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مق ّدمة
اجتمعت معظم املجالس املحلية للثورة الس و و و ووورية على مس و و و ووتو املحافظات في محافظة إدلب /الحرة ،لتعلن تشو و و ووكيلها
املجلس األعلى ملجالس املحافظات الس و و و ووورية في مبادرة هي األولى من نوعها واألش و و وومل على مس و و و ووتو مجالس املحافظات،
وكاس ووتجابة من املجالس ألخذ زمام املبادرة ومواكبة التطورات امليدانية والس ووياس ووية التي فش ووهدها املل الس ووور  ،والتي
تتطل ووب تعزيز التع وواون فيم ووا بينه ووا وتوحي وود رؤيته ووا ،ووض و و و ووع إط ووار وطني ن وواظم لعم وول هيئ ووات الحكم املحلي بم ووا ف ّ
عزز من
مكتسباتها في املرحلة االنتقالية ،إلى جانب تفعيل دورها كبديل حقيقي عن نظام األسد في مرحلة ما بعد الصراع.
ولعل ّ
ّ
أهم ما جاء في اإلعالن ،هو تأكيده على الدور الس وويالو و ي للمجالس ،واملس ووتند إلى ثنائية تمثيلها ملجتمعاتها ودورها في
ً
ّ
إدارتها ،ويعتبر الدور الس و و و وويالو و و و و ي للمجالس ناش و و و ووئا ويحتاج إلى وقت لبلورته ،مما يتوق على قدرة املجالس على توحيد
ً
رؤيتها وإيجاد آليات للتعبير عن نفسها في الحراك السيال ي القائم وفي ترتيبات العملية االنتقالية مستقبال.
يأتي تقدير املوق هذا في محاولة لفهم ماهية املجلس األعلى ملجالس املحافظات من حيث أطرافه وأهدافه والسو و و ووياق
ً
ّ ً
ً
ّ
مبينا طبيعة دوره ومد أثره على التفاعالت املحلية ،إض ووافة إلى معرفة التحديات التي يواجهها .خلوصووا
الذ تش ووكل فيه
إلى توصيات من شأنها تعزيز دوره في كال املرحلتين الراهنة واالنتقالية.

دور طموح لكيان انشئ
أعلنت مجالس محافظات كل من إدلب وحلب ودمش و و ووق وري دمش و و ووق والالذقية وحماة بتاريخ  17كانون األول/دفس و و وومبر
 2015تشووكيلها املجلس األعلى ملجالس املحافظات ،بحيث تتكون عضوووية املجلس من رؤسوواء مجالس املحافظات ّ
ونوابهم
ً
واألمين العام من كل مجلس ،وتم تكلي رئيس مجلس محافظة إدلب مؤقتا برئاسة املجلس لحين انعقاد الجلسة الثانية
دون تحديد تاريخ انعقادها .أما فيما يتعلق بأهداف مبادرة تأسيس املجلس فيمكن حصرها بهدفين رئيسين:
ا
أوال-تفعيل الدور السياس ي للمجالس من خالل:
 إيجاد هيئة عليا تمثل املجالس في املحافل الدولية واملؤتمرات ّ
املعنية بالشأن السور ؛
 ص و و و ووياية رؤية س و و و ووياس و و و ووية ّ
موحدة للمجالس حيال القض و و و ووايا املطروحة نالتفاوس مع نظام األس و و و وود ،ش و و ووكل
الدولة...إلخ).
ا
ثانيا-تعزيز الدور اإلداري والتنظيمي للمجالس من خالل:
 تعزيز التواصل بين املجالس على مستو املحافظة الواحدة وما بين املحافظات؛
 تنظيم عموول املجووالس من خالل توحيوود هيوواكلهووا التنظيميووة وآليوواتهووا ومعوواييرهووا مع مراعوواة الخصو و و وووص و و و ويووة
اللوجستية واالجتماعية والديمغرافية لكل محافظة؛
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 اعتماد القوانين التي من شأنها تعزيز الالمركزية اإلدارية نالقانون رقم  107وتعديالته)؛
 وضع الخطط االستراتيجية للمجالس على املستو الوطني؛
 تشكيل يرفة طوارئ مشتركة بين مجالس املحافظات ملعالجة األزمات السيما في القطاع اإلنساني؛
 التنسو و و وويق مع الدول واملنظمات املانحة لتوفير الدعم للمجالس بحس و و ووب احتياجات كل محافظة ،ووض و و و وع
إطار ملزم للجهات املانحة تحدد من خالله سياسيات الدعم وأقنيته.
ّ
ولعل ما يضو و ووفي على املبادرة أهمية خاصو و ووة ،هو كونها األولى من نوعها واألش و و وومل على مس و و ووتو مجالس املحافظات ،وأنها
انطلقت من قبل املجالس نفسووها السووتالم زمام املبادرة ومواجهة التحديات التي تسووتهدف مشووروع املجالس املحلية سو ً
وواء
ً
من خالل الض و ووغط العس و ووكر أو من خالل محاوالت تص و ووفيتها س و ووياس و وويا بواس و ووطة إعادة إنتاج نظام األس و وود تحت ذريعة
الحفاظ على مؤسوسوات الدولة ،كما أن املبادرة خرجت بشوكل مسوتقل عن مؤسوسوات املعارضوة السوياسوية الرسومية ويير
الرس و و و وومي ووة ناالئتالف الوطني ،الحكوم ووة املؤقت ووة ،املجلس األعلى ل دارة املحلي ووة) مم ووا يلقي الض و و و وووء على جم ّ
الهوة بين
املجالس وتلك املؤس و وس و ووات من جهة ،وعلى عطالة املؤس و وس و ووات املذكورة وعدم قدرتها على التمثيل الحقيقي للمجالس أو
ً ً
حتى توفير احتياجاتها من جهة أخر  .كما تعتبر املبادرة مؤش وورا هاما على الحضو ووور املتلايد للمجالس في املجال السو وويالو و ي
وسو و و ووع ها ملواكبة الحراك الناجم عن مؤتمر ڤيي ّنا ،من خالل طرح نفسو و و ووها كفاعل سو و و وويال و و و و ي ينبغي اإلقرار به في ترتيبات
ً
ً
املرحلة االنتقالية باعتبارها ممثال شرعيا للسكان املحليين.
إال أن تحليل املعطيات املتوفرة فشير إلى عدم اكتمال املبادرة كطرح شامل ،وهو ما فستدل عليه باملؤشرين التاليين:
 .1العضوية
لوحظ يياب مجالس محافظات ّ
كل من حمص ودرعا والقنيطرة عن التوقيع على الوثيقة التأسيسية للمبادرة ،إلى جانب
إشارة القائمين على املبادرة إلى أن املجال مفتوح لبقية املجالس لالنضمام ،ويمكن تفسير ذلك بما يلي:
ّ
 تعذر حضور ممثلي تلك املجالس ألسباب لوجستية؛
 عدم اكتمال التحض وويرات الالزمة للمبادرة ،واض ووطرار القائمين عل ها لالس ووت جال في عقدها من أجل مواكبة
الحراك السيال ي لڤيي ّنا وتثبيت املجالس كفاعل سيال ي شرعي في املرحلة القادمة.
 .2الهيكلية والنظام الداخلي
ّ
تفتقر املبادرة لوضوح الهيكلية اإلدارية الخاصة باملجلس ،حيث تم تكلي هيئة مشكلة من املكاتب القانونية في مجالس
ً
ّ
الهيكلية اإلدارية له الحقا.
املحافظات بوضع نظام داخلي للمجلس بحيث ينتج عنه رسم
ً
ً
ويتوقع في حال استكمال املجلس للمقومات األساسية املتعلقة بشمولية عضوية جميع املحافظات الخارجة جزئيا أو كليا
ً
عن سيطرة النظام ،إضافة إلى تبلور نظامه الداخلي وهيكليته اإلدارية ،أن يكون أمام جملة من التحديات على املستويين
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اإلدار والسيال ي وعلى مستو العالقات ،والتي ستحدد شكل وطبيعة استجابته لها مجموعة من السيناريوهات التي
ترسم دوره في املرحلة القادمة.

حتدايت جّة وسيناريوهات متوقعة
أتت مبادرة تش ووكيل املجلس األعلى ملجالس املحافظات في وقت يواجه فيه مش ووروع املجالس املحلية ص ووعو ات كبيرة ،وهو
ما يزيد من جم التحد الذ سيواجه املجلس من حيث الحفاظ على مشروع املجالس املحلية وتعزيزه وتطويره لصالح
ً
لعوب أدوار متقودموة ،من خالل التوأكيود على فواعليوة طرحهوا في توفير األمن واالس و و و ووتقرار حواليوا وفي املرحلوة االنتقواليوة ،وفي
توطين مفهوم الدولة السورية الجديدة على أساس مبدأ الالمركزية اإلدارية .ويستوجب ذلك ّ
تبني املجلس ملقار ة متكاملة
تواجه تلك التحديات ،التي فع ّد من أبرزها ما يلي:
 .1القدرة على اإلدارة :تعتبر املجالس املحلية أحد أبرز هياكل الحوكمة املحلية التي تتواجد في املناطق املحررة إلى
جوانوب هيئوات أخر مودنيوة وعس و و و ووكريوة ذات نفوذ ودور مؤثر ،وترتبط قودرة املجلس األعلى على تحقيق أهودافه
بمد نجاحه في التوص و و وول لص و و وويغة مجمع عل ها على املس و و ووتو الوطني بين املجالس وتلك الهيئات ،بحيث تحدد
أدوار ومسؤوليات كل جهة وتؤد للخروج من حالة تضارب املصالح وازدواجية أدوار الهيئات الخدمية؛
 .2تعزيز الحوكمة :إن قودرة الجس و و و ووم الجوديود على أداء املهوام املوكلوة إليوه مرهونوة بمود التلاموه ومكونواتوه بمبوادئ
الحكم الرشو و و ويوود ،م ّم وا يطرح أس و و و ووئلووة جو ّوديووة حول قوودرة املجلس األعلى على توحيوود النظووام الووداخلي للمجووالس
ّ
وهياكلها اإلدارية ومعاييرها وآلياتها بما يمكنها من تحقيق قدر أكبر من االنسو ووجام في العمل املشو ووترك والتواصو وول
ّ
فيموا بينهوا ،ومن جهوة أخر حول مواهيوة املقوار وة املع ّودة لح ّول إش و و و وكواليوة تعثر بعض تلوك املجوالس ،واآلليوات التي
سيتم تطبيقها لزيادة شفافية املجالس وتطبيق مبادئ املساءلة و ناء الثقة مع السكان املحليين؛
 .3توفيراملوارد :حتى يتمكن الجسووم الجديد من أداء مهامه ال بد من توفر املوارد املالية والبشوورية الالزمة ،وتواجه
ّ
املجووالس بشو و و و وكوول عووام أزمووات موواليووة مزمنووة في وقووت يتراجع فيووه التلام الجهووات املووانحووة بتمويوول خطط توودخول في
ً
س و ووورية ،ومن جهة أخر تفتقد املجالس القدرة على تأمين موارد ذاتية مس و ووتقرة ،كما تواجه نقص و ووا في الكوادر
البشرية نتيجة استهدافها أو استقطاب تلك املوارد من قبل الهيئات الداعمة؛
 .4التواص ل ل ل للل :يتش و و و وكوول املجلس األعلى من عوودة مجووالس محووافظووات ،وقوود ورد في أحوود أهوودافووه زيووادة التنس و و و وويق
والتواص و وول بين املجالس وتش و ووكيل يرفة طوارئ مش و ووتركة على الص و ووعيد الوطني للتدخل ملعالجة األزمات ،إال أن
حقووائق الوضو و و ووع امليووداني تفرس تحو ّوديووات أمنيووة ولوجسو و و ووتيووة تعيق التواص و و و وول بين تلووك املجووالس على مس و و و ووتو
املحافظة الواحدة ،مما يثير التس و و و وواؤل حول إمكانية تحقيق املجلس لهدف تعزيز التواص و و و وول بين املجالس على
مستو املحافظات.
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ً
 .5الحضللور السللياس ل ي :تواجه قدرة املجلس األعلى على لعب دور س وويال و ي ،س و ً
وواء في املرحلة الراهنة أو مس ووتقبال،
ً
ّ
عدة تحديات أبرزها :توفر رؤية سو و ووياسو و ووية مكتو ة ُمجمع عل ها من قبل املجالس؛ أداء دور سو و وويال و و و ي بعيدا عن
التجاذبات اإلقليمية واالعتبارات املحلية املناطقية؛ توفر أدوات الضووغط السوويال و ي؛ شووكل حضووور املجالس في
الحراك السيال ي ومد استعدادها للعب أدوار متقدمة وامتالكها لخبرات في هذا املجال.
أمووا عن الس و و و ووينوواريوهووات املتوقعووة ملس و و و و ووار املجلس األعلى ملجووالس املحووافظووات فو ن ذلووك مرهون بقوودرتووه على التعوواموول مع
التحديات الس و ووابقة ،ف ما أن يتمكن املجلس من تحقيق فاعلية سل للياسل للية وخدمية ومن الحفاظ على مش و ووروع املجالس
ا
املحليووة وتطويره لكي يتوافق مع متطلبووات املرحلووة الراهنووة واالنتقوواليووة ،وإمووا أن يحقق فلاعليلة سل ل ل ليلاسل ل ل ليلة وأدا ا خلدميا
ا
متواضللعا بتشووكيل هيئة سووياسووية تشووارك وفق صوويغة ما في الحراك السوويالو ي الجار ما بعد مؤتمر ڤيي ّنا  ،في حين تحول
التحووديووات اللوجس و و و ووتيووة واألمنيووة واملوارد من قوودرتووه على تعزيز الوودور الخوودمي للمجووالس ،أو أن يحقق املجلس فللاعليللة
ا
ا
ا
خدمية ودورا سل للياسل لليا متواضل للعا وهنا تتمكن املجالس من تعزيز خدماتها من خالل حش و وود املوارد وتعزيز التعاون فيما
بينها وتطوير آلياتها ،في حين تحول اعتبا ات ّ
عدة دون حض ووور املجلس األعلى في الحراك الس وويالو و ي كاالعتبارات املحلية أو
ر
اإلقليمية أو الدولية أو ييرها ،أما الس و و وويناريو األخير فهو عطالة سل ل للياسل ل للية خدمية ،ويكون ذلك في حال فش و و وول املجلس
األعلى في مواجهة التحديات وإيجاد صيغ واضحة للعمل ليتحول إلى مجرد اسم دون فاعلية.

التوصيات
ال يمكن فص و و وول مبادرة املجلس األعلى ملجالس املحافظات عن السو و ووياق السو و وويال و و و ي الذ أحدثته لقاءات ڤيي ّنا وض و و ورورة
االسو و و ووتجابة الس و و ووتحقاقاتها ،إال أن الحاجة التي أفرزها تراجع الدور املنوط بالهياكل السو و و ووياسو و و ووية الرس و و وومية للمعارضو و و ووة
ً
ً
وافة إلى أزمة الشو و وورعية املالزمة ملسو و وويرتها منذ البداية ّ
وترددها في العمل انطالقا من الداخل
ومؤس و و وسو و وواتها التنفيذية ،إضو و و
ومالمسووة احتياجات السووكان املحليين وتفعيل الحضووور اإلدار والتنفيذ والرقا ي لها ،ألسووباب ذاتية مرتبطة بها وأخر
موضوعية تتصل بموق الهيئات والقو املحلية املدنية والعسكرية منها واملوق اإلقليمي والدولي منها ،يضاف إلى ذلك
هواجس عدة منها ما يدور حول عدم فاعلية اإلطار الس و و وويالو و و و ي الجديد الذ أفرزته قمة الرياس لجهة قدرته على حيازة
االعتراف الوودولي والتمثيوول الحقيقي .حيووث دفعووت تلووك العواموول املجووالس املحليووة للبحووث عن إطووار نوواظم لعملهووا اإلدار
ً
والخدمي على املستو الوطني ،يكون قادرا على توظي الشرعية التي تتمتع بها للتأثير في املرحلة االنتقالية وما بعدها.
وترتبط قدرة املجلس األعلى ملجالس املحافظات على تحقيق فاعلية س و ووياس و ووية وخدمية بتماس و ووك بنيته الداخلية وتوافق
مكوناته على وض و و ووع إطار جامع وآليات واض و و ووحة لالمركزية اإلدارية تتيح للمجالس التعبير عن مص و و ووالح مجتمعاتها املحلية
ً
وتحقيقهوا ،فض و و و ووال عن مود قودرتهوا على تطوير العالقوة مع الهيئوات املودنيوة املوجودة على األرس وفق مبودأ التشو و و وواركية،
والتنسوويق مع فصووائل املقاومة الوطنية على املسووتو املحلي ،والتكامل مع الهيئة العليا للتفاوس على املسووتو السوويالو ي،
ويمكن تحقيق ما سبق من خالل:
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ا
أوال :حزمة اإلدارة والعالقات البينية
تهتم بتحديد ش ووكل العالقات البينية ض وومن مؤس وس ووة املجلس األعلى ملجالس املحافظات ،ووض ووع معايير التقييم والقبول
واألداء والقوانين الناظمة لعمل املجالس املحلية واستراتيجيات الحكم املحلي على املستو الوطني من حيث:
ً
 .1تطوير العالقات البينية بين املجالس املشو و و ووكلة للمجلس األعلى تدريجيا وفق مقتض و و و وويات الحالة الراهنة ووفق
ً
استراتيجية تبدأ بتنسيق العمل وصوال إلى تشكيل مؤسسة متكاملة؛
ً
ً
توافقا-وإدارتها ،ويتم ً
بناء على ذلك رس و و ووم
 .2تقييم فاعلية املجالس ومد قدرتها على تمثيل مجتمعاتها -انتخابا أو
االسو و و ووتراتيجية الشو و و وواملة وخططها التنفيذية لرفع املس و و و ووتو اإلدار والتمثيلي لها بهدف الحد من ظاهرة تعدد
املجالس؛
 .3تعزيز تماسووك وتجانس املجالس املحلية الرئيسووية ناملحافظات) والفرعية ناملدن والبلدات) التابعة لها ووضوووح
الهيكلية اإلدارية الناظمة لعملها؛
 .4تحديد ض و و وووابط وآليات وأنظمة عمل املجالس املحلية وذلك باعتماد القوانين التي تعزز اإلدارة املحلية والحكم
الرشيد؛
 .5تشكيل يرفة طوارئ مشتركة على املستو الوطني ملعالجة األزمات املتنوعة التي تواجه املجالس؛
ا
ثانيا :حزمة السياسة
والتي تهتم بتحديد شو و ووكل وأفق العالقة مع الهياكل الس و و ووياس و و ووية والتنفيذية القائمة والجهات الخدمية املوازية ومنظمات
املجتمع املدني املحلية والدولية وفصائل املقاومة الوطنية من حيث:
 .1وضو و و ووع ضو و و وووابط ومعووايير العالقووة مع الحكومووة املؤقتووة الحوواليووة أو الحكومووة االنتقوواليووة وفق محووددات القوانين
الناظمة ل دارة املحلية نالقانون  107وتعديالته) ،ووفق قدرة هذه الحكومة على االستجابة الحتياجات السكان
املحليين وعلى العمل مع املجلس األعلى ملجالس املحافظات؛
 .2إيجاد تفاهمات مع فص و و و ووائل املقاومة املحلية واإلدارات املدنية التابعة لها ،بهدف توحيد اإلدارة املدنية وتعزيز
الش و و و وراكة مع فص و و و ووائل املقاومة الوطنية من أجل حماية املرافق وتأمين عمل أنشو و و ووطة وعمل األجهزة الخدمية
وتأمين التدخل في األزمات وحماية السلم املجتمعي؛
 .3التعاون والتنس و و و وويق مع الهياكل والهيئات الثورية املدنية والهيئات املحلية األخر  ،األمر الذ يض و و و و ّويق الهوة بين
املنظومة املؤسسية والنمط اإلدار الذ يفرضه املجلس املحلي و ين املجتمعات املحلية؛
 .4اض و و و ووطالع املجلس األعلى بدور مجموعة الض و و و ووغط املحلية ص و و و وواحبة التأثير على الهياكل السو و و ووياسو و و ووية وأولوياتها
التفاوضووية وتشووكيل مكتب سوويالو ي تابع للمجلس األعلى يقوم بتنسوويق العالقة مع األجسووام السووياسووية واملكاتب
السياسية لفصائل املقاومة الوطنية ،بهدف وضع استراتيجيات سياسية مشتركة ورسم حدود العمل والتأثير؛
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 .6تحديد شكل وآليات التعامل مع املنظمات والجهات الدولية الفاعلة؛
 .7وض و ووع ض و وووابط ّ
تحد من انفراد بعض املجالس املحلية بتفاهمات وهدن محلية مع النظام بمعزل عن املص و وولحة
ً
الوطنية العليا وفي تعارس معها أحيانا.

خامتة
تكتس و و ووب مبادرة املجلس األعلى ملجالس املحافظات أهميتها من حيث الش و و ووكل كونها تهدف إلى تأطير هيئات الحكم املحلي
على املس و ووتو الوطني ،ومن حيث املض و وومون لجهة أنها تهدف إلى اعتماد معايير وطنية ل دارة والحوكمة الجامعة ،ورس و ووم
سو و و ويوواس و و و ووات موحوودة للتعوواطي مع الجهووات الووداعمووة ،ومن حيووث التوقيووت النعقووادهووا في مرحلووة مفصو و و ووليووة في توواريخ الثورة
الس و و ووورية تس و و ووتدعي حض و و ووور املجتمعات املحلية وإش و و وراكها في رس و و ووم معالم املرحلة االنتقالية على املسو و ووتويين الس و و وويالو و و ي
واإلدار  ،وعدم تهميش و ووها العتبارات ومص و ووالح دولية أو إقليمية أو العتبارات ومص و ووالح جهات وقو داخلية موجودة على
ً ً
السوواحة السووورية ،وإذ تشووكل املبادرة مؤشورا مهما على بروز الدور السوويالو ي للمجالس إضووافة ملا تمارسووه من دور خدمي،
ف ن تطورها مرهون بقدرة املجلس األعلى على توحيد رؤية املجالس وإيجاد اآلليات التي تمكنها من مواجهة التحديات التي
تعترس تعزيز دورها في املرحلة الحالية واالنتقالية وهو ما يمكن العمل عليه من خالل تبني عدة توصو و و وويات تقع في حزمتي
السياسة والعالقات واإلدارة.
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