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عينة االستبيان
من  2015-11-9إلى 2015-11-20
تاريخ الدراسة
 30استبيان
عدد االستبيانات
حلب القنيطرة
إدلب
درعا
الالذقية
دمشق ر .دمشق حمص
توزع العينة على املحافظات
%3
%10
%37
%10
%3
%3
%20
%14
مجالس بلدات
مجالس مدن
مجالس محافظة
توزع العينة بحسب التقسيم اإلداري
%47
%43
%10
غيرمحددة
ستة أشهر
عامين
عام
مدة والية املجلس
%3
%31
%4
%62
م .غير
م .محررة
م .هدنة
م .محاصرة
م .قتال واشتباكات
محررة
مستقرة
منطقة عمل املجالس
%3
%27
%17
%3
%50
2015
2014
2013
2012
عام تشكيل املجالس
%11
%11
%28
%50
مبادرة فردية
تعيين
توافق
انتخابات
آلية تشكيل املجالس
%0
%4
%44
%55
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ملخص تنفيذي
ً
تعتبر األزمااات التي تواجااه املجااالس املحليااة عبئااا عليهااا وتحا هاد لهااا في ذات الوقاال ،وهو مااا يوج ا م هااا العماال الجاااد على
معالجتها بالتعاون مع الجهات األخرى بما يض ا ا اامن تعزيز دورها في إدارة ش ا ا ااؤون مجتمعااها ،وتتفاوت األزمات التي تتعر
لها املجالس من حيث النوع والش ا اادة كما يوجد اختلي في آليات التعامل معها ويحدد ذلك مجموعة من العوامل الذاتية
واملوضوعية ،وفي هذا السياق أظهرت عملية تحليل االستبيان مجموعة من النتائج:
 هنالك س ا ا ا اابعة أنماط لجزمات تواجه املجالس تقدمتها ا
كل من األزمات املالية والقطاعية واإلنس ا ا ا ااانية من حيث
الشدة؛
 تعتبر األزمات ذات طبيعة متكررة وهو ما عبر  %73من العينة ،مقابل  %13اعتبروها طارئة؛
 يتس ا اام دور املجالس في معالجة األزمات باملركزية وهو ما أجاب به  %62مقابل  %17اعتبروه الجهة الوحيدة ،في
حين أجاب  %14بأن دوره تنسيقي ولتنخفض نسبة من ترى بأن دوره ثانوي لتبلغ %7؛
 تلجأ املجالس إلى آليات مرنة ومتنوعة في معالجة األزمات وقد أظهرت النتائج ميلها إلى نمط اإلدارة التشا ا ا ا ااركية
بنسبة تقارب  ،%60في حين يفضل قسم م ها حصر التعامل معها ضمن املكت التنفيذي ً
سواء من خلل عقد
اجتماع خاص ( )%26أو عبر وض ا ا ااع خطة طوار مس ا ا اابقة ( ،)%7في حين بلغل نس ا ا اابة املجالس التي ليس لد ها
إجراءات محددة %9؛
 تقدمل الهيئات املانحة من منظمات إقليمية ودولية حكومية وغير حكومية قائمة الجهات الداعمة للمجالس
ً
في معاالجتهاا لجزماات بنسا ا ا ا اباة  ،%60في حين حلال الحكوماة املؤقتاة ثاانياا بنسا ا ا ا اباة  ،%17أماا السا ا ا ا اكاان املحليون
ً
وفص ا ا ااائل املقاومة الوطنية فقد جاءوا في املرتبة الثالثة بنس ا ا اابة  %10لكل م هم ،وأخيرا الهيئات املحلية بنسا ا اابة
.%3
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متهيد
ال تملك املجموعات البشرية إال استجرار آالمها ومعانااها في مواجهة التوترات الناجمة عن التفاعل مع العوامل املحيطة،
ً
في الوقل الذي يتم فيه تدوير ذات اآلليات العشوائية والبدائية في التعاطي مع هذه التوترات الطارئة أحيانا ،أو تلك التي
ً
ّ
ولعل التوصيف الدقيق لطبيعة الحالة املسببة لخلل ما في
تتفجر بسب القصور في التعاطي مع مقدمااها أحيانا أخرى.
منظومة مؤسسية أو كيان اجتماعي أو غير ذلك هو الخطوة األولى في حسن معالجتها.
تسا ا ا االط هذه الدراس ا ا ا ااة الض ا ا ا ااوء على األزمات التي تواجه املجالس املحلية من حيث أسا ا ا اابامها وأنماطها ومدى تأثيرها على
ً
اس ا ا ا ااتقرار املجالس ،وما ي اآلليات التي لجأت إليها للتعاطي مع األزمات ومن ي الجهات األكهر دعما لجهودها في التعاطي
معها ،وما ي التحديات التي تواجهها للخلوص إلى توصا ا اايات من شا ا ااأاها تعزيز قدرات املجالس في االسا ا ااتجابة لجزمات .وفي
سا ا ا اابيل تدعيم الدراس ا ا ا ااة باملعلومات امليدانية تم اسا ا ا ااتبيان آراء عدد من املجالس املحلية املتوزعة في عموم املحافظات
ً
ً
السااورية ،حيث شااملل هذه العينة البحثية  30مجلساا محليا من املحافظات التالية :دمشااق ،ريف دمشااق ،حل  ،درعا،
القنيطرة ،إدل  ،حمص ،اللذقية.

مقدمة :إطار نظري حول األزمات
ُت ّ
عري األزمة على أنها حالة طارئة تتسم بعدم التوازن ،وتمثل نقطة تحول تتحدد في ضوئها أحداث املستقبل وتنتج
عنها مواقف جديدة إيجابية أو سلبية ،تؤثر على الكيانات واألطراف املختلفة ذات الصلة والتي تكون غير مستعدة أو
ً
ً
غير قادرة على املواجهة في الوقت الذي يتطلب األمر منها تحركا سريعا (حيث يمثل الوقت في األزمات قيمة حاسمة)
ً
ً
واهتماما فوريا لحل اآلثارالناجمة عن األزمة واتخاذ إجراءات مدروسة في الوقت املناسب تضمن من خاللها تطويق
األزمة ومسبباتها ،وقطع الطريق على إمكانية حدوث أزمات جديدة من خالل منهجية التعلم من األزمة.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تمييز األزمة عن غيرها من حاالت التوتر وعدم التوازن التي تعتري التجمعات البشرية ،يسهم في
تحديد اآللية املناسبة للتعاطي معها ،فنميز بين األزمة والحادثة التي تعري بأاها "ش يء مفاجئ عنيف تم بشكل سريع
ً
وانقض ى أثره فور إتمامه وقد نجم عنه أزمة لك ها ال تمثله فعل وإنما تكون فقط أحد نتائجه" (.)1
ً
ونميز أيضا بين األزمة واملشكلة التي تعري بأاها ":تعبر عن الباعث الرئيس الذي يسب حالة ما من الحاالت غير املرغوب
فيها ،وتحتاج عادة إلى جهد منظم للتعامل معها وحلها ،وقد تؤدي إلى وجود أزمة ولك ها ليسل بذااها أزمة"( .)2كما نميز
ً
األزمة عن الكارثة التي تعري بأاها :حدث مفاجئ غالبا ما يكون بفعل الطبيعة ،هدد املصالح القومية للبلد ويخل بالتوازن
الطبيعي لجمور وتشارك في مواجهته كافة أجهزة الدولة املختلفة.

( )1عليوة السيد ":إدارة األزمات والكوارث :مخاطر العوملة واإلرهاب الدولي" .وجمال حواش ":التفاو في األزمات واملواقف الطارئة" ،القاهرة ،إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع،
2005م ،ص .17
( )2املرجع السابق نفسه،
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يرتبط التعاطي األمثل مع األزمات بمدى قدرة الكيانات املدنية على خلق آلية ملئمة إلداراها ،ويبرز هنا مفهوم إدارة األزمة
كأحد مفاهيم اإلدارة العامة في إطار الدور املحوري الذي يمكن للمجالس املحلية أن تلعبه في معالجة األزمات التي تقع
ضمن مجتمعها املحليّ .
وتعري إدارة األزمة بأاها :الجهد اإلداري املستمر الذي تقوم به فرق إدارة األزمات في املجتمعات
املحلية ،من أجل استشعار مقدمات األزمات وتعبئة املوارد املادية والبشرية للتعاطي معها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة
والفاعلية ،األمر الذي يحقق تطويق األزمات ،وضمان العودة لجوضاع الطبيعية في أسرع وقل وأقل كلفة ،والقدرة على
ً
التعلم م ها وتقييم األداء اإلداري لتحسين القدرة على مواجهتها مستقبل.
وبصورة عامة فيمكن آلليات إدارة األزمات أن تتوسع إلى مفهوم اإلدارة باألزمات ،والذي يقوم على افتعال األزمات،
وإيجادها من عدم كوسيلة للتغطية والتمويه على املشاكل القائمة التي تواجه الكيان اإلداري ،فنسيان مشكلة ما يتم
ً
فقط عندما تحدث مشكلة أكبر وأشد تأثيرا بحيث تطغى على املشكلة القائمة ،وهكذا يظل الكيان اإلداري املهتر يتعر
ألزمة تلو أزمة ،وتتعاق عليه األزمات متلحقة حتى يتم تدميره بالكامل ،أو هدي ُ
للا إليه من يأخذ بيده إلى بر النجاة (.)3

بيئة عمل اجملالس احمللية :االستقرار املفقود
أفرزت الثورة الس ااورية دينامية محلية طالبل بتجاوز العقد االجتماعي املبلي على الطائفية واملص ااالح االحتكارية الض اايقة
لص ا ا ااالح العائلة ،إلى عقد آخر تعددي يتأس ا ا ااس على القيم الوطنية الجامعة للش ا ا ااع الس ا ا ااوري ،وقد أدرك نظام األس ا ا ااد
خطورة الثورة علي ااه كم ااا خزا ا ا ا ا ي من تزاي ااد الت ااأيي ااد ال ااداخلي والخ ااارجي له ااا بحكم قوة خط ااامه ااا ومش ا ا ا ااروعيته ااا ،فلج ااأ إلى
اس ا ا ااتراتيجية اإلدارة باألزمة من خلل افتعال العديد من األزمات الثانوية التي اهدي إلى تحويل مس ا ا ااار الثورة من املطالبة
بالتغيير الكلي إلى القبول بتغير هامز ا ي من خلل الض ااغط على خيارات املتظاهرين وتش ااويه ص ااورة الثورة والحيلولة دون
ً
حشا اادها ملزيد من الدعم ،وتقديم نفسا ااه على أنه الضا ااامن الوحيد للسا ااتقرار ،وهو ما يفسا اار لجوءه للحل األملي والحقا
للعس ااكري لتظهر األزمات اإلنس ااانية (االعتقال ،التص اافية الجس اادية ،اليزو() والخدمية (حرمان املناطق التي خرجل عن
سيطرته من الخدمات األساسية وتدمير بنيتها التحتية) وأزمة التطري.
ً
ً
تزايدت ّ
حدة األزمات في املناطق التي خرجل عن س ا ا اايطرة نظام األس ا ا ااد وهو ما يش ا ا ااكل عبئا وتحديا في الوقل نفس ا ا ااه على
هياكل الحوكمة املحلية القائمة وم ها املجالس املحلية التي تش ا ا ا ااكلل منذ  2012في ظروي اس ا ا ا ااتعنائية والتي تعمل في بيئة
ذات مخاطر وكلف عالية تفتقد للسا ا ااتقرار ،ويعود السا ا ااب في اسا ا ااتمرارية األزمات وتزايد حدااها إلىّ )1 :
ترهل اسا ا ااتجابة
املجتمع الدولي للموقف في ساورية والزهد في التأسايس لعملية ساياساية تساتجي ملطال الحراك الثوري )2 ،تزايد عنف
ّ
باتباعه س ا ااياس ا ااة األر املحروقةّ )3 ،
تحول س ا ااورية إلى س ا اااحة لتص ا اافية الحس ا ااابات اإلقليمية والدولية بش ا ااكل
النظام
مباش ا ا اار وغير مباش ا ا اار )4 ،انتش ا ا ا ااار الحركات الجهادية العابرة للحدود وتعزيز حض ا ا ا ااورها وخطامها في ظل إجها

البديل

الوطلي ،ومع تزايد الحاجة لبلى إدارية مدنية وفي مقدمتها املجالس املحلية باعتبارها أدوات لتوفير االس ا ا ا ااتقرار املجتمعي
ً
حاليا وبناء الدولة على املدى البعيد ،تجد تلك املجالس نفس ا ا ا ااها أمام اختبار جدي في التعامل مع األزمات التي تواجهها،

( )3ربحي عبد القادر الجديلي2010 ،م" ،إدارة األزمات"http://www.crisismc.net/downloads.php?action=show&id=19،
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ً
سا ا ً
اواء تلك التي أوجدها نظام األس ا اد والتي تعززت الحقا مع تأزم الص ا اراع ،أو تلك الناش ا اائة عن تفاعلاها مع بيئتها املحلية
التي تنش ا ااط فيها .ال س ا اايما إذا ما أدركنا أنه اختبار يمس اس ا ااتقرارها واس ا ااتمرارها ّ
ويحد من ش ا اارعيتها ويض ا ااعف حض ا ااورها
كطر( س ااياق ا ي قادر على تحقيق االس ااتقرار ( ،)4وفي هذا الس ااياق تتفاوت األزمات التي تتعر لها املجالس من حيث النوع
والشا اادة كما تتباين آليات التعامل معها ،فم ها من اسا ااتطاع مراكمة تجارب وإيجاد آليات مرنة للتعاطي مع األزمات ،وم ها
من اقتص ا ا ا اارت مقاااربتااه على التخفيف من آثااارهااا ،في حين تعهرت مجااالس أخرى لم تتوفر لهااا املقومااات اللزمااة كمااا لم
تساعدها ظروفها املحلية في معالجتها.

األزمات اليت تواجه اجملالس احمللية :األمناط واألسباب
تواجااه املجااالس املحليااة مجموعااة من األزمااات تتصا ا ا ا اال بااأسا ا ا ا اباااب عاادة ،ويمكن اعتبااار أداء املجااالس في التعاااماال مع هااذه
ً
األزمات اختبارا لنجاحها في تش ا ااكيل هياكل حوكمة قادرة على س ا ااد الفراف والتكيف مع تحوالت بيئة الصا ا اراع ولع أدوار
متقدمة في التعامل معه ،وقد أظهرت نتائج االس ا ا ا ااتبيان وجود س ا ا ا اابعة أنماط من األزمات تواجه املجالس تقدمتها ا
كل من
األزمااات املاااليااة والقطاااعيااة واإلنسا ا ا ا ااانيااة باااعتبااارهااا أكهر مااا تعاااني منااه املجااالس ،في حين جاااء تقييم العينااة لبقياة األزمااات
ً
منخفضا من حيث درجة تأثيرها وحضورها كأزمات املوارد البشرية واإلدارية واألمنية واملناخية.

أزمة إدارية
أزمة مناخية
أزمة أمنية
أزمة موارد بشرية
أزمة إنسانية
أزمة مالية
أزمة قطاعية
16

14

12

10
1

8
2

3

6
4

5

4
6

2

0

7

الشكل رقم ( ،)1ترتيب األزمات التي تواجه املجالس املحلية

( )4أزمة الخبزفي الرستن تطيح بمجلسها املحلي ،جريدة سوريتنا ،تاريخ  ،2015-9-13رابط إلكتروني.http://goo.gl/78msyz :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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متنام له أسباب عدة وم ها ( )1 :)5االعتماد على مصادر دعم خارجية غير مستقرة()6؛
تعاني املجالس املحلية من عجز مالي ه
ً
 )2ضا ااعف تنمية املوارد الذاتية لغياب رتية اسا ااتراتيجية فضا اال عن غياب مقومات البيئة االسا ااتثمارية كاالسا ااتقرار األملي
واملوارد؛  )3الفجوة الكبيرة بين اإليرادات املالية للمجالس ونفقااها التشااغيلية واالسااتثمارية الساايما مع ارتفاع كلف توفير
الخدمات ألسا ا ااباب أمنية ولوجسا ا ااتية؛  )4الهدر املالي الناجم عن ضا ا ااعف الكفاءة االقتص ا ا ااادية في إدارة اإليرادات وغياب
منظومة متكاملة للرقابة واملساءلة.
أما األزمات القطاعية فتضعها املجالس في سلم أولويااها باعتبارها ذات دور مؤثر في توفير االستقرار للمجتمعات املحلية.
وفي هذا السا ااياق أظهرت دراسا ااة مؤش ا ارات احتياجات املجالس تصا ا ّادر قطاعات املياه والكهرباء والتعليم وال ا ااحة قائمة
ً
أولويات املجالس في القطاعات الخدمية مع تبيان احتياجات املجالس في كل قطاع تبعا للمحافظات(،)7إال أن جهودها في
معالجة هذه األزمات تصااطدم بعدة عوائق أبرزها )1 :حجم الدمار الكبير الذي لحق بقطاع الخدمات األساااسااية واملرافق
العامة بفعل سا ا ا ااياسا ا ا ااة التدمير املمنهجة التي تعتمدها قوات األسا ا ا ااد والفص ا ا ا ااائل املوالية له بحق املناطق الخارجة عن
ً
س ا ا اايطرته()8؛  )2الحاجة ملوارد مالية ضا ا ا ااخمة إلعادة تأهيله وهو أمر غير متا( حاليا للمجالس؛  )3تأزم الص ا ا ا اراع وارتفاع
ً
أثر محدود (. )9
كلفه وهو ما يجعل من الجهود التي تبذلها املجالس في هذا املجال جهودا ذات ه
وفيما يتعلق باألزمة اإلنسااانية التي ترتفع مؤش ارااها فيمكن ّردها إلى األسااباب اآلتية )1 :تأزم الص اراع مع االنخراط املباشاار

ّ
للقوى اإلقليميااة والاادوليااة فيااه؛  )2تراجع مس ا ا ا ااتوى التزام الجهااات املااانحااة بتموياال خطط تاادخال عاااجلااة ملواجهااة حاااالت
اليزو( ،وهو ما يجعل استجابة املجالس ملوجات اليزو( ضعيفة (.)10
باالنتقال للحديث عن تكرار األزمات في املجالس املحلية ،فقد أجاب  %73بأاها متكررة مقابل  %13اعتبروها طارئة ،في
حين أجابل النسبة املتبقية بأاها أزمات تتصل بمواضيع محددة (الشكل رقم .)2
يمكن القول إن طبيعااة األزمااات التي تواجااه املجااالس يظهر ارتباااطهااا الوثيق بعواماال خااارجيااة ليس للمجااالس القاادرة على
ً
الس اايطرة عليها ،فض اال عن تش ااابكها بمعلى ال يمكن تحقيق تقدم في معالجة أزمة بمعزل عن األخرى وهو ما يف ّس ار قدراها
املحدودة في االستجابة لها من جهة ومنع تكرارها من جهة أخرى.

( ) 5للمزيد حول ذلك مراجعة ،واقع وتحديات الجباية املحلية في املجالس املحلية ،مركز عمران للدراسات االستراتيجية ،تاريخ  ،2015-10-27رابط إلكتروني
https://goo.gl/U1BFy8
( )6اعتبر عضو مجلس محافظة درعا أسامة البردان أن العجز املالي هو السب الرئيس وراء كافة األزمات التي واجهل املجلس ،حديث أجراه الباحث بواسطة وسائل التواصل
االجتماعي ،تاريخ 2015-11-15
( )7مؤشر احتياجات املجالس املحلية ،دراسة(ف.م) أعداها وحدة املجالس املحلية بالتعاون مع مركز عمران للدراسات االستراتيجية ومركز سبر لإلحصاء وبدعم من منظمة
املساعدات الشعبية اليرويجية ،تاريخ .2015-3-3
( )8أشار السيد أحمد رويلن نائ رئيس مجلس محافظة القنيطرة إلى حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية واملرافق العامة في املحافظة سيما قطاع التعليم والكهرباء
حيث ذكر أن املحافظة محرومة من الكهرباء منذ أربع سنوات ،حديث أجراه الباحث بواسطة وسائل التواصل االجتماعي ،تاريخ 2015-11-19
( )9أشار األستاذ فيصل ديري رئيس املجلي املحلي ألحد قرى إدل أن الحرب ي السب الرئيس لجزمات واستمرارها ما يجعل من استجابة املجلس لها محدودة ،حديث أجراه
الباحث بواسطة وسائل التواصل االجتماعي ،تاريخ .2015-11-14
( )10في هذا السياق أشار األستاذ عبد الرحمن حسن عضو املجلس املحلي في قرية التوامة إلى عدم قدرة املجلس على تلبية االحتياجات اإلنسانية للنازحين إلى القربة واملقيمين
ً
معا في ظل ضعف الدعم املقدم للمجلس من الجهات املانحة ،حديث أجراه الباحث بواسطة وسائل التواصل االجتماعي ،تاريخ .2015-11-9
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تكراراألزمات
17%

10%

73%
أزمات مرتبطة بموضوع معين

أزمات متكررة

أزمات طارئة

الشكل رقم ( ،)2مدى تكرار األزمات

تعامل اجملالس احمللية مع األزمات :آليات مرنة ألزمات مزمنة
ه
ً
أشا اارنا آنفا إلى أنماط األزمات التي تواجه املجالس املحلية وأ ها أكهر تأثيرا عليها ومدى تكرارها ،وسا اايتم التطرق هنا إلى دور
املج ااالس في مع ااالج ااة األزم ااات من حي ااث م اااهي ااة ال اادور املنوط مه ااا ومح ااددات ااه وآلي ااات ت اادخله ااا والجه ااات ال ااداعم ااة له ااا في
االستجابة لجزمات.
فيما يخص طبيعة دور املجالس في االستجابة لجزمات ،أجاب  %62من العينة البحثية بأن املجلس املحلي هو الجهة
املركزية في معالجة األزمات بالتشارك مع جهات أخرى ،في حين عبر  %17م هم عن رأ هم بأن املجلس هو الجهة الوحيدة،
بينما أجاب  %14باقتصار دور املجالس على التنسيق بين الهيئات املحلية والجهات املانحة من جهة وبين السكان املحليين،
باملقابل انخفضل نسبة من يعتقد بأن دور املجلس ثانوي لتبلغ (%7الشكل رقم  .)3أما فيما يخص طبيعة استجابة
املجالس لجزمات ودورها في ذلك فقد أكدت العينة أن ذلك رهن لعدة عوامل أبرزها  )1:الوضع امليداني حيث لوحظ
ً
تراجع دور املجالس العاملة في مناطق الحصار والقتال كما هو الحال في عدة مناطق من ريف دمشق ( )11مقارنة بتلك التي
تعمل في مناطق محررة ومستقرة السيما في محافظة إدل ()12؛  )2مدى تعاون السكان املحليين والهيئات املحلية مع
املجالس املحلية؛  )3توفر املوارد املالية اللزمة لتمويل خطط االستجابة لجزمات () 13؛  )4مدى توفر الكوادر املدربة
للتعامل مع تحوالت الصراع ونتائجه؛  )5مدة والية املجالس املحلية حيث يمكن القول كلما زادت مدة والية املجالس

( )11بيان صادر عن الهيئة الطبية العامة بخصوص انتشار مر حمى التيفوئيد ،املجلس املحلي في حي التضامن ،2015-7-24 ،رابط  ،https://goo.gl/6XxYyRفي هذا الصدد
ً
أشار املجلس املحلي في حي القدم الدمشقي إلى أن طبيعة دوره ثانوية في االستجابة لجزمات مبررا ذلك بالحصار وقلة املوارد وتردي الوضع األملي.
( )12أظهرت اإلجابات إلى أن املجالس التي تعتبر جهات وحيدة في معالجة األزمات قد تركزت في محافظة إدل في مجالس (سرمين ،ترمانين ،معرشورين ،جوباس ،مصران).
( )13أشار املهندس محمد الضيخ رئيس مجلس مدينة تلبيسة إلى أن االعتماد على الداعمين لتأمين نفقات املجلس وتأخر استجابتهم في ظل ضعف املوارد الذاتية يعتبر أحد أبرز
أسباب نشوء األزمات وضعف استجابة املجلس لها ،حديث أجراه الباحث مع رئيس املجلس بواسطة وسائل التواصل االجتماعي ،تاريخ .2015-11-9
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الصفحة8 :

عمران للدراسات االستراتيجية

Omran for Strategic Studies

األزمات التي تواجه املجالس املحلية وآليات تعاطيها معها

ّ
املحلية (أكهر من عام) كلما مك ها ذلك من وضع الخطط وحشد املوارد وتحقيق االستقرار املؤسساتي اللزمين ملعالجة
األزمات.

دور املجالس في االستجابة لألزمات
17%

14%

62%

جهة وحيدة

7%

جهة منسقة

جهة ثانوية

جهة مركزية

الشكل رقم ( :)3طبيعة دور املجالس في التعامل مع األزمات

تتنوع آليات تدخل املجالس في االس ا ااتجابة لجزمات لتتراو( بين آليات تش ا اااركية وأخرى اس ا ااتباقية ،وفي هذا الص ا اادد أجاب
 %37من العينة بأن األسا االوب املتبع لد هم في التعامل مع األزمات يقوم على عقد اجتماع عام مع أاا ااحاب املصا االحة على
املس ا ا ا ااتوى املحلي لبح ااث األزم ااة وكيفي ااة مع ااالجته ااا ( ،)14في حين أج اااب  %26م هم ب ااأن اآللي ااة تنحصا ا ا اار ب اااجتم اااع للمكت ا
التنفيذي ملناقش ا ا ااة األزمة ووض ا ا ااع خطة تدخل) ،(15بينما فض ا ا االل بعض املجالس اللجوء إلى اإلدارة التش ا ا اااركية من خلل
تشااكيل غري عمليات مشااتركة وهو ما عبر عنه  %21من العينة ( ،)16أما النساابة املتبقية فقد توزعل وفق اآلتي %9 :من
املجالس ال تتبع إجراءات محددة ،مقابل  %7تقوم بوضع خطط طوار مسبقة للتعامل مع األزمات) (.(17الشكل رقم .)4
ً
( )14ندوة لبحث سبل تطوير العمل املشترك في املناطق الخاضعة لسيطرة للمعارضة بريف اللذقية ،2015-6-30 ،مكت أخبار سورية  ،http://goo.gl/CC5en7أيضا انظر
ندوة في بلدة التح ملناقشة أزمة املياه ومعالجتها ،املجلس املحلي لبلدة التح ،2015-4-22 ،رابط  ،https://goo.gl/e187Arأاحاب الفعاليات االقتصادية في سراق
ندعوكم لحضور اجتماع ملناقشة املشاكل التموينية ،املجلس املحلي ملدينة سراق وريفها ،تاريخ  ،2015-6-23رابط .https://goo.gl/MiO6xf
( )15ملخص محضر اجتماع املكت التنفيذي للمجلس املحلي الثوري في مدينة نوى ،تاريخ  2015-10-31رابط .https://goo.gl/YslpC6
ً
( )16تشكيل غرفة طوار ملواجهة أزمة نازحين سهل الغاب ،املجلس املحلي لريف محمبل الجنوبي ،تاريخ  ،2015-4-10رابط  ، https://goo.gl/I7LKeRأيضا انظر املجلس
املحلي بالتعاون مع منظمة بنفسج وتنفيذ مشروع طوار للنازحين ،املجلس املحلي في بلدة التح ،تاريخ  ،2015-11-3رابط  ، https://goo.gl/Q7O2khأشار رئيس مجلس
محافظة حماة علء املوق ى في حديث مع جريدة االتحاد برس أن الخطوة املميزة هذه املرة أنه للمرة األولى يتم التنسيق مع املنظمات ،فقد تم التواصل مع األخوة في منظمات
أخرى ،ولهم السبق في ذلك  ..وال ننس أي فضل لنا  ،وأذكر على سبيل املثال ال الحصر جمعية “القل الكبير” و “جمعية عطاء” وجمعيات ” إيلي” ،واتحاد الجمعيات”
ً
وجمعية ”العدل واملساواة” والعديد من الجمعيات األخرى؛ ،للمزيد مراجعة ،االتحاد برس ،2015-7-27 ،رابط  ، http://goo.gl/uwPmZXأيضا قام مجلس محافظة درعا
بتشكيل غري عمليات "الجسد الواحد" ملساعدة النازحين املتضررين من العاصفة الثلجية ،للمزيد املوقع الرسمي ملجلس املحافظة على الفيس ،تاريخ  ،2015-1-14رابط
.https://goo.gl/a2WOC0
( )17أكرم رسلن ،مشاريع زراعية في ريف حمص لدعم أم ها الغذائي ،جريدة سوريتنا ،تاريخ  ،2015-10-18رابط إلكتروني  ،http://goo.gl/DZKEMDأيضا حول هذا األمر
قام مجلس محافظة حماه بطر( مشروع للحفاظ على الهروة الحيوانية وتنميتها للحد من األزمات اإلغاثية وتوفير فرص عمل ،للمزيد راجع ،جريدة سوريتنا ،تاريخ -9-13
ً
 ،2015رابط  ،http://goo.gl/TucCTFأيضا انظر ،مجلس بلدة كفرومة :التعليم أكبر اهتماماتنا ،جريدة سوريتنا ،تاريخ  ،2015-8-23رابط إلكتروني
 ، http://goo.gl/MgdLhRقيام املجلس املحلي في مدينة تلبيسة بإحراءات احترازية قبل فصل الشتاء.https://goo.gl/ByQq1i ،2015-9-10 ،
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آليات املجالس للتعامل مع األزمات
9%
عقد اجتماع عام مع السكان والهيئات املحلية
لبحث األزمة

7%

37%

عقد اجتماع للمكت التنفيذي ملناقشة األزمة
تشكيل غرفة عمليات ملتابعة موضوع األزمة

21%
وضع خطة طوار الستباق األزمات
ليس هنالك من إجراءات محددة

26%

الشكل رقم ( :)4آليات املجالس املحلية في التعامل مع األزمات

ً
إض ا ا ااافة إلى ما س ا ا اابق أظهرت عملية رص ا ا ااد املجالس املحلية وجود أنماط أخرى تلجأ إليها املجالس كالقيام بحملت توعية
وإص ا ا ا اادار التعميمااات التي توضا ا ا ااح إجراءات مواجهااة األزمااات ( ،)18في حين لجااأت أخرى إلى االعتماااد على الهيئااات املحليااة
للتع ااام اال مع أو التع اااق ااد مع القط اااع الخ اااص ( ،)19أم ااا املج ااالس التي ال تمتل ااك مقوم ااات الت اادخ اال ف ااإم ااا تلج ااأ إلى حلول
تسكينية( )20أو تقف عاجزة عن فعل أي ش يء بانتظار تقديم الدعم لها.
يمكن أن ُي ه
عزى لجوء املجالس إلى مروحة متنوعة من آليات التدخل ملعالجة األزمات ،ضاامن ما يعري باإلدارة التشاااركية،
ً
ً
ً
إلى حجم األزمات الكبير وعدم قدرة املجالس منفردة على التعامل معها نظرا ملا تتطلبه من موارد ضخمة ،فضل عن سعي
املجالس لتعزيز ثقة الهيئات املحلية مها كش ا ا ا ااريك وبالتالي زيادة ش ا ا ا اارعيتها ،باملقابل يفس ا ا ا اار ض ا ا ا ااعف وجود خطط طوار
مس ا ا اابقة لدى املجالس للتعامل مع األزمات بعدة عوامل أبرزها )1 :عدم توفر ميزانية مالية مخص ا ا اص ا ا ااة لنفقات الطوار
ً
واألزمااات نظرا للعجز املااالي الااذي تواجهااه؛  )2عاادم قاادرة املجااالس على ض ا ا ا اابط حركااة متغيرات الص ا ا ا ااراع وانزياااحااااهااا؛ )3
ضعف مهارات التخطيط االستراتيجي وإدارة األزمات لدى كوادر املجالس املحلية.

( )18إجراءات توعوية حول كيفية التعامل مع العاص اافة ال ااحراوية ،تاريخ  ،2015-9-7رابط إلكتروني  https://goo.gl/brThH0املجلس املحلي في كفرس ااجنة ،توعية الس ااكان
لتعامل مع أزمة املياه ،املجلس املحلي ملدينة حريتان ،تاريخ  ،2015-8-26رابط  ،https://goo.gl/8Zxp0gإجراءات مجلس س ا ا ا اراق للتعامل مع أزم الخبز،2015-11-3 ،
رابط .https://goo.gl/57pBH4
ً
( )19التعاقد مع فرنين لتوفير الخبز ،مجلس اإلدارة املحلية ملدينة س اارمين ،تاريخ  2015-3-22رابط  ،https://goo.gl/dDrjKCأيض ااا انظر ،اعلن اس ااتدراج عرو لتوفير مياه
الشرب ،مكت محافظة ريف دمشق في الغوطة الشرقية ،تاريخ  ،2015-11-15رابط .https://goo.gl/SK2sYw
( )20اقترا مجلس حل للمال لسداد أجور العمال ،املجلس املحلي ملدينة حل  ،تاريخ . https://goo.gl/YwmzbX ،2015-2-5
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وفيما يتعلق بترتي الجهات التي تقدم الدعم للمجالس ملعالجة األزمات فقد تقدمتها الجهات املانحة بنس ا ا ا اابة  ،%60في
حين حلل الحكومة املؤقتة في املرتبة الثانية بنس اابة  ،%17أما الس ااكان املحليون وفص ااائل املقاومة الوطنية فقد جاتوا في
ً
املرتبة الثالثة بنسبة  %10لكل م هم ،وأخيرا الهيئات املحلية بنسبة ( %3الشكل رقم .)5

الجهات الداعمة للمجالس في معالجة األزمات
10%
3%

10%

60%

فصائل املقاومة الوطنية

17%

الهيئات املحلية

السكان املحليين

الحكومة املؤقتة

الجهات املانحة

الشكل رقم ( ،)5الجهات الداعمة للمجالس في معالجة األزمات

حتدايت اجملالس يف معاجلة األزمات
يرتبط تطور األزمات في املناطق التي تديرها املجالس املحلية بعاملين رئيس ا ا ا ااين هما )1 :التطور العام للصا ا ا ا اراع الذي يمثل
البيئة العامة التي تتحرك ضاام ها املجالس املحلية؛  )2مدى فعالية اسااتجابة املجالس املحلية والهيئات األخرى في التعامل
ً
مع األزمات؛ وعموما يوجد ثلث سيناريوهات في هذا املجال:
ً
 .1حل األزمات :نجا( املجالس املحلية بالتعاون مع الهيئات األخرى في التعامل مباش ا ا اارة مع مس ا ا ااببات األزمات وفق
ً
سياسة املراحل ،بالتزامن مع انخفا تدريجي ملستويات الصراع تمهيدا للحل السياق ي؛
 .2تجميد األزمات :سا اايطرة املجالس املحلية بالتعاون مع الهيئات األخرى على العوامل السا االبية لتطور األزمات بما
يحول دون تفااقهماا دون حلهاا مع اس ا ا ا ااتمرار حاالاة الصا ا ا ا اراع ،وهو ماا يعلي التخفيف من نتاائج األزماات فقط مع
اإلبقاء على عواملها كامنة؛
 .3تفاقم األزمات :فشا اال املجالس املحلية في ظل غياب مقومات التدخل الفعالة من خطط وموارد ودعم وتنسا اايق
ً
ً
مع الجهات األخرى في حل األزمات ،مترافقا مع تص ا ا ا ااعيد ميداني وهو ما ينعكس س ا ا ا االبا على فعالية خطط إدارة
األزمات ويزيد من النتائج السلبية لجزمات.
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ً
بتحليل املؤش ا ارات الراهنة ومس ا ااار تطورها املس ا ااتقبلي فإن الس ا اايناريوهين األكهر ترجيحا هما :تجميد األزمات وتعززها مع
فرص أقل للسيناريو األول ،حيث يتوقع استمرار التصعيد امليداني الناجم عن انخراط متزايد للقوى في الصراع السوري
رغم املحاوالت غير املثمرة لتنش ا ا ا اايط مس ا ا ا ااار الحل الس ا ا ا ااياقا ا ا ا ا ي ،كما أن حجم األزمات وحداها تحتاج إلى مدى زملي طويل
ملعالجتها وهو ما قد يس ا ا ااتغرق س ا ا اانوات ،فض ا ا ا ًال عن وجود تحديات ّ
عدة تعوق تحقيق اس ا ا ااتجابة ّ
فعالة من املجالس لهذه
األزمات وم ها )1 :ض ا ااعف القدرة املالية اللزمة لتمويل خطط التدخل وإقامة مش ا اااريع اس ا ااتراتيجية للتعامل مع األزمات ال
ً
ساايما في قطاع الخدمات) (21؛  )2عدم تعامل بعض الجهات املانحة مع املجالس لصااالح هيئات محلية أخرى( )22فضاال عن
عدم تفهم تلك الجهات لس ا االم أولويات املناطق التي تديرها املجالس()23؛  )3تس ا اارب الكوادر والكفاءات خارج املناطق التي
تديرها املجالس بساب ظروي الصاراع وعدم توافر مصاادر دخل لها ()24؛  )4عدم توفر املعدات واآلليات اللزمة للتدخل
ألس ااباب مالية أو لوجس ااتية أو ميدانية ()25؛  )5عدم وجود روات ثابتة ألعض اااء املجالس املحلية وهو ما يقلل من تفرغهم
ملتابعة األزمات التي تواجه مجالس ا ا ا ااهم ()26؛  ) 6ض ا ا ا ااعف التنس ا ا ا اايق بين املجلس والهيئات املحلية املدنية م ها والعسا ا ا ا اكرية
ً
ووجود جهات منافس ااة أحيانا أخرى()27؛  )7ض ااعف التنس اايق بين املجالس املحلية على مس ااتوى املنطقة الواحدة وض ااعف
ارتباطها بالحكومة املؤقتة ()28؛  )8موجات اليزو( وعدم تناس قدرات املجالس مع الواقع الجديد واملتغير.
وملواجهة التحديات السابقة وتعزيز قدرة املجالس في تحقيق استجابة فاعلة لجزمات يتوج العمل على مجموعة من
اإلجراءات تقع ضمن الحزم التالية:

أوالا-حزمة احلوكمة
 تعزيز مؤسساتية املجالس املحلية بما يمك ها من التدخل ملعالجة األزمات بفاعلية ويتم ذلك من خلل:
 oتقييم األداء املؤسساتي لعمل املجالس وتحديد الفجوات واالحتياجات؛
 oتحقيق االستقرار املؤسساتي للمجالس من خلل زيادة مدة واليتها لعامين كحد أدنى مع تفعيل مبدأ
املحاسبة والتقييم وإمكانية اإلقالة من قبل الهيئات العامة للمجالس؛
 oمعالجة إشكالية املجالس الوهمية من خلل آلية تقوم على إقرار وزارة اإلدارة املحلية في الحكومة
املؤقتة لتلك املجالس بعد تواصل الوزارة مع مجالس املحافظات؛
( )21أش ا ا ا ااار املجلس املحلي في مدينة س ا ا ا اارمين إلى أن عدم وجود قدرة مالية لتمويل ومتابعة املش ا ا ا اااريع االس ا ا ا ااتراتيجية للتعامل مع األزمات يعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجه
املجلس ،حديث أجراه الباحث مع املجلس املحلي ملدينة سرمين بواسطة وسائل التواصل االجتماعي ،تاريخ 2015-11-14
( )22اشتكى املجلس املحلي في بلدة التح من قلة تعامل الجهات املانحة مباشرة مع املجالس األمر الذي يؤدي إلى انخفا قدراها على التدخل.
( )23اشتكى املجلس املحلي ملدينة داريا من عدم تفهم بعض املانحين لظروي املناطق املحاصرة بالريف الدمشقي وفر شروط لتنفيذ املشاريع غير منسجمة مع واقع الحرب
والحصار.
( )24يتجلى ذلك في املناطق التي تشهد حالة حصار أو تلك التي تعتبر خطوط قتال واشتباكات كما هو الحال في املجلس املحلي ملدينة جوبر.
( )25اعتبر املجلس املحلي لحي القابون الدمش ا ا ا ااقي أن الحص ا ا ا ااار املفرو على منطقتهم يحد من قدراهم على إدخال اآلليات واملعدات اللزمة للتعامل مع األزمات ال س ا ا ا اايما في
القطاع الخدمي.
( )26أشار املجلس املحلي في بلدة أورم الكبرى إلى عدم وجود روات ألعضاء املجالس املحلية وهو ما يعتبر أحد تحديات املجالس للتعامل مع األزمات.
( )27تحدث الس ا ا اايد أحمد رويلن نائ مجلس محافظة القنيطرة إلى ض ا ا ااعف التنس ا ا اايق بين الفص ا ا ااائل واملجلس ،كما أش ا ا ااار املجلس املحلي ملدينة حل إلى تحدي وجود جهات
عسكرية منافسة للمجلس.
( )28أشا ااار املجلس املحلي في قرية معرشا ااورين إلى أن ضا ااعف التنسا اايق بين املجالس على مسا ااتوى املنطقة وضا ااعف ارتباطها بمؤس ا اسا ااات املعارضا ااة يحد من قدراها على مواجهة
األزمات لوحدها.
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 oتوضيح معاير وآليات عمل املجالس املحلية بما يضمن درجات أعلى من الشفافية؛
ّ
 اتباع منهجية متكاملة لبناء كوادر املجالس املحلية ويتم ذلك من خلل:
 oتوفير التدري النظري والعملي لكوادر املجالس وفق برامج تدري تستجي الحتياجات املجالس؛
 oتوفير روات مستقرة ألعضاء املجالس بما يحول دون تسرب الكوادر؛
ً
 oإبقاء الكادر الفلي للمجالس بعيدا عن تجاذبات العملية االنتخابية على مستوى القيادات؛
 التعاطي مع املجالس املتعهرة وتعزيز قدرااها من خلل ما يلي:
 oدمج املجالس املحلية على مستوى املناطق أو النواحي لتجاوز إشكالية املجالس املتعهرة وخفض
النفقات؛
 oتشكيل لجان إدارة تخصصية مؤقتة تتولى إدارة املجالس وبناء قدرااها املؤسساتية لحين إجراء
انتخابات محلية.
 بناء فرق إلدارة األزمات على أن تكون عضويتها وفق معايير التخصص والكفاءة ،ويتم ذلك وفق أحد التصورات
التالية:
 oفرق إدارة األزمات على مستوى مجالس املحافظات يتفرع ع ها فرق محلية على مستوى املجالس
الفرعية؛
 oفرق إدارة أزمات محلية على مستوى كل منطقة؛ وعقد تفاهمات مع القوى العسكرية على املستوى
املحلي للمساعدة في تأمين عمليات التدخل في األزمات؛
 oفرق إدارة األزمات كأحد اللجان الدائمة في املجالس املحلية تعمل بالتنسيق مع الهيئات املحلية.
 بناء شبكة إنذار مبكر تتولى جمع البيانات وتحليلها ورفد فرق األزمات باملعلومات لتحقيق تدخل أكهر فعالية.

اثنيا-حزمة املوارد
 توحيد منافذ الدعم الخارجي لعمليات التدخل ملعالجة األزمات من خلل تأسيس صندوق طوار تشري عليه جهة
على املستوى الوطلي كالحكومة املؤقتة ،على أن يغذي فرق إدارة األزمات املشكلة بحس خرائط االحتياجات الطارئة
التي تصاف ضمن خطط متكاملة وليس وفق توجهات الداعمين؛
 تعزيز املوارد الذاتية للمجالس املحلية مع تحقيق إدارة أكهر كفاءة للموارد املتاحة؛
 توفير املعدات الفنية والتجهيزات املكتبية والبرامج التخصصية للمجالس املحلية وفرق إدارة األزمات.
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اثلث ا-حزمة العالقات
 حصر التعامل مع املجالس املحلية في عمليات التدخل التي تقوم مها الجهات املانحة ،باعتبارها هياكل حوكمة محلية
شرعية؛
 القيام بحملت توعوية لرفع مستوى وعي السكان املحليين حول اإلجراءات التي يتوج القيام مها ملواجهة األزمات بما
يسهل من عملية تدخل فرق األزمات؛
 إتاحة املعلومات للسكان املحليين والهيئات املحلية حول األزمة وآليات التعامل معها والنتائج املتحققة وما ي العهرات
التي تواجه فرق إدارة األزمات؛
 التنسيق مع الهيئات املحلية املدنية في أي عملية تدخل ملعالجة األزمات وفق إدارة تشاركية؛

اخلامتة
تعمل املجالس املحلية في بيئة تفتقد ملقومات االس ا ا ا ااتقرار كما أاها مولدة لجزمات التي افتعلها نظام األسا ا ا ا ااد بداية ،وقد
أس ااهم تطور الص اراع وترهل االس ااتجابة الدولية له وتزايد انخراط اللعبين بش ااكل مباش اار في تعقيد األزمات وتزايد حداها،
ً
ً
ً
ويشااكل تعامل املجالس مع األزمات اختبارا جديا ملدى فاعليتها كطر( سااياق ا ي يمتلك مقومات االسااتمرارية ،وانطلقا مما
سا ا اابق كان ال بد من تسا ا االيط الضا ا ااوء على األزمات التي تواجه املجالس من حيث بيئتها وأنماطها وأسا ا اابامها وآليات التعامل
ً
ً
معها والجهات الداعمة للمجالس املحلية من خلل عينة بحثية شملل  30مجلسا محليا.
أظهرت النتائج وجود ساابعة أنماط لجزمات تقدمتها ا
كل من األزمات املالية والقطاعية واإلنسااانية في حين اعتبرت املجالس
أن بقية األزمات أقل حدة من األولى ،وبتحليل العوامل املس ا ا ااببة لجزمات يتبين أاها تتص ا ا اال بالدرجة األولى بالس ا ا ااياق العام
للص اراع وهو ما يجعلها خارج نطاق ساايطرة املجالس ويفساار تكرارها من جهة ومحدودية دور املجالس في معالجتها بشااكل
كلي ،ورغم ذلك أظهرت املجالس مرونة عالية في التعامل مع األزمات وهو ما يظهره تنوع األدوات التي وظفتها في معالجتها
ً
والتي تراوحل بين آليات تش اااركية وأخرى اس ااتباقية ،علما أن طبيعة دورها ومش اااركتها وتفض اايلها ألداة دون غيرها تحدده
مجموعااة من العواماال م هااا :الوض ا ا ا ااع امليااداني وماادى تعاااون الهيئااات املحليااة معهااا وتوفر املوارد اللزمااة للتاادخاال ،وفي هااذا
السا ا ااياق أظهرت النتائج أن دور املجالس يتسا ا اام باملركزية في معالجة األزمات إلى جان جهات أخرى وهو ما يظهر محورية
دورها في إدارة شا ا ااؤون مجتمعااها مسا ا ااتندة في ذلك إلى دعم تتلقاه من الجهات املانحة التي تتوفر لها موارد مالية ضا ا ااخمة
مقااارنااة بااالحكومااة املؤقتااة التي جاااءت في املرتبااة الثااانيااة من حيااث الاادعم الااذي توفره للمجااالس في معااالجااة األزمااات ،ومااا
يلفل االنتباه انخفا

حجم الدعم املقدم من قبل الهيئات املحلية وهو ما يلقي الضا ااوء على حجم العلقات التنافس ااية

القائمة بين املجالس وتلك الهيئات وض ا ا ا ااعف قواعد إدارة العلقات فيما بي ها وهو ما يتوج العمل عليه بش ا ا ا ااكل جدي
لضمان تدخل أكهر فاعلية في معالجة األزمات.
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األزمات التي تواجه املجالس املحلية وآليات تعاطيها معها

يرتبط تطور األزمات في املناطق التي تديرها املجالس املحلية بعاملين رئيسين هما )1 :التطور العام للصراع الذي يمثل
البيئة العامة التي تتحرك ضم ها املجالس املحلية؛  )2مدى فعالية استجابة املجالس املحلية والهيئات األخرى في التعامل
مع األزمات وإن كان هناك ثلثة سيناريوهات متوقعة ضمن هذا السياق و ي :حل األزمات ،تجميد األزمات ،تعفن األزمات
فإن تطور املؤشرات يجعل من السيناريوهين األخيرين األكهر واقعية ،وأمام مخاطر ذلك ولتعزيز قدرات املجالس في تحقيق
استجابة فاعلة لجزمات يتوج العمل على مجموعة من اإلجراءات تقع ضمن حزم ثلث و ي :الحوكمة واملوارد
والعالقات ،وما يتطلبه ذلك من العمل املشترك بين الجهات املعنية ضمن خطة عمل تقوم على توزيع األدوار وتلقي
الغايات.
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