـلبية لحـد مهـم يف ريـف 

حلـب الشـاميل الرشقـي )22%-(.

يف نفـس الوقـت مال مـؤرش الشـفافية عموماً للقيمـة السـلبية: %17- يف الغوطة 

الرشقيـة )متوسـط املسـحن األول و الثـاين يف مطلعـي 2017 و 2018( ، %24- يف 

املسـح األول )مطلـع 2017(، 5-% يف املسـح الثـاين )بدايـة 2018( و 2+% يف املسـح 

لهـذا  اإليجـايب  التطـور  هنـا  )يلحـظ  الغـريب  حلـب  ريـف  يف   )2018 )منصـف  الثالـث 

املـؤرش يف ريـف حلـب الغـريب مـن مطلـع 2017 ملنتصـف 2018( قبـل أن ينهـار أيضـاً 

ليبلـغ قيمـة %39- يف املسـح الرابـع )بدايـة 2020( بعـد عـام تقريباً من سـيطرة هيئة 

تحريـر الشـام؛ و كانت قيمة مؤرش الشـفافية خالل املسـح الرابع سـلبية تعـادل 18%- 

يف إدلـب وسـلبية لحـد كبـر)%43- أي تقييـم منخـص جـداً من قبـل املجتمـع املحي( 

يف ريـف حلـب الشـاميل الرشقـي. 

هـذه القيـم املنخفضـة عمومـاً يجـب أن ال تخفي وجـود بلدات كانت مـؤرشات التواصل 

والشـفافية فيهـا مرتفعـة كـدارة عزة، األتـارب وبابكـة يف ريف حلب الغـريب، جرسين 

يف الغوطـة الرشقيـة، أرشـاف ودابـق يف ريف حلب الشـايل الرشقي، بنـش وأريحا 

يف منطقـة إدلب.

األداء  عـن  الـرىض  مـؤرشات  مبسـتويات  مقارنتهـا  عنـد  وخصوصـاً  املـؤرشان  هـذان 

والخدمـات وكذلـك مرشوعيـة املجالس يعكسـان ضعـف واضح يف التواصـل وقلة ثقة 

نسـبية باملعطيـات املتوفـرة عند املجتمعـات عن عمل مجالسـها. ويلحظ هنـا ارتفاع 

قيمـة املؤرشيـن لـدى األشـخاص الذيـن أجابـوا بنعـم عىل سـؤال “هل ينـرش املجلس 

املحـي تقاريـر عـن عملـه؟” أي أن معرفـة األشـخاص بكـون املجلـس ينـرش تقاريـر 

عـن عملـه يزيـد بشـكل كبـر مـن تقييمهـم لتواصـل املجلـس )يقفـز مـؤرش التواصـل 

لحـوايل %41+( ولشـفافيته )يقفـز املـؤرش مـن قيمـة سـلبية لحـوايل %29+(. هنـاك 

ارتبـاط مشـابه لـدى األشـخاص الذيـن تـم سـؤالهم خـالل املسـوحات حسـب إجابتهـم 

آليـة للشـكاوى باملجلـس؟” حيـث كانـت قيـم  بـال عـىل سـؤال “هـل هنـاك  بنعـم أم 

مـؤرشي التواصـل والشـفافية لـدى األشـخاص الذيـن أجابـوا بنعـم %18+ و1+%  تباعـاً 

بينـا كانـت قيمهـا %48- و%57- تباعـاً لـدى األشـخاص الذيـن أجابـوا بـال أي أن معرفة 

األشـخاص بوجـود آليـة شـكوى يف املجلس املحيل يزيد بشـكل كبر مـن تقييمهم 

لتواصـل املجلـس ولشـفافيته.

مـن خـالل التعامـل مع عـدد كبري من املجالـس املحلية، وقـراءة لنتائج املسـوحات يبدو 

انخفـاض مـؤرشات التواصل والشـفافية ناجـم عن ضعف يف القـدرات لدى املجالس 

بسـبب عـدم قـدرة املجالـس عـىل  تغـر الكـوادر  )إعـداد التقاريـر، التحليـل املـايل(، 
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توظيـف موظفـن دامئن يف مجـاالت اإلدارة املالية والتواصل، وكذلـك عن عدم وجود 

جهـات رقابيـة ماليـة تحفـز املجالس عـى اصـدار التقاريـر العامة وعن ضعف وسـائل 

الوصـول لـدى املجالـس ملجتمعاتهـا املحليـة )عدد غـري كاف مـن االجتاعـات العامة 

التواصـل االجتاعـي كصفحـات  واسـتخدام متفـاوت وغـري منتظـم للنـرش عـر وسـائل 

الفيسـبوك(. يبـدو تدخـل سـلطات األمر الواقـع بعمل املجالـس املحلية عائقـاً إضافياً 

أمـام قـدرة هـذه املجالـس عـىل الشـفافية والتواصـل الريح مـع مجتمعاتهـا املحلية.

- العالقة مع املنظامت الدولية والوطنية واملحلية :

أجـر تـردد املانحـن ووكاالت األمـم املتحـدة بالتعامـل مـع املجالـس املحليـة يف 

األعـوام 2015-2013 يف الشـال والجنـوب )عـدا الغوطـة الرشقيـة وبعـض املجالـس 

املنظـات  عـىل  االعتـاد  عـىل  ورساقـب(  الرشقيـة  حلـب  مدينـة  كمجلـس  الكبـرية 

التـي قدمـت اإلغاثـة أو بعـض مشـاريع مسـاهمة يف الخدمـات  الدوليـة و السـورية 

)توفـري امليـاه، إصـالح شـبكات امليـاه والـرف الصحـي( مـا حـد مـن تطـور املجالـس 

املحليـة وكسـبها للقـدرات وخلـق الحقـاً حالة عـدم توازن قـوى بن هـذه املنظامت 

واملجالـس املحليـة التـي كانـت “تنفذ” مشـاريع خدمية بناء عـىل أولويـات برامج هذه 

املنظـات وليـس انطالقـاً مـن أولويـات حاجـات السـكان. بدءاً مـن 2016، بـدأ املمولون 

فـرض التنسـيق مـع املجالـس املحليـة عـىل الرامـج املمولـة منهـم واملنفـذة مـن 

املنظـات الدوليـة و السـورية )و خصوصـاً فيـا يتعلـق باملسـاعدات اإلنسـانية( و مـن 

ثـم بـدؤوا بقبـول متويـل مشـاريع خدميـة مقرتحـة مـن املجالـس املحليـة مـام أدى 

لتحسـن ولـو محـدود يف حالة عـدم التوازن التي كانـت قامئة بـن املجالس املحلية 

و املنظـامت )الدوليـة و السـورية(.

تضمنـت املسـوحات املجتمعيـة األربعـة التـي قـام بهـا مكتـب التنميـة عينـة تجـاوزت 

250 شـخصاً مـن العاملـن املحليـن يف منظـات متعـددة )إنسـانية ومدنيـة، سـورية 

أو دوليـة(. وتشـري النتائـج إىل أن العاملـن املحليـن يف املنظـامت لديهـم عمومـاً 

تقييـامت أكـرث إيجابيـة من باقي املجتمع املحـيل للمجالس املحلية باسـتثناء مميز 

وهـو منطقـة ريـف حلـب الغـريب يف املسـح الرابع بعـد سـيطرة هيئة تحرير الشـام 

عـىل املنطقـة حيـث كانـت مسـتويات تقييـم العاملـن املحليـن يف املنظـات الذين 

تـم سـؤالهم عـن مرشوعيـة، أداء وشـفافية مجالسـها املحلية أكرث سـلبية مـن تقييم 

أفـراد املجتمـع الذيـن تـم سـؤالهم. عـدا عـن ذلـك االسـتثناء، كان مسـتويات مـؤرشات 

املرشوعيـة واألداء والشـفافية والتواصـل وجـودة الخدمـات للمجالـس املحليـة أعـىل 

مبـا يزيـد عـن 20 نقطـة لـدى عينـة العاملـن املحليـن ضمـن املنظـات قياسـاً ببقيـة 

بكـون العاملـن  العينـة الشـاملة ألعضـاء يف املجتمـع املحـي. وميكـن رشح ذلـك 

يف املنظـامت عـى احتـكاك أكـرب باملجالـس املحليـة وبالتـايل لديهـم تقديـر أدق 

لقدراتهـا وللتحديـات التـي تواجههـا وكذلـك معرفة أكر عـن آليات تشـكيلها ومتويلها 

مـا يعـزز فكـرة أن تواصـل املجالـس املحـيل مـع املجتمـع املحـيل واطالعـه عـىل 

عملهـا وصعوباتـه سيسـاهم بشـكل إيجـايب يف تحسـن أكـرب للصـورة الجيـدة نوعاً 

مـا التـي لـدى املجتمعـات املحليـة عنها.

- العالقة مع مجالس املحافظات واملديريات القطاعية :

بـدأت العالقـة بـن املجالـس املحليـة ومجالـس املحافظـات “الحـرة” )أي املحافظـات 

املكونـة مـن قبـل املعارضـة السـورية( يف نهايـة 2013 عنـد إنشـاء هـذه املجالـس 

للحاجـة لهـا يف تشـكيل االئتـالف الوطنـي لقـوى الثـورة واملعارضـة السـورية كممثل 

مجالـس  مـن  فـرض  مبحـاوالت  وتأثـرت  عمومـاً  سـيئة  العالقـة  وكانـت  “األرض”،  عـن 

املحافظـات ملجالـس محليـة مسـاة مـن قبلهم وليسـت مرتبطـة بواقـع العمل عىل 

األرض. اسـتمر هـذا االنقطـاع حتـى نهاية عـام 2014 وبدايـة عام 2015 حيـث تم إعادة 

تشـكيل مجالـس املحافظـات مبشـاركة املجالـس املحليـة بآليـات مختلفـة منهـا إمـا 

عـر هيئـات عامـة مشـكلة مـن ممثلـن عـن املجالـس املحليـة يف املناطـق الخارجـة 

عـن سـيطرة النظـام )وكذلـك ممثلـن عـن املناطـق التـي تحت سـيطرة النظام وقسـد( 

تنتخـب مجلـس املحافظـة أو تشـكيل مجلـس املحافظـة مبـارشة من ممثـي املجالس 

املحليـة. ونتـج عـن ذلـك وجود عـدد كبر من أعضـاء مجالـس املحافظـات جغرافياً يف 

األقسـام األساسـية الخارجـة عن سـيطرة النظام مـن محافظاتهم )ريف دمشـق، درعا، 

حـاة، إدلـب، حلـب( وتحسـن يف العالقـة بـن املجالس املحليـة ومجالـس املحافظات.

محاولـة مجالـس املحافظات الخاطئة لتنفيذ مشـاريع خدمية لكسـب رشعية شـعبية 

وتوفـر مصـادر متويـل مـن خـالل هـذه املشـاريع تسـتطيع اقتطـاع جـزء منهـا لتغطية 

رواتـب بعـض الكـوادر اإلداريـة( أدت لنـوع مـن تنافـس عـى التمويـل وإرسـال رسـائل 

متناقضـة للامنحـن ما أدى للحد من دعم مجالـس املحافظات وبالتايل من قدراتها. 

عن عالقة املجالس املحلية مع محيطهاعن عالقة املجالس املحلية مع محيطها
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زاد ذلـك مـن صعوبـة قيـام مجالـس املحافظـات واملجالـس املحليـة بوضـع أسـس 

عمليـة لتوزيـع األدوار واملهـام بينهـا )رغـم محـاوالت جدية للقيـام بذلـك بتمويل من 

االتحـاد األورويب(.

بعد اسـتعادة النظام يف 2018 للمناطق الوسـطى والجنوبية الخارجة عن سـيطرته، 

مل يتبـَق كمجالـس محافظـة لها امتـداد جغرايف إال مجلسـا حلـب وإدلب.باإلضافة لذلك 

سـاهم متـدد هيئـة تحرير الشـام املتزايـد يف إدلب وفرضها لسـلطة حكومـة اإلنقاذ 

التابعـة لهـا لتهميش شـبه كي لدور مجلـس محافظة إدلب. بالتوازي مع ذلك سـاهم 

انقسـام ريفـي حلـب الخارجـن عـن سـيطرة النظـام الجغـرايف )الغـريب والشـايل( 

يف خلـق تكتـالت مناطقيـة بن الريفـن املختلفتن من ناحيـة املـوارد واالحتياجات أدت 

إىل تعطيـل مجلـس املحافظـة عـن لعـب دور مهم يف عمـل مجالس الريفـن ومن ثم 

أدى متـدد هيئـة تحريـر الشـام عـى ريـف حلـب الغـريب وتعامـل املجالـس املركزية  

يف مناطق السـيطرة الرتكية مبارشة مع الجهات الرتكية إىل شـبه اختفاء كامل لدور 

مجلـس محافظـة حلـب. بالتـايل مل يعـد هنـاك دور حـايل فعـال ملجالـس املحافظات 

الحاليـة وانعكـس ذلـك عـىل انتهاء شـبه كامل لعالقـة املجالس املحليـة معها.

باملقابـل يسـجل هنـا أنـه كانـت هنـاك نجاحـات جيـدة يف توزيـع األدوار واملهـام و 

التنسـيق و التعـاون بـن املجالـس املحليـة وبعـض املديريـات التقنيـة : مديريـات 

الصحـة يف محافظـات حلـب وإدلـب، مديريـات التعليـم يف حلـب وإدلـب ودرعـا  وريـف 

الجهـات  بعـض  مـع  وكذلـك  حلـب،  يف  والعقـاري  املـدين  السـجل  مديريـة  دمشـق، 

املوحـد  الطبـي  واملكتـب  املوحـد  الخدمـات  )مكتـب  مديريـات  لـدور  دورهـا  املشـابه 

ورابطـة التعليـم يف الغوطـة الرشقيـة، ولجنة إعادة االسـتقرار التابعـة ملحافظة حلب 

يف ريـف حلـب الشـايل الرشقـي(.

- العالقة مع الفصائل العسكرية :

تنوعـت العالقـة بـن املجالـس املحليـة والفصائـل العسـكرية املتواجدة أو املسـيطرة 

عـىل بلداتهـا بشـكل كبـري جغرافيـاً وزمنيـاً. فبينـا اسـتطاع عـدد مهـم مـن املجالـس 

مـن الحفـاظ عى اسـتقاللية كبرة تجـاه أي فصيل عسـكري )مجلس دومـا يف أعوام 

2015-2014، بقيـة مجالـس الغوطـة الرشقيـة منـذ 2015-2014 ولغايـة اسـتعادتها مـن 

قبـل النظـام، مجالـس الجـزء الجنـويب والغـريب مـن ريـف حلـب الغـريب قبـل سـيطرة 

هيئـة تحريـر الشـام، مجلـس مدينـة حلـب الرشقيـة قبـل اسـتعادتها مـن قبـل النظـام، 

بعـض املجالـس القويـة يف ريـف إدلـب كرساقـب وكفرنبـل قبـل سـيطرة هيئـة تحريـر 

الشـام( كانـت هنـاك عالقـات محابـاة أو تدخـل غر مبـارش لبعضهـا مع بعـض الفصائل 

)دومـا اعتبـارا مـن 2015، مجالس درعـا لغاية اسـتعادتها من قبل النظـام، مجالس الجزء 

الشـايل الرشقـي مـن ريـف حلـب الغـريب قبـل سـيطرة هيئـة تحريـر الشـام، مجالـس 

ريـف حـاة الشـايل لغايـة اسـتعادتها مـن قبل النظـام( بينـا عانت بعـض املجالس 

يف شـامل إدلـب مـن تدخل كبر وحتى سـيطرة مبارشة مـن قبل الفصائل العسـكرية 

وباألخـص هيئـة تحريـر الشـام التـي تسـيطر حاليـاً بشـكل شـبه كامـل عـىل عمـل ريـف 

حلـب الغـريب وريـف إدلـب الـذي ال يـزال خـارج سـيطرة النظام.

باملقابـل تقـوم السـلطات الرتكيـة منـذ 2016 مبنـع الفصائـل العسـكرية مـن التدخـل 

املبـارش بعمـل املجالـس املحليـة يف مناطق سـيطرتها )مـا ال مينع تأثـري غري مبارش 

عـن طريـق العالقـات الفرديـة بـن أعضـاء بعـض هـذه املجالـس وبعـض الفصائـل( بينا 

تشـكل حالـة عفريـن حالـة خاصـة تـكاد قـدرة أي مـن مجالسـها املحليـة السـبعة عـىل 

األداء شـبه معدومـة يف ظـل دور وسـلطة كبـرية للفصائـل العسـكرية املسـيطرة.

ملخـص عـام القـول أن اسـتقاللية املجالـس وقدرتهـا عـى التعامـل  و ميكـن يف 

بنديـة مـع الفصائـل العسـكرية )مـا مل تلجـأ هـذه السـتخدام قـوة السـالح كـا فعلـت 

هيئـة تحريـر الشـام( كانـت تتناسـب طـرداً مـع تراكـم الخـربات لـدى املجلـس وقدرتـه 

عـى تقديـم الخدمـات وبالتـايل الحصـول عـى متويـل لهـا.

عن عالقة املجالس املحلية مع محيطهاعن عالقة املجالس املحلية مع محيطها
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الدروس املستفادة والتوصيات:

مـن خـالل عمـل مكتـب التنميـة املحليـة ودعـم املشـاريع الصغـرية )مكتـب التنميـة( مع 

63 مجلـس محـي خـالل أكـرث مـن سـتة سـنوات عـىل مسـتويات مختلفـة مـن الرشاكـة 

وضمـن ظـروف سـلطات أمـر واقع واسـتقاللية متباينـة للمجالس املحليـة ويف مناطق 

مختلفة خارجة عن سـيطرة النظام )باسـتثناء مناطق سـيطرة قسـد حيث مل يكن ملكتب 

التنميـة أي نشـاط مـع املجالـس املحلية هنـاك( ومن خالل مسـوحات مجتمعيـة )أربعة 

 )2020 2018 ويف بدايـة  2018، يف منتصـف  2017، يف مطلـع  مسـوحات، يف مطلـع 

اسـتطاع مكتـب التنميـة تكويـن رؤيـة جيـدة عـن تطـور املجالـس املحليـة والتحديـات 

هـذه  عمـل  تطويـر  يف  تسـاهم  أن  ميكـن  التـي  اآلليـات  عـن  وكذلـك  تواجههـا  التـي 

املجالـس حاليـاً و مسـتقبالً )قـام مكتـب التنميـة باختبـار هـذه اآلليـات مبـارشة مـن خالل 

تجربتـه العمليـة(:

1. أول الـدروس التـي تـم لحظهـا هـو أن مفهـوم املجلـس املحـيل فـرض نفسـه وأثبـت 

سـيطرة  عـن  سـوريا  يف  مناطـق  خـروج  قبـل  عمليـاً  يختـر  مل  املفهـوم  هـذا  ذاتـه. 

النظـام وقيـام املجتمعـات املحليـة بتفعيل هذا املفهوم لسـد فراغ االحتيـاج اإلداري 

والخدمـي الناجـم عـن انسـحاب مؤسسـات الدولة السـورية املرافـق النسـحاب التواجد 

العسـكري واألمنـي للنظـام يف هذه املناطق. اسـتطاعت تجربة املجالـس املحلية أن 

تجـذر مصطلـح املجلـس املحـيل وتجعـل مـن هـذا الكيـان فاعـالً محليـاً معرتفـاً به من 

قبـل كافـة األطـراف، بـدءاً من املجتمـع املحي ومـن ثم املنظـات املدنيـة واإلغاثية 

الدوليـن  باملانحـن  وانتهـاًء  الواقـع  األمـر  وسـلطات  العسـكرية  الفصائـل  ثـم  ومـن 

ومنظـات األمـم املتحـدة. ومـن امللفت للنظـر أن النظام السـوري عمد بعد اسـتعادة 

السـيطرة عـىل مناطـق هامـة يف ال2018 )الغوطـة الرشقيـة، مناطـق درعـا ومناطـق 

ريـف حمـص الشـايل( عمـد إلجـراء أول “انتخابـات” )مع عدم إهـال أنها كانت شـكلية( 

ملجالـس محليـة يف كافـة مناطق سـيطرته )وهو مـا كان يفرتض أن يقوم بـه من تاريخ 

إصـدار املرسـوم الترشيعـي 107 يف عـام 2011(. كـا ميكـن قـراءة عـدم إلغـاء هيئـة 

تحريـر الشـام وكذلـك السـلطات الرتكيـة للمجالس املحليـة )كمؤسسـات( يف املناطق 

الواقعـة تحـت سـيطرتها وإمنـا العمـل مـن خـالل السـيطرة عليها.

يف املناطـق التـي خرجـت عـن سـيطرة  املجتمعـات املحليـة  2. الـدرس الثـاين هـو أن 

النظـام اختـربت تجربـة املجالس املحليـة عملياً. وبينـا أبدت هذه املجتمعـات تفهاً 

واضحـاً لإلمكانيـات املتوفـرة لدى املجـايل املحلية من حيث الحكم بعـن “قنوعة” عن 

جـودة الخدمـات املقدمـة، إال أن املجالـس املحليـة عمومـاً مل تنجـح يف كسـب الرىض 

الـكايف عـن األداء نظـراً لنقـص تنـوع الخدمـات املقدمـة وضعـف التواصـل والشـفافية 

لهـذه املجالـس )مـع وجـود حـاالت متميـزة فعليـاً تصلح كنـاذج ميكـن البنـاء عليها(.

الخدمـات  مـن  املحليـة  مجتمعاتهـا  أمـام  مرشوعيتهـا  املحليـة  املجالـس  كسـبت   .3

التـي قدمتهـا بـدءاً، لكـن رسيعـاً مـا أثـر األداء ومـدى التواصـل والشـفافية عـى 

هـذه املرشوعيـة لتـأيت طريقة تشـكيل املجلـس وكونه منتخبـاً )باألخص عـر انتخابات 

مبـارشة( وليـس معيناً )أو مسـيطر عليه( لتكون العامل املحـك الذي تتأثر به ليس فقط 

املرشوعيـة وإمنـا كافـة عوامـل نظـرة املجتمـع املحـي ملجالسـها املحليـة )األداء، 

التواصـل والشـفافية( ويـدل عىل ذلـك انهيار مـؤرشات الرىض كلها بعد سـيطرة هيئة 

تحريـر الشـام عـل ريـف حلـب الغـريب أو مسـتويات هـذه املـؤرشات الحاليـة يف ريـف 

حلـب الشـايل الرشقي.

4. تعتـرب االنتخابـات املبـارشة مـن املجتمـع املحـيل عامـل أسـاس يف مسـتوى تقدير 

املجتمعـات املحليـة ملجالسـها املحليـة وذلـك برغـم عدم اكتـال أي تجربـة انتخابات 

عـن  خرجـت  التـي  املناطـق  مـن  أي  يف  البلدة/املدينـة  نفـس  يف  متكـررة  مبـارشة 

سـيطرة النظـام )بشـكل أسـايس إمـا إلعـادة سـيطرة النظـام عليهـا أو لوقوعهـا تحـت 

سـيطرة هيئـة تحريـر الشـام(. لكـن النجـاح يف خلـق ديناميـة محليـة تتجـاوز انتخابـات 

بلـدة محـددة لتنتـرش يف منطقـة تشـمل 20-15 مجلـس محـي مجـاور وتضمـن عـى 

مسـتوى البلـدات مشـاركة عالية مـن املجتمعـات املحلية، يتطلبـان عمل محيل يف 

املنطقـة املعنيـة ملـدة زمنية طويلة نسـبياً )حوايل السـنتن( مبقاربة عامة تشـمل 

العمـل مـع املجتمـع املحـي، مـع املجتمع املـدين املحي ومـع املجالـس املحلية. 

يشـمل ذلـك وجـوب التخطيـط لفـرتات تحضـري كافيـة )عـدة أشـهر( النتخابـات كل مجلـس 

وكذلـك رسـم خطـة مناطقيـة لتحديـد تتابـع العمليـات االنتخابية بـن البلـدات املختلفة. 

هـذا ال يلغـي عمليـة التعلـم والتأقلـم أثنـاء التنفيـذ عندمـا تتواجـد املرونـة والرسعـة 

يف التفاعـل لـدى الداعمـن واملسـاهمن يف هـذه الخطـط )مـا يتطلـب أن يكـون 

لديهـم آليـات اتخـاذ قـرار رسيعـة وفـرق محليـة واعيـة ومدركـة لهـذه الخطـط(.
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5. كـا يف موضـوع االنتخابـات املبـارشة يتطلـب موضوع مشـاركة النسـاء يف املجالس 

املحـي  املـدين  املجتمـع  املحـي،  املجتمـع  تشـمل  متكاملـة  مقاربـة  املحليـة 

يف  النسـاء  توظيـف  )دعـم  متكاملـة  خطـة  خـالل  مـن  وتعمـل  املحليـة،  واملجالـس 

املجالـس، دعـم مبـادرات محليـة تقودهـا نسـاء، دعـم املبـادرات النسـوية املحليـة، 

دعـم مشـاركة وترشـيح النسـاء يف االنتخابـات املبـارشة(. تظهـر تجربـة مكتـب التنميـة 

إمكانيـة الحصـول عـى تقـدم واضـح وقابـل للقيـاس يف هـذا املجـال خـالل فـرتات 

)حـوايل السـنتن(. زمنيـة قصـرة نسـبياً 

مشـاركة النازحـن يف آليـات اتخـاذ القـرار املحـي )و منهـا ضمـن املجالـس املحلية( ال   .6

تـزال موضوعـاً مل يتـم العمـل عليه بجديـة وهو موضوع هـام وبنفس الوقـت تواجهه 

تحديات كبـرية مجتمعيـة وإدارية.

عـر تجربـة مكتب التنميـة والتطور امللحـوظ يف مؤرشات املسـح املجتمعي يف ريف   .7

حلـب الغـريب التـي عمـل فيهـا أيضاً ميكـن القـول بأنه بوجـود مقاربة متكاملـة )متويل 

 للكلـف التشـغيلية، رفـع قـدرات مـن خـالل التفاعـل والعمـل واملتابعـة املحليـة، متويل

منظـات  مـع  املحـي  التنسـيق  عـىل  العمـل  ريـع،  ذات  ومشـاريع  خدميـة  مشـاريع 

املجتمـع املـدين املحليـة واملديريـات التقنيـة، اإلرصار عـىل االسـتقاللية، التشـاركية 

والشـفافية( ومتويـل منتظـم لعمليـة دعـم املجالـس املحليـة، ميكن تحقيـق تقدم 

متواصـل ملحـوظ وبفـرتات زمنيـة قصرة نسـبياً )أقل من سـنتن( يف عالقـة املجالس 

املحليـة مـع مجتمعاتهـا.

8. مـع أهميـة التمويـل املنتظم وحجمـه الكبري لتغطية كافة البلدات، تشـري كل املؤرشات 

دعـم  ملوضـوع  زمنيـاً  االسـرتاتيجية  والخطـط  الشـاملة  املقاربـات  انعـدام  أن  إىل 

املجالـس املحليـة أدى لهدر وقـت، و جهد، و موارد مالية كبرة ركزت عىل اسـتخدام 

املجالـس كأدوات لتقديـم الخدمـات للمجتمعـات املحليـة بـدل مـن اعتبارهـا والعمـل 

معهـا كمؤسسـات وبنـى يجـب االسـتثار فيهـا كبنـى إداريـة منبثقـة مـن مجتمعاتهـا 

املحليـة ومسـؤولة أمامهـا.

9. بعـد سـيطرة النظـام عـىل الغوطـة الرشقية، مناطـق درعا وريف حمص الشـايل خالل 

عـام 2018 وبعـد سـيطرة هيئـة تحريـر الشـام عـىل ريف حلـب الغريب يف مطلـع 2019، 

مل يعـد هنـاك مجالـس محلية يف سـوريا تتمتع باسـتقاللية وتعمـل يف مناطق غر 

خاضعـة لقـوى أمر واقع مسـتندة لقوى عسـكرية. مـع ذلك يبقـى يف تاريخ نرش هذا 

التقريـر وحسـب تقديـر مكتـب التنميـة هنـاك هامـش ميكـن العمـل عليـه يف مناطـق 

ريـف حلـب الشـاميل للرشقـي )تحـت السـيطرة الرتكيـة( لبنـاء منـوذج مقبـول لعمـل، 

دور وتفاعـل تشـاريك وإيجـايب للمجالـس املحليـة مـع مجتمعاتهـا املحليـة )بانتظـار 

مـآالت هيئـة تحريـر الشـام ومناطق إدلـب وريف حلب الغـريب التي ال تزال خارج سـيطرة 

النظام(.

بناء عىل هذه الدروس واالستنتاجات، يقدم مكتب التنمية التوصيات التالية: 

- إىل املجالس املحلية )حالياً ومستقبالً( :

- اإلرصار عـىل االسـتقاللية تجـاه سـلطات األمـر الواقـع للمحافظة عـىل املصداقية تجاه 

املجتمعـات املحلية

- العمـل عـىل تطبيـق الـدورات االنتخابيـة ولكـن متديدهـا ملـدة سـنتن للسـاح برتاكـم 

الخـرات واالسـتفادة منهـا

- العمـل عـىل توظيـف كـوادر ثابتـة واالسـتثار يف تدريبهـا قـدر اإلمـكان )و السـعي 

لتأمـن متويـل لهـا(

- السـعي وفـق خطـط زمنيـة ومـدد تحضـري كافيـة النتخابـات مبـارشة الكتسـاب وتقويـة 

الواقـع  األمـر  سـلطات  تجـاه  وموقفهـا  املحليـة  املجتمعـات  أمـام  املرشوعيـة 

مناطقهـا عـىل  املسـيطرة 

- زيـادة التواصـل مـع مجتمعاتهـا املحليـة والتمتـع بدرجـة عالية مـن الشـفافية تجاهها 

)تحديـد  املحـي  العـام  الشـأن  يف  مشـاركتها  لضـان  آليـات  ووضـع  آرائهـا  ورصـد 

االنتخابـات(  الـرأي،  اسـتطالعات  املحليـة،  االحتياجـات 

- البعـد عـن الرضـوخ لخطـط املنظـات املمولـة للمشـاريع الخدمية واإلرصار عـىل تنفيذ 

املشـاريع وفـق تقييم املجالـس الخاص لالحتياجات انطالقاً من آليات تشـاور ومشـاركة 

مع مجتمعاتهـا املحلية

- السـعي لتأمـن مصـادر ذاتيـة للتمويـل تضمـن لها عىل األقـل توظيف الكـوادر اإلدارية 

الثابتة

- العمـل عـىل رفـع مسـتوى إرشاك النسـاء ضمـن املجالـس إمـا عـن طريـق التوظيف )و 

يفضـل غـري النمطـي، وهـو يف مكتـب شـؤون املـرأة( أو االنتخاب 
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- التفكـري بآليـات إرشاك النازحـن يف عمليـة اتخـاذ القـرار املحـي والعمـل عـىل حلـول 

يتشـارك يف تصميمهـا املجتمعـات املحليـة املسـتقبلة والنازحـون

- التعـاون مـع البنـى اإلداريـة والتقنيـة املناطقية )املديريـات، مجالـس املحافظات( مع 

البـدء بتحديـد وتوزيـع األدوار بينهـا وبن املجالـس املحلية

- إىل املنظامت الدولية واألممية واملانحن الدولين )حاليا ومستقبالً(:

- النظـر للمجالـس املحليـة والتعامل معها كبنـى محلية منبثقة عـن مجتمعاتها والعمل 

عـىل تقويتهـا كمؤسسـات بحـد ذاتهـا وليـس “كأدوات” تسـتخدم لتقديـم أو لتسـهيل 

تقديـم الخدمـات للمجتمعـات املحلية

- مقاربـة العمـل مـع املجالـس املحليـة مبقاربـات اسـرتاتيجية متكاملة ومتويـل منتظم 

يشـمل كلفها التشـغيلية

- الضغـط عـىل سـلطات األمـر الواقـع قـدر اإلمـكان لعـدم التدخـل يف عمـل املجالـس 

وللسـاح بإجـراء انتخابـات مبـارشة محـرة بشـكل جيـد عىل مسـتوى مناطـق كاملة )و 

ليـس بالـرورة متزامنـة ولكـن تشـكل 20-15 بلـدة(

- اإلرصار لـدى سـلطات األمـر الواقـع عـىل اسـتقاللية املجالـس التـي يتـم التعـاون يف 

أي مجـال )مبـا فيهـا اإلغـايث( وبنفـس الوقت تقديـم كل ما أمكـن من الدعـم للمجالس 

االسـتثنائية التـي تتمتـع بدرجـة مقبولـة من االسـتقاللية

- تشـجيع ودعـم التعـاون مـع البنـى اإلداريـة والتقنيـة املناطقيـة )املديريـات، مجالـس 

املحافظـات( مـع البـدء بتحديـد وتوزيـع األدوار بينهـا وبـن املجالـس املحليـة

- إىل سلطات األمر الواقع )حالياً( :

- عـدم التدخـل يف عمـل املجالـس وللسـاح بإجـراء انتخابـات مبـارشة محـرة بشـكل 

جيـد عـىل مسـتوى مناطـق كاملـة )و ليس بالـرورة متزامنة ولكـن تشـمل 20-15 بلدة( 

كضـان لالسـتقرار عـىل املـدى املتوسـط والبعيـد

- توسـيع تدريجـي لصالحيـات املجالـس املحليـة وفـق جـدول زمنـي طويـل ينقـل لهـا 

التنفيذيـة  السـلطات  مسـؤوليات  مـن  قسـم  نهايـة 

- إىل الخرباء والعاملن املختصن يف مجال الحوكمة املحلية )سوريا املستقبل( :

- دراسـة متعمقـة ألهـم التجـارب الناجحـة للمجالس املحليـة وتلك التي مل تنجـح لتحديد 

عوامـل النجاح والفشـل العامة

- االسـتفادة مـن التجـارب الحاليـة إلعـادة النظـر يف توزيـع األدوار واملهـام بـن مختلف 

الفاعلـن يف الحوكمـة املحليـة 

- العمل عىل تطوير القانون 107 بناء عىل نتائج الدراسات والتجارب

- االسـتفادة مـن الهوامـش املوجـودة حاليـاً يف ريـف حلـب الشـايل الرشقـي الختبـار 

بعـض النـاذج واألفـكار التـي تحتـاج لذلك

الدروس املستفادة والتوصياتالدروس املستفادة والتوصيات
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- الخامتة:

يهـدف هـذا التقريـر إىل تقديـم اضـاءة جزئيـة غـر شـاملة لكافـة املجالـس املحليـة 

التنميـة  مكتـب  فيهـا  تعـاون  سـنوات   6 مـدى  عـى  عمليـة  تجربـة  مـن  نابعـة  لكـن 

املحليـة ودعـم املشـاريع الصغـرة )مكتـب التنمية( مـع 63 مجلس محـيل يف أربعة 

مناطـق مختلفـة بدرجـات متعددة مـن املسـاهمة. التوصيف ضمـن التقرير ليـس نابعاً 

عـن جهـد بحثـي مطلـق وإمنـا عـن نتائـج عمـل مبـارش ومسـوحات مجتمعيـة ويعكـس 

اسـتخالصاً ذاتيـاً مـن مكتـب التنميـة مـن خـالل تجربتـه عـن واقـع عمـل املجالـس املحلية 

يف املناطق التي خرجت عن سـيطرة النظام )باسـتثناء تلك التي سـيطرت عليها قسـد 

حيـث مل يتدخـل مكتـب التنميـة فيهـا(.

قـدم التقريـر نظرة مكتب التنميـة حول أهمية املجالس املحلية ورشح آليات تشـكيلها، 

وضعهـا التنظيمـي وكفاءات العاملن بهـا، وضعها املايل والتمويـي، أنواع الخدمات 

املنظـات،  املحليـة،  )مجتمعاتهـا  املبـارش  محيطهـا  مـع  وعالقتهـا  تقدمهـا  التـي 

املسـوحات  نتائـج  التقريـر  أورد  كـا  العسـكرية(.  والفصائـل  واملديريـات  املحافظـات 

املتمثلـة يف تقييـم املجتمعـات املحليـة ملرشوعيـة، أداء، تواصـل وشـفافية هـذه 

املجالـس والعوامـل املؤثـرة يف هـذا التقييـم ومـا ميكـن اسـتنتاجه منهـا مـن دروس 

وتوصيـات.

يسـتمر عمـل مكتـب التنميـة حالياً مـع املجالـس املحلية فقـط يف الريف الشـاميل 

الرشقـي لحلـب بعـد اسـتعادة النظـام السـيطرة عـىل الغوطـة الرشقيـة ودرعـا وبعـد 

فـرض سـيطرة هيئـة تحريـر الشـام عـىل ريـف حلـب الغـريب. ولعل أكـرب التحديـات التي 

تواجههـا املجالـس املحليـة هو عدم خضوعها لسـلطات أمر واقع اسـتبدادية تلغي 

مصـدر مرشوعيتهـا األول وأسـاس قدرتهـا عـى لعـب دورهـا : انتقائهـا الحـر من قبل 

مجتمعاتهـا املحلية.

الخامتة




