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 مقدمة :

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

االساسية عن كل املدن والبلدات الثائرة وسحب كافة العاملين في قطاع الخدمات 

الحصار ومنع الغذاء واملجالس املحلية في هذه املناطق ضمن اطار تطبيق سياسة 

والخدمات عن هذه املناطق ملعاقبة السكان بشكل 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، 

ما بدأ حجم االحتياجات باالتساع، للدرجة التي لم يعد يستطيع األفراد أو   لكن سرعان

املجموعات الصغيرة االستمرار بتقديم الخدمات واملساعدة لوحدهم دون التعاون 

 .والتنسيق مع اآلخرين وهنا بدأت تنشأ فكرة املجالس املحلية 

واملجموعات التي استطاعت أن تقدم  وكانت ادارة هذه املجالس تتم من قبل األشخاص  

خدماتها لعدد أكبر من املحتاجين. وكان أغلب الدعم املادي أو العيني يقدم من قبل  

أفراد سوريين داخل سورية أو خارجها، إلى أن أصبحت الحاجة كبيرة وبدأت حمالت  

و  جمع التبرعات خارج سورية، والتي شملت أفرادا ومنظمات من كافة الدول القريبة أ 

 البعيدة. 

 وجود ألهمية وبالنظر املناطق املحررة في الرئيسة اإلدارية النواة املحلية املجالس تمثل

العمل على تقييمها من اجل    الضروري  فمن مصداقية، وذات فعالة محلية مجالس

 رفع كفاءتها في تقديم الخدمات وادارة املجتمع املحلي.

السورية من النواحي اإلدارية والتنظيمية و  وقد تطورت املجالس املحلية خالل الثورة 

عالقتها مع املجتمع املحلي وبعد مرور هذه السنوات على بداية التجربة كان ال بد من  

 دراستها بشكل علمي الستخالص الدروس املستفادة وتطوير التجربة  

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

بحضور أعضاء من املجالس املحلية في عدد عرض تجارب اإلدارة املحلية بعد الثورة ل

أهم و وتطورها التنظيمي وتم الحديث عن هذه التجارب في نشأتها من املحافظات 

 وااليجابيات و السلبيات التي رافقت عملها . الخدمات التي قدمتها 
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 مجلس محافظة حلب : –أوال 

 النشأة :   -

والتحقت بها أجزاء  2011املحافظة مبكرا في نهاية عام بعض املناطق من ريف  تحرر 

وكان املناطق الخارجة سيطرة النظام تقوم    2012واسعة من املدنية بعد منتصف عام  

كانت  2013بتنظيم الخدمات فيها مجموعات متطوعة من الثوار ومع بداية عام 

وظهر املجلس الثوري  ي املحافظة تشكلت عدة مجالس محلية في عدد من املناطق ف

بادر العديد من الناشطين الى عقد االنتقالي بمبادرة إلدارة الخدمات  في املحافظة ثم 

بهدف تشكيل كيان اداري لتقديم الخدمات  لقاءات متعددة بين املناطق املختلفة 

عقد   األساسية و تمثيل املناطق املحررة وقد نجحوا بانتخاب مجلس املحافظة في مؤتمر

بعد تشكيل هيئة عامة من    2013في مدينة غازي التركية في بداية الشهر الثالث من عام  

مختلف املناطق قامت بانتخاب مجلس محافظة مكتب تنفيذي برئاسة املهندس يحيى  

نعناع واتخذا مقرا له في املدينة الصناعية قرب مدينة حلب ثم تعاقب على إدارة املجلس  

 2014ي الدورة الثانية برئاسة األستاذ عبد الرحمن ددم في عام فضمن عملية انتخابية 

و الدورة الرابعة برئاسة   2015و الدورة الثالثة برئاسة األستاذ بشير عليطو في عام 

و الدورة الخامسة برئاسة األستاذ  إبراهيم الخليل    2016األستاذ محمد فضيلة في عام  

برئاسة املجلس    2019عم املصطفى في عام  ثم جرى تكليف األستاذ عبد املن  2017بعام  

وكان هذا االنتقال السلس لإلدارات من أهم  لفترة انتقالية حتى يتم اجراء االنتخابات

  اإليجابيات في عمل املجلس و قد عزز شرعيته أمام املجتمع املحلي و املجالس الفرعية 

 .   باإلضافة الى تعزيز روح العمل التطوعي في املجتمع املحلي 
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 هم الخدمات :أ  -

تأسيسه على تقديم الخدمات األساسية للموطنين في  سعى مجلس محافظة حلب منذ 

  مختلف مناطق املحافظة بداية بتنظيم تقديم الطحين و االفران و املطاحن واإلغاثة 

ثم انتقل الى تنظيم عمل املجالس املحلية من خالل تشكيل أوال املكتب ومديرية النقل 

ذلك تم انشاء مكتب التربية  ك القانوني الذي تطور الحقا الى مديرية املجالس املحلية 

والتعليم الذي أشرف على التعليم و املدراس واالمتحانات بالتعاون مع املنظمات  

وقد تأثر مجلس املحافظة نتيجة القصف املتكرر ملكاتب املجلس و  .والحوكمة املؤقتة 

أدى الى الخسارة املتكررة للمناطق املحررة النتقال املجلس الى عدة مناطق جغرافية  

وهذا اثر سلبا على الخدمات التي يقدمها  هذا أثر على الكوادر البشرية و املوارد املادية  و 

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

املجالس على تقديم الخدمات األساسية بصورة مستدامة ومنافسة املنظمات  

للمجالس في بعض األحيان في تقديم الخدمات وعدم التنسيق معها وتوجه املنظمات  

ملحافظة في معظم األحيان كل  الداعمة الى املجالس الفرعية دون التنسيق مع مجلس ا 

 .  ذلك أدى لعدم فعالية و استدامة الخدمات األساسية   

 املجلس :   و العالقات فياألنظمة  -

اعتمد مجلس املحافظة نظاما داخليا خاصا به ينظم عمل الهيكليات املختلفة ثم  

ؤقتة التي  اعتمد على الالوائح الصادرة عن وزارة اإلدارة املحلية في الحكومة السورية امل

ولكن لم يكن هناك دعم أشرفت على انتخابات املجالس ابتداءا من الدورة الثانية له 

ثم اقتصر االمر على  2014مادي من الحكومة املؤقتة سوى لعدة أشهر من عام 

التنسيق الفني  وكذلك االمر كانت العالقة بين مجلس املحافظة واملجالس الفرعية  

حافظة على انتخابات و اعتماد املجالس الفرعية حسب  ولكن استمر اشراف مجلس امل

وعدم استقرار العالقة بين مجلس املحافظة   املنطقة و االتصال الجغرافي معها 

والحكومة املؤقتة أو املجالس الفرعية نتيجة ضعف الدعم املادي و ضعف املتابعة  
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لم يكن توجد   وكذلككذلك ضعف املحاسبة و الرقابة اإلدارية أدى الى ضعف الثقة و 

 . أنظمة واضحة تحكم عالقة املجالس مع املنظمات 

 

 مجلس مدينة حلب : -ثانيا 

 النشاة :  -

ظهرت الحاجة املاسة الى تقديم   2012بعد تحرير أحياء مدينة حلب في عام 

الخدمات األساسية لالحياء السكنية حيث كان يسكن في املناطق املحررة من أحياء  

مدينة حلب أكثر من مليون نسمة ونشأت سريعا العديد من اللجان االغاثية في  

اشطين العمل على تشكيل مجلس  االحياء وفرق الصيانة وبدأت هذه اللجان  مع الن

وتكللت جهودها بالنجاح في الشهر الثالث من نفس    2013مدينة حلب مع بداية عام  

العام حيث تم تشكيل هيئة عامة قامت بانتخاب مجلس مدينة و املكتب التنفيذي 

برئاسة األستاذ أحمد عزوز ثم تعاقبت املجالس املنتخبة حيث تولى الحقا عبد 

ثم األستاذ لدورتين متتاليتين  2015 – 2014رئاسة املجلس في عام  العزيز املغربي

وتم   2016عام  نهاية  الذي استمر حتى حصار حلب في    2016برتا حاج حسن في عام  

تهجير سكان املدينة وأجرت الهيئة العامة انتخاب مجلس جديد بعد التهجير  

ئاسة املجلس في عام ثم تولت السيدة ايمان هاشم ر  2017برئاسة زياد املحمد عام 

وقد ساهم ذلك في تعزيز شرعية املجلس و صموده أهم بعض االجسام   2018

 الخدمات و منافسة مجلس املدينة . األخرى التي حاولت تقديم  

 أهم الخدمات : -

للسكان املحليين في أحياء األساسية ساهم مجلس مدينة حلب في تقديم الخدمات 

حي سكني محرر منها خدمات اإلغاثة و الخبز و   60املدينة التي بلغت أكثر من 

وساهم القصف املتكرر ألحياء  الطحين و النظافة و اصالح خطوط املياه و الكهرباء  

املدينة و منها مبنى مجلس املدينة بالتأثير على استنزاف املوارد املادية والبشرية  

كما قام املكتب القانوني باإلشراف على تشكيل مجالس االحياء وتنظيمها   للمجلس
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وحل الخالفات فيها وساهم مجلس املدينة في تأسيس الدفاع املدني في املدينة و تلقى 

دعما من الحكومة املؤقتة ملدة قصيرة كما ساهم مكتب التربية والتعليم باإلشراف 

مجلس املحافظة وقام مجلس املدينة  على املدارس واالمتحانات بالتعاون مع 

بافتتاح مديرية األحوال املدنية وتسجيل حاالت الوالدة والوفاة والزواج وكان 

لحصار حلب أثر كبير على خدمات املجلس واقتصرت على الخبز واإلغاثة و بعض 

أشكال الزراعة لتامين متطلبات االمن الغذائي وبعد التهجير اقتصر عمل املجلس  

اإلغاثة و تامين املياه للمهجرين من أبناء املدينة الى االحياء املتبقية على    على خدمات

 املدينة . أطراف 

 األنظمة والعالقات في املجلس :  -

التي كانت مدتها ستة أشهر  بدا العمل  ةبعد انتهاء الدورة األولى للمجلس التأسيسي 

ووضع خطة  على وضع نظام ادخلي للمجلس و هيكلية للمكاتب و األقسام فيه 

استراتيجية ملجلس املدينة وتم أيضا وضع نظام مالي ونظام للموارد البشرية ثم جرى 

اعتماد الكثير من أحكام الالئحة التنفيذية الصادرة عن وزارة اإلدارة املحلية في  

العالقة مع مجالس االحياء جيدة ويوجد الحكومة السورية املؤقتة وكانت 

ابية  بينما العالقة مع مجلس املحافظة والحوكمة  اجتماعات دورية وهو نقطة إيج

 املؤقتة غير مستقرة وهذا شكل نقطة سلبية  في عمل املجلس . 

 

 مجلس محافظة الرقة : –ثالثا 

 النشأة :  -

ودخلت الفصائل   2013تحررت مدينة الرقة  من قوات النظام في الشهر الثالث 

العسكرية وتولت إدارة املدينة ثم بدا العمل على تشكيل مجلس للمدينة تكلل  

وكانت بعض املناطق من األرياف محررة قبل املدينة شكلت    2013بالنجاح في أواخر  

داعش على املدينة وبدا  رة سيط 2014مجالس محلية مثل تل ابيض ثم في عام 

العمل على تشكيل مجلس للمحافظة بعد تشكيل الحكومة السورية املؤقتة  وتم  
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تكليف السيد عمر الخمري رئيسا مؤقتا ملجلس املحافظة حتى يتم تشكيل مجلس  

برئاسة األستاذ سعد شويش وتم إعادة انتخابه    2015منتخب الذي تم في نهاية عام  

تم انتخاب مجلس جديد برئاسة  األستاذ   2019انية ثم في عام  لدورة ث  2018في عام  

تم افتتاح مكتب   2019وفي عام  فايز الكاطع وكان مقر املجلس في والية اورفا التركية  

ونظرا لسيطرة داعش ثم تنظيم  له في جرابلس لرعاية شؤون النازحين من الرقة 

 على الرقة لم يتم تشكيل مجالس فعالية على األرض   .   pydاإلدارة الذاتية 

 أهم الخدمات :

اقتصرت الخدمات التي قدمها مجلس املدينة واملحافظة في بداية تشكيله على  

اإلغاثة نظرا لسيطرة الفصائل العسكرية على املرافق األساسية للمدينة ثم جاء 

 جهة مدينة . على املحافظة لتمنع أي نشاط الي  pydثم سيطرت داعش 

 األنظمة و العالقات في املجلس  

لم يتم اعتماد أية أنظمة في بداية تشكيل مجالس الرقة لقصر املدة الزمنية لها  

و انتخاب مجلس ملحافظة الرقة    2013في نهاية عام   وبعد تشكيل الحكومة املؤقتة 

القة جيدة مع اعتماد على الالئحة التنفيذية لإلدارة املحلية وكانت الع  2015في عام  

الحكومة املؤقتة حيث أن مجلس املحافظة كان يشارك في الكثير من االجتماعات 

 مع الحكومة ولكنه لم يتلقى أي دعم مادي منها .

 

 مجلس محافظة ريف دمشق : –رابعا 

 النشأة :  -

تشكلت املجالس   2012بداية عام  بعد تحرر الكثير من املناطق في ريف دمشق في 

بلدة وقرية ونظرا لتقطع اوصال املناطق املحررة في ريف   180املحلية في أكثر من 

 2013دمشق لم يكن هناك تواصل فعال لتشكيل مجلس محافظة حتى نهاية عام 

حيث عملت املجالس الفرعية و خاصة في الغوطة الشرقية وبعض الناشطين من  
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العداد لتشكيل مجلس محافظة وترافق ذلك مع تشكيل الحكومة  باقي املناطق على ا 

السورية املؤقتة حيث تولت وزارة اإلدارة املحلية فيها االعداد الستكمال ملف 

تشكيل مجلس محافظة ريف دمشق حيث تكلل العمل بالنجاح في مؤتمر انتخابي  

س محافظة  حيث انتخب اول مجل  2014عقد في مدينة غازي عنتاب في الشهر الرابع  

لريف دمشق برئاسة املهندس أسامة نتوف واتخذ األردن مقرا مؤقتا له وفي الشهر 

جرى انتخاب مجلس جديد بدورته الثانية برئاسة أكرم طعمة  2015من عام  12

بعد تشكيل الحكومة السورية املؤقتة  وانتقل مقر املجلس الى الغوطة الشرقية ثم 

للرئيس جرى تكليف نائب الرئيس األستاذ طارق الثانية واختيار أكرم طعمة نائبا 

ثم جرى انتخاب مجلس جديد    2016معترماوي برئاسة املجلس في الشهر الثامن من  

ثم تم تهجير الغوطة   2017من عام  12برئاسة األستاذ مصطفى سقر في الشهر 

وانتقل املجلس الى ريف حلب وجرى مؤخرا انتخاب   2018الشرقية مع بداية عام 

محمود فرهود في منتصف عام جديد في الشمال السوري برئاسة األستاذ مجلس 

2019 . 

فعلى الرغم من حالة الحصار الدائم ملناطق ريف دمشق وتهجير معظم سكانها الى 

الشمال السوري ولكن كانت عملية انتخاب مجلس املحافظة تتم بطريقة تساعد  

 على تمثيل مختلف املناطق في املحافظة حتى بعد التهجير . 

 أهم الخدمات : -

ثم مالبثت أن تطورت الخدمات اقتصرت اعمال املجلس على اإلغاثة في بداية تشكيله 

التي يقدمها بعد انتقاله الى الغوطة الشرقية حيث نفذ الكثير من املشاريع وخاصة في 

و فعل   واملخابز  وخاصة الزراعة و القمح  مشاريع االمن  الغذائي  الغوطة الشرقية 

واالشارف على مديرية الخدمات العامة لتنفيذ أعمال النظافة  والصرف الصحي 

وعمل  عملية التعليمية واالمتحانات بالتعاون مع مديرية التربية في الحكومة املؤقتة ال

املجلس على االشراف على تشكيل املجالس الفرعية ولكن كان دوره ضعيف وخاصة 
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ودعمت املكاتب اإلعالمية في املجالس الفرعية وقد أثر الحصار    خارج الغوطة الشرقية  

 سلبا .  على استدامة وأثر هذه الخدمات

 

 

 األنظمة والعالقات في املجلس   -

نظرا لكون تشكيل املجلس األول لريف دمشق ترافق مع وضع الالئحة التنفيذية لإلدارة 

املحلية  فقد اعتمدها مجلس املحافظة وعممها على املجالس الفرعية ولكن كان هناك 

تطبيق متفاوت من املجالس الفرعية في الغوطة الشرقية وكانت عالقة مجلس املحافظة  

ؤقتة وخاصة مع وجود نائب رئيس الحكومة في الغوطة  جيدة مع الحكومة السورية امل

الشرقية وممارسته لدور فعال بالتنسيق مع املجالس واملديريات وكذلك كانت عالقة  

املجلس مع املجالس الفرعية في الغوطة الشرقية جيدة ولكنها كانت متفاوتة مع غيرها 

افي او دعم مادي تواصل جغر من املجالس خارج الغوطة الشرقية نظرا لعدم وجود 

وعمل املجلس على تنظيم عمل  املنظمات في الغوطة الشرقية وكان هناك تنسيق مقبول  

. 
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