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 مركز عمران للدراسات االستراتيجية
 

، ترقى لتكون مؤسسة 
ً
 وإنسانا

ً
 ومجتمعا

ً
بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسوريا واملنطقة دولة

 لترشيد السياسات ولرسم االستراتيجيات.
ً
 مرجعا

 لصّناع القرار في  2013تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 ورافدا

ً
 أساسا

ً
كمؤسسة بحثية تسعى ألن تكون مرجعا

مة التي تساند سو 
ّ
ريا واملنطقة في املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ُينتج املركز الدراسات املنهجية املنظ

املسيرة العملية ملؤسسات الدولة واملجتمع، وتدعم آليات اتخاذ القرار، وتحقق التكامل املعلوماتي وترسم خارطة 

 األولويات.

ن من وضع تعتمد أبحاث املركز على الفهم ال
ّ
دقيق والعميق للواقع، ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات مّما يمك

 الخطط التي يحّقق تنفيذها تلك االحتياجات.

 www.OmranDirasat.orgاملوقع اإللكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد اإللكتروني 

 

 2015شباط/ فبراير  27تاريخ اإلصدار 

 

 مركز عمران للدراسات االستراتيجية  ©جميع الحقوق محفوظة 
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 ملخص تنفيذي
البنى اإلدارية للمعارضة السورية، وبغض النظر عن السياق الذي تشكلت فيه فإن تشكل مجالس املحافظات إحدى أهم 

 لدراسة مجلس محافظة درعا )يد االحتياجات اأهميتها تتزايد ال سيما مع تز 
ً
( تأتي هذه 2/1وتشتت الجهود، واستكماال

 :خلصت الدراسة إلى النتائج التاليةالدارسة لتقييم أداء املجلس الراهن بغية استخالص الدروس وتحسين األداء، وقد 

  وذلك من خالل إتاحة املجال لعدد أكبر من نجح املجلس الراهن مقارنة بسلفه في تعزيز قاعدة شرعيته

، كما نجح في تعزيز عامل الثقة به نتيجة قربه من الفاعليات والقوى املحلية للمشاركة في عملية التشكيل

 السكان املحليين.

  ي ف محلية حول قواعد املشاركةاتفاقات  عملية التشكيل ووجودعند  ةالخارجي اتؤرر ضعف حضور املساهم

 نطاق املشاركة في عملية التشكيل. اتساع

  للفاعليات 
ً
 إيجابيا

ً
رت طبيعة عمل املجلس القائمة على اإلشراف واملتابعة أكثر منها على التدخل املركزي مناخا

ّ
وف

 مع املجلس لتحقيق املصالح املشتركة. والقوى القائمة في املحافظة للتعاون 

  نجح املجلس في تأسيس آليات محاسبة ورقابة داخلية وخارجية تتوافق مع طابع البيئة التي يعمل بها، وإن لم

وضع بعُد في موضع االختبار الجدي.
ُ
 ت

 وِحظ عدم اكتمال البنية اإلدارية للمجلس حيث ما تزال في طور التأسيس
ُ
ح اللوائ ، ويعود ذلك إلى ضعفل

 التنظيمية والهياكل اإلدارية.

  ى، أما السبب فيعود إلاملجالس املحليةفيها سمة تتشارك يعاني مجلس املحافظة من قلة عدد الكوادر، وهي 

 محدودية مصادر الدعم املالي وضعف التدريب.

 ما صاغه ي واضح، و لم تتوفر مؤشرات كافية تؤكد تبّني املجلس لخطة استراتيجية محّددة بإطار تنفيذي وزمن

( 2 ؛( مأسسة العمل الخدمي في املناطق املحررة1املجلس لنفسه عبارة عن أهداف عامة تتمثل في رالث نقاط: 

 تقديم الخدمات األساسية. (3 الدولة؛ مؤسسات إدارة تنظيم

 نتائج ملموسة تصب في تحقيق األهداف السابقة، ورغم ذلك تبقى دون  زمنية قصيرة حقق املجلس في فترة

ة اإلمك بين حجم االحتياجات املتزايد التباين عزى ذلك إلىأن يُ  السكان املحليين، ويمكنتوقعات 
ّ
انيات وقل

 املتوفرة.
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 متهيد
برزت إشكالية انتقال السلطة في ظل عدم القدرة على إجراء  2014-1-4مع انتهاء والية مجلس محافظة درعا األول بتاريخ 

ِخذ قرار ، فاكتمديد والية املجلس أو تكليفه بتسيير األعمالانتخابات جديدة، ولتجاوز ذلك تّم تداول حلول مؤقتة، 
ُ
ت

بمبادرة من الهيئات  2014-9-2عمال لحين انتخاب آخر وهو ما تم بتاريخ باعتباره مجلس تسيير أ 2014-1-15بتاريخ 

ر الوصول إلى حل مع وزارة اإلدارة املحلية في الحكومة املؤقتة فيما يخص 
ّ
الفاعلة واملجالس املحلية في املحافظة بعد تعذ

 تنظيم عملية إعادة التشكيل.  و 
ُ
ة ة قائمة في حقل اإلدارة املحليظهر عملية إعادة تشكيل مجلس محافظة درعا إشكاليت

  حول الصالحيات للمعارضة السورية وهي التنافس
ً
 وبين التيار ال بالهيئات املحلية بين التيار املحلي ممثال

ً
خارجي ممثال

 دور كل منهما في تنظيم اإلدارة املحلية للمعارضة.و باملعارضة السياسية واإلدارية 

 باستعراض آلية تشكيله وأهم القوى  األول  تقسم هذه الدراسة إلى محورين، يتناول 
ً
مسار مجلس محافظة درعا بدأ

س من تقييم أداء املجل املحور الثانياملشاركة في هذه العملية إضافة إلى استعراض الجهات الداعمة له، فيما يتناول 

 ة.الجوانب التالية: اإلداري واملالي واملوارد البشرية والتأهيل وآليات الرقابة واملحاسب

  



 (2/2مجلس محافظة درعا: )

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies 

 4الصفحة: 

 

 جملس حمافظة درعا  مسار
قبل دراسة تشكيل مجلس محافظة درعا ال بد من استعراض موجز للنموذج اإلداري الذي تقوم عليه مجالس املحافظات 

 فيما إذا كانت تتبنى املركزية أو الالمركزية اإلدارية.

 اإلطار العام لتشكل جمالس احملافظات .1
ل مجالس 

ّ
املحافظات ولكل مبرراته، فاختلف تشكيل مجالس املحافظات لدى املعارضة هنالك نمطين عامين لتشك

 السورية بين أحد النمطين التاليين:

ت يقوم على تعزيز استقاللية الوحداوهو نمط يتّسم بالالمركزية و  :لإلدارة املحليةنمط اإلنجلوساكسوني ال -1

ة.  من هيمنة السلطة املركزية في األمور املحلي حّد املحلية واعتبارها آليات إلدماج املواطنين في السياسة وبما ي

 و 
ّ
وفق هذا النمط فأخذت على عاتقها ملء الفراغ الناجم عن غياب سيطرة  حليةاملجالس امل بعض لتتشك

 النظام، 
ّ
 لت اتحادوفي فترة الحقة شك

ً
 طوعي ا

ً
فيما بينها على مستوى املحافظة لتنسيق جهودها والقيام بمشاريع  ا

ت الجهود. ال س ،مشتركة
ُ
 يما مع تزايد االحتياجات وتشت

تقوم فلسفته على ربط الوحدات املحلية باملركز واعتبارها آليات لتحقيق  :لإلدارة املحليةالنمط الفرنس ي  -2

 لهذا النمط
ً
عٍم تّم تأسيس بعض املجالس املحلية بد االستقرار السياس ي وذلك من خالل تعزيز قوة املركز. ووفقا

 تّم العمل على إيجاد رابط تنظيمي املعارضة السياسيةدولية أو محلية من جانب قوى  من أطراف خارجية
ً
. والحقا

إلى ن العشوائية م ايخرجهلضبط الكيان اإلداري الناش ئ  التي كانت مهمتها فيما بينها لتتشكل مجالس املحافظات

  السياس ي.، برغم أن ذلك لم ينُج من ضغوط التنافس حالة من التنظيم املستقر

تفاء فرضها نقص االك مزدوجة اعتماديةوآليات عملهما، نشأت في الحالة السورية  ورغم تباين فلسفة كال النمطين

الكياني لكل منهما، فاملجالس املحلية الساعية لتعزيز استقالليتها تفتقد التمويل الكافي الستمراريتها، في حين تفتقد 

 للشرعية ل
ً
كونها فرضت من أعلى، من هنا كان منشأ االعتمادية وفق صيغة الشرعية مقابل املجالس املؤسسة مركزيا

 الخدمات.

 آلية تشكيل جملس حمافظة درعا  .2
تظهر عملية إعادة تشكيل مجالس املحافظات إشكالية انتقال السلطة وهي عملية تجري في أجواء من التنافس املحلي غير 

 عن 
ً
   من املعادالت املحلية. حضور املؤرر الخارجي الذي أمس ى جزءً املنضبط في أطر مؤسساتية مستقرة، فضال

بدأت وزارة اإلدارة املحلية  2014-1-4مع انتهاء والية املجلس بتاريخ لم يخرج مجلس محافظة درعا عن السياق السابق، إذ 

 من قرارها املؤرخ كجهة مرجعية عملية إعادة التشكيل عبر إصدار سلسلة من القرارات واإلجراءات الناظمة لذلك، 
ً
بدأ

ـــ  ، إلى إقرار اللجنة التحضيرية (1) املتضمن تشكيل لجنة إلدارة عمل املجلس لحين تشكيل مجلس جديد 2014-3-8بـــــــ

                                                        
  http://goo.gl/nswKOC، رابط إلكتروني 2014-3-8قرار وزارة اإلدارة املحلية بتشكيل لجنة لتسيير أعمال مجلس محافظة درعا، التاريخ  (1)

http://goo.gl/nswKOC
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 لعدم تجاوب وزارة اإلدارة املحلية مع مطالب املجالس املحلية والهيئات الفاعلة في  .(2) ولجنة الطعون االنتخابية
ً
ونظرا

محافظة درعا بخصوص آليات تشكيل مجلس املحافظة وخالفهم حول اللجنة التحضيرية، فقد لجأت الهيئات املحلية 

باملجلس  ر وزارة اإلدارة املحلية في االعترافإلى تنظيم عملية االنتخاب بنفسها وفق أسس توافقت عليها، ويشار هنا إلى تأخ

املنتخب بحجة عدم استكماله لألوراق القانونية، لتمارس ضغوط على الحكومة السورية املؤقتة من قبل عدة فاعليات 

رجمت بإصدار قرار من رئيسها باالعتراف باملجلس بتاريخ 
ُ
 .(3)2014-12-17ت

 القوى املشكلة جمللس احملافظة .3
في فهم اآللية التي تدير بها املجتمعات املحلية شؤونها ومن هي القوى املؤررة  لية تشكيل املجالس املحلية تساعدإن تتبع عم

 باملجلس السابق يتضح اتساع نطاق القوى املؤررة 
ً
وكيف تتفاعل إراداتها في إطار تنافسها على الشرعية، املوارد. ومقارنة

 من، 
ً
ورابطة أهل حوران ونقابة املحامين األحرار ونقابة املهندسين  املجالس املحليةفي عملية التشكيل حيث ضمت كال

 .(4) الزراعيين واألطباء البيطريين األحرار وهيئة حوران اإلسالمية )عطاء( ومجلس قيادة الثورة

 :ة أبرزهااملحافظويمكن القول إن هنالك جملة عوامل ساهمت في توسيع نطاق مشاركة القوى املحلية في تشكيل مجلس 

  
ّ
 ملشاركة القوى وف

ً
تتفق بالضرورة مع سياسات  التي قد الالداخلية ر ضعف حضور املؤرر الخارجي مناخا

 الخارج، سواًء أكانوا جهات داعمة أو دول مجاورة أو جهات معارضة.

 حول قواعد املشاركة، آلياتها ومعاييرها. اتفاقات بين القوى املحلية  وجود 

  على مواكبة إدراك القوى 
ً
املحلية ألهمية وجود مجلس للمحافظة مبني على مشاركة الجميع ليكون قادرا

 الخارجة عن سيطرة النظام.التطورات امليدانية ال سيما مع اتساع نطاق املناطق 

  

                                                        
مهمتها استقبال  2014-3-20استغرقت عملية استكمال اإلجراءات القانونية الوزارية النتخاب مجلس محافظة جديدة قرابة الشهر بدء من تشكيل لجنة للطعون بتاريخ  (2)

 
ً
بعد  2014-3-22اللجنة التحضيرية بتاريخ  الوزارة ألسماء ، إلى إعالنgl/Tbo5Lkhttp://goo. الطعون على اللجنة التحضيرية وبخصوص تشكيل مجلس املحافظة عموما

 بإغالق باب الطعون باللجنة التحضيرية بتاريخ  http://goo.gl/lIv9oyKاجتماع مع املكتب التنفيذي للمجلس السابق في مدينة اربد باألردن 
ً
-25، إلى إصدار الوزارة قرارا

3-2014 http://goo.gl/O9wUQZK  2014-4-11للجنة التحضيرية بتاريخ ، رم تمديد فترة استقبال الترشيحات http://goo.gl/UK4oWF إلى اعتماد اللجنة 
ً
، أخيرا

 .  http://goo.gl/idnYF0 2014-4-28التحضيرية النتخابات مجلس املحافظة بصيغتها النهائية بتاريخ 

ة، اإلدارة العامة لشـــــــؤون املجالس املحلي-( نص قرار الحكومة املؤقتة القاضـــــــ ي باعتماد مجلس محافظة درعا ومكتبه التنفيذي، صـــــــفحة فيس بوك، وزارة اإلدارة املحلية 3)

، وهنا أصـــــــــــــدرت مجموعة من الفاعليات بيانات نؤكد فيها على دعم مجلس املحافظة وتطالب باالعتراف به :goo.gl/8gf5pDhttp//، رابط إلكتروني 2014-12-17تاريخ 

واية تشــــكيل .....إلخ للمزيد عن ر مؤســــســــتي نبأ ويقين اإلعالميتين، قوى الحراك الثوري في الداخل، اتحاد املجالس املحلية في محافظة درعامن قبل الحكومة املؤقتة منها، 

 مجلس محافظة درعا أنظر امللحق. تفاصيل عملية تشكيل مجلس محافظة درعا
رية على األرض في عملية تشـــــــكيل مجلس املحافظة فعلى ســـــــبيل أكد عضـــــــو اللجنة التحضـــــــيرية يعرب أبو ســـــــعيفان في حوار أجري معه على مشـــــــاركة القوى والهيئات الثو ( 4)

"نقابة يم العميان "، إبراه"نقابة املهندسييييييين الزراعين واأللباء البيطريين األحراراملثال كانت مشــــــاركة هذه القوى في اللجنة التحضــــــيرية وفق اآلتي: يعرب أبو ســــــعيفان 

طاع " القنادر الشــحادات قطاع درعا"،"، شــفيع أبا زيد ""رابطة أهل حورانعبيدة أبو قويدر  ن اإلسييالمية عطاء"،"هيئة حورا"، نور الدين الزوباني املحاميين األحرار

  قطاع إزرع واللجاة".أبو النور " "قطاع الجيدور"،عادل العاص ي  قطاع القلعة"،محمد الشرع " "قطاع اليرموك"،"، ياسر الحنفي األوسط

http://goo.gl/Tbo5Lk
http://goo.gl/Tbo5Lk
http://goo.gl/UK4oWF
http://goo.gl/idnYF0
http://goo.gl/idnYF0
http://goo.gl/8gf5pD
https://www.facebook.com/Council.Daraa/photos/pb.1459682260979324.-2207520000.1421762891./1480614022219481/?type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xfp1%2Ft31.0-8%2F1462707_1480614022219481_1981405067985949181_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpa1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10649599_1480614022219481_1981405067985949181_n.jpg%3Foh%3D6ca3a2fcdaeae16720fd4beeb9e98ace%26oe%3D55309F10%26__gda__%3D1429064826_ccaf37065b40b0d1242681dd0d045541&size=904%2C1280&fbid=1480614022219481
https://www.facebook.com/Council.Daraa/photos/pb.1459682260979324.-2207520000.1421762891./1480614022219481/?type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xfp1%2Ft31.0-8%2F1462707_1480614022219481_1981405067985949181_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpa1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10649599_1480614022219481_1981405067985949181_n.jpg%3Foh%3D6ca3a2fcdaeae16720fd4beeb9e98ace%26oe%3D55309F10%26__gda__%3D1429064826_ccaf37065b40b0d1242681dd0d045541&size=904%2C1280&fbid=1480614022219481
https://www.facebook.com/Council.Daraa/photos/pb.1459682260979324.-2207520000.1421763636./1469898653291018/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-a-ams.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xfa1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10469855_1469898653291018_6570379692875486473_n.jpg%3Foh%3D98039d4aebfef9d51d042e1e6d9c4591%26oe%3D552CB26B&size=600%2C848&fbid=1469898653291018
https://www.facebook.com/Council.Daraa/photos/pb.1459682260979324.-2207520000.1421763636./1469898653291018/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-a-ams.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xfa1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10469855_1469898653291018_6570379692875486473_n.jpg%3Foh%3D98039d4aebfef9d51d042e1e6d9c4591%26oe%3D552CB26B&size=600%2C848&fbid=1469898653291018
https://www.facebook.com/Council.Daraa/photos/pb.1459682260979324.-2207520000.1421762891./1479423059005244/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-a-ams.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-ash2%2Fv%2Ft1.0-9%2F10687041_1479423059005244_2164968455166587159_n.jpg%3Foh%3Dda043c2142c459d4fc8e513add76eac8%26oe%3D555F2FAC&size=417%2C522&fbid=1479423059005244
https://www.facebook.com/Council.Daraa/photos/pb.1459682260979324.-2207520000.1421762891./1479423059005244/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-a-ams.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-ash2%2Fv%2Ft1.0-9%2F10687041_1479423059005244_2164968455166587159_n.jpg%3Foh%3Dda043c2142c459d4fc8e513add76eac8%26oe%3D555F2FAC&size=417%2C522&fbid=1479423059005244
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 اجلهات الداعمة جمللس احملافظة .4
 على املجالس املحلية زاد من حدته ضعف قدراتها 

ً
شكل غياب مؤسسات الدولة وخدماتها وارتفاع كلف الصراع القائم عبئا

تلبية االحتياجات املتزايدة للمجتمعات املحلية سواًء في مجال الخدمات والبنية التحتية أو وبالتالي عجزها عن التمويلية 

 ضعف القدرة التمويلية للمجالس املحلية بعدة أسباب أبرزها: في مجال الدعم اإلغاثي، ويمكن تفسير

 .اعتماد املجالس املحلية على موارد تمويلية خارجية غير مستقرة خاضعة لتجاذبات سياسية 

 .ضعف اعتماد املجالس املحلية على مواردها املحلية 

 عف الضبط في شبكات ضخ غياب املؤسساتية والشفافية الذي أدى إلى عمليات هدر واسعة، كما نتج عن ض

 الدعم ظهور حاالت فساد.

  ضعف قدرات املجالس على تنويع مصادر تمويلها واستجالب الدعم إما نتيجة غياب املعلومات الكافية حول

 الجهات املانحة، أو لعدم مطابقتها ملعايير الجهات املانحة. 

ها نيفها ضمن فئات لتسهيل عملية دراستها وأنماط تدخلوإزاء تعدد الجهات املانحة للمجالس املحلية تبرز الحاجة إلى تص

 :(5) في دعم املجالس املحلية، وهنا يمكن االعتماد على تصنيف البنك الدولي للهيئات املانحة بشكل عام والذي يتضمن

 .(ODAوكاالت املساعدات اإلنمائية الرسمية ) .1

 .الوكاالت التابعة لألمم املتحدة .2

  .بنوك التنمية املتعددة األلراف .3

 .مؤسسات العمل الخيري الدولية .4

 .الشركات العاملية .5

 .املنظمات غير الحكومية الدولية .6

 .املنظمات الكنسية أو الدينية الدولية .7

وتشمل على، أ( مصادر الجهات الحكومية كالوزارات أو إدارات الصحة  النامية.املصادر القائمة في البلدان  .8

 عن مصادر أجهزة اإلدارة املحلية، ب( مؤسسات األعمال املحلية، ت( مؤسسات العمل الخيري 
ً
والتعليم، فضال

وادي ن والصناديق االستئمانية املستقلة املحلية، ث( مؤسسات العمل الخيري في املجتمعات املحلية. ج(

 الخدمات االجتماعية والرابطات التي تقوم على العضوية.

ليس بالضرورة توفر جميع أشكال الهيئات املانحة املذكورة أعاله في محافظة درعا، وقد أظهر البحث في مواقع الجهات 

، (6)اشرجهة مانحة مارست نشاط في املحافظة بشكل مباشر أو غير مب 74اإلغارية والداعمة على شبكة االنترنت وجود 

                                                        
  http://goo.gl/zt6KCKفئات الهيئات املانحة، موقع البنك الدولي على شبكة االنترنت، رابط إلكتروني،  (5)
 لعدم وجود إحصـــائية رســـمية بعدد الهيئات املانحة العاملة في محافظة درعا فقد تم اللجوء لشـــبكة االنترنت للبحث عن الجمعي( 6)

ً
قد أكد ات الناشـــطة في املحافظة، و نظرا

 السيد معاذ قطيفان رئيس املكتب اإلغاثي صعوبة إحصاء املنظمات العاملة في املحافظة لعدم وجود تراخيص لها.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTTOPICSARABIC/EXTCSOARABIC/0,,contentMDK:20776209~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1153968,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTTOPICSARABIC/EXTCSOARABIC/0,,contentMDK:20776229~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1153968,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTTOPICSARABIC/EXTCSOARABIC/0,,contentMDK:20776269~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1153968,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTTOPICSARABIC/EXTCSOARABIC/0,,contentMDK:20776312~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1153968,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTTOPICSARABIC/EXTCSOARABIC/0,,contentMDK:20776339~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1153968,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTTOPICSARABIC/EXTCSOARABIC/0,,contentMDK:20776366~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1153968,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTTOPICSARABIC/EXTCSOARABIC/0,,contentMDK:20776378~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1153968,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTTOPICSARABIC/EXTCSOARABIC/0,,contentMDK:20776432~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1153968,00.html
http://goo.gl/zt6KCK
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: رابطة أهل حوران، هيئة حوران اإلسالمية )عطاء(، (7)أما بخصوص الجهات الداعمة التي تنسق مع مجلس املحافظة فهي

تنسيق الدعم، جمعية العون الصحي، هيئة التكفيل، لجنة إغارة درعا، هيئة عطاء  املنتدى السوري لألعمال، وحدة

، هيئة الشام اإلسالمية، Hand in handخير، هيئة العمري، يد بيد -ة، مؤسسة سورية الخيريSAMSاإلنسانية، سامز 

، تجمع إغارة حوران )همم(. أما أبرز الداعمين UOSSMتجمع غصن الزيتون، اتحاد املنظمات السورية والطبية واإلغارية 

واالئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة  الحكومة السورية املؤقتةاملاليين للمجلس إن لم يكونا الوحيدين فهما: 

 .(8)السورية

أما بخصوص آلية توفير الدعم فتقوم على تزويد الجهات املانحة بمشاريع تنموية وإغارية وفق احتياجات املحافظة على 

 أن الدعم ال يتناسب مع حجم أن يتم تنفيذ املشاريع بواسطة املجلس ا
ً
ملحلية وذلك لتعزيز العمل املؤسساتي، علما

 الرتفاع كلفة الضرر في املحافظة التي تعتبر أحد أبرز ساحات املواجهة مع النظام
ً
.  أما عن (9) االحتياجات القائم نظرا

صها السيد محمد العمارين رئيس مكتب املشاريع بما يلي:
ّ
 أسباب قلة الدعم فيلخ

 .(10)لشمال السوري تهميش الجهات الداعمة بما فيها الحكومة املؤقتة ملجلس املحافظة وتركيز دعمها ل .1

 .(12) ، إضافة العتبارات ذات صلة باألردن(11) صعوبة التواصل مع املنظمات الداعمة وتسويق املشاريع لها .2

 تقييم أداء جملس حمافظة درعا 
وبقدر  ،ية وهي، تقديم الخدمات األساسية والتنمية املحلية والتمثيل املحليتمارس املجالس املحلية رالرة وظائف أساس

التي وضعها البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة وهيئات أخرى تابعة لألمم الرشيد املجالس في تطبيق معايير الحكم  نجاح

في ترسيخ ح فإنها تنج، والكفاءة واملحاسبةالفاعلية و سرعة االستجابة و الشفافية و القانون املتحدة كاملشاركة وسيادة 

 ملا سبق سيتم تقييم تجربة مجلس محافظة درعا من الجوانب 
ً
نفسها كمؤسسات بديلة تقطع مع عهد النظام.  واستنادا

                                                        
، رابط إلكتروني، 1520-1-14مجلس محـافظـة درعـا والهيئـات اإلغـاريـة يشـــــــــــــكلون غرفـة عمليـات الجســــــــــــــد الواحـد، موقع مجلس محـافظـة درعـا على الفيس بوك، تـاريخ،  (7)

http://goo.gl/XyO63x 
مع نائب رئيس الكل الدعم املادي، حوار أجراه راديو من احتياجات املدنيين بسبب قلة  %30للمزيد مراجعة، خدمات املجلس املحلي في محافظة درعا ال تغطي أكثر من  (8)

 http://goo.gl/SwVIrn ، رابط إلكتروني 2015-1-18مجلس محافظة درعا، تاريخ 
، 2015-1-17اد برس، تاريخ للمزيد مراجعة، رئيس مجلس محافظة درعا في حوار مع "االتحاد برس": حوران منكوبة .. وحاجتنا األســــاســــية الكهرباء والوقود، جريدة االتح (9)

 /http://aletihadpress.com/news/interviews/6529رابط إلكتروني 
زيادة الدعم للشمال السوري مقارنة بالجنوب إلى حرية الحركة على الحدود مع تركيا -مسؤول الرعاية الثانوية في القسم الصحي بوحد تنسيق الدعم-يعزو د. ريان ناصر (10)

، رابـــــــط إلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي 2015-1-21أجـــــــراه راديـــــــو الـــــــكـــــــل مـــــــع الـــــــدكـــــــتـــــــور ريـــــــان، تـــــــاريـــــــخ مـــــــقـــــــارنـــــــة بـــــــالـــــــحـــــــدود مـــــــع األردن، لـــــــلـــــــمـــــــزيـــــــد مـــــــراجـــــــعـــــــة نـــــــص الـــــــحـــــــوار الـــــــذي 

https://soundcloud.com/radioalkul/qairprwcjhojلى رنة في الشــــمال إقلة الدعم في الجنوب مقا -رئيس املكتب الطبي في مجلس املحافظة-، كما يعزو صــــادق العباس

راديو  لحوار الذي أجراهوجود مشـــاكل مع الجارة الشـــقيقة األردن حيث ال توجد تســـهيالت ودعم كافي لهذه املنظمات لكي تعمل على أرض املحافظة، للمزيد مراجعة نص ا

   https://soundcloud.com/radioalkul/ts0dol6qjvlw، رابط إلكتروني 2015-1-22الكل مع صادق العباس، تاريخ 
وري، ولتجاوز الشمال الس أشار مدير مكتب املشاريع السيد محمد العمارين إلى وجود صعوبة في تسويق املشاريع لدى الجهات املانحة التي تنشط في جزء كبير منها في( 11)

 كتب للمحافظة في تركيا.مشكلة التواصل معها تم تسمية م
من للمحافظة ة تضمدير مكتب املوارد البشرية في املحافظة السيد أسامة البردان إلى عدم تعاون األردن مع مجلس املحافظة والتأسيس لقنوات تواصل مؤسساتيأشار  (12)

ة في فتح قنوات تواصــــــــــل مع األردن، أم أن ذلك يعود إلى قرار ســــــــــياســــــــــ ي حقوقها، وهنا يتســــــــــاءل عن ســــــــــبب املوقف األردني، فهل يعود إلى تقصــــــــــير من قبل الحكومة املؤقت

؟
ً
  تتمسك فيه األردن وهو أن نظام األسد ال يزال قائما

http://goo.gl/z8I0Qs
http://goo.gl/z8I0Qs
http://goo.gl/Qb95l0
http://goo.gl/Qb95l0
http://goo.gl/Qb95l0
http://goo.gl/SwVIrn
http://goo.gl/SwVIrn
https://soundcloud.com/radioalkul/qairprwcjhoj
https://soundcloud.com/radioalkul/ts0dol6qjvlw
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وما هي  ،التالية، البنية اإلدارية، املالي، التنفيذي، الرقابي، املوارد البشرية والتأهيل، ملعرفة مدى تطبيق املعايير السابقة

 التحديات التي تحول دون ذلك.

 البنية اإلدارية .1
ما تزال البنية اإلدارية ملجلس املحافظة غير مستقرة حيث يالحظ أّن بعض املديريات املركزية واملكاتب التخصصية تفتقد 

كذلك يلحظ وجود عدم ، (13) توصيف لهياكلها التنظيمية، وهو ما أكده السيد أسامة البردان مدير مكتب املوارد البشرية

عِلن عنه في نص املادة )
ُ
( من الالئحة التنفيذية ملجلس محافظة بأنه مكّون من 41تطابق في بنية املكتب التنفيذي بين ما أ

-9-2، وبين ما أعلن عنه اجتماع مجلس املحافظة بتاريخ (14) (67ستة مكاتب تخصصية وعدد من اللجان الدائمة )املادة 

  .(15) مكتب تخصص ي 13 بأنه مؤلف من 2014

د عليه مدير مكتب املوارد 
ّ
ولذلك يمكن القول إن البنية اإلدارية ملجلس املحافظة ما تزال في طور التأسيس، وهو ما أك

 البشرية، ويمكن تفسير ذلك بما يلي:

 اقضها بين نالناظمة لعمل املجالس املحلية وت عدم اكتمال اللوائح اإلدارية والتنفيذية والتشريعات القانونية

 .(16) لوائح صادرة عن املركز )وزارة اإلدارة املحلية( وأخرى تعتمدها مجالس املحافظات واملجالس الفرعية

  تعمل املجالس املحلية في بيئة غير مستقرة ومستهدفة من قبل قوات النظام وهو ما ال  االستقرار:فقدان

 يساعدها على استكمال بناء هياكلها اإلدارية واستقطاب كوادر لها.

  على استكمال الكادر الوظيفي املكلف تسيير املجالس الدعم املاليقلة 
ً
: إن عدم توفر موارد مالية ينعكس سلبا

ا يبقي بعض املكاتب والهيئات واللجان غير مفعلة، وعلى سبيل املثال تم تجميد دائرة التدريب املحلية وهو م

 .(17) بأجروالتطوير في مكتب املوارد البشرية لعدم توفر موظفين 

 

  

                                                        
كتب املوارد تواصل مال:" بعد أفاد مدير مكتب املوارد البشرية السيد أسام البردان بإشكالية نقص اللوائح التنظيمية واإلدارية الناظمة لعمل املجالس املحلية حيث ق( 13)

ات، الشؤون القانونية، مثل الخدم البشرية وبعض املكاتب األخرى مع الحكومة املؤقتة والوزارات املختصة تم تزويدنا بهيكلية ملكتب املوارد البشرية وبعض املكاتب األخرى 

ية ود بها تم إجابتنا بأنها لم تكتمل بعد، وعند توجيه كتاب رسمي لوزارة اإلدارة املحلاملالي، وعند السؤال عن  هيكلية بعض املديريات املركزية واملكاتب األخرى التي لم نز 

 ملحلية".نستفسر فيه عن وجود نظام داخلي ناظم لعمل املؤسسة ونظام شؤون العاملين لم نتلقى إال الالئحة التنفيذية الصادرة عن وزارة اإلدارة ا
، رابط 2014-11-26حلية املعتمدة من قبل مجلس محافظة درعا، موقع مجلس محافظة درعا على الفيسبوك، تاريخ الالئحة التنفيذية لتشكيل املجالس امل( 14)

  http://goo.gl/sHQJmu إلكتروني:
 http://goo.gl/j2eqE8 ، رابط إلكتروني، 2014-9-4، تاريخ محضر اجتماع مجلس محافظة درعا، موقع اللجنة التحضيرية لتشكيل مجلس محافظة درعا في الداخل (15)
إن النظام الداخلي الذي اعتمدناه في مجلس محافظة درعا هو النظام الداخلي الصادر عن “وفي هذا الصدد يقول عضو اللجنة التحضيرية السيد يعرب أبو سعيفان:  (16)

لف نفسها عناء تك حلية مع تعديالت تتوافق مع فكر الثورة ونهجها وبما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية، حيث أن الوزارة اعتمدت املثالية في عملها ولموزارة اإلدارة امل

 وضع نظام داخلي للمناطق املحررة وبما يتوافق مع واقعها". 
مفاده أن املكتب ومجلس  2015-1-12مخاطبة اإلدارة العامة لشؤون املجالس املحلية بكتاب رسمي بتاريخ  في هذا اإلطار يقول مدير مكتب املوارد البشرية أنه قد تم (17)

 .عضاء املكتب اإلعالمياملحافظة لم يتلقوا رواتب أو أجور موظفين. كما أكد مدير املكتب اإلعالمي مالك الزوباني بأن العمل تطوعي وبامتياز دون وجود رواتب أل 

http://goo.gl/sHQJmu
http://goo.gl/sHQJmu
http://goo.gl/j2eqE8
http://goo.gl/j2eqE8
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 اجلانب املايل .2
ق املبالغ املستل تشير البيانات املتوفرة على موقع املجلس على الفيسبوك

ّ
مة من إلى وجود إشعارات استالم مبالغ مالية تور

، والحصص املالية املقدمة للمجالس املحلية الفرعية وفق معايير ( 18) قبل مجلس املحافظة من الجهات الداعمة

ق املعتمدة ، أما آليات التوري( 20) ، كما تظهر البيانات وجود آلية رسمية لتسليم الدعم للمجالس الفرعية( 19)محددة

ة على آلية الصرف  صور رابتة،، مقاطع فيديوفتتضمن، 
ّ
بيانات التسليم، فواتير شراء، في حين لم تتوفر البيانات الدال

 املعتمدة أو وجود ميزانية محددة للمجلس.

 انب التنفيذياجل .3
 عامة لعمله أكثر من أن تكون استراتيجية محددة بخطة تنفيذ ذات إطار زمني واضح، 

ً
وضع مجلس محافظة درعا خطوطا

 لعام لعمل املجلس في النقاط التالية: ويمكن تحديد اإلطار ا

 (21) مأسسة العمل الخدمي في املناطق املحررة. 

 عليها. واإلشرافوحمايتها الدولة  مؤسسات إدارة نظيمت 

 (23) ، والبنية التحتية(22) تقديم الخدمات األساسية للمواطنين ال سيما في القطاعات التالية، اإلغاثي والطبي . 

 من عاملين أساسين، الشرعية التي نالها  عمل مجلس املحافظة على
ً
ترجمة هذه األهداف إلى سياسات تنفيذية مستفيدا

 من عمله في الداخل. 
ً
من الهيئات الفاعلة واملجالس املحلية، قرب املجلس من أصحاب املصلحة واحتياجاتهم انطالقا

ية تة عشرة من املنظمات والهيئات اإلغاروعلى سبيل املثال، نجح مجلس املحافظة في تشكيل غرفة الجسد الواحد مع س

العاملة في محافظة درعا لتنسيق الجهود وإيصال املساعدات اإلغارية للمتضررين من سوء األحوال الجوية، كما تم 

التوقيع على مذكرة تفاهم بين املكتب اإلغاثي ملجلس املحافظة وعدد من املنظمات اإلغارية بهدف تنسيق الجهود اإلغارية 

ع مجلس املحافظة على على 
ّ
 على كلةاملش املديريات مع عدد من تفاهم مذكراتمستوى املحافظة. إضافة إلى ذلك فقد وق

                                                        
، رابط إلكتروني 2014-11-29ألف دوالر أمريكي من الحكومة املؤقتة، املوقع الرسمي ملجلس املحافظة على الفيسبوك، تاريخ  500إيصال استالم مالي ملبلغ  ( 18)

 http://goo.gl/z8I0Qs ، 
، رابــط إلــكــتــرونــي، 2014-12-11ن، املــوقــع الــرســـــــــــــــمــي ملــجــلــس املــحـــــــافــظـــــــة عــلــى الــفــيســـــــــــــــبــوك، تـــــــاريــخ دراســـــــــــــــــــة حــول تــوزيــع املــبــلــغ اإلغـــــــاثــي عــلــى مـــــــدن وبــلـــــــدات حــورا( 19)

http://goo.gl/3r9TMVK ،http://goo.gl/c9blYz ،http://goo.gl/lWi9uU ،http://goo.gl/YiGksa ،http://goo.gl/KpNaJ4 . 
حافظة على رسمي ملجلس املكتاب إداري موجه من مجلس املحافظة للمجالس املحلية الفرعية بضرورة مراجعة مجلس املحافظة الستالم الدعم املقرر للمشاريع، املوقع ال( 20)

إداري موجه من مجلس املحافظة للمجالس الفرعية بضرورة موافاة املجلس  كتاب،  http://goo.gl/NU7uT4 ، رابط إلكتروني، 2014-11-6الفيسبوك، تاريخ 

 http://goo.gl/O701XD، رابط إلكتروني 2014-11-22املوقع الرسمي ملجلس املحافظة على الفيسبوك، تاريخ بالتوريقات، 
، رابط إلكتروني 2014-11-27اتهم .. مجلس محـــافظـــة درعـــا، من الخـــارج إلى الـــداخـــل، جريـــدة عنـــب بالدي، تـــاريخ بهـــدف مالمســــــــــــــــة هموم النـــاس واالســـــــــــــتجـــابـــة الحتيـــاجـــ (21)

http://enabbaladi.org/archives/23061  
ات لتأمين املواد اإلغارية من الجهات الداعمة، حوار أجراه راديو أنا مع رئيس مجلس محافظة ملكتب اإلغاثي في مجلس محافظة درعا يحدث غرفة عملياللمزيد مراجعة،  (22)

  http://goo.gl/XrW7Eo، رابط إلكتروني 2015-1-15درعا، تاريخ 
ســـــــــــــعي املجلس لتأهيل املؤســـــــــــــســـــــــــــات واإلدارات القائمة وذلك إلعادة البنية التحتية  أشـــــــــــــار نائب رئيس مجلس محافظة درعا الســـــــــــــيد محمد املذيب في حوار أجري معه إلى( 23)

 للمناطق املحررة.

https://www.youtube.com/watch?v=6yNMZfi5eCw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6yNMZfi5eCw&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/Council.Daraa/photos/a.1459686870978863.1073741828.1459682260979324/1519229331691283/?type=1
https://www.facebook.com/Council.Daraa/photos/a.1459686870978863.1073741828.1459682260979324/1519229331691283/?type=1
http://goo.gl/z8I0Qs
http://goo.gl/3r9TMVK
http://goo.gl/c9blYz
http://goo.gl/lWi9uU
http://goo.gl/YiGksa
http://goo.gl/KpNaJ4
http://goo.gl/NU7uT4
http://goo.gl/NU7uT4
http://goo.gl/O701XD
http://enabbaladi.org/archives/23061
http://goo.gl/XrW7Eo
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.  وال نغفل دور املجلس في اإلشراف على تأسيس املجالس املحلية (24) والخدمي املؤسساتي العمل لتنظيم حوران رضأ

 .(25) الفرعية

وفيما يتعلق بتنظيم إدارة مؤسسات الدولة وحمايتها فيتم ذلك من خالل التعاون مع الفصائل العسكرية العاملة على 

 للفصائل املقاتلة في حوران بضرورة حماية املمتلكات العامة من النهب 
ً
األرض حيث وجه مجلس املحافظة كتابا

.  أما بخصوص تقديم الخدمات األساسية في مجال اإلغارة (27) وص، وقد تعاون لواء املعتز باهلل في هذا الخص(26)والخراب

من احتياجات املتضررين جراء العاصفة الثلجية في حين تكفلت الهيئات  %30والطبي، فقد نجح املجلس في تغطية 

شافي امليدانية ، كما قدم املجلس الدعم الطبي للم(28) واملنظمات اإلغارية في غرفة الجسد الواحد بتغطية باقي االحتياجات

. (30)ةالتحتي ، وعمل املجلس على دعم عدد من املشاريع في قطاع الخدمات والبنية(29) والنقاط الطبية املنتشرة في املحافظة

ورغم ما تم العمل على إنجازه لتحقيق األهداف السابقة إال أنه يبقى دون توقعات املواطنين ويمكن أن يعزى ذلك إلى 

 ياجات املتزايد وبين قلة اإلمكانيات املتاحة.التباين بين حجم االحت

 املوارد البشرية والتأهيل .4
 في املوارد البشرية املؤهلة واملدربة، وهي سمة عامة تتشارك بها املجالس املحلية 

ً
يعاني مجلس محافظة درعا ضعفا

 للمعارضة السورية، ويتجلى هذا الضعف فيما يلي:

 من : إن إدارة شؤون محافظة قلة الكوادر -أ
ً
ب عددا

ّ
درعا التي خرجت كثير من مناطقها عن سيطرة النظام يتطل

الكوادر لتغطية كافية املجاالت الخدمية في حين يلحظ عدم اكتمال الكادر الوظيفي للمكاتب التخصصية، 

ذ يويفّسر البعض قلة عدد الكادر بطبيعة دور املجلس القائم على اإلشراف واملتابعة والتنسيق وترك مهام التنف

، في حين يفّسرها البعض (31) للمجالس املحلية الفرعية والهيئات الفاعلة واملديريات املنتشرة في محافظة درعا

ة الدعم املالي املخّصص لدفع رواتب للكوادر
ّ
 .(32) اآلخر بقل

                                                        
فظة درعا مجلس محا االتفاق على توقيع مذكرات تفاهم بين مجلس محافظة درعا وبين املديريات املشــــــــكلة على ارض حوران لتنظيم العمل املؤســــــــســــــــاتي والخدمي، موقع (24)

 http://goo.gl/gvNGpf ، رابط إلكتروني 2014-9-25 على الفيسبوك، تاريخ
، رابط إلكتروني 2015-1-6مصــــــــــــــادقة مجلس محافظة درعا على انتخاب املجلس املحلي في بلدة اليادودة، املوقع الرســـــــــــــمي ملجلس محافظة درعا على الفيســـــــــــــبوك، تاريخ ( 25)

 http://goo.gl/bwlDrn 
، رابط إلكتروني 2014-11-16كتاب موجه للفصائل املقاتلة بخصوص حماية املمتلكات العامة، املوقع الرسمي ملجلس املحافظة على الفيسبوك، تاريخ  ( 26)

http://goo.gl/Q2TggC  
، رابط إلكتروني 2014-12-14كتاب شكر وتقدير من مجلس محافظة درعا لقيادة لواء املعتز باهلل، املوقع الرسمي ملجلس املحافظة على الفيسبوك، تاريخ ( 27)

 http://goo.gl/VqR8JQ 
ن احتياجات املدنيين بسبب قلة الدعم املادي، حوار أجراه راديو أنا مع نائب رئيس مجلس محافظة درعا، م %30خدمات املجلس املحلي في محافظة درعا ال تغطي أكثر من ( 28)

 ، مرجع سابق. 2015-1-18تاريخ 
، رابط إلكتروني 2015-1-25يخ للمزيد مراجعة، دور املجلس املحلي في دعم القطاع الطبي في درعا، حوار أجراه راديو أنا مع مدير املكتب الطبي في مجلس املحافظة، تار  (29)

https://soundcloud.com/radioalkul/ts0dol6qjvlw  
، رابط إلكتروني 2015-11-2صـــــرف مبالغ مالية كمســـــاعدة لبعض املشـــــاريع الواردة من املجالس املحلية الفرعية، املوقع الرســـــمي ملجلس املحافظة على الفيســـــبوك، تاريخ  (30)

http://goo.gl/YlWXXh  
كتب الطبي في حوار أجري معه إلى أن قلة عدد كادر املكتب الطبي يعود إلى طبيعة عمل املكتب وهي اإلشراف ومتابعة عمل مديرية أوضح الدكتور صادق العباس مدير امل( 31)

 الصحة واملشافي امليدانية.
موزعين على مكاتب املجلس واملديريات وفق شخص  45في هذا الشأن يتحدث السيد أسامة البردان مدير مكتب املوارد البشرية بالقول: "تمت املوافقة على خطة لتوظيف  (32)

موظفين، والنتقاء املوظفين تم تشكيل لجنة مؤلفة من ستة أشخاص تضم االختصاصات التالية: قانون،  4معياري الحاجة واألولوية فكان حصة مكتب املوارد البشرية 

http://goo.gl/gvNGpf
http://goo.gl/gvNGpf
http://goo.gl/bwlDrn
http://goo.gl/Q2TggC
http://goo.gl/VqR8JQ
https://soundcloud.com/radioalkul/ts0dol6qjvlw
http://goo.gl/YlWXXh
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يعاني مجلس املحافظة من ضعف ملموس في موضوع الدورات التدريبية املوجهة لرفع سوية عف التدريب: ض -ب

املين في املجالس املحلية وتزويدهم بالخبرات الضرورية، ويعود السبب في ذلك إلى مشاكل لوجستية ومالية الع

  .(33) تحول دون إقامة مراكز تدريب داخل املحافظة ومشاركة العاملين في املجلس في دورات خارجية

  آليات الرقابة واحملاسبة .5
 لنص الالئحة 

ً
، حيث ورد في الباب السابع/ (34) التنفيذية الصادرة عن مجلس محافظة درعاتتنوع آليات الرقابة وفقا

الفصل األول مسألة تنظيم الرقابة على املجالس املحلية حيث تخضع لنوعين من الرقابة، رقابة رسمية وشعبية الغاية 

ة املحددة لسير اإلسالمية وباألنظم منهما التأكد من مدى تقيد املجالس املحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها بأحكام الشريعة

عمل املجالس ومدى انطباق األعمال والقرارات الصادرة عن هذه املجالس ومكاتبها التنفيذية مع مقتضيات املصلحة. 

 إلى ما سبق يلحظ نوع من الرقابة املسبقة تمارسها اللجنة الثورية )املادة 
ً
( لجهة دراسة طلبات التوظيف 67/4إضافة

( املنصوص 76-68السيرة الثورية لكل موظف. أما آلية املحاسبة واالستجواب فقد نصت عليها املواد من ) والتحقق من

 عليها في الالئحة التنفيذية ملجلس املحافظة.

وقد أوضح نائب رئيس مجلس محافظة درعا السيد محمد املذيب آلية الرقابة بقوله: "تتولى لجنة الرقابة الداخلية 

على كافة األمور املالية واإلدارية وتلقي الشكاوى وفي حال ربوت وجود مخالفة يتم توجيه العقوبة وفق  باملجلس التفتيش

إذا كانت املخالفة جنائية". ويضيف: "لم تحصل إلى غاية اآلن أي  (35) شكلين إما مسلكية أو يتم إحالة امللف إلى دار العدل

إال أن األمر يختلف في املجالس املحلية الفرعية حيث توجد  مخالفة مسلكية أو جنائية داخل مجلس محافظة درعا،

 . (36) مخالفات بسيطة وقد تّم رفعها ملجلس املحافظة والتعاطي معها"

  

                                                        
يرأسها مدير مكتب املوارد البشرية، وتم تقسيم العالمات الختيار املوظفين ما بين  إدارة أعمال، اقتصاد، عضو من املكتب املختص، عضو من اللجنة الثورية على أن

 لعدم توفر ميزانية %25أعضاء اللجنة والعضو صاحب املكتب املختص الذي له 
ً
قد تم ف كافية من العالمة الكلية في اختيار املرشح املخصص لعضوية املكتب، ونظرا

أشهر  3كان نصيب مكتب املواد البشرية منهم موظفين فقط، وتجدر اإلشارة إلى أن التوظيف يتم  بناء على عقود مؤقتة مدتها  45موظف من أصل  23اعتماد مباشرة 

 وذلك لعدم وجود ميزانية دائمة لتغطية هذا البند".
ملين في ظل تهميش إلعالمي الداخل، ولتعزيز سوية العا يب في الخارجتدر  أوضح مدير املكتب اإلعالمي السيد مالك الزوباني إلى عدم خضوع أفراد املكتب اإلعالمي لدورات( 33)

ر الصحفية ومهارات التلفزيوني والتقاريفي املكتب اإلعالمي أشار السيد مالك إلى مسعى املكتب اإلعالمي إلقامة دورة تدريبية للعامين في املجال اإلعالمي في مهارات اإلعالم 

قبل إخصائيين وخريجي إعالم متواجدين في املحافظة وإن كان يأمل بوجود نوع الدعم املادي لهم كأجور التنقل ومكافأة مادية  التصوير، وذلك بمبادرة تطوعية من

 للمتدربين. 
إلى  82ن )ل األول، املواد مللمزيد حول آليات الرقابة مراجعة الالئحة التنفيذية لتشكيل املجالس املحلية املعتمدة من قبل مجلس محافظة درعا/ الباب السابع، الفص (34)

 (. مرجع سابق89
 http://goo.gl/DdY0JM ـ رابط إلكتروني 2014-11-29دار العدل... توحد ملحكمتي الكوبرا وغرز في درعا، شبكة شام، تاريخ ( 35)
  بواسطة وسائل التواصل االجتماعي. حوار أجري مع السيد محمد املذيب نائب رئيس مجلس محافظة درعا( 36)

http://goo.gl/DdY0JM
http://goo.gl/DdY0JM
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 اخلامتة
ق بتعزيز شرعيته وحضوره في املحافظة، وذلك من خالل إتاحة 

ّ
حّقق مجلس محافظة درعا نتائج ملموسة فيما يتعل

املجال ملشاركة طيف أوسع من الهيئات املحلية في عملية تشكيله وممارسة الرقابة على أدائه، إضافة إلى قربه من أصحاب 

 عنه لدى السكان املحليين. كما نجح املجلس في املصلحة املباشرين وتواصله الدائم معهم، وهو ما 
ً
 إيجابيا

ً
أوجد انطباعا

وضع بعد في موضع 
ُ
تأسيس آليات محاسبة ورقابة داخلية وخارجية تتوافق مع طابع البيئة التي يعمل بها املجلس وإن لم ت

رت طبيعة عمل املجلس القائمة على اإلشراف واملتابعة أكثر منه
ّ
 املرك-ا على التدخليةاالختبار الجدي، وقد وف

ً
زية مناخا

 للفاعليات والقوى القائمة في املحافظة على التعاون مع املجلس لتحقيق املصالح املشتركة. باملقابل كان أداء 
ً
إيجابيا

املجلس دون املستوى املأمول منه فيما يتعلق بتلبية احتياجات سكان املحافظة، إذ يعاني من ضعٍف في الكفاءة والفاعلية 

 تنفيذية ذات جدول زمني محّدد. وعد
ً
 دون أن تتجسد خطة

ً
 عاما

ً
 م وضوح الرؤية االستراتيجية حيث بقيت إطارا

 ويمكن القول إن تطوير أداء املجلس ونجاحه في إدارة شؤون املحافظة وتنميتها رهٌن لقدرته على مواجهة التحديات التالية:

 عن عدم تنوع مصادره خارج إطار الحكومة محدودية التمويل الذي ال يغطي كل االحتياجات الق 
ً
ائمة فضال

 .املؤقتة واالئتالف الوطني

 .ة الكادر املؤهل لشغل عضوية املكاتب التخصصية واللجان الفرعية واملديريات املنتشرة في املحافظة
ّ
 قل

 عدد الضحايا استمرار النزاع وارتفاع  
ّ
 اراتعلى االعتب الحتياجات اإلنسانية العاجلةاالستجابة ل بوهو ما يغل

 التنموية طويلة األمد.

  محدودية تعاون الحكومة األردنية بشكل كاٍف مع مجلس املحافظة لتلبية احتياجاتها من املواد األساسية ال سيما

 املحروقات والطحين.

 معات تتركيز املجلس على النشاطات اإلغارية املستعجلة أكثر من مشاريع البنية التحتية املهيئة الستقرار املج

 املحلية.

 

 

 

 

 

 

 

  



 (2/2مجلس محافظة درعا: )

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies 

 13الصفحة: 

 

 

 امللحق
 تفاصيل عملية تشكيل مجلس محافظة درعا 

بدأت وزارة اإلدارة املحلية كجهة مرجعية عملية إعادة التشكيل عبر إصدار  2014-1-4مع انتهاء والية املجلس بتاريخ 

 من قرارها املؤرخ بــــــــــ 
ً
املتضمن تشكيل لجنة إلدارة عمل  2014-3-8سلسلة من القرارات واإلجراءات الناظمة لذلك، بدأ

 .(38) ، إلى إقرار اللجنة التحضيرية ولجنة الطعون االنتخابية(37) املجلس لحين تشكيل مجلس جديد

ِدمت بحق العديد من أعضائها، إال أن الوزارة أصدرت قرار 
ُ
عون ق

ُ
رفضت لجنة الطعون إقرار اللجنة التحضيرية إرر ط

 إليها اسمين وهو ما دفع لجنة الطعون لرفضها من جديداللجنة نفسها م باعتماد
ً
.  وإزاء عدم تجاوب الوزارة (39) ضافا

وإصرارها على اللجنة التحضيرية التي شكلتها تم عقد عدة اجتماعات للمجالس املحلية والهيئات الفاعلة في املحافظة 

 إعالن من جانب رؤساء املجالس املحلية فيالستمزاج الرأي بخصوص تشكيل لجنة تحضيرية من الداخل، وبالفعل صدر 

شخصية تبين أن أربعة أسماء منها  12مؤلفة من  2014-5-11يقض ي بتشكيل لجنة تحضيرية بتاريخ  (40) محافظة درعا

متواجدة في اللجنة التحضيرية التي أقرتها الوزارة وهم السادة: نور الدين الزوباني، يعرب أبو سعيفان، جمال التركماني، 

 .(41) اهيم العميانإبر 

 بتاريخ 
ً
ينص على  2014-6-6استمرت وزارة اإلدارة املحلية باعتماد اللجنة التحضيرية التي أقرتها حيث وجهت لها كتابا

 يقض ي 
ً
ضرورة تزويد الوزارة بتقرير األعمال التي قامت بها لصالح إعادة تشكيل مجلس املحافظة، كما تضمن الكتاب نصا

تحضيرية في حال عدم التجاوب، وعندئذ سيصار إلى تشكيل لجنة وزارية ملتابعة مجريات انتخابات بإيقاف عمل اللجنة ال

                                                        
  http://goo.gl/nswKOC، رابط إلكتروني 2014-3-8قرار وزارة اإلدارة املحلية بتشكيل لجنة لتسيير أعمال مجلس محافظة درعا، التاريخ  (37)
مهمتها استقبال  2014-3-20استغرقت عملية استكمال اإلجراءات القانونية الوزارية النتخاب مجلس محافظة جديدة قرابة الشهر بدء من تشكيل لجنة للطعون بتاريخ  (38) 

 
ً
 2014-3-22اللجنة التحضيرية بتاريخ  الوزارة ألسماء ، إلى إعالنgl/Tbo5Lkhttp://goo. الطعون على اللجنة التحضيرية وبخصوص تشكيل مجلس املحافظة عموما

 بإغالق باب الطعون باللجنة التحضيرية بتاريخ  http://goo.gl/lIv9oyKبعد اجتماع مع املكتب التنفيذي للمجلس السابق في مدينة اربد باألردن 
ً
، إلى إصدار الوزارة قرارا

25-3-2014 http://goo.gl/O9wUQZK  2014-4-11للجنة التحضيرية بتاريخ ، رم تمديد فترة استقبال الترشيحات http://goo.gl/UK4oWF إلى اعتماد اللجنة 
ً
، أخيرا

 .  http://goo.gl/idnYF0 2014-4-28التحضيرية النتخابات مجلس املحافظة بصيغتها النهائية بتاريخ 

 إيجاحديث أجري مع عضو اللجنة التحضيرية السيد يعرب أبو سعيفان بواسطة مواقع التواصل االجتماعي، حيث أكد أن وزارة اإلدارة املحلية آنذا (39) 
ً
 في ك لم تلعب دورا

ً
بيا

 عملية انتخاب مجلس محافظة درعا.
اللجنة التحضيرية لتشكيل مجلس محافظة درعا في الداخل، تاريخ ، جالس املحلية باعتماد اللجنة التحضيرية من أعضاء الداخل، صفحة فيس بوكنص قرار رؤوساء امل( 40)

، وقد تم تفويض كل من املهندس يعرب أبو سعيفان واملحامي http://goo.gl/ekoB9Q  ،//goo.gl/Mhy9Ixhttp: ،http://goo.gl/UxergZ، رابط إلكتروني 13-5-2014

 إبراهيم العميان بالتواصل مع الفاعليات فيما يخص عمل اللجنة وقد ترأس اللجنة التحضيرية السيد عادل العاص ي.
، رابط إلكتروني 2014-5-11، تاريخ اللجنة التحضيرية لتشكيل مجلس محافظة درعا في الداخلأسماء أعضاء اللجنة التحضيرية الجديدة، صفحة فيس بوك، ( 41)

http://goo.gl/gNXQ8Jللجنة التحضيرية بقوله: تتألف محافظة درعا من ستة قطاعات هي: ، وقد أوضح رئيس مجلس محافظة درعا د. يعقوب العمار عملية تشكيل ا

ء للتصويت ت األسماالجيدور واألوسط واليرموك واملدينة والقلعة وإزرع، وقد تم تشكيل لجنة تحضيرية من الشباب الناشطين الذين يتمتعون بسيرة مقبولة وطرح

"، املصدر: جريدة عنب  ليكونوا ممثلين عن كل قطاع، ومن رم اختير خمسة ممثلين عن
ً
النقابات واملنظمات الفاعلة على األرض ليصل العدد النهائي إلى أحد عشر شخصا

، رابط إلكتروني 2014-11-23، تاريخ 144، من الخارج إلى الداخل، العدد بهدف مالمسة هموم الناس واالستجابة الحتياجاتهم .. مجلس محافظة درعابالدي، 

 http://goo.gl/S3wQaL 

http://goo.gl/nswKOC
http://goo.gl/Tbo5Lk
http://goo.gl/Tbo5Lk
http://goo.gl/UK4oWF
http://goo.gl/idnYF0
http://goo.gl/idnYF0
http://goo.gl/ekoB9Q
http://goo.gl/Mhy9Ix
http://goo.gl/UxergZ
http://goo.gl/gNXQ8J
http://goo.gl/S3wQaL
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 لعدم تجاوب اللجنة التحضيرية مع الوزارة فقد تم تأسيس لجنة (42) مجلس محافظة درعا، وهو ما تم بالفعل
ً
. ونظرا

 انتخابات مجلس املحافظملتابعة اإلشراف على  2014-6-16وزارية بتاريخ 
ً
، حيث حاولت اللجنة ( 43) للتأخيرة تفاديا

 .(44) التواصل مع الفاعليات واملجالس املحلية في محافظة درعا ولكنها لم تتلقى أي استجابة وفق تعبير الوزارة

قامت اللجنة التحضيرية املشكلة في الداخل باإلشراف على عملية تشكيل مجلس املحافظة وذلك بوضع معايير العضوية 

 قامت: "(46)، ويشرح د. يعقوب العمار رئيس مجلس محافظة درعا آلية عمل اللجنة بقوله (45)املمثلين لكل قطاعوعدد 

 146 إلى العدد ليصل آالف، 10 لكل واحد ممثل بمعدل املحلية لمجالسل عامةال هيئةال أعضاء بترشيح التحضيرية اللجنة

 
ً
  35 بترشيح األعضاء هؤالء قام رم ومن ،الفاعلة املنظمات من منهم ارنان ،عضوا

ً
 املجلس في أعضاءً  ليكونوا منهم عضوا

  11 لـ إضافة
ً
  16 انتخاب تم رم ومن املجلس، داخل ملنصب الترشح لهم يحق ال أنه إال التحضرية، اللجنة في عضوا

ً
 عضوا

  13 تعيين وتم السر، وأمين ونائبه املجلس رئيس بينهم من التنفيذي، املكتب في أعضاءك منهم
ً
 التربية،) املكاتب مدراء عضوا

لجنة  (". أما بخصوصاإلعالمي املالي، العامة، العالقات املهنية، النقابات املهجرين، شؤون الخدمات، القانوني، الطبي،

 . (47) الطعون فقد استمرت نفس اللجنة التي شكلتها الوزارة بممارسة مهامها

، وربما أعاقت املشاكل (48) باستقبال ترشيحات املجالس أكثر من مرةمددت اللجنة التحضيرية الفترة الزمنية الخاصة 

، وهو ما اقتض ى التمديد إلتاحة (49) اللوجستية واألمنية التواصل بين املجالس ومندوب اللجنة التحضيرية في كل قطاع

                                                        
، رابط إلكتروني 2014-6-8اإلدارة العامة لشؤون املجالس املحلية، تاريخ -نص كتاب وزارة اإلدارة املحلية املوجه للجنة التحضيرية، صفحة فيس بوك، وزارة اإلدارة املحلية  (42)

http://goo.gl/N8oJ4z. 
 وناإلدارة العامة لشؤ -ة املحلية القاض ي بتشكيل لجنة وزارية لإلشراف على انتخاب مجلس املحافظة، صفحة فيس بوك، وزارة اإلدار نص قرار وزارة اإلدارة املحلية ( 43)

 ، http://goo.gl/nWQT4A ، رابط إلكتروني 2014-6-19، تاريخ املجالس املحلية
لتحضيرية املشكلة في الداخل فقد تم الحصول على صورة كتاب موجه من قبل اللجنة لوزارة اإلدارة املحلية يستعرض تقرير عمل اللجنة بمتابعة منشورات اللجنة ا( 44)

ظة درعا، صفحة افيل مجلس محالتحضيرية الذي قامت به وبما ال يتطايق مع رواية وزارة اإلدارة املحلية بعدم وجود تجاوب، للمزيد، تقرير عمل اللجنة التحضيرية لتشك

 http://goo.gl/TtaoV3 ، رابط 2014-6-9اللجنة التحضيرية لتشكيل مجلس محافظة درعا في الداخل، تاريخ فيس بوك، 
، رابط إلكتروني 2014-6-11معايير العضوية وفق اللجنة التحضيرية، صفحة فيس بوك، اللجنة التحضيرية لتشكيل مجلس محافظة درعا في الداخل، تاريخ  ( 45)

http://goo.gl/DDsq8F . 
رابط إلكتروني ، 2014-11-23، تاريخ 144لى الداخل، العدد ، من الخارج إبهدف مالمسة هموم الناس واالستجابة الحتياجاتهم .. مجلس محافظة درعاجريدة عنب بالدي،  (46)

http://goo.gl/S3wQaL  :قسمت درعا لست دوائر انتخابية وهي، قطاع درعا، “، وقد فصل عضو اللجنة التحضيرية يعرب أبو سعيفان في حوار أجري معه آلية التشكيل

عضو(، التي تقوم بانتخاب األمانة العامة وفق اآلتي؛ مرشح لكل  146آالف نسمة مرشح لعضوية الهيئة العامة ) 10رموك، القلعة، إزرع، لكل الجيدور، األوسط، الي

اب أعضاء عضو يقومون بدورهم بانتخ 46عضو( يضاف لهم مرشح النقابات والهيئات إضافة إلى أعضاء اللجنة التحضيرية ليصبح املجموع  34عشرين ألف نسمة )

 عضو". 16املكتب التنفيذي املكون من 
، رابط إلكتروني 2014-8-17قرارات لجنة الطعون بالنظر ببعض الترشــــــيحات، صــــــفحة فيس بوك، اللجنة التحضــــــيرية النتخابات مجلس محافظة درعا في الداخل، تاريخ  (47)

http://goo.gl/HVhSMV ،http://goo.gl/S6sqWwK ،http://goo.gl/u1OnN3 ، http://goo.gl/4vUSFw 
، كما لجأت للتمديد 2014-6-19و  2014-6-13كانت محصورة بالفترة املمتدة بين بعد أن  2014-6-26مددت اللجنة التحضيرية طلبات الترشيح الخاصة باملجالس لغاية  (48)

 .2014-7-6، والثانية كانت بتاريخ 2014-6-29ولغاية  2014-6-26مرتين، األولى ملدة رالرة أيام بدء من تاريخ 
ملجالس بالتوافق على مرشـــــــــحيهم هو ما أوجب تمديد الفترة الزمنية الخاصـــــــــة يقول الســـــــــيد يعرب أبو ســـــــــعيفان في هذا الصـــــــــدد: "إن انقطاع النت والكهرباء وتأخر بعض ا (49)

  باستقبال الترشيحات من املجالس املحلية".

http://goo.gl/nWQT4A
http://goo.gl/nWQT4A
http://goo.gl/TtaoV3
http://goo.gl/TtaoV3
http://goo.gl/S3wQaL
http://goo.gl/HVhSMV
http://goo.gl/S6sqWwK
http://goo.gl/u1OnN3
http://goo.gl/4vUSFw
http://goo.gl/4vUSFw
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ويين من إلى استقالة عضاملزيد من الوقت للفاعليات األهلية واملجالس املحلية الستكمال مرشحيها، وتجدر اإلشارة هنا 

 .(51) وعدنان الحلقي (50) اللجنة التحضيرية وهما، محمد قطيفان

، كما قدمت عدة فاعليات مرشحين عنها وهم: (52) مجلس محلي 76من أصل  65بلغ عدد املجالس التي سمت مرشحين لها 

 ،نقابة املهندسين الزراعيين واألطباء البيطريين األحرار، رابطة أهل حوران، نقابة املحاميين األحرار مجلس قيادة الثورة،

حامين ة من قبل لجنة انتخابية شكلتها نقابة املهيئة حوران اإلسالمية عطاء. تم تنظيم املؤتمر االنتخابي ملجلس املحافظ

، في حين تم تشكيل املكاتب التنفيذية (53) لينجم عنها انتخاب أعضاء املجلس ورئيسه ونائبه وأمين السر 2014-9-2بتاريخ 

فظة .  تعرضت عملية إعادة تشكيل مجلس املحا(54) ليكتمل بذلك مجلس املحافظة 2014-9-4في اجتماع الحق تم بتاريخ 

 من قبل نقابة املحامين األحرار للتأكيد على استقالليتها وعلى قانونية 
ً
النتقادات من عدة جهات وهو ما اقتض ى ردا

 .(55) اإلجراءات املتبعة في تشكيل املجلس

وط غويشار إلى تأخر وزارة اإلدارة املحلية في االعتراف باملجلس بحجة عدم استكماله لألوراق القانونية، وهنا مورست ض

رجمت بإصدار قرار من رئيس الحكومة السورية املؤقتة باالعتراف باملجلس بتاريخ 
ُ
على الحكومة املؤقتة من قبل فاعليات ت

17-12-2014 (56) . 

 
 
 

                                                        
، رابط إلكتروني 2014-6-22نص استقالة السيد محمد قطيفان، صفحة فيس بوك، اللجنة التحضيرية لتشكيل مجلس محافظة درعا في الداخل، تاريخ  ( 50)

http://goo.gl/ein3sx. 
، رابط إلكتروني 2014-6-30صفحة فيس بوك، اللجنة التحضيرية لتشكيل مجلس محافظة درعا في الداخل، تاريخ قرار استقالة السيد عدنان الحلقي،  ( 51)

http://goo.gl/uyQgwz 
، رابط إلكتروني 2014-11-23، تاريخ 144، من الخارج إلى الداخل، العدد ف مالمسة هموم الناس واالستجابة الحتياجاتهم .. مجلس محافظة درعابهد( 52)

 http://goo.gl/S3wQaL املجالس املحلية رفعت ترشيحات باستثناء مجلس السفيرة . أوضح عضو اللجنة التحضيرية يعرب أبو سعيفان في حوار أجري معه أن جميع

 عن مرشح، أما الفرق بين 
ً
مجلس رفعت ترشيحات ممهورة بالختم الرسمي أما البقية فرفعت ترشيحات بتواقيع  65فهي أن  76و 65الذين أرادو مرشحين لهم عوضا

 أعضائها.
، رابط إلكتروني 2014-9-4لجنة التحضـــــــــــــيرية النتخابات مجلس محافظة درعا في الداخل، تاريخ محضـــــــــــــر جلســــــــــــــة انتخاب مجلس محافظة درعا، صـــــــــــــفحة فيس بوك، ال (53)

http://goo.gl/Q0Qspt كذلك بيان تشكيل مجلس محافظة درعاـ موقع يوتيوب، رابط إلكتروني ،nPRThttp://goo.gl/qk ، 
، رابط إلكتروني 2014-9-4محضر تشكيل املكاتب التنفيذية ملجلس محافظة درعا، اللجنة التحضيرية النتخابات مجلس محافظة درعا في الداخل، تاريخ  ( 54)

http://goo.gl/8hon6l  
http://goo.gl/6Rfevp ، رابط إلكتروني 2014-9-6صفحة فيس بوك، تاريخ -فرع درعا-فرع درعا، نقابة املحامين األحرار  –بيان صادر عن نقابة املحامين السوريين االحرار ( 55)

يقول السيد يعرب أبو سعيفان: "تشكلت لجنة انتخابية مكونة من أربعة أعضاء من نقابة املحامين ، وللتأكيد على قانونية اإلجراءات املتبعة في تشكيل مجلس املحافظة 

 الك الزوبانيمولي الســـــــــــيد األحرار في محافظة درعا وبرئاســـــــــــة نقيب املحامين لإلشـــــــــــراف على ســـــــــــير العملية االنتخابية". يشـــــــــــير البعض إلى وجود مخالفة قانونية تتمثل بت

 في املكتب ال
ً
 أنه من اللجنة التحضيرية التي ال يجوز لها الترشح ملناصب داخل مجلس املحافظة.منصبا

ً
 تنفيذي علما

اريخ اإلدارة العامة لشؤون املجالس املحلية، ت-نص قرار الحكومة املؤقتة القاض ي باعتماد مجلس محافظة درعا ومكتبه التنفيذي، صفحة فيس بوك، وزارة اإلدارة املحلية  (56)

، وهنا أصـــدرت مجموعة من الفاعليات بيانات نؤكد فيها على دعم مجلس املحافظة وتطالب باالعتراف به من قبل http://goo.gl/8gf5pD، رابط إلكتروني 17-12-2014

  .....إلخمؤسستي نبأ ويقين اإلعالميتين، قوى الحراك الثوري في الداخل، اتحاد املجالس املحلية في محافظة درعاالحكومة املؤقتة منها، 

https://www.facebook.com/woorldfredom2014/photos/a.1493787474169434.1073741828.1493766580838190/1511109165770598/?type=1
https://www.facebook.com/woorldfredom2014/photos/a.1493787474169434.1073741828.1493766580838190/1511109405770574/?type=1
https://www.facebook.com/woorldfredom2014/photos/a.1493787474169434.1073741828.1493766580838190/1511109405770574/?type=1
https://www.facebook.com/woorldfredom2014/photos/a.1493787474169434.1073741828.1493766580838190/1511099915771523/?type=1
https://www.facebook.com/woorldfredom2014/photos/a.1493787474169434.1073741828.1493766580838190/1511099915771523/?type=1
https://www.facebook.com/woorldfredom2014/photos/a.1493787474169434.1073741828.1493766580838190/1511109312437250/?type=1
https://www.facebook.com/woorldfredom2014/photos/a.1493787474169434.1073741828.1493766580838190/1511109312437250/?type=1
http://goo.gl/ein3sx
http://goo.gl/uyQgwz
http://goo.gl/S3wQaL
http://goo.gl/Q0Qspt
http://goo.gl/qknPRT
http://goo.gl/8hon6l
http://goo.gl/6Rfevp
http://goo.gl/6Rfevp
http://goo.gl/8gf5pD
https://www.facebook.com/Council.Daraa/photos/pb.1459682260979324.-2207520000.1421762891./1480614022219481/?type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xfp1%2Ft31.0-8%2F1462707_1480614022219481_1981405067985949181_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpa1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10649599_1480614022219481_1981405067985949181_n.jpg%3Foh%3D6ca3a2fcdaeae16720fd4beeb9e98ace%26oe%3D55309F10%26__gda__%3D1429064826_ccaf37065b40b0d1242681dd0d045541&size=904%2C1280&fbid=1480614022219481
https://www.facebook.com/Council.Daraa/photos/pb.1459682260979324.-2207520000.1421762891./1480614022219481/?type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xfp1%2Ft31.0-8%2F1462707_1480614022219481_1981405067985949181_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpa1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10649599_1480614022219481_1981405067985949181_n.jpg%3Foh%3D6ca3a2fcdaeae16720fd4beeb9e98ace%26oe%3D55309F10%26__gda__%3D1429064826_ccaf37065b40b0d1242681dd0d045541&size=904%2C1280&fbid=1480614022219481
https://www.facebook.com/Council.Daraa/photos/pb.1459682260979324.-2207520000.1421763636./1469898653291018/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-a-ams.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xfa1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10469855_1469898653291018_6570379692875486473_n.jpg%3Foh%3D98039d4aebfef9d51d042e1e6d9c4591%26oe%3D552CB26B&size=600%2C848&fbid=1469898653291018
https://www.facebook.com/Council.Daraa/photos/pb.1459682260979324.-2207520000.1421763636./1469898653291018/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-a-ams.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xfa1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10469855_1469898653291018_6570379692875486473_n.jpg%3Foh%3D98039d4aebfef9d51d042e1e6d9c4591%26oe%3D552CB26B&size=600%2C848&fbid=1469898653291018
https://www.facebook.com/Council.Daraa/photos/pb.1459682260979324.-2207520000.1421762891./1479423059005244/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-a-ams.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-ash2%2Fv%2Ft1.0-9%2F10687041_1479423059005244_2164968455166587159_n.jpg%3Foh%3Dda043c2142c459d4fc8e513add76eac8%26oe%3D555F2FAC&size=417%2C522&fbid=1479423059005244
https://www.facebook.com/Council.Daraa/photos/pb.1459682260979324.-2207520000.1421762891./1479423059005244/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-a-ams.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-ash2%2Fv%2Ft1.0-9%2F10687041_1479423059005244_2164968455166587159_n.jpg%3Foh%3Dda043c2142c459d4fc8e513add76eac8%26oe%3D555F2FAC&size=417%2C522&fbid=1479423059005244
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