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ً
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واقع البنى املحلية اإلدارية القائمة في محافظة إدلب خالل العام 2018

ملخص تنفيذي
ً
 نسبة كبيرة من املجالس القائمة في املحافظة غير معتمدة من وزارة اإلدارة املحلية ومن مجلس املحافظة وفقا لألنظمة
والقوانين املعمول بها؛
 تجري أغلبية مجالس محافظة إدلب انتخابات دورية؛
 تختار أغلب املناطق ممثليها في املجالس القائمة في املحافظة عن طريق التوافق ،وثمة تدخل لقوى األمر الواقع في
انتخابات عدد قليل منها .
 اليوجد تمثيل معتمد للنازحين في محافظة إدلب ،كما أن مشاركة املرأة في مجالس محافظة إدلب املحلية منخفضة
ً
نسبيا ،وتصنف مجالس املحافظة بأنها فتية؛
 توجد نسبة مقبولة من املجالس التي لديها قناعة باملشاركة في العمل أو الدفع السياس ي بشكل أو بآخر ،وتذهب غالبية
املجالس إلى تفويض جهات سياسية أخرى وفصائل عسكرية في عمليات التفاوض املحلية.
 تعطي نسبة معتبرة من املجالس أهمية لقطاعات اإلغاثة والصحة والتعليم والبنى التحتية على التوازي؛
 تعاني مجالس محافظة إدلب من فقر كبير في املوارد املادية والبشرية ينعكس على أدائها املؤسس ي وضعف قدرتها على
التخطيط والتنمية؛
 ال تسيطر هيئة تحرير الشام على معظم مناطق املحافظة وتتمتع الكثير من املجالس باالستقاللية التامة عنها وعن
حكومة اإلنقاذ؛
 يعد تراجع الدعم وانسحاب الكثير من املنظمات من محافظة إدلب إضافة إلى تشجيع بعض القوى املسيطرة لبعض
التجمعات السكانية لتشكيل مجالس جديدة ،عوامل مهمة ساهمت في حالة تشظي املجالس املحلية في محافظة إدلب.

عن التقرير
يستعرض هذا التقرير نتائج مسح اجتماعي أجراه مركز عمران للدراسات االستراتيجية بالتعاون مع وحدة املجالس املحلية
في كل املناطق املحررة خالل الفترة الواقعة بين  2018/4/15و 2018/6/15ومن هذه املناطق محافظة إدلب .وقد تناول
املسح كل الوحدات اإلدارية والهيئات التمثيلية في كل التجمعات السكانية املوجودة على امتداد جغرافيا املحافظة عدا
ً
املناطق التي سيطر عليها النظام مؤخرا ،ورغم كل محاوالت فريق البحث امليداني الحصول على أدق املعلومات حول
املجالس؛ إال أنه ال يمكن االدعاء بالدقة الكاملة للمعلومات الواردة في التقرير لصعوبات واجهت الفريق خالل عملية جمع
البيانات بسبب الوضع األمني ولتفاوت درجة تعاون املجالس مع عملية املسح ولتدخل بعض القوى العسكرية ومنعها
بعض املجالس من التعاون مع فريق املسح ،وقد أسفر ذلك عن تأخر إصدار التقرير ،إضافة إلى السيولة الكبيرة التي
ً
وسمت املشهد امليداني في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام ،والتي تسببت أيضا في تأجيل إصدار التقرير حتى تستقر
ً
الخارطة ولو مؤقتا ،ويتناول التقرير واقع البنى املحلية اإلدارية والتمثيلية القائمة من حيث مشروعيتها وما يعنيه ذلك من
جودة تمثيلها للمجتمع املحلي وقيامها باألدوار املنوطة بها ومن حيث شرعيتها التي تقاس بمدى اعتمادها لألنظمة والقوانين
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واعتماديتها من قبل املستويات اإلدارية األعلى ،كما يتناول موارد هذه املجالس وقدرتها على التخطيط للتنمية ،إضافة إلى
عالقاتها البينية مع القوى العسكرية واملستويات اإلدارية املركزية والالمركزية ،كما يستعرض التقرير بعض مالحظات
فريق البحث امليداني التي دونها خالل عملية املسح ،و يخلص إلى جملة من الخالصات والتوصيات.

حول حمافظة إدلب وجمالسها احمللية
ً
تقع محافظة إدلب في أقص ى الشمال الغربي للجمهورية العربية السورية ،وتحاذي جزءا من الحدود السورية التركية،
وقد بلغ عدد سكانها ثالث ماليين وتسعمائة ألف نسمة بين أبناء املحافظة واملهجرين إليها ( ،)1شاركت املحافظة في الثورة
منذ أيامها األولى لتخرج عن سيطرة النظام بشكل كامل في آذار من العام  ،2015بعد سقوط مركز املحافظة بيد قوات
ً
املعارضة ،فيما بقيت كل من كفريا والفوعة الشيعيتين املحاصرتين تحت سيطرة النظام ورهنا التفاقية املدن األربعة بين
إيران واملعارضة ،ومع استكمال ترتيبات أستانة واتفاقيات خفض التصعيد بانعقاد اجتماع أستانة  6في أيلول ،2017
تمكن النظام وحلفاؤه الروس من السيطرة على أجزاء من شرق سكة الحديد جنوب شرق املحافظة حيث سيطر على
ً
ً
حوالي  %17.5من مساحة املحافظة (متضمنا مساحة كفريا والفوعة) ،الحقا ومع تزايد حشود جيش النظام وحلفائه على
املحافظة تم اتخاذ قرار بإخالء بلدتي كفريا والفوعة ويقدر عدد املجالس املحلية التي سقطت بيد النظام بحوالي 17
ً
ً
ً
ً
ً
مجلسا محليا معتمدا ،كما أصبحت املحافظة مالذا أخيرا لعدد كبير من معارض ي النظام السوري بعد سقوط مناطق
ً
املعارضة تباعا ( الغوطة الشرقية ،جنوب دمشق ،القلمون الشرقي ،ريف حمص الشمالي ،درعا ،القنيطرة) بيد النظام
السوري وحلفائه ،حيث يشكل النازحون ما نسبته  %41من سكان املحافظة( .)2وقد كانت محافظة إدلب على موعد مع
حملة عسكرية ضخمة الستكمال سيطرة النظام على ما تبقى من مناطق املعارضة  ،إال أن اتفاق سوتش ي األخير بين روسيا
ً
وتركيا في  17أيلول  2018حال دون ذلك ولو مؤقتا وفتح الباب لتوفير حماية إقليمية لهذه املحافظة ،في الوقت الذي وضع
الكرة في ملعب الفعاليات املدنية والبنى املحلية لتفعيل برامجها وتمكين مؤسساتها والعمل على حوكمتها وبينما حدد القرار
رقم  1378للعام  2011والصادر عن وزارة اإلدارة املحلية التابعة للنظام( ،)3التقسيمات الجغرافية املركزية للمحافظة بـ
ً
 6مناطق تضم  26ناحية فيما تقسم املحافظة إداريا إلى  157وحدة إدارية توزع على  15مدينة و 47بلدة و 95بلدية تتمتع
بالشخصية االعتبارية( ،) 4إضافة إلى العشرات من القرى واملزارع والتجمعات التي ال تحظى بالشخصية االعتبارية وال
ً
ً
تشملها التقسيمات اإلدارية( ،) 5فإن العدد الفعلي للمجالس القائمة هو  307مجلسا محليا بمافيها مجلس املحافظة
ومجالس البلدات التي سقطت بيد النظام بعد استيالئه على مناطق شرق السكة في شباط . 2016
ً
( )1بحسب تقديرات مجلس محافظة إدلب بناءا على سؤال موجه لرئيس املجلس بتاريخ  ،2018/10/25خالل استكمال عمليات مسح مجالس إدلب.
( ) 2النازحون في إدلب ..بين مأساة الحاضر وهواجس املستقبل" ،محمد العبد هللا ،مركز عمران للدراسات االستراتيجية ،تاريخ ،2018/10/11الرابط االلكتروني:
https://goo.gl/Zaqtzv
( )3اعتمد القرار  1378على القانون اإلداري  107املتضمن معايير تقسيم الوحدات اإلدارية بحسب عدد السكان في كل منطقة ،كما اعتمد على اإلحصاء السكاني للمكتب
املركزي للحصاء التابع لحكومة النظام للعام  2004وتعديالته للعام  2011وفق معدل النمو السكاني في سوريا.
( )4يقصد بالشخصية االعتبارية تمتع الوحدة اإلدارية بالذمة املالية املستقلة واألهلية القانونية للقيام بالتصرفات القانونية املختلفة كإبرام العقود وحق التقاض ي أمام
القضاء وامكانية مقاضاتها من الغير ،واملوطن املستقل عن األفراد املكونين لها ،ووجود شخص يعبر عن إرادة هذه الوحدة ويتصرف باسمها ويمثلها ،إضافة إلى تمتعها
باملسؤولية املدنية واإلدارية الكاملة.
( )5الحكومة السورية املؤقتة ومنظمة التنمية املحلية ،أطلس املعلومات الجغرافي ،مرجع سابق.
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وقد تأسست  %83من مجالس محافظة إدلب قبل عام  ،2015العام الذي خرجت فيه املحافظة بالكامل من سيطرة
نظام األسد ،وبصورة عامة يعاني املشهد اإلداري في محافظة إدلب من هشاشة وتشظي كبيرين ،أسهمت فيه تداخالت
الحالة السياسية والعسكرية في املحافظة والتي انعكست على الحالة املدنية وأرخت بظاللها على املنظومة املهيكلة
للمجالس املحلية بنشوء مجالس غير معتمدة من الحكومة املؤقتة وتضاعف عددها بشكل كبير وتعدد مرجعيات بعضها
سواء بتبعيتها لحكومة اإلنقاذ أو املؤقتة ،يضاف إلى ذلك حالة انفالت منظمات املجتمع املدني واملنظمات الدولية من
عقال الضبط الحكومي.

املشروعية والتمثيل
يعبر عن املشروعية بمدى الرض ى الشعبي عن تمثيل املجلس للسكان املحليين ،بما في ذلك املرأة والنازحين وشريحة
الشباب والفئات املهمشة ،إضافة إلى طريقة تشكيل املجلس وأدائه:

االنتخاابت والدورات االنتخابية
تجري % 62من مجالس محافظة إدلب انتخابات دورية( ،)6بعضها سنوية وبعضها نصف سنوية ،كما توجد مجالس تجري
انتخابات كل 4أشهر ومجالس تجري انتخابات كل سنتين ،وتم اختيار أعضاء  %72من املجالس في محافظة إدلب
بالتوافق ،فيما اختير أعضاء  %13من املجالس باالنتخاب املباشر من السكان ،ولم تتجاوز نسبة املجالس التي عينت
أعضائها الفصائل املسلحة الـ( %1تدخلت الفصائل في تعيين أعضاء أربع مجالس محلية في أربع وحدات إدارية اثنتان
منهما تحت السيطرة العسكرية لهيئة تحرير الشام والثالثة تحت سيطرة فيلق الشام أما الوحدة األخيرة فهي غير خاضعة
لسيطرة أي فصيل ) ،فيما شكلت  % 10باملئة منها باالعتماد على انتخابات الهيئات الناخبة ،وتم اختيار  %2من املجالس
من خالل مجالس األعيان والشورى .
آلية اختيارأعضاء املجالس املحلية
2% 2%

13%

10%
1%

72%
لم يجب

انتخاب مباشر من املواطنين

انتخاب من الهيئة العامة الناخبة

تعيين من الفصائل

التوافق

أعيان

الشكل رقم ( :)1آلية اختيارأعضاء املجالس املحلية
ً
( )6تم احتساب انتظام الدورات تبعا ملقارنة عمر املجلس بعدد الدورات املصرح عنها ومدة الدورة الواحدة في املقابلة حيث يتم اعتبار أن املجلس يجري دورات انتخابية
ً
ً
منتظمة إذا كان عمر املجلس مساويا عدد الدورات أو عددها ناقصا  ،1حيث يتم مراعاة تأخير اجراء االنتخابات ملدة سنة على األكثر بسبب األوضاع األمنية.
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مشاركة املرأة والشباب والنازحني

ً
ال تزال مشاركة املرأة في مجالس محافظة إدلب املحلية منخفضة نسبيا إذ يوجد حضور للمرأة في  %14فقط من املجالس
ً
سواء في الجسم التمثيلي أو الوظيفي ،حيث تتنوع مشاركتها فيها فتشارك في  %5من املكاتب التنفيذية لهذه
املحلية
املجالس ،كما أنها تشغل مناصب وظيفية في  % 13باملئة من هذه املجالس.
مستويات مشاركة املرأة في عمل املجالس املحلية
عضوية في املجلس فقط

23%

عضوية في املجلس واملكتب التنفيذي

38%
موظفات فقط
عضوية في املجلس والجسم الوظيفي
عضوية في املجلس والتنفيذي والجسم
الوظيفي

21%
5%

13%

الشكل رقم ( :)2مستويات مشاركة املرأة في عمل املجالس املحلية

ً
وبصورة عامة يمكن اعتبار مجالس محافظة إدلب املحلية مجالسا فتية إذ تتعزز فيها مشاركة الشباب بشكل كبير
و تشكل املجالس التي متوسط األعمار فيها بين  40-25حوالي  %61من مجموع املجالس ،فيما تشكل املجالس التي
متوسط األعمار فيها يبن  50-40حوالي  7باملئة فقط ،أما بالنسبة للنازحين فلم تسجل أي حالة تمثيل لهم في مجالس
املحافظة.

الدور اخلدمي والسياسي
تشكل األدوار التي تقوم بها املجالس املحلية لصالح املجتمعات املحلية واحدة من أهم عوامل بناء مشروعية هذه املجالس.
ً
ومن أهم تلك األدوار التي يمكن للمجالس املحلية أن تلعبها هو دورها في العمل السياس ي العام بصفتها ممثال للمجتمع
املحلي ،ومن ذلك املباشرة في املمارسة السياسية بتمثيل إرادة املجتمع املحلي في املحافل الدولية في ظل إشكالية التمثيل
ً
السياس ي املركزي الذي ينبغي أن تضلع به البنى السياسية على املستوى الوطني ،وأيضا الدفع السياس ي أو التأثير في
السياسة من خالل اتخاذ املواقف وإصدار البيانات وإقامة الفعاليات والتي تتناول املوقف الشعبي من املتغيرات
السياسية املختلفة التي تخص الشأن السوري و إيصال الرسائل السياسية إلى الفاعلين السياسيين الدوليين واإلقليميين
واملحليين ،إذ تشكل املجالس املحلية التي لديها قناعة باملشاركة في العمل أو الدفع السياس ي بشكل أو بآخر  ،%25إضافة
إلى كون عملية التمثيل على املستوى املحلي وإدارة املجتمع املحلي سواء على مستوى الخدمات والتنمية أو على مستوى
ً
العالقة مع الفواعل املحلية في الوحدة اإلدارية أو مع االستحقاقات السياسية ذات الطابع املحلي شكال من أشكال العمل
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السياس ي ،ويمكن مالحظة عزوف الكثير من املجالس املحلية في محافظة إدلب عن االضطالع بمهام سياسية مباشرة على
املستوى املحلي كتلك املتعلقة بالتفاوض املحلي مع النظام ،كما تتفاوت قدرة املجالس املحلية في تلبية احتياجات
املجتمعات املحلية على مستوى القطاعات اإلغاثية و الخدمية األساسية:
 املوقف من الجهة املخولة بالتفاوضات املحلية
ً
ترى  %32من املجالس أن الفصائل هي الجهة األكثر تأهيال لخوض املفاوضات املحلية مع الجهات املعادية في مناطق
ً
ً
التماس)  % 28منها يتبع إداريا لحكومة اإلنقاذ( ،فيما ترى  % 20من املجالس أن املجالس املحلية هي الجهة األكثر تأهيال
للتفاوض ،وتذهب  % 18من املجالس إلى أهمية تشكيل لجنة مشتركة من املجالس املحلية والفصائل للقيام بهذه
ً
تأهيال لخوض املفاوضات املحلية ،وترى
التفاوضات .في حين ترى  %17من املجالس أن مجلس املحافظة هو الجهة األكثر
ً
 %6من املجالس أن الهيئة السورية للمفاوضات هي الجهة األكثر تأهيال للقيام بالتفاوضات املحلية ،فيما ذهب ثالثة
مجالس إلى أهمية تشكيل لجنة من مجلس املحافظة أو املجلس املحلي والهيئة العليا ،ورأى مجلس واحد أهمية تشكيل
لجنة من املجلس املحلي ومجلس املحافظة والفصائل ،وقد امتنع  % 5من املجالس عن اإلجابة عن هذا السؤال.

من الجهة املخولة باملفاوضات املحلية من وجهة نظراملجالس املحلية

املجالس املحلية

الفصائل

مجلس املحافظة

لجنة من املجالس املحلية والفصائل

مجلس املحافظة أو املحلي مع هيئة املفاوضات

هيئة املفاوضات السورية

لم يجب

لجنة مشتركة من املحلي واملحافظة والفصائل

الشكل رقم ( :)3من الجهة املخولة باملفاوضات املحلية من وجهة نظراملجالس املحلية

 أهم الخدمات التي تقدمها املجالس
تولي  %24من املجالس أهمية كبيرة لقطاعات اإلغاثة والصحة والتعليم والبنى التحتية (مياه ،طرق ،صرف صحي ،كهرباء)
على التوازي ،فيما تولي  % 7من املجالس في املحافظة أهمية قليلة للقطاعات األربعة ،كما تتفاوت أولويات مجالس محلية
أخرى بالنسبة العتبارات األهمية للخدمات التي تقدمها إال أن ميدان التعليم يعد األكثر أهمية لحوالي ال % 45من
املجالس ،فيما تعتبر  % 41من املجالس قطاع الصحة األكثر أهمية بالنسبة لها .وعدى عن هذه القطاعات تنصرف الكثير
من املجالس إلعطاء األولوية لقطاعات أخرى كالزراعة والثروة الحيوانية ،أو الشؤون املدنية والعقارية ،أو إزالة األنقاض
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وآثار القصف ،أو حل املشكالت في املجتمع املحلي ،أو فتح األفران ،أو حمالت النظافة ومكافحة الحشرات الضارة ،أو
األمن املحلي (اإلشراف على الشرطة املحلية).

أهم الخدمات التي تقدمها املجالس املحلية
اإلغاثة
البنية التحتية
التعليم
الصحة
أخرى
300

250

150

200

مهم

أقل أهمية

100
أكثر أهمية

50

0

لم يجب

الشكل رقم ( :)4أهم الخدمات التي تقدمها املجالس املحلية

الشرعية
ً
تكتسب املجالس املحلية شرعيتها عادة من مدى انتظامها ضمن الهيكل اإلداري العام على املستوى الوطني ،ما يعني
اعتماديتها وفق األنظمة الصادرة عن الحكومة املركزية وفق املعايير التي تحددها القوانين اإلدارية ،إضافة إلى عمل املجلس
ً
وفقا للقوانين اإلدارية الناظمة ،وامتالك املجلس لدليل تنظيمي يحدد نظامه الداخلي وهيكليته ومهامه ،وقدرة املجلس
على مد سلطته اإلدارية على كل الحدود اإلدارية لوحدته وشمل كل القطاعات املحلية بها .وفيما يلي نتائج املسح حول مدى
التزام املجالس موضوع املسح بمعيار الشرعية:
 تبلغ نسبة املجالس (بما فيها مجلس املحافظة) املعتمدة من وزارة اإلدارة املحلية في الحكومة السورية املؤقتة وفق
القانون  107والقانون  1378حوالي % 48؛
العدد الكلي للمجالس املحلية في
املحافظة مع مجلس املحافظة
وغير خاضعة لسيطرة النظام

املجالس املعتمدة من
الحكومة املؤقتة (القانون
)1378

املجالس املعتمدة من مجلس
املحافظة وغير معتمدة وفق القانون
()7()1378

املجالس الخاضعة
لسيطرة النظام
ومعتمدة ()1378

296

142

4

11

 تبلغ نسبة املجالس التي تعتمد القوانين واألنظمة الصادرة عن وزارة اإلدارة املحلية حوالي  ،%25نسبة  %30منها غير
معتمدة وفق القوانين اإلدارية؛
 تبلغ نسبة املجالس التي ال تعتمد نظام داخلي على اإلطالق  % 31( % 50منها معتمدة)؛
( )7بحسب جدول املجالس الفرعية التابعة ملجلس املحافظة والذي حصل عليه الباحث من مكتب شؤون املجالس الفرعية في محافظة إدلب.
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 تبلغ نسبة املجالس املحلية التي تعتمد أنظمة خاصة بها  ،%20نسبة من يصرح منها بتابعيته اإلدارية للحكومة املؤقتة
%29؛
 تجدر اإلشارة إلى أن  %54من املجالس املحلية تحافظ على هيكلية ثابتة بين الدورات االنتخابية.
النظام الداخلي للمجالس املحلية
2%
25%

3%

50%

20%
لم يجب

ليس لها نظام داخلي

نظام داخلي خاص باملجلس

معتمد من حكومة االنقاذ

معتمد من الحكومة املؤقتة

الشكل رقم ( :)5النظام الداخلي للمجالس املحلية

املوارد والتخطيط للتنمية
التزال املناطق الخارجة عن سيطرة النظام تعاني من شح في املوارد وفي فرص التنمية نتيجة التحديات األمنية وسيطرة
قوى األمر الواقع على الكثير من املوارد على حساب البنى اإلدارية الالمركزية إضافة إلى غياب سلطة مركزية فعلية ،توضح
النسب التالية نظرة املجالس املحلية ألولويات سبل العيش املتوافرة في مناطقها:
 املوارد والواقع االقتصادي
ترى  % 22من املجالس أن سبل العيش األكثر أهمية املتوفرة في مناطقها تتمثل في اإلغاثة ودعم املنظمات باإلضافة إلى
تحويالت املغتربين واألنشطة االقتصادية املحلية ،فيما تمثل عمليات اإلغاثة ودعم املنظمات (دون غيرها) سبل العيش
األكثر أهمية برأي  %31من املجالس بينما تمثل تحويالت املغتربين (دون غيرها) سبل العيش األكثر أهمية بالنسبة لـ %24
من املجالس فيما تمثل األنشطة االقتصادية املحلية (دون غيرها) سبل العيش األكثر أهمية برأي  %69من املجالس
القائمة في محافظة إدلب.
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أشكال سبل العيش في الوحدة املحلية بحسب املجالس

إغاثة ودعم منظمات
تحويالت املغتربين
نشاطات اقتصادية محلية
90% 100%

80%

70%

60%

الجواب

50%

40%

أكثر أهمية

10%

30%

20%

مهم

أقل أهمية

0%

الشكل رقم ( :)6أشكال سبل العيش في الوحدة املحلية بحسب املجالس

وبصورة عامة تشكل الزراعة أهم الفعاليات االقتصادية في الوحدات املحلية بنسبة  %81تليها الفعاليات التجارية بنسبة
 %75ثم الحرف بنسبة  ،%66فيما تنخفض مساهمة قطاعي الخدمات  %33والصناعة  %20في الفعاليات االقتصادية
القائمة في الوحدات اإلدارية التي تديرها املجالس املحلية في املحافظة.

الفعاليات االقتصادية في الوحدة اإلدارية
150
100
50
0
91- 81-90% 71-80% 61-70% 51-60% 41-50% 31-40% 21-30% 11-20% 0-10%
100%
زراعية

صناعية

حرفية

خدمات

تجارية

الشكل رقم ( :)7الفعاليات االقتصادية في الوحدة اإلدارية

أما فيما يتعلق باملجالس نفسها فتبلغ نسبة املجالس التي لها موارد  ،% 66يحدد الجدول اآلتي أهم موارد دخل املجالس
املحلية من حيث نسبة مساهمتها في تمويل عمل هذه املجالس وعدد املجالس املستفيدة والنسبة العامة ملساهمة هذه
املوارد:
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نسبة املساهمة في دخل املجلس املحلي
املصدر

-0
%10

-11
%20

-21
%30

-31
%40

-41
%50

-51
%60

-61
%70

-71
%80

-81
%90

-91
%100

من املجالس

جيابة
محلية

6

5

11

8

15

8

12

11

10

76

%55

معابر –
نفط –
استصالح
أراض ي

2

املعارضة
السورية
(حكومة
وإئتالف)

3

دعم
الفصائل
وغرف
العمليات

2

منظمات
سورية

3

تحويالت
املغتربين
ورجال
األعمال

9

منح
دولية غير
حكومية

4

وكاالت
دولية
(وزارات
خارجية)

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

3

1

1

0

0

0

0

0

3

2

0

4

6

2

0

2

0

2

5

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

2

5

1

%1

%1

%1

%3

%8

%8

%3
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توجد موارد أخرى متفرقة تعتمد عليها الكثير من املجالس املحلية يمكن عرضها في الجدول اآلتي:

نسبة املساهمة في دخل املجلس املحلي
املصدر

-0
%10

تبرعات
األهالي أو
العوائل
(الطوائف)()8

2

-11
%20

1

-21
%30

1

-31
%40

0

-41
%50

1

-51
%60

0

-61
%70

0

-71
%80

0

-81
%90

0

-91
%100

1

عدد
املجالس

6

تبرعات
أعضاء
املجالس

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

ايجارات –
سجل عقاري

1

0

3

0

1

0

1

0

0

0

6

منهل أو
صهريج ماء

0

1

0

0

1

0

1

0

0

2

5

زراعي

2

1

2

0

0

1

0

0

0

0

6

مشفى

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

إيرادات من
بلدية سابقة

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

فرن

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

4

غيرمحدد

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 التخطيط للتنمية
ال تظهر األغلبية الساحقة من املجلس مقدرة على بلورة االحتياجات واألولويات والخطط ووضع املوازنات ً
بناء على ذلك،
فما نسبته  %85من املجالس املحلية في محافظة إدلب ال يوجد لديها موازنة ،و %77من املجالس ال يوجد لديها خطة
وبرنامج سنوي أو نصف سنوي ،رغم قدرة أغلب املجالس على تقييم االحتياجات من خالل اللقاءات والندوات مع
ً
املجتمعات املحلية أو من خالل إجراء املسوح االجتماعية سواء باعتماد املجالس على نفسها في ذلك غالبا أو بالتعاون مع
منظمات مجتمع مدني شريكة ومنظمات دولية.

( )8يتعارف في الكثير من مناطق محافظة إدلب على تسمية العوائل بالطوائف.
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كيفية اعتماد املجالس للمشاريع

يتشارك املجلس مع منظمات مجتمع مدني في تقييم احتياجاته

املجلس يعتمد على نفسه في تحديد االحتياجات

الجواب

يستند املجلس إلى تقييم احتياجات األمم املتحدة للداخل السوري

الشكل رقم ( :)8كيفية اعتماد املجالس للمشاريع

العالقات البينية
يزيد غياب ناظم مؤسس ي حقيقي ومقونن يضبط عالقة املجالس ببعضها وعالقتها باملستويات اإلدارية األعلى وعالقتها
ً
أيضا بالفاعلين املحليين ،يزيد من حدة االستقطاب املناطقي والفصائلي والسياس ي في املناطق الخارجة عن سيطرة
النظام ،يمكن هنا استعراض  4مستويات من العالقات بالنسبة للمجالس املحلية القائمة ،أولها العالقة بمجلس
املحافظة أو املجلس ذو املستوى اإلداري األعلى ،ثم العالقة باملستويات املركزية وهي تتمثل في حالة محافظة إدلب
بحكومتي املؤقتة واإلنقاذ ،إضافة إلى الوجود الفصائلي في مناطق املجالس وتداخل العالقة مع هذه املجالس مع العالقة
بحكومتي املؤقتة واإلنقاذ:

عالقات اجمللس ابملستوايت الالمركزية
 التزال عالقة الكثير من املجالس املحلية الفرعية في محافظة إدلب بمجلس املحافظة غير قوية ،إذ تشكل املجالس
التي تربطها عالقة قوية بمجلس املحافظة ما معدله %31؛
 في مقابل ضعف عالقة املجالس الفرعية بمجلس املحافظة فإن عالقتها بمجالس املدن واملجالس املوازية أفضل
ً
نسبيا حيث تتصف عالقة  %56منها بأنها قوية؛
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العالقة مع املستويات اإلدارية
ً
قوية جدا
قوية
عادية
ضعيفة
ً
ضعيفة جدا
لم يجب

60%

80%

100%

املجالس املحلية على مستوى املدن

40%

0%

20%

مجلس املحافظة ومجالس املحافظات األخرى

الشكل رقم ( :)9العالقة مع املستويات اإلدارية

عالقة اجمللس ابملستوايت املركزية





تصف  %33من املجالس عالقتها بأنها مستقلة عن الحكومة املؤقتة وحكومة اإلنقاذ؛
ً
تصنف  %30من املجالس نفسها بأنها مستقلة عن حكومة اإلنقاذ وتتبع إداريا للحكومة املؤقتة ،فيما تصف %13
من املجالس عالقتها مع اإلنقاذ بأنها عالقة تعاون قسري؛
ً
تصنف  %14من املجالس نفسها بأنها مستقلة عن الحكومة املؤقتة وتتبع إداريا لحكومة اإلنقاذ ،فيما تصف  %8من
املجالس عالقتها مع املؤقتة بأنها عالقة تعاون وتنسيق؛
ً
تصنف  %2من املجالس املحلية التي تتبع إداريا للمؤقتة عالقتها باإلنقاذ بأنها عالقة تعاون وتنسيق ( 7مجالس)؛

 صرحت ثالثة مجالس بوجود عالقة تنافس مع حكومة اإلنقاذ.
العالقة مع الحكومة املؤقتة وحكومة اإلنقاذ
استقاللية
تبعية إدارية
تعاون وتنسيق
تنافس
تعاون قسري
الجواب
400

350

300

250

200

حكومة االنقاذ

150

100

50

0

الحكومة املؤقتة

الشكل رقم ( :)10العالقة الحكومة املؤقتة وحكومة اإلنقاذ
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النفوذ العسكري ضمن احلدود اإلدارية للمجلس
 تعتبر  %27من املجالس املحلية مناطقها خاضعة للسيطرة العسكرية لهيئة تحرير الشام؛
 تعتبر  %10من املجالس املحلية مناطقها خاضعة للسيطرة العسكرية لهيئة تحرير الشام وفصائل عسكرية أخرى؛
 تعتبر  % 28من املجالس املحلية مناطقها خاضعة للسيطرة العسكرية لفصائل مختلفة (عدى هيئة تحرير الشام)؛
 تعتبر  %29من املجالس املحلية مناطقها محايدة (غير خاضعة لسلطة أي فصيل عسكري)؛
 لم يجب  %6من املجالس عن السؤال.
السيطرة العسكرية في مناطق املجالس بحسب املجالس
6%
27%

هيئة تحرير الشام
فصائل أخرى باإلضافة للهيئة

29%

فصائل أخرى عدى الهيئة
محايدة(التخضع ألي فصيل)

10%

الجواب

28%

الشكل رقم ( :)11السيطرة العسكرية في مناطق املجالس بحسب املجالس

تداخالت عالقات اجملالس حبكوميت اإلنقاذ واملؤقتة والفصائل العسكرية
 تشكل املجالس املحلية التي لها تبعية إدارية للحكومة املؤقتة وتقع في مناطق السيطرة العسكرية لهيئة تحرير الشام
ما نسبته  %9من مجالس املحافظة الفرعية؛
 تشكل املجالس املحلية التي لها تبعية إدارية للحكومة املؤقتة وتقع في مناطق السيطرة العسكرية لبقية الفصائل
(عدى الهيئة) ما نسبته %14من مجالس املحافظة الفرعية؛
 يوجد مجلسان محليان في املحافظة لهما تبعية إدارية لحكومة اإلنقاذ ويقعان في مناطق السيطرة العسكرية لبقية
الفصائل (عدى الهيئة)؛
 توجد  8مجالس لها تبعية قسرية لحكومة اإلنقاذ وتقع في مناطق السيطرة العسكرية لبقية الفصائل (عدى الهيئة)؛
 تشكل املجالس املحلية التي لها تبعية إدارية للحكومة املؤقتة وال تقع في مناطق السيطرة العسكرية لبقية الفصائل
بما فيها الهيئة مان سبته  %9من مجالس املحافظة الفرعية؛
 توجد  4مجالس لها تبعية إدارية لحكومة اإلنقاذ وتقع في مناطق محايدة.
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خريطة رقم ( :)1السيطرة اإلدارية في محافظة إدلب-كانون األول 2018
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من مالحظات فريق البحث امليداين
فيما يلي مجموعة من املالحظات التي دونها فريق البحث امليداني خالل لقائه بممثلي املجالس املحلية في محافظة إدلب،
والتي تناولت جوانب مختلفة من واقع املجالس املحلية في املحافظة:

العالقات البينية
 أغلب املجالس تشكو من ضعف مجلس املحافظة؛
 اغلب املجالس ابدت استعدادها للتعاون مع حكومة اإلنقاذ بعد ان قدمت لهم الغاز ،في ظل غياب مجلس املحافظة
والحكومة املؤقتة؛
 مع تراجع عمل املنظمات في محافظة إدلب وانعكاس ذلك على تماسك املجالس املحلية ،تشجع حكومة اإلنقاذ الكثير
من التجمعات السكانية على تشكيل مجالس محلية جديدة خارج املعايير القانونية لتشكيل املجالس واعتماديتها
واملعمول بها من قبل الحكومة املؤقتة ومجالس املحافظات كالقانون اإلداري  107والقانون  ،1378وذلك بهدف زيادة
املجالس املحلية التي تتبع لها؛
 تستغل الفصائل العسكرية الخالفات البينية بين العائالت على تشكيل املجالس وتحاول التدخل في تشكيل املجالس؛
 في الوحدات اإلدارية التي يوجد فصائل متباينة ،فإن الكثير من هذه الفصائل يحاول أن يكون له وجود في املجلس
القائم من خالل أبناء املنطقة املنتمين لهذا الفصيل أو ذاك ،في املقابل يتمكن األهالي من إقناع الفصائل بجعل
ً
املجلس املحلي بعيدا عن تجاذباتها؛
 أدى عزوف عدد من املنظمات الداعمة بسبب التغول الفصائلية إلى توجه األهالي في كثير من املناطق إلى الطلب من
الفصائل عدم التدخل بعمل املجالس؛
 لم يتمكن فريق البحث من التواصل املباشر مع ممثلي قرى حيال وعيناتا وسنقرة وكفرميد في ريف محمبل ،حيث
صدرت تعليمات من حكومة االنقاذ بحظر التعامل مع فريق البحث؛
 مكتب هيئة الخدمات التابع لحكومة اإلنقاذ يقوم بجوالت يومية على املجالس؛
 يرفع مجلس كفرنبل علم الثورة السورية على مقره ،رغم وجود كبير للهيئة في البلدة ،ويعاني املجلس من ضعف
املوارد ووجود خالفات حوله في املدينة؛

ً
 مجلس بلدية فريكة بجسر الشغور مستقل إداريا وال يتبع حكومة اإلنقاذ ،كما ينفي املجلس وجود أي مقر أو سلطة
لهيئة تحرير الشام ضمن نطاق عمل املجلس؛
 التزال عالقة املجلس املحلي ملعرتماتر ضعيفة مع املجتمع املحلي ،وال يوجد دعم كافي واملجلس ال يداوم وهناك
اجتماعات ألعضائه واملجلس وجوده شكلي بشكل عام؛
ً
 يتبع مجلس بلدية املعلقة إداريا ملجلس محافظة إدلب الحرة ،وهو ملتزم بقررات املجلس ويعبر عن نفيه القاطع
للتابعية إلى حكومة اإلنقاذ؛
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 يطالب مجلس الزهراء بإعادة هيكلة مجلس املحافظة لعدم فعاليته في املنطقة ،وبزيادة الدعم للمجالس لكي تأخذ
دورها في املجتمع املحلي؛
 يطالب مجلس بزيت بتدخل دولي لوقف القصف واالعتداء على املدنيين كونه يقع على منطقة تماس مباشر مع
ً
ً
النظام ،واملجلس يتبع إداريا ملجلس محافظة إدلب الحرة الذي يطالبه أيضا بتأمين الدعم الالزم؛
ً
 ملجلس كفر عويد مقر وفيه دوام ولكن الناس يشعرون بأنه ضعيف ،كما أن تجاوبهم معه أيضا ضعيف ،واملجلس
مستقل عن الفضائل إال أن الهيئة حاولت ابتزازه بتقديم مادة الغاز؛

ً
 مجلس خان شيخون يعتبر مجلس نشيط وله طموحات بأن يصبح أفضل ،الوضع في املجلس بين كر وفر ،فأحيانا
ً
تبسط الهيئة نفوذها وأحيانا ال؛
 هناك مجالس لديها استقاللية كاملة ولكنها تتبع فقط باإلغاثة الى مجلس آخر ،مثال مجلس بياطس ومجلس بيرة
أرمناز ومجلس كوارو بتبعون باالغاثة فقط إلى مجلس أرمناز؛
 رغم انقطاع دعم الحكومة املؤقتة ،إال أن انتظام التجمعات السكانية في املحافظة ضمن مجالس محلية قد تطور
بشكل مطرد بسبب دخول املنظمات اإلغاثية والتنموية واشتراط عدد منها وجود مجالس محلية لتوزيع خدماتها على
املجتمعات املحلية ،ومع تراجع عمل هذه املنظمات وضعف ثقة الكثير من التجمعات السكانية في الوحدة اإلدارية
بالقائمين على عمل املجالس فإن حالة التشظي عادت لتصبح السمة األبرز إذ بدأت الكثير من هذه التجمعات
بتشكيل مجالس خاصة بها ضمن الوحدة اإلدارية نفسها.

املوارد
 هناك عدد من املجالس كانت تأتيها بعض املوارد لكن حكومة اإلنقاذ سيطرت على هذه املوارد ولم تترك للمجالس
ش يء كمجالس الرصافة ورأس العين ،كما استولت هيئة تحرير الشام منذ حوالي السنة على أرض زراعية كان يملكها
املجلس املحلي في كفر يحمول كان املجلس يقوم بتأجيرها وتوظيف عائدات األجرة ملصلحة املجلس؛
ً
 تعاني الكثير من املجالس كمجلس معرزيتا ضعفا شديدا بسبب قلة املوارد وضعف تجاوب السكان املحليين مع
ً
ً
املجلس ،كما يعد مجلس ترمال ومزارعها ،مجلسا نشيطا ويحاول أن يعمل وله مقر يداوم فيه أعضاؤه لكن موارد
املجلس ضعيفة؛
 مجلس حزارين :املجلس له مقر ويتم الدوام فيه ،ولكن ال يوجد دعم للمجلس باإلضافة إلى ضعف تجاوب السكان
املحليين مع املجلس؛
 يطالب مجلس بلدة الضهر املنظمات بالتوجه إلى املجلس بسبب حرمان املنطقة من أي خدمة أو أي مشروع ويضم
مجلس الضهر أكثر من  14قرية؛
 أغلب هذه املجالس ليس لديها مقرات فقد يجتمعون في جامع القرية .أو في إحدى املدارس او في أحد البيوت .وتعمل
كل املجالس املقيمة عملها الفعلي كما أن املجالس عملها تطوعي بدون مقابل؛
 يتميز مجلس كنصفرة بفعالية جيدة ولكن موارده قليلة وإمكانية عمله ضعيفه؛
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 تنعدم املوارد املادية ملعظم املجالس املحلية الغير معتمدة من قبل املستويات اإلدارية األعلى من خالل القوانين
اإلدارية حيث تلجأ هذه املجالس إلى إحدى الطرق اآلتية لتأمين بعض املوارد:
 oكل ممثل عائلة يجمع بعض املبالغ من عائلته.
o
o
o
o

تحصيل مبالغ رمزية من األهالي أثناء تسليمهم سلل اإلغاثة.
ً
تحصيل مبلغ  500ل.س سنويا من كل بيت.
أعضاء املجالس يدفعون من جيوبهم الشخصية.
ً
قدم أهالي قرية كراتين أرض زراعية مساحتها كبيرة نسبيا ملجلسهم املحلي ،بعد أن استعادوها عقب اندالع الثورة
من النظام ،ويقوم املجلس املحلي بتأجيرها سنويا واالستفادة من أجارها لتخديم القرية.

 استطاع مجلس كفرومة تنفيذ مشروع املخطط التنظيمي باالعتماد على مخططات سابقة بكلف تزيد عن  350ألف
دوالر وذلك باالعتماد فقط على الجباية املحلية.

األدوار
 تقوم الكثير من املجالس املحلية بأدوار إغاثية فقط وليس لها مقرات دائمة وال نشاط خدمي كحالة مجلس أرنبة
ومجلس جباال ،ويوجد مجالس أخرى لها مقرات كمجلس معراته وبسقال ولكن ليس لها مقر وتقوم بأدوار اإلغاثة
ً
أيضا ،كما يقتصر عمل مجلس بلشون على اإلغاثة ويتولى مسؤولية النظافة في القرية بتمويل من الهيئة العامة
ً
للخدمات التابعة للنقاذ ،وهناك أيضا العديد من املجالس التي يقتصر دورها على اإلغاثة مثل مجالس بسامس
وجوزف التابع إلدارة الخدمات التي تتبع بدورها لحكومة اإلنقاذ ،ومجلس أورم الجوز؛
ً
ً
 ال تملك الغالبية الساحقة من املجالس نظاما داخليا وال موازنة وال خطة عمل متكاملة؛
 مجلس موزرة :ال يوجد له مقر وال يوجد دوام للمجلس ويعين املجلس بالتوافق العائلي؛
 مجلس عين الزور :له مقر ولكن ال دوام فيه ،وهو عبارة عن لجنة إغاثة إضافة لبعض األنشطة؛
 مجلس معرة حرمة :قلة الدعم جعلت من املجلس شبه مشلول والقمامة تمأل شوارع البلدة بسبب عدم دفع الجباية،
والبلدة ال تخضع للهيئة والجيش الحر فيها قوي؛
 مجلس تجمع ركايا  -نقير – سجنة :له نشاطات فقط مع بعض املنظمات وليس له نشاط مدني ودوره إغاثي فقط.
 مجلس سفوهن ما يزال في بداية تشكيله ،خبرة قليلة ،له مقر ويداوم أعضاؤه فيه بصورة محدودة وهناك خالفات
عائلية في البلدة تضعف من عمل املجلس ،واملجلس ال يوجد له دخل فهو بحكم املجمد؛
 أغلب املجالس إن لم تكن جميعها وغير املعتمدة من املستويات اإلدارية األعلى غير مدركة؟؟ ألدوارها وغير مستوعبة
لعمل االدارة املحلية وال تعرف ش يء عن املرسوم /107/وال عن الالئحة التنفيذية وال تعرف ما هو النظام الداخلي وال
ماذا تعني الخطة او املوازنة وبعضها ال يعرف ما املقصود بمجلس املحافظة.
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 يالحظ عدم إدراك أغلب املجالس في املحافظة وخاصة غير املعتمدة من املستويات اإلدارية األعلى ،ألدوارها وال
لطبيعة عمل اإلدارة املحلية وال القانون اإلداري  107والالئحة التنفيذية ،كما أن الكثير منها ليس له نظام داخلي أو
خطة عمل أو موازنة وال يدرك أهمية وجود مجلس على مستوى املحافظة وال طبيعة دوره.
 يالحظ أن أغلب املجالس غير املعتمدة تعاني من قلة حملة الشهادات الجامعية بين أعضائها؛
ً
 مجلس الضهر العام هو الوحيد الذي نظم ما يسمى وثيقة تفاهم بدال من النظام الداخلي تتضمن واجبات العضو


وشروط عضوية املجلس وفصل العضو وحسب رئيس املجلس يتم التقيد بتطبيق وثيقة التفاهم بحذافيرها؛

 مجلس الهبيط ضعيف ويقتصر دوره على العمل اإلغاثي؛
 إن أغلب املجالس غير املعتمدة ينحصر عملها باإلغاثة فقط؛

االنتخاب والتمثيل
 مجلس تجمع ركايا  -نقير – سجنة :فيه ممثل عن كل من القرى الثالثة؛

ً
 تتوافق الكثير من املناطق على لجان انتخابية متوافقة مع عدد السكان النتخاب مجالسها كما حدث سابقا في كفرنبل
وسراقب؛
 مجلس بيلون في طور التشكل وال يوجد فيه دوام ،حيث يتابع أعضاؤه تنفيذ مهامهم من منازلهم ،والذي يدير الوضع
في البلدة عضو في مجلس شورى البلدة؛
 ينعدم التمثيل النسائي في معظم املجالس الغير غير املشمولة بالقانون  ،1378باستثناءات قليلة مثل حالة مجلس ي
الطليحة والضهر العام؛
 معظم املجالس تم تعينها بتوافق األهالي على أساس تمثيل العائالت ،حيث تعتبر الخلفيات العائلية العامل األهم في
تشكيل املجالس وفي عالقتها مع الفصائل القائمة في منطقها ،وقد تشكل أكثر من مجلس في منطقة واحدة في بعض
الحاالت بسبب الخالفات بين العائالت.
 تدخل مجلس املحافظة لحل الكثير من القضايا الناجمة عن الخالف على تشكيل املجالس بين العائالت كما في حالة
بلدية سفوهن في ريف كفرنبل قرية دير الشرقي في ريف معرة النعمان الجنوبي.
 املالحظ أن بعض املجالس هي نفسها ورئيس املجلس نفس الشخص منذ  2013وحتى اليوم؛
ً
 القنية بريف جسر الشغور بلدة مسيحية هجرت هيئة تحرير الشام أهلها قسرا من بيوتهم وأراضيهم ولم يتبق منهم
إال نسبة قليلة موجودة في البلدة تعاني من مضايقات ،وقد أجري االستبيان مع خوري كنيسة البلدة الذي يمثل من
ً
بقي من أهلها عمليا؛
ً
ً
 الغسانية هي بلدة مسيحية أيضا بريف جسر الشغور هجرت هيئة تحرير الشام أهلها قسرا بشكل كامل جزء خالل
التحرير والجزء اآلخر بنتيجة املضايقات ،ويوجد في الجسر قرى مسيحية أخرى مثل اليعقوبية والجديدة وحلوز؛
 اشتبرق بلدة علوية بريف جسر الشغور نزح أهلها إلى مناطق النظام بالكامل ولم يبق منها أحد وهي اآلن منطقة تماس.
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خالصات وتوصيات
 يتميز الواقع اإلداري في محافظة إدلب بتعدد املرجعيات اإلدارية وغياب هيكلية مؤسسية متعددة املستويات تضمن
املزيد من عمليات الضبط واإلشراف واملأسسة إضاقة إلى تشظي البنى املحلية ،ولعل أبرز العوامل املؤثرة في ذلك شح
املوارد املادية والبشرية وعدم وجود معايير لعمل منظمات املجتمع املدني وغياب الضبط الحكومي لتدفق الدعم من
ً
الجهات املانحة ،فضال عن تحكم قوى األمر الواقع بمعظم املوارد ،ولعل أبرز ما يمكن التركيز عليه في هذا الصدد
هو أهمية تعزيز مجلس املحافظة باملوارد واإلمكانيات والسلطة ،ليتمكن من حوكمة كل الفعاليات القائمة في
املحافظة وضبطها؛
 تتميز الحالة التمثيلية في املحافظة بأنها مبنية على التوافق وأنها متجددة في الغالب ،إال أن ثمة جوانب سلبية أخرى
لذلك تتمثل في كون الكثير من التوافقات مبنية على تفاهمات عائلية أو فصائلية على حساب فئات أخرى مهمشة،
وهنا تحقق عملية االنتخابات على املستويات اإلدارية الدنيا حالة أكثر قبولية لتمثيل املجتمعات املحلية الصغرى
وتأسيس مشروعية راسخة؛
 تأسست نسبة كبيرة من مجالس املحافظة قبل السيطرة الكاملة للمعارضة محافظة إدلب ومعظم مجالس املحافظة
مجالس فتية وتتميز بحد مقبول من االستقاللية والقدرة على تجاوز إمالءات القوى العسكرية املسيطرة ،وهو ما
ً
يؤهلها للعب دور أكبر في عملية الدفع السياس ي واعالء صوت املجتمعات املحلية ،تمهيدا لخلق مرجعية وطنية
تؤسس من األدنى إلى األعلى؛

ً
 التزال الكثير من املجالس املحلية بحاجة إلى تأهيل مؤسس ي وبناء وعي حوكمي مفاهيمي وتطبيقي خصوصا فيما
ً
يتعلق بأهمية القوننة والهيكلة والتراتبية اإلدارية وأيضا بما يتعلق بالتخطيط واإلدارة املالية وإدارة فعاليات التنمية
والحوار املجتمعي ،وهو ما يدفع بإعادة النظر في خطط وبرامج تمكين املجالس املحلية ً
بناء على نتائج هذا التقرير؛
 تشير؟ حالة تشظي البنى املحلية بشكل كبير في محافظة إدلب ،إلى أهمية وضع خطة هيكلة إدارية خاصة بمحافظة
إدلب تركز على وجود نقاط ارتكاز تمثلها الوحدات اإلدارية الرئيسية في املحافظة إضافة إلى الوحدات اإلدارية التي
اكتسبت أهميتها خالل فترة الحرب ،حيث يتم بناء نماذج متقدمة ومحوكمة على مستوى املحافظة تشمل أربع مدن
رئيسية و  8بلدت تتبع لها و 16بلدية تتبع لهذه البلدات؛

ً
 تتميز عالقة املجالس املحلية الفرعية في املحافظة باملستويات اإلدارية األعلى بأنها أفضل نسبيا من العالقة بمجلس
املحافظة ،وهو ما يحمل بداية مجلس املحافظة مسؤولية مراجعة سياسات مديرية املجالس الفرعية ودعمها
بالشكل الكافي لتحظى بتعاون كافة املجالس الفرعية؛
 تحظى الكثير من املجالس املحلية في محافظة إدلب بمشروعية التمثيل إال أنها تفتقر إلى مشروعية اإلنجاز وهو ما
ً
ً
يتسبب بضعف ثقة املجتمعات املحلية بها تدريجيا وصوال إلى إضعاف مشروعيتها بشكل كامل لصالح منظومات غير
وطنية ً
وبناء على ذلك فإنه يتوجب دعم بناء نموذج حكم أو إدارة محلية راشدة في محافظة إدلب وتحجيم دور
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الجماعات املتشددة في الحكم واإلدارة فقط من خالل دعم مأسسة املجالس املحلية ورفدها باملوارد التي تساعدها
على املأسسة وتوفير الخدمة والتنمية؛
 يلحظ التقرير محاوالت تضييق وتهميش لألقليات والنازحين في املحافظة ،وهو ما يحتم على مجلس املحافظة بداية
واملجالس املحلية ومنظمات املجتمع املدني وضع خطة للترميم االجتماعي تتركز على استعادة الهوية االجتماعية في
املحافظة من خالل الحرص على عودة املهجرين من أبناء األقليات في املحافظة إليها بشروط من األمن على أنفسهم
وممتلكاتهم ،وبتمكين املهجرين في البيئات الجديدة ومنحهم الفرصة الكافية للتعبير عن أنفسهم عبر املجالس
القائمة أو من خالل هيئات مستقلة؛
 التزال مشاركة املرأة في املجالس املحلية متواضعة ،ويمكن عزو ذلك إضافة إلى املوروث االجتماعي والعادات
والتقاليد إلى أسباب أخرى متعلقة بعدم تمكينها أو انصرافها إلى أنشطة أخرى ضمن الفضاء العام أو الخاص،
وتتحمل املجالس املحلية ومنظمات املجتمع املدني كل حسب دوره مسؤولية كبيرة في بناء وعي املشاركة الفاعلة للمرأة
في عمل املجلس املحلية في املستويات فوق الوظيفية أي بمستويات اإلدارة والتمثيل؛
 البد من تمكين املجالس املحلية من أجل اإلشراف على بناء وإدارة منظومات أمن محلي محوكمة من خالل التفاهم
ً
ً
مع الفصائل غير املتشددة التي تأخذ طابعا محليا في الغالب.
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