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 مقدمة : 

قام النظام الحاكم بقطع   2011عندما بدأت الثورة السورية في ربيع عام 

الخدمات االساسية عن كل املدن والبلدات الثائرة وسحب كافة العاملين في  

قطاع الخدمات واملجالس املحلية في هذه املناطق ضمن اطار تطبيق سياسة  

والخدمات عن هذه املناطق ملعاقبة السكان بشكل  الحصار ومنع الغذاء 

جماعي  وهذا  أدى إلى تضرر عدد كبير من األشخاص في كل مدينة أو بلدة  و  

هنا بادر بعض الناشطين الى تنظيم أعمال االغاثة والخدمات في هذه املناطق   

وتقديم بعض الخدمات األساسية للمحتاجين منهم، لكن سرعان ما بدأ حجم 

جات باالتساع، للدرجة التي لم يعد يستطيع األفراد أو املجموعات  االحتيا

الصغيرة االستمرار بتقديم الخدمات واملساعدة لوحدهم دون التعاون  

 .والتنسيق مع اآلخرين وهنا بدأت تنشأ فكرة املجالس املحلية

وكانت ادارة هذه املجالس تتم من قبل األشخاص واملجموعات التي استطاعت 

دماتها لعدد أكبر من املحتاجين. وكان أغلب الدعم املادي أو العيني  أن تقدم خ

يقدم من قبل أفراد سوريين داخل سورية أو خارجها، إلى أن أصبحت الحاجة 

كبيرة وبدأت حمالت جمع التبرعات خارج سورية، والتي شملت أفرادا 

 ومنظمات من كافة الدول القريبة أو البعيدة. 

 وبالنظر املناطق املحررة في الرئيسة اإلدارية لنواةا املحلية املجالس تمثل

العمل    الضروري  فمن مصداقية، وذات فعالة محلية مجالس وجود ألهمية

 على تقييمها من اجل رفع كفاءتها في تقديم الخدمات وادارة املجتمع املحلي. 

وقد تطورت املجالس املحلية خالل الثورة السورية من النواحي اإلدارية 

والتنظيمية و عالقتها مع املجتمع املحلي وبعد مرور هذه السنوات على بداية 

ستخالص الدروس املستفادة  التجربة كان ال بد من دراستها بشكل علمي ال 

 وتطوير التجربة 
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لذلك قررت منظمة التنمية املحلية عقد جلسات ملنتدى الحوكمة و املجالس  

بحضور أعضاء من املجالس املحلية لعرض تجارب اإلدارة املحلية بعد الثورة 

وتم الحديث عن هذه التجارب في نشأتها املحلية في عدد من املحافظات 

و أهم الخدمات التي قدمتها  وااليجابيات و السلبيات التي  وتطورها التنظيمي

 رافقت عملها .

 : ادلب مجلس محافظة  –أوال 

 النشأة :   -

وكانت ادلب من   2012نهاية عام املحافظة املناطق من ريف الكثير من  تحرر 

وكان   2015واكتمل تحرير كامل املحافظة عام    أوائل املدن واملحافظات الثائرة  

املناطق الخارجة سيطرة النظام تقوم بتنظيم الخدمات فيها مجموعات من  

كانت تشكلت عدة مجالس محلية في عدد من املناطق في    2013عام    في  الثوار و

باإلضافة الى قيام الفصائل  املحافظة بمبادرة إلدارة الخدمات  في املحافظة

وتم     2015  هذا الدور ونشأ مجلس مدينة ادلب قبل تحريرها في عام  العسكرية ب

و   2013التوافق على مجلس محافظة  برئاسة عبد السالم األمين في بداية عام  

بعد تشكيل الحكومة السورية املؤقتة بادرت مع العديد من الناشطين  

دف تشكيل  عقد لقاءات متعددة بين املناطق املختلفة به  واملجالس الفرعية الى  

لتقديم الخدمات األساسية و تمثيل املناطق املحررة   مجلس محافظة ادلب

 الريحانية  وقد نجحوا بانتخاب مجلس املحافظة في مؤتمر عقد في مدينة

بعد تشكيل هيئة عامة من مختلف املناطق قامت  2014عام     نهاية  التركية في  

وبعد ذ علي أرنب األستامكتب تنفيذي برئاسة و بانتخاب مجلس محافظة 

شهرين تقدم باستقالته وانتخب املجلس األستاذ أحمد قسوم بدال عنه في  

مدينة حزانو وفي الشهر  واتخذا مقرا له في   2015الشهر الثالث من عام 
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جرت انتخابات الدورة الثانية للمجلس برئاسة األستاذ    2016السادس من عام  

في عمل   ل العسكرية غسان حمو وكان الوضع العسكري وتدخل الفصائ

 2017ملنع اجراء انتخابات الدورة الثالثة في عام  العديد من املجالس سببا 

 وحتى تاريخه 

 أهم الخدمات : 

 عمل مجلس املحافظة من بداية تشكيله على تقديم الخدمات الضرورية ،

وسد الثغرات التي خلفتها غياب املؤسسات الحكومية السابقة والتي عطلها 

نظام االسد بقصد حرمان أهالي املحافظة الثائرة من خدماتها ، وتم التركيز على 

الصحة والتعليم واالمن الغذائي . فقد دعم املجلس منذ تشكيله الزراعة ضمن  

دوات الزراعية  والبذار املحافظة وخاصة محصول القمح من خالل دعمه باأل 

وشراء املحصول منه بسعر جيد ، ثم تقديم هذا املحصول ألفران املجالس 

املحلية بسعر مخفض محققا بذلك الدعم لرغيف الخبز . علما ان املجلس 

وعلى مدى سنوات العمل لبى جميع احتياجات املدن والبلدات والتجمعات  

جالس املحلية . عمل املجلس على لوجود أفران الخبز وألحق هذه االفران بامل

تشكيل وهيكلة املديريات في املحافظة ) اكثار البذار ، السجل املدني ، املصالح 

العقارية ، الزراعة ، الصحة ، التربية ...( وتقديم الدعم لها . فمثال استطاع 

تأمين اجور خمسة آالف معلم وتأمين احتياجات اكثر من الف مدرسة  وجرى 

تشكيل مديرية املجالس املحلية و مديرية الخدمات العامة في  2018في عام 

 املحافظة . 

واملناطق  وقد تأثر مجلس املحافظة نتيجة القصف املتكرر ملكاتب املجلس 

في مناطق    الصراع العسكري املستمر بين الفصائل العسكرية  و    عموما    املحررة

  ناطق في املحافظة وخاصة سيطرة هيئة تحرير الشام على معظم املاملحافظة 
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وهذا أثر على الكوادر  الى تراجع نطاق عمل املجلس  2018مع نهاية عام 

البشرية و املوارد املادية وهذا اثر سلبا على الخدمات التي يقدمها املجلس 

باإلضافة الى عدم وجود مورد مالي ثابت وعدم تطوير نظام جباية ملساعدة  

بصورة مستدامة ومنافسة املنظمات  املجالس على تقديم الخدمات األساسية 

للمجالس في بعض األحيان في تقديم الخدمات وعدم التنسيق معها وتوجه 

املنظمات الداعمة الى املجالس الفرعية دون التنسيق مع مجلس املحافظة في  

 معظم األحيان كل ذلك أدى لعدم فعالية و استدامة الخدمات األساسية   .

 جلس :  األنظمة و العالقات في امل -

الصادرة عن وزارة اإلدارة املحلية في  اللوائحاعتمد مجلس املحافظة  على 

في الدورتين  الحكومة السورية املؤقتة التي أشرفت على انتخابات املجالس 

ولكن لم يكن هناك دعم مادي من االنتخابيات التي حصلت في املحافظة 

صر االمر على التنسيق  ثم اقت  2014الحكومة املؤقتة سوى لعدة أشهر من عام  

الفني  وكذلك االمر كانت العالقة بين مجلس املحافظة واملجالس الفرعية 

اشراف مجلس املحافظة على انتخابات و اعتماد   كان هناك ضعف في  ولكن

وعدم   بسبب سيطرة بعض الفصائل العسكرية على بعضها املجالس الفرعية 

استقرار العالقة بين مجلس املحافظة والحكومة املؤقتة أو املجالس الفرعية 

نتيجة ضعف الدعم املادي و ضعف املتابعة اإلدارية أدى الى ضعف الثقة و 

كذلك ضعف املحاسبة و الرقابة وكذلك لم يكن توجد أنظمة واضحة تحكم  

 عالقة املجالس مع املنظمات .
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 : درعا  محافظة مجلس    -ثانيا 

 النشاة :  -

كانت درعا من أوائل املدن الثائرة ومنها انطلقت شرارة الثورة السورية 

 2012وخرجت العديد من املدن والبلدات عن سيطرة النظام مبكرا في عام  

وعمل الناشطون على تشكيل مجلس محافظة درعا وجرى االجتماع في  

تشكيل أول مجلس محافظة لها في الشهر السابع من ن عن أعلالقاهرة و 

 .ملمارسة مهامهاألردنية ، لينتقل بعدها املجلس إلى مدينة إربد 2013عام 

و   وكان رئيسه محمد ابوسعيفان وكان لديهم نظام داخلي خاص . 2013

تم انتخاب مجلس محافظة درعا الحرة بالداخل وكان   2014/٩/2بتاريخ 

وبعد ذلك تم انتخاب مجلس محافظة درعا    ب العمار..رئيسه الدكتور يعقو 

 أيضا  برئاسة الدكتور يعقوب العمار 2015/12/15الحرة بالداخل بتاريخ 

وزيرا الدكتور يعقوب العمار  حيث أصبح 2016/7/15واستمر حتى تاريخ 

 وتم انتخاب  2016/8/22وباشر العمل بالوزارة بتاريخ  لإلدارة املحلية

شهر ونصف لرئاسة مجلس املحافظة وبعد  ملذيب االستاذ محمد ا

وأصبح االستاذ  2016/٩/20استشهد الدكتور يعقوب العمار بتاريخ 

 االستاذ أسامة البردان جرى تكليف و  محمد املذيب وزيرا لإلدارة املحلية

جرى انتخاب مجلس  2017و ببداية عام  حتى نهاية الدورةرئيسا للمجلس 

 حيث 2018/7/31الصلخدي واستمر لتاريخ  رئاسة االستاذ عليجديد ب

سيطر النظام على درعا وتم تهجير السكان مع املجلس الى الشمال السوري  

. 
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 أهم الخدمات :  -

تشكيل املجالس املحليه  االشراف على  عمل مجلس محاظفة درعا على

دائرة و  مديرية للنقل و مديرية املصالح العقارية و فعل عمل الفرعية 

دعم املجالس املحلية الفرعية بمادة القمح  برئاسة و  األحوال املدنية

الدكتور يعقوب العمار من القمح املوجود بالصوامع حسب عدد السكان  

 لكل مجلس.

   وعمل على 
ً
شراء القمح من املزارعين بأسعار منافسة للنظام وبيعه الحقا

املحلية بأسعار   ملؤسسة الحبوب التي تقوم بدورها بطحنه وبيعه للمجالس

وكان مجلس املحافظة يأخذ نسبه من الشراء والبيع يتصرف بها   تشجيعية

وساهم املجلس في تفعيل   املكتب التنفيذي واملوظفين ألعضاءكرواتب 

مديرية النظافة و املياه وعمل على ترميم املدارس ودعم الجانب الطبي 

 والتعاون مع الدفاع املدني .

 املجلس :  األنظمة والعالقات في

عالقه مجلس املحافظة مع املجالس املحليه الفرعية  عالقة تنظيمية كانت 

حيث يشرف على تشكيل املجالس وفق قانون اإلدارة املحلية والالئحة 

 التنفيذية الصادر من وزارة اإلدارة املحلية في الحكومة السورية املؤقتة..

محافظة درعا يتميز بإشرافه املباشر على تشكيل املجالس وكان مجلس 

الفرعية  وتنظيم عمل الجمعيات و املنظمات وعمل املجلس في أواخر عام  

على تشكيل هيئة الدارة املناطق  املحررة في الجنوب بالتعاون مع  2017

 .الحكومة السورية املؤقتة  
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 : حماة مجلس محافظة  –ثالثا 

 النشأة :  -

شهدت محافظة حماة حراكا ثوريا قويا منذ بداية الثورة السورية وخرجت 

العديد من املدن والبلدات عن سيطرة النظام وسعى الناشطون الى تشكيل 

وتم انتخاب اول    2013في شهر تشرين األول من عام مجلس محافظة 

وبعد تشكيل الحكومة  مجلس بشكل رسمي برئاسة صالح الدين الحموي 

قامت وزارة اإلدارة املحلية بتشكيل لجنة تحضيرية في منتصف عام  املؤقتة  

تم انتخاب  2015في شهر شباط عام  و  مجلس جديد  لتشكيل 2014

في شهر نيسان عام  و  برئاسة األستاذ عالء املوس ى  للمجلس نية الدورة الثا

 .برئاسة األستاذ نافع البرازي  ثالثة تم انتخاب الدورة ال 2017

 أهم الخدمات : 

عمل مجلس محافظة حماة على تأسيس الدفاع املدني في املحافظة ودعم  

زراعة القمح و دعم التعليم والصحة وتأسيس مطحنة للقمح ودعم 

الطحين لألفران وتعبيد وتزفيت الطرقات و مشاريع النظافة وصيانة 

الفرعية بمعدات لوجستية وحفر  الكهرباء و أشرف على دعم املجالس

مالجئ في سهل الغاب وكان من أهم العقبات التي اعترضت تقديم الخدمات 

مما سبب   طبيعة املحافظة الديموغرافية والتنوع الطائفيمن املجلس 

بقاء   و  والتغير املستمر لخريطة السيطرة بعض الخالفات بين املناطق 

النظام حرم املجلس من قواعد البيانات  مراكز املناطق تحت سيطرة 

سيطرة  ,( و املجمعات التربوية -الدفاع املدني   – املتنوعة ) النفوس 

الفصائل على املقدرات والبنى التحتية الحكومية أدى إلى حرمان   املجلس 

  .قلة املوارد البشرية و من االستفادة منها
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 :  األنظمة و العالقات في املجلس 

حافظة حماة على اللوائح املعتمدة من الحكومة السورية اعتمد مجلس م 

وخاصة الالئحة التنفيذية لإلدارة املحلية و النظام الداخلي و املؤقتة 

و عمل على تأسيس مديرية املجالس املحلية  بشكل جزئي  النظام املالي

لإلشراف على تشكيل املجالس الفرعية و لكن سيطرة عدة جهات عسكرية  

ملحررة و حالة تغير السيطرة املستمر و القصف املتواصل أدى في املناطق ا

ولم يكن هناك تنظيم لعمل  الى ضعف العالقة مع الكثير من املجالس 

املنظمات في املحافظة كما كان مقر عمل مجلس املحافظة في أغلب األوقات  

خارج الحدود اإلدارية للمحافظة بسبب العمليات العسكرية في ارياف 

 مع وجود مكاتب في بعض املدن مثل قلعة املضيق .املحافظة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


