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 مركز عمران للدراسات االستراتيجية

 
، ترقى لتكون مؤسسة بحثية 

ً
 وإنسانا

ً
 ومجتمعا

ً
مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسوريا واملنطقة دولة

 لترشيد السياسات ولرسم االستراتيجيات.
ً
 مرجعا

 لصّناع القرار في  2112تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 ورافدا

ً
 أساسا

ً
كمؤسسة بحثية تسعى ألن تكون مرجعا

مة التي تساند سوريا وا
ّ
ملنطقة 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 الدقيق و 
ّ
العميق للواقع، ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات مّما يمك

 الخطط التي يحّقق تنفيذها تلك االحتياجات.

 www.OmranDirasat.orgاملوقع اإللكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد اإللكتروني 

 

 2112شباط/ فبراير 2تاريخ اإلصدار 

 

 مركز عمران للدراسات االستراتيجية  ©جميع الحقوق محفوظة 

http://www.omrandirasat.org/
mailto:info@OmranDirasat.org
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 معلومات االستطالع
 .2114-9-12حتى  2114-1-27االستطالع: من تاريخ  -

ؤسسة ستراتيجية ومالتنفيذ: مشروع االستطالع هو مشروع مشترك بين مركز عمران للدراسات اال  -

 إلغاثة والتنمية.لإحسان 

 الحيز الجغرافي: محافظة إدلب. -

. 92عدد املجالس املحلية املقررة:  -
ً
 محليا

ً
 مجلسا

-  :
ً
 محلي 11عدد املجالس التي شملها االستطالع فعليا

ً
.مجلسا

ً
 ا

 من أعضاء املجالس املحلية في محافظة إدلب. 124عدد االستطالعات التي وزعت:  -
ً
 عضوا

 بين مجلس مدينة، بلدة، قرية،  166عدد املجالس املحلية في محافظة إدلب:  -
ً
 موزعا

ً
 محليا

ً
مجلسا

 .مزرعة

 

 

 مالحظة إحصائية: تم تجاهل القيم املفقودة في حساب كل النسب.
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 ملخص تنفيذي
مع  بالتعاون تأتي هذه القراءة التحليلية ضمن سلسلة من القراءات املعتمدة على استطالع رأي قام به مركز عمران 

 نحو فهم أعمق لطريقة تشكيلها لإلغاثة والتنميةمؤسسة إحسان 
ً
، في محاولة الستقراء واقع عمل املجالس املحلية وسعيا

 وآليات عملها. 

مؤشرات أربعة درس على أساسها واقع عمل املجالس املحلية كمرحلة أولية ضمن اعتمدت منهجية هذه القراءة التحليلية 

إطار الشرعية، وهذه املؤشرات هي التشكيل، العضوية، عالقات القوى والسيطرة، إدارة املوارد.  وقد تم تناول هذه 

هذا الجزء شرعية املؤشرات على جزأين من القراءات التحليلية إلعطاء كل مؤشر حقه من التحليل، وسيستعرض 

ؤشر ماملجالس املحلية في محافظة إدلب من حيث التشكيل والعضوية وعالقات القوى والسيطرة، على أن يتم تناول 

 ي جزء الحق. األداء ف

 يخلص هذا الجزء من التحليل إلى النتائج التالية:

  عن 
ً
وفرت حالة التحرر من سيطرة النظام لبعض املناطق بيئة مواتية للمجتمعات املحلية لتنظيم شؤونها بعيدا

تدخل السلطة املركزية، انعكست سواًء بعلنية تشكل املجالس املحلية أو بإتاحة اجتماعاتها العامة للسكان 

 املحليين.  

 ة إدلب التوافق في مقابل التنافس واالنتخاب.يغلب على عمليات تشكيل املجالس املحلية في محافظ 

 .بغيرها من املحافظات 
ً
 يتميز تشكيل املجالس املحلية في محافظة إدلب بعدم وجود التجاذب السياس ي مقارنة

 ( 41-21يغلب على تشكيلة املجالس املحلية مكون وجهاء البلد، كما تغلب على تشكيلها الشريحة العمرية.) 

 املحلية املعتمدة من قبل مجلس املحافظة يعكس اعتراف املجالس الفرعية بشرعية مجلس  ارتفاع نسبة املجالس

 املحافظة وتطور إداري يحسب للمعارضة السورية.

  يعكس تقدم العامل الثوري كشرط محدد لعضوية املجالس املحلية النظر لهذه املجالس على أنها مؤسسات ثورية

 لى عامل االختصاص والكفاءة.بالدرجة األولى مما يستدعي التركيز ع

  تبرز الشريعة اإلسالمية كمرجعية أساسية لعمل املجالس املحلية على الرغم من تنافس التيارات املتعددة التي

 تمثلها، كما تتقدم الهيئة الشرعية على غيرها من الجهات من حيث محاسبة املجالس املحلية.

 بين أعضاء املجالس في املحافظة. %4اركتها يلحظ غياب تمثيل املرأة بحيث ال تتعدى نسبة مش 

  الحرص على التمثيل السياس ي في املجالس يزيد من احتمالية التجاذبات السياسية للمجالس على حساب فاعليتها

 في الجانب الخدمي. 

 وإثنية،  ةالرؤية التي يشترك بها معظم املستطلع رأيهم أن تجربة املجالس املحلية لم تأِت لتهدد بانقسامات جغرافي

 وإنما لتعّزز وحدة سوريا على طريق إعادة بنائها كدولة ومجتمع بمكّوناته املتنوعة كافة.
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 متهيد
بدأ مسار تشكيل املجالس املحلية لدى املعارضة مع انحسار سيطرة النظام على مناطق جغرافية واسعة في سورية السيما 

 على املجتمعات املحلية أنففي األرياف؛ 
ً
يك للنظام ما بين االنهيار الوش)تتكيف مع ديناميات الصراع وتحوالته  كان لزاما

، في بيئة تتسم باالحتياجات الهائلة والصراعات (1) ؛ لتبرز أنماط متعددة من اإلدارة والحكم(وبقائه على املدى البعيد

  .(2) والحكممما حال دون توقع ظهور نموذج بديل متكامل في ظل غياب أي تجربة سابقة في مجال السياسة  املستمرة،

(؛ بعد أن 1961-1921تعتبر محافظة إدلب اإلدارية حديثة النشأة إذ تم استحداثها في عهد الجمهورية العربية املتحدة )

 لثالث محافظات وهي، حلب، حماة والال 
ً
مقسمة إلى  2كلم 6111ذقية وتبلغ مساحة محافظة إدلب نحو كانت تتبع إداريا

وكانت محافظة إدلب املحطة  إدلب املدينة، أريحا، جسر الشغور، معرة النعمان، حارم.خمسة مناطق إدارية وهي، 

ى عل 2112التالية لحمالت قوات النظام العسكرية بعد حمص، حيث بدأ الهجوم العسكري على إدلب في العاشر من آذار 

أريحا والجانودية ومعرة النعمان وسراقب وخان شيخون واملسطومة وسرمين نطاق واسع شمل العديد من مناطقها )

(، فتميزت تلك املرحلة بتوسيع خارطة الحراك الثوري وبدأ التهيؤ ملرحلة "تحّرر بقع واسعة من والنيرب وقرى جبل الزاوية

 لدراسة قامت بها 
ً
فإن متوسط  2114عام  (3) وزارة اإلدارة املحلية في الحكومة السورية املؤقتةسيطرة النظام".  ووفقا

ألف نسمة، أما متوسط عدد النازحين في الوحدات نفسها فيزيد  14عدد سكان الوحدة اإلدارية في محافظة إدلب يساوي 

 من التعداد األصلي للسكان. %17آالف نسمة بنسبة مئوية مقدارها  2على 

 موزعة ما بين مجلس مدينة، بلدة، قرية، مزرعة، متفاوتة  166الس املحلية في محافظة إدلب يبلغ عدد املج
ً
 محليا

ً
مجلسا

 وذلك  .فيما بينها من حيث الفعالية، اإلمكانيات، الشرعية، الحجم، آلية التشكيل، النشاط اإللكتروني، املعوقات
ً
وفقا

انطالقة الثورة جرى انتخاب أول مجلس ملحافظة إدلب بتاريخ  . وبعد(4) لشهادة أحد العاملين في مجلس محافظة إدلب

، وعلى الرغم من انتهاء واليته القانونية بعد مرور ستة أشهر على انتخابه، إال أنه استمر كمجلس تسيير 11-1-2112

 لألعمال في ظل عدم إجراء انتخابات جديدة إلعادة تشكيل مجلس املحافظة.

  

                                                        
الس اللجنة املركزية للمجالس املحلية، نشةةةةةةةةةةةةةأة فكرة املج"املجلس املةدني" أول تجربة موثقة لتأسةةةةةةةةةةةةةيس مجلس محلي، للمزيد مراجعة  في ريف دمشةةةةةةةةةةةةةق ( تعتبر تجربةة الزبةداني1)

 2خ األربعاء يد السةةةةةةةةادس، التار وأهميتها والهدف منها، ورقة ضةةةةةةةمن ملف العدد بعنوان العمل الجماعي وتجربة املجالس املحلية بين التعتر واالسةةةةةةةتحقاق، جريدة العهد، العد

 .2112مايو  12املوافق  1424رجب 

 ، رابط إلكتروني 2112يونيو  27( ةانتشار ورم الصراع في سورية، مجموعة األزمات الدولية، التاريخ 2)

-syrias-%20North%20Africa/Egypt%20Syria%20Lebanon/Syria/143-http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20

conflicts.aspx-metastasising  

 .2114إدلب، وزارة اإلدارة املحلية في الحكومة املؤقتة في شهر أيار  دراسة مرحلية حول املجالس املحلية ملحافظة (3) 

  2114-7-11لقاء جرى بين مركز عمران للدراسات االستراتيجية وعضوين من مجلس محافظة إدلب، مقر وحدة املجالس املحلية، غازي عينتاب، التاريخ ( 4)

http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20Africa/Egypt%20Syria%20Lebanon/Syria/143-syrias-metastasising-conflicts.aspx
http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20Africa/Egypt%20Syria%20Lebanon/Syria/143-syrias-metastasising-conflicts.aspx
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عليه هذا التحليل الستقراء واقع عمل املجالس املحلية نحو فهم أعمق لطريقة تشكيلها  يسعى االستطالع الذي يعتمد

 في محافظة إدلب، اسُتطِلع فيها آراء 
ً
 محليا

ً
، وفي  124وآليات عملها. حيث تم تنفيذه على واحد وثمانين مجلسا

ً
مستجيبا

 ت
ً
 محليا

ً
 وتسعين مجلسا

ً
ر إجراؤه على حين كان من املقرر أن يشمل االستطالع خمسة

ّ
 منها لعّدة أسباب، منها  14عذ

ً
مجلسا

 وجود مجالس متنازعة فيما بينها أو عدم وجود مجلس أو ألن املجلس جزٌء من مجلس أكبر منه.

 حول اإلدارة احمللية يف سوراي
نتائج  وقد أظهرت محافظة، مدينة، بلدة، بلدية. تقسم سورية إلى وحدات إدارية تتمتع بشخصية معنوية وفق ما يلي: 

دراسة، حيث جاءت الوحدة اإلدارية "البلدة" باملرتبة األولى فبلغت هذا االستطالع ارتفاع نسبة البلدات والقرى في عينة ال

( من مجموع العينة لتكون في %24.6( من مجموع العينة الكلية، وبلغت نسبة الوحدة اإلدارية "القرية" )%41نسبتها )

، أما الناحية التي تعد وحدة إدارية (%17.9املرتبة الثانية، في حين جاءت الوحدة اإلدارية "املدينة" في املرتبة الثالثة بنسبة )

.  وبالعموم فإن عدد املراكز الريفية في %2.1غير متمتعة بشخصية معنوية فقد جاءت في الترتيب األخير بنسبة بلغت 

 قرية. 6422ناحية، و 211منطقة،  61محافظة مقسمة إلى  14سوريا يفوق عدد مراكز املدينة حيث يوجد 

 

 

 1رسم توضيحي رقم 

  

 على انتشار أوسع للمجالس املحلية في الريف منه في املدن وهو ريف 
ً
زئه الكبير بجتعطي األرقام أعاله مؤشرا

 
ً
 أن عدد املراكز الريفية في سورية )قرى، بلدات( أكثر بكثير من مراكز املدينة. محرر، فضال

0

50

100

التصنيف اإلداري 

التصنيف اإلداري للمنطقة التي يغطيها املجلس 

مدينة  بلدة ناحية  قرية 
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 ملا تظهره نتائج االستطالع أن 
ً
 عن  %94ووفقا

ً
من العينة تعتقد بأن تجربة املجالس املحلية ستعزز وحدة سورية عوضا

 تقسيمها، وهذا يقلل من املخاوف تجاه االنقسامات الجغرافية ذات األبعاد اإلثنية أو الطائفية. 

 2رسم توضيحي رقم 

 شرعية اجملالس احمللية 
عامل الشرعية للمجالس املحلية من خالل أربعة مؤشرات أساسية: التشكيل، العضوية، عالقات القوى يمكن النظر إلى 

 والسيطرة، األداء. وسيتم فيما يلي تحليل مؤشرات التشكيل والعضوية وعالقات القوى والسيطرة.

 التشكيل-أوالا 
 أحد مؤشرات شرعيتها، وعلى الرغم من عدم وجوديعتبر مقدار التوافق أو الصراع املرافق لعملية تشكل املجالس املحلية 

فإن ما تظهره نتائج االستطالع  ( 5)آليات واضحة وموحدة لدى املجالس املحلية لتقييم مدى القبول الشعبي العام لها

 بالصراع أو التنافس. وسيتم هنا توضيح ذلك من 
ً
بخصوص األجواء التي غلبت على عملية التشكيل، غلبة التوافق مقارنة

خالل تحليل اإلجابات على االستطالع من ناحية مناخ تشكل هذه املجالس سواًء من حيث طبيعة الوضع امليداني أو من 

 حيث عدد املجالس املحلية التي كانت عند التأسيس.

 . مناخ تشكل اجملالس احمللية1
من عينة املجالس املستطعلة أراؤها بغلبة التوافق على العملية املشكلة للمجالس املحلية، في حين عبر  %12.7أجاب 

انخفاض مستويات التنافس في من العينة عن وجود أجواء من التنافس سادت عملية التشكيل. مما يدل على  12.2%

 .العملية املشكلة للمجالس املحلية

                                                        
 .2114رة اإلدارة املحلية في الحكومة املؤقتة في شهر أيار دراسة مرحلية حول املجالس املحلية ملحافظة إدلب، وزا (5)

94%

6%

املجالس املحلية ووحدة سورية  

تعزيز وحدة سورية  تقسيم سورية 
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 الوضع امليدانيمن حيث طبيعة  .أ

تتفاوت املجالس املحلية فيما بينها لجهة البيئة التي تشكلت فيها، فبعضها تأّسس إثر تحرر مناطقه من سيطرة قوات 

النظام وبعضها اآلخر تشكل في ظل ظروف الحصار املفروضة من قبل قواته، في حين تأّسس قسم منها وقوات النظام ما 

 غرافي للمجلس.تزال هي املسيطرة على النطاق الج

من العينة أجابت بأن تشكل مجالسهم جاء عقب تحرر مناطقهم من سيطرة قوات  %12.1تظهر نتائج االستطالع أن نسبة 

ذاتها أجابت بأن تشكيل املجالس املحلية جاء في ظل الحصار الذي تفرضه قوات  من العينة %7.1النظام، بينما نسبة 

وفق إجابات أفراد العينة.   %2.2النظام على مناطقهم، لتنخفض نسبة املجالس املشكلة في مناطق سيطرة النظام إلى 

ن املحافظة. حيث أنه م وتعكس هذه النسب وجود عالقة ارتباط قوية ما بين تحرر املناطق وتشكل مجالس محلية في

 على آليات التشكيل وبنية املجلس وقدراته.
ً
 الطبيعي أن تترك ظروف البيئة والوضع امليداني أثارا

 

مستويات التنافس في العملية املشكلة للمجالس املحلية إلى انخفاض مستويات التجاذب قد يعود انخفاض 

السياسية في عملية التشكيل، أو إلى انخفاض نسبي لعدد الفاعليات املنخرطة في عمليات التشكيل وهو ما 

 .شرعيةيرجح التوافق على التنافس ويضفي عليها 

 

6%

93%

1%
مناخات تشكل املجالس املحلية 

بعض الخالفات  التوافق  التنافس 

 عن عدم قدرة الفصائل 
ً
يمكن القول إن تحرر املناطق من سيطرة النظام وغياب مظاهر السلطة فضال

العسكرية على تشكيل سلطة متكاملة مللء حالة الفراغ املتشكلة، كل ذلك فرض الحاجة إلى قيام جسم مدني 

الخدمي منها، وقد وفرت حالة التحرر بيئة مواتية يتولى مهمة إدارة حالة الفراغ املتشكلة ال سيما في الجانب 

 على تدخل السلطة املركزية.
ً
 للمجتمعات املحلية لتنظيم شؤونها الذاتية بعيدا
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 عدد املجالس املحلية عند التأسيسمن حيث  .ب

ات مجالس محلية في ذتجاذبت عدة أطراف مشروع املجالس املحلية في سورية كّل بحسب رؤيته، مما تجلى بظهور عدة 

املنطقة، إال أن نتائج االستطالع تظهر عدم وجود مجالس محلية متنافسة عند البدء بمشروع املجالس املحلية في 

من عينة الدراسة بأن مجلسهم كان الوحيد عند بداية العمل بمشروع املجالس  %94.2محافظة إدلب، حيث أجاب 

 اسة عن وجود مجلس آخر إلى جوار املجلس الذي قاموا بتشكيله.من عينة الدر  %2.1املحلية، في حين أجاب 

 

 

 

 

 
 

 

 2 رقم رسم توضيحي

96%

4%

عدد املجالس املحلية عند التأسيس

املجلس الوحيد يوجد مجلس آخر

يمكن أن يعزى إلى التجاذب على املجالس إن غياب وجود مجالس محلية أخرى عند تأسيس املجلس املحلي 

 عن 
ً
املحلية في إدلب مقارنة بغيرها من املحافظات السورية والتي تجلى فيها هذا التجاذب بشكل واضح، فضال

عدم بروز أزمة التنافس على احتكار الشرعية والتمثيل في الجانب الخدمي واقتصارها على الجانب العسكري 

 باملحافظة.عسكرية بداللة كثرة التشكيالت ال

0

50

100

150

طبيعة السيطرة العسكرية

الوضع امليداني

 
ً
محررة كليا  

ً
محررة جزئيا سيطرة النظام حصار

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=45&article=759428&issueno=12846#.VMYvu_6sVpk.
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=45&article=759428&issueno=12846#.VMYvu_6sVpk.
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 . آليات تشكيل اجملالس احمللية 2
فراد السكان أ تتم بين مجتمعية تشكيل املجالس املحلية في الداخل السوري ما بين انتخابات أو توافقات آلياتتتعدد 

من عينة  %72.6املحليين سواًء بشكل موسع أو مصغر وفق ما تتيحه الظروف امليدانية، وتظهر نتائج االستطالع أن 

من العينة بأن اآللية  %24.4كيل املجالس، بينما أجاب املجالس املستطلعة أجابت بأن التوافق هو اآللية املتبعة لتش

 املتبعة هي االنتخابات.

 

 

 

 
 6 رقم رسم توضيحي

 

 املشاركة يف تشكيل اجمللس احمللي . 3

تتحدد شرعية املجالس املحلية بمقدار مشاركة أبناء املجتمعات املحلية في عملية تشكيلها، سواًء من خالل اآلليات املتبعة 

دد للمجلس. وفي هذا الصفي التشكيل كما أسلفنا أعاله أو من خالل إتاحة إجراءات التشكيل لسكان املناطق املحلية 

من املستطلع آراؤهم بأن املجالس املحلية قد تشكلت بالعلن وبشكل متاح للجميع في حين انخفضت بشكل  %72.6أجاب 

من حجم العينة املستطلعة. وهذه النتائج تدحض أطروحة نخبوية  %6كبير نسبة املجالس املحلية املشكلة بالسّر لتبلغ 

 بطرق سّرية وبدون علم السكان املحليين.هذه املجالس وأنها تشكلت 

 

 

يمكن أن يفّسر تفضيل التوافق كآلية مشكلة للمجالس املحلية في مقابل االنتخابات بعدة عوامل، منها غياب 

آليات انتخابية مستقرة )قوانين، إجراءات، مؤسسات( وعدم قدرة االنتخابات على تمثيل كافة شرائح املجتمع 

 بالتوافق. 
ً
 ومصالحه مقارنة

%24

%76

لة للمجالس املحلية
ّ
اآلليات املشك

انتخابات توافق

بخروج  ليينلكافة شرائح السكان املح وبشكل متاح املشكلة بالعلن املحلية ارتفاع نسبة املجالسمكن تفسير ي

هذه املناطق عن سيطرة النظام وتوفر مناخ من الحرية هيأ للسكان املحليين فرصة إلبداء رأيهم في شؤونهم 

 ثيلية لم تنتظم بعد في صيغ قانونية ومؤسساتية مستقرة.املحلية عن طريق آليات تم
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 اجلهات املشكلة للمجلس احمللي .4

من عينة املجالس املستطلعة بأن الوجهاء هم الجهة املشكلة للمجلس املحلي، في حين جاءت التنسيقيات  %22.7أجاب 

وإداريوها( بنسبة بلغت  موظفو الدولةدور التكنوقراط )من عينة الدراسة، ويلحظ تراجع  %14.1باملرتبة الثانية بنسبة 

من إجابات عينة الدراسة مما ُيظهر تقدم الوجهاء كجهة مشكلة للمجالس املحلية. وبالتالي فإن عملية تشكيل  2.2%

 ما بين الشيوخ والوج
ً
 متنوعا

ً
اء إلى جانب هاملجالس املحلية جاءت بمبادرة ذاتية من قوى املجتمع املحلي والتي تضم خليطا

ارضة ضمن فصائل املع املقاتلين املنضوينتشكيالت الحراك الثوري )تنسيقيات، تجمعات إغاثية، طبية( وكذلك 

 العسكرية.  

 

 

 

5%
23%

72%

مدى املشاركة في تشكيل املجالس املحلية 

سري  علني محصور بفئة موثوقة  علني متاح للجميع 

يمكن قراءة تقدم وجهاء البلد كجهة مشكلة للمجلس املحلي في عدة سياقات، منها املكانة االجتماعية لوجهاء 

 التي تتشكل منها عينة الدراسة، كما أن عامل الخبرة التي يتمتع بها وجهاء البلد البلد ال سيما في البيئة الريفية

 في عملية تأسيس املجالس املحلية.
ً
 مميزا

ً
 في التعامل مع قضايا مجتمعاتهم املحلية يمنحهم دورا
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 . اعتماد اجمللس احمللي من قبل جملس احملافظة5
 لهذا 

ً
يتألف نظام اإلدارة املحلية للمعارضة السورية من ذات التقسيمات اإلدارية التي كانت سائدة في سورية، ووفقا

التقسيم اإلداري ترتبط املجالس املحلية الفرعية بمجالس محافظاتها التي ترتبط بدورها بوزارة اإلدارة املحلية في الحكومة 

انتظام البنية اإلدارية في محافظة إدلب إلى حد ما لجهة ارتباط املجالس الفرعية  املؤقتة. وقد بينت نتائج االستطالع

  %17.1بمجلس املحافظة، حيث أجاب 
ً
من عينة املجالس بأن مجالسها معتمدة من قبل مجلس املحافظة وبأن لها تواصال

ر ب ن قبل مجلس املحافظة لتقدمعها، في حين انخفضت إلى حد كبير نسبة املجالس املحلية الفرعية غير املعتمدة م

 من عينة الدراسة.  4.2%

 

 
 

 9 رقم رسم توضيحي

 

11%

33%

20%

10%

12%

14%

الجهة املشكلة للمجلس املحلي

املقاتلون  الوجهاء التنسيقيات

املقاتلون، التنسيقيات االختصاصيون، الوجهاء الوجهاء، التنسيقيات

88%

7% 5%

هل املجلس معتمد من قبل مجلس املحافظة 

معتمد ويوجد تواصل  معتمد وال يوجد تواصل  غير معتمد
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 11رسم توضيحي رقم 

 

 . مرجعية عمل اجمللس احمللي6
من العينة بأن  %17.2من العينة املستطلعة عن أن الشريعة اإلسالمية هي مرجعية املجلس، في حين أجاب  %72.6عبر 

مما يعكس ميل املجالس املحلية العتماد الشريعة اإلسالمية كمرجعية  العرف والتقاليد هي مصدر مرجعية املجلس.

 ناظمة لعملها.

 

 

 

 

 

 

5%
11%

78%

0% 6%

الجهة التي يتبع لها املجلس املحلي

اإلئتالف الوطني الحكومة املؤقتة مجلس املحافظة

املجلس األعلى  لإلدارة املحلية الحكومة املؤقتة، مجلس املحافظة

يمكننا تفسير ارتفاع نسبة املجالس املحلية املعتمدة من قبل مجلس املحافظة باعتراف املجالس الفرعية 

بشرعية هذا املجلس والتواصل معه، دون أن ينفي ذلك وجود خالفات تظهر بين الحين واآلخر أو مالحظات 

من جهة أخرى بنجاح  على عمل مجلس املحافظة الذي يعتبر بحكم مجلس تسيير أعمال، وقد يفسر ذلك

مجلس محافظة إدلب في تنظيم املجالس املحلية الفرعية ملا يمتلكه من أدوات تنظيمية أو مالية. كما أن 

لذلك داللة على التطور اإلداري الذي راكمته املعارضة السورية وتجاوزها ملرحلة الفوض ى التي كانت غالبة 

 على استكمال مقوماته عند بدايات تشكيل املجالس املحلية لصالح نظام 
ً
إداري ما زال العمل جاريا

 لثقافة ستغرب أن تشكل الشريعة اإلسالمية مرجعية عمل املجالس املحلية ال ي
ً
 أساسيا

ً
كونها مكونا

حلية في املاملجتمعات املحلية، على الرغم من سعي النظام املستمر لتغييبها، مما يعكس حرص املجتمعات 

هذه املناطق على إعادة ارتباطهم بثقافتهم وإن كانت تصورات حضور الشريعة في املجال العام ما تزال غير 

 مستقرة بعد وتواجه تحدي تنزيلها الواقعي وتنافسها تيارات عدة.
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 اجلهة املخولة مبحاسبة اجملالس احمللية. 7
األسئلة في الداخل السوري ولدى الباحثين في مجال اإلدارة املحلية للمعارضة السورية حول محاسبة تتردد العديد من 

من عينة املجالس بأن الهيئة  %24املجالس املحلية من حيث الجهة املخولة بذلك وصالحيات هذه الجهة، وقد أجاب 

من العينة بأن املواطنين هم الجهة املخولة  %21.2الشرعية هي الجهة املخولة بمحاسبة املجالس املحلية، في حين عبر 

 بممارسة هذا الحق، وذلك مقابل تراجع دور كل من الحكومة املؤقتة والكتائب العسكرية كجهات لها صالحيات املحاسبة.

 

 

 

  

80%

18% 2%

مرجعية عمل املجلس املحلي

الشريعة اإلسالمية العرف والتقاليد القانون السوري

من املمكن تفسير تقدم الهيئة الشرعية على غيرها من الجهات بحق محاسبة املجالس املحلية بوجود قناعة 

لدى تلك الفئة بكفاءة أعضاء الهيئة الشرعية إلى حّد ما ونزاهتهم في فض النزاعات القائمة في املناطق املحررة 

 في املحافظة، ال سيما في ظل غياب جسم قضائي بديل. 
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 العضوية-اثنياا 
ثاني مؤشرات الشرعية التي تتناولها هذه القراءة هو مؤشر عضوية املجلس املحلي، الذي يمكن تعريفه بشكله املبسط 

بأنه وحدة إدارية تدار من قبل مجموعة أفراد وفق ترتيب إداري معين وبما يلبي احتياجات املجتمع املحلي.  وتتعدد 

ا بين اعتبارات الثورية، االختصاص، العوامل االجتماعية كالقرابة االعتبارات التي يجب توفرها في هؤالء األفراد م

عن شرط االختصاص في عضوية  %29من العينة عن ضرورة توفر شرط الثورية و %49والعشائرية، والعمر. وقد عبر 

رط العشائرية اء شالقائمين على املجالس املحلية، وبالتالي جاء عامل الثورية في مقدمة االعتبارات كعامل منفرد في حين ج

 من العينة.  %7هو التالي بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

36%

2%
3%

5%

44%

10%

الجهة املخولة بمحاسبة املجلس 

املواطنون  الجهة الداعمة الحكومة املؤقتة الكتائب العسكرية الهيئة الشرعية ال أحد

إن ميل أفراد العينة املستطلعة لترجيح عاملي الثورية واالختصاص كشروط محددة لعضوية املجالس 

املحلية يعبر عن منظورهم للمجالس على أنها مؤسسات ثورية بالدرجة األولى يتوجب توفر شرط االختصاص 

الثوري بشكل منفرد كشرط محدد لعضوية املجلس املحلي مقارنة بالتخصص يعبر فيها، بل إن تقدم العامل 

عن النظر للعمل اإلداري من منظور الثورية باالعتبار األول، وهو ما قد يضعف من أداء املجالس املحلية، 

 ية.مع التأكيد على عدم إغفال شرط الثور  مما يحتاج لتركيز أكبر على عامل الخبرة والكفاءة اإلدارية
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 . العمر1
 بباقي الشرائح 41-21أظهرت النتائج ارتفاع تمثيل الشريحة العمرية ما بين )

ً
 في عضوية املجالس املحلية مقارنة

ً
( عاما

( 41-21)من العينة املستطلعة بارتفاع نسبة الشريحة العمرية ما بين  %72.6العمرية الواردة في الدراسة، حيث أجاب 

 في حين انخفضت نسبة الشريحة العمرية ما بين )
ً
 لتبلغ 21-21عاما

ً
للعاملين في املجالس املحلية وفق ما  %16.7( عاما

 أجابت به عينة الدراسة.

 

 

 

 

 

 

49%

39%

4%1% 0% 7%
اعتبارات العضوية في املجالس املحلية 

الرصيد الثوري االختصاص العمر  القرابة اإلنتماء السياس ي العشائرية

 بغيرها من الشرائح 40-30إن ارتفاع نسبة الشريحة العمرية ما بين )
ً
 ألعضاء املجالس املحلية مقارنة

ً
( عاما

العمرية يمكن أن يفسر بعدة عوامل منها إدراك هذه الشريحة العمرية ألهمية املشاركة في إدارة شؤون 

مية لهذه الشريحة العمرية من جهة مجتمعهم املحلي من جهة وإدراك سكان املجتمع املحلي للخبرة التراك

 إذا ما أخذنا بعين االعتبار عامل التوافق كآلية مشكلة للمجلس املحلي، إلى جانب استنزاف 
ً
أخرى خصوصا

الشريحة العمرية األصغر في أعمال اإلغاثة أو انضمامها إلى العمل العسكري في ظّل تركيز النظام على مالحقة 

 هذه الشريحة العمرية.   
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 امسا  . اإلعالن عن األ2
 لنسبة املعلن عن أسمائهم في املجالس املحلية في محافظة إدلب، حيث أجاب 

ً
 جدا

ً
 كبيرا

ً
من  %91.1أظهرت النتائج ارتفاعا

عينة املجالس بأن أسماء أعضائها معلنة للجميع وغير سرية. وتأتي هذه الحقيقة على الرغم من االستهداف املستمر 

النظام السوري التي ال تتوقف عن مالحقتهم وأهليهم من خالل القتل أو للعاملين في املجالس املحلية من قبل قوات 

 االعتقال أو التشريد بهدف إجهاض تجربة الحكم املحلي القائمة في املناطق الخارجة عن سيطرتها. 

 

 

 

 

17%

75%

8%

الفئة العمرية ألعضاء املجلس املحلي 

20-30 30-40 فما فوق 40

رة طلعّل أحد األسباب الكامنة وراء علنية أسماء العاملين في املجالس املحلية يعود إلى تحّرر مناطقهم من سي

النظام وبالتالي غياب عامل الخوف من موضوع املالحقة األمنية لهم ولعائالتهم، وأسلوب تشكيل املجالس 

املحلية الذي يجعل األسماء معلنة ملجتمعاتها املحلية، باإلضافة إلى حاجة الجهات الداعمة لشخصيات 

 واضحة للتعامل معها فيما يخص تقديم الدعم.
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 . متثيل املرأة3
من عينة املجالس املستطلعة عن عدم  %91.7يؤخذ على املجالس املحلية في إدلب ضعف تمثيل املرأة فيها، حيث أجاب 

 وجود تمثيل للمرأة لديها.

 

 

 

 
 

 16 رقم رسم توضيحي

3%4%

93%

تمثيل املرأة في املجلس املحلي 

نعم إلى حد ما  ال 

معلنة للجميع

100%

غير معلنة

0%

معلنة ومحصورة بفئة

معينة

0%

علنية أسماء العاملين في املجلس املحلية 

معلنة للجميع غير معلنة معلنة ومحصورة بفئة معينة

يمكن تفسير ضعف تمثيل املرأة في املجالس املحلية بعدة عوامل، منها الطابع التقليدي الذي يغلب على البيئة 

االجتماعية بشكل عام والشأن العام بشكل خاص، إلى جانب عدم توفر آليات مناسبة إلظهار مشاركة املرأة 

 عن ضعف التأهيل 
ً
العام وللمرأة بشكل خاص من جهة مشاركتها في تنمية املجتمع في عمل املجالس، فضال

 الوضع اإلنساني واملعيش ي املتردي الذي فرض على املرأة السورية 
ً
خالل العقود املاضية في ظل النظام، وأخيرا

 أعباًء إضافية في ظل الثورة.
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 عالقات القوى والسيطرة-اثلثاا 
يه في منهجية هذه القراءة، يتم التطرق إلى 

ّ
في إطار استقراء واقع شرعية املجالس املحلية في محافظة إدلب وفق ما تم تبن

رها بها في كّل عالقات القوى والسيطرة التي 
ّ
تحكم عمل املجلس إلى حّد ما، سواًء من حيث تأثيرها على هذه القوى أو تأث

 من املجاالت السياسية والعسكرية واالجتماعية.

 . التمثيل السياسي 1
لثورة اتتعدد التيارات السياسية السورية التي تتنافس فيما بينها على تمثيل الشارع املعارض، حيث أن بعضها سابق على 

من العينة املستطلعة عن تواجد جميع التيارات السياسية في املجلس، في  %41.4واآلخر تشكل بعد انطالقتها، وقد عبر 

 من عينة املجالس بغلبة لون سياس ي واحد على املجلس املحلي. %19.2حين أجاب 

 

 

 

 

 

 

 

 17رسم توضيحي رقم 
 

 أما عن 
ً
بأن ممثلهم السياس ي هو  %22.7فقد أجاب بحسب العينة املستطلعة  الكيانات التي تمثل املجلس سياسيا

. %26.9الحكومة املؤقتة، في حين عبر 
ً
 من العينة عن تمثيل االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية لهم سياسيا

 

 

56%

17%

27%

االنتماءات السياسية املوجودة في منطقتك 

ممثلة جميعها في املجلس بعضها ممثل في املجلس ممثلة بلون سياس ي واحد

 للممارسة السياسية، مما يجعلها تحظى 
ً
اجدة باهتمام التيارات السياسية املتو تعتبر املجالس املحلية حقال

في منطقة عمل املجلس لكي تثبت شرعيتها وتمتن عالقاتها مع السكان املحليين، وباعتبار التوافق هو اآللية 

السائدة في تشكيل املجالس املحلية فمن الطبيعي أن تتمثل جميع التيارات السياسية في املجلس املحلي، إال 

طغيان االعتبارات السياسية على الجانب الخدمي للمجالس املحلية ويجعلها أن ذلك يعطي داللة على 

 مفتوحة على التجاذبات السياسية مما قد يكون على حساب فاعليتها.

 

 ليمكن أن 
ً
 سياسيا

ً
 لمجالس املحلية يفسر اعتبار الحكومة املؤقتة ممثال

ً
 م قضيةربطهباالئتالف ب مقارنة

التمثيل السياس ي بالجهة التي تتابع شؤونهم، إلى جانب عالقتهم املباشرة مع الحكومة املؤقتة وتواصلهم معها 

 باالئتالف.
ً
 مقارنة
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 . القوى العسكرية 2
 %11.2يتأثر أداء املجلس املحلي وخدماته إلى حد ما بعالقته مع القوى العسكرية املسيطرة على نطاقه اإلداري، وقد أجاب 

بأن عالقتهم جيدة مع الفصائل العسكرية املسيطرة، في حين انخفضت مستويات  من عينة املجالس املستطلعة أراؤها

من العينة ذاتها عن وجود عالقات صراع مع القوى العسكرية العاملة  %1.2الصراع القائمة ما بين الطرفين، حيث عبر 

كرية لس املحلية والقوى العسفي حيز املجلس الجغرافي. مما يعكس غلبة التوافق كسمة للعالقات القائمة ما بين املجا

 املسيطرة.

 

 

 

 

 19رسم توضيحي رقم 

33%

39%

6%

3%
12%

1% 1% 5%

 
ً
الكيانات التي تمثل املجلس سياسيا

االئتالف الوطني الحكومة املؤقتة الكتائب املسلحة الحكومة، الكتائب

االئتالف، الحكومة االئتالف، الحكومة، الكتائب االئتالف، الكتائب ال أحد

1%

89%

10%

العالقة مع القوى العسكرية

صراع تعاون  ال احتكاك

يمكن تفسير وجود عالقات جيدة ما بين املجالس املحلية والقوى العسكرية املسيطرة بعدم انخراط القوى 

 كبير مما يلغي مساحات االحتكاك والصراع مع املجالس املحلية.العسكرية بعد في العمل املجتمعي بشكل 
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من عينة االستطالع  %27.7أجاب أما عن طبيعة القوى العسكرية املسيطرة على مناطق عمل املجالس املستطلعة فقد 

طرة سي بأن الجيش الحر هو الطرف املسيطر لوحده دون غيره على مناطق عمل املجالس املحلية، في حين انخفضت

من العينة بأن الفصائل  %7.1الكتائب اإلسالمية أو ذات التوجه الجهادي على مناطق عمل املجلس، حيث أجاب 

وفق إجابات أفراد  %2.6اإلسالمية هي الطرف املسيطر على األرض، في حين تراجعت سيطرة جبهة النصرة لتصل إلى 

الجغرافية التي يمكن القول إنها متبدلة بشكل مستمر وخاضعة تتنازع أطراف الصراع في سورية على السيطرة العينة. و 

رة امليدانية وقد أظهرت النتائج تقدم السيطالعتبارات ميدانية مضبوطة إلى حّد كبير بإيقاع الترتيبات الدولية واإلقليمية، 

 للجيش الحر على غيره من القوى العسكرية في هذا املجال.

 

 

 

 

 

 

 21 رقم رسم توضيحي

  

0
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القوى العسكرية المسيطرة

القوى العسكرية املسيطرة

جبهة النصرة فصائل إسالمية

الدولة اإلسالمية الجيش الحر

الجيش الحر، جبهة النصرة الجيش الحر، جبهة النصرة، فصائل إسالمية

جيش الحر على مناطق عمل املجالس املحلية قد يفسره استقرار الجبهات إن اتساع نطاق سيطرة كتائب ال

 بين القوى العسكرية 
ً
العسكرية لصالح حالة شبه مستقرة من السيطرة امليدانية املتوافق عليها ضمنيا

 عن ضعف اهتمام
ً
جبهة النصرة والفصائل اإلسالمية باملجالس املحلية مقابل  السائدة في تلك املنطقة، فضال

 عمهم للهيئات الشرعية بشكل أساس ي كضابط مدني حقيقي من وجهة نظرهم.د
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 . العالقات االجتماعية3
من العينة املستطلعة بأن نمط العالقات االجتماعية القائمة في مجتمعاتهم املحلية قائم على العامل األسري  %47.4أجاب 

أثر العامل الديني كمحدد للعالقات االجتماعية ما بين أفراد السكان املحليين حيث أجاب بالدرجة األولى، في حين انخفض 

من العينة ذاتها بأن العالقات االجتماعية تقوم بالدرجة األولى بناء على العامل الديني. مما يعكس استمرارية وجود  11.9%

 على الرغم من الظروف املعيشية املتردية.العامل األسري في بناء العالقات االجتماعية للمجتمعات املحلية 

 

 

 21رسم توضيحي رقم 

 خامتة
إن تحرر مناطق واسعة من األراض ي السورية من سيطرة النظام لم يقوي املشاعر االنفصالية لهذه املناطق عن بقية 

ساسية حلية أحد الروافع األ سوريا على الرغم من تمتعها باستقاللية في إدارة شؤونها الذاتية، وهو ما يجعل من املجالس امل

لعملية إعادة بناء الدولة واملجتمع السوري بطريقة جديدة تأخذ بعين االعتبار خصوصية املجتمعات املحلية املكونة 

 للجغرافية السورية. 

رة طوعلى الرغم من حداثة تجربة إدارة املجتمع املحلي من خالل السكان املحليين سواًء في املناطق التي خرجت عن سي

 فيوم مواتية 
ً
 وبساطة اآلليات التي تعتمدها، إال أن البيئة في تلك املناطق تغدو يوما

ً
النظام أو التي ال زالت تشهد صراعا

 عن تدخل السلطة املركزية ضمن عالقات تعاون وتوافق مع بقية بنى املعارضة 
ً
 بعيدا

ً
لتنظيم املجتمعات املحلية ذاتيا

رية، مما يحتاج إلى تسليط الضوء على املشكالت التي تعيق تطوير أداء املجالس وإيجاد سواًء اإلدارية منها أو العسك

 وتطوير اآلليات والحلول األنسب لها.
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