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ث ووفقاً لبحث أأجريیناهه مؤخراا٬ً، ال تزاالل االمجالس االمحليیة في االمناططق االتي تسيیطر عليیهھا االمعاررضة في محافظة ددررعا  في مرحلة بداائيیة من حيی
ً لهھجماتت االنظامم االسورريي االمست مرةة وواالتي االتنميیة وواالقدررااتت. وويیعودد ذذلك لعدةة أأسبابب منهھا أأنن هھھھذهه االمجالس وواالمناططق االتابعة لهھا ما تزاالل هھھھدفا

تستهھدفف االبنيیة االتحتيیة لجميیع االمناططق االتي تسيیطر عليیهھا االمعاررضة. أأما مجالس ووهھھھيیئاتت االحوكمة االمحليیة نفسهھا فهھي تعاني من اانعداامم 
ى االشفافيیة وو محدوودديیة ووعدمم اانتظامم مصاددرر االتمويیل مما يیؤثر سلباً على قدررتهھم على تقديیم االخدماتت؛ أأضف إإلى ذذلك ااستمرااررهھھھم باالعتمادد عل

تستمر هھھھذهه االمعوقاتت على االرغم من  تحولل االعديید من االكيیاناتت االبنيیة االتحتيیة االتي يیسيیطر عليیهھا االنظامم االسورريي لتقديیم االخدماتت االمعقدةة. 
تم االماضيیة إإلى مجالس إإددااررةة محليیة٬، وواالكم االكبيیر نسبيیاً من االتمويیل االذيي  18ااإلغاثيیة وومنظماتت االمجتمع االمدني االمحليیة على مدىى ااألشهھر االل

صرفهھ من قبل مجلس محافظة ددررعا مقاررنةً مع مجالس االمحافظاتت ااألخرىى. 

ووتشيیر ااألبحاثث االتي أأجريیناهھھھا  إإلى عدمم قدررةة االمجالس االمحليیة في معظم االحاالتت على تجاووزز هھھھيیكليیاتهھا ااألساسيیة كمنظماتت وومجموعاتت 
لى عجز االعديید من االمجالس االمحليیة في ددررعا على تأميین االتمويیل إإغاثيیة إلتمامم عمليیة االتحولل إإلى مجالس محليیة مؤهھھھلة. وويیعزىى هھھھذاا االوضع  إإ

حوكمة االالززمم لتنفيیذ براامج وومشارريیع تلبي ااالحتيیاجاتت االمحليیة. مما يیعكس أأنن هھھھذهه االمجالس االمحليیة غالباً ما تنشأ كهھيیئاتت إإغاثيیة بدوونن ووضع اال
كهھدفف بعيین ااالعتبارر. 

٬، لوحظ بعض االتحسن في مقداارر االتمويیل االمتاحح لجهھودد ااإلغاثة االمحليیة. وومع ذذلك٬، 2013بعد تأسيیس مجلس محافظة ددررعا في تموزز/يیوليیو 
تشكيیل ووبناًء على شهھاددااتت ممن قمنا بمقابلتهھم الجرااء هھھھذاا االبحث٬،  لم يیترجم هھھھذاا االتحسن في االتمويیل إإلى تحسن في فعاليیة ااألنشطة ااإلغاثيیة. ف

محافظة ددررعا قد حد من اانتشارر ووتأثيیر جهھودد ااإلغاثة: فاختيیارر االمستفيیديین من  االعديید من االمجالس االمحليیة من  مجموعاتت على صلة بمجلس
عضاء ألجهھودد ااإلغاثة وو االمشارريیع االممولة ال يیقومم على تقيیيیم ااالحتيیاجاتت بقدرر ماهھھھو جزء من عمليیة محاباةة شخصيیة وو أأيیديیولوجيیة 

ً من مجالس االمحافظاتت ااألخرىى في سورريیة من مجموعاتت معيینة. عالووةةً على ذذلك٬، ووعلى االرغم من كونن مجلس محافظة ددررعا أأك ثر نجاحا
قدرر في ددررعا  مما يیحد من قدررتهھ على االتأثيیر ألحيیث مجموعع االمبالغ من ااألمواالل االتي قامم بتوززيیعهھا٬، إإال أأنن االمجلس ليیس االممولل االوحيید أأوو اا

على االكيیاناتت االمحليیة ااألخرىى مثل االجماعاتت االمسلحة. 

كيین فيیما يیتعلق بشرعيیة مجلس محافظة ددررعا تأثر  بالقيیودد االتي فرضت على االمشارركة في اانتخابب االمجلس لقد الحظنا أأيیضاٌ أأنن ررأأيي االمشارر
يیديیولوجيیة ااإلقصائيیة على االمجلس.  أأال أأنن ألررددنن؛ وواالتأثيیر  االكبيیر إلحدىى االجهھاتت ااألفي ووقت سابق؛ ووكونن االمجلس موجودد خاررجج ددررعا في اا

االتي تم تطويیرهھھھا لحصولل هھھھذهه ااالنتخاباتت قد تكونن ساهھھھمت بتحسيین اانطباعاتت ااألهھھھالي وواالمهھتميین ااالنتخاباتت االجديیدةة ووااإلررشاددااتت االتنظيیميیة 
عن مجلس محافظة ددررعا.

ي أأخيیًراا٬،  ما يیزاالل االنظامم االسورريي يیحكم سيیطرتهھ االعسكريیة على عددد من االمناططق  االهھامة ااسترااتيیجيیا٬ً، هھھھذاا باإلضافة لهھجماتهھ االمستمرةة االت
لمحليیة وو االبنيیة االتحتيیة االخدميیة في االمناططق االتي تسيیطر عليیهھا االمعاررضة. وونتيیجة لذلك ال تزاالل االعديید من االمناططق تستهھدفف كيیاناتت االحوكمة اا

االخاضعة لسيیطرةة االمعاررضة تعتمد على شبكاتت االدوولة لتوفيیر االكهھرباء وو االميیاهه٬، ووفي حالل عدمم قدررتهھم على ااستخداامم االبنيیة االتحتيیة االتي 
يیعجزوونن عن تقديیم هھھھذهه االخدماتت بشكل كامل٬،  مما يیحولل ددوونن تطويیر هھھھيیاكل إإددااررةة محليیة مستقلة تتمتع بالمصدااقيیة  يیسيیطر عليیهھا االنظامم فإنهھم

 وواالشرعيیة  وواالقدررةة على توفيیر االخدماتت ااألساسيیة لألهھھھالي.

هھھھداافف االتقريیرأأ

هھ االتحديید يیركز االتقريیر االحالي على يیقدمم هھھھذاا االتقريیر لمحة موجزةة عن حالة االحوكمة على االصعيید االمحلي في محافظة ددررعا. ووعلى ووج
أأددااء االمجالس االمحليیة وومجلس محافظة ددررعا٬، ووذذلك لتقيیيیم كيیاناتت االحوكمة على مستوىى االمحافظة وواالبلدااتت وواالقرىى.  يیعتمد هھھھذاا االتقريیر 

حت سيیطرةة لدررااسة ووتقيیيیم كيیاناتت االحوكمة في االمناططق االوااقعة ت 2014على مواادد مستقاةة من بحث أأعدددناهه في نيیسانن/إإبريیل 
مشارركاً على صلة ووددرراايیة بوااقع  كيیاناتت االحوكمة في محافظة ددررعا.  باإلضافة لذلك  50االمعاررضة. حيیث أأجرىى باحثونا مقابالتت مع 

االبيیاناتت وواالمعلوماتت االوااررددةة ووهھھھنا يیجب أأنن ننوهه إإلى أأنن . 2013مقابلة أأجرااهھھھا باحثونا لبحث سابق في أأيیلولل/سبتمبر  25تم االعوددةة لل
تقريیر كانت صحيیحة في ووقت إإعداادد االبحث٬، وولكن نظرااً للتطوررااتت االسريیعة  االحاصلة في سورريیا فإنن بعضهھا قد يیكونن تغيیر في هھھھذاا اال

لمزيید من االمعلوماتت حولل هھھھذاا االتقريیر٬، يیرجى االتوااصل معنا على االبريید ااإللكترووني االتالي:  . ننآلاا
syria@integrityresearch.com  

محافظة ددررعا: االسيیاقق ووتارريیخ االنزااعع 

بلغ عددد سكانن محافظة ددررعا قبل ااالنتفاضة ما يیقارربب االمليیونن نسمة.  ووتتألف االمحافظة من ثالثث مناططق (ددررعا٬، االصنميین٬، إإززررعع) 
بل ااالنتفاضة حواالي مئة أألف نسمة. مقاططعة فرعيیة. مديینة ددررعا هھھھي أأكبر مديینة في االمحافظة ووقد بلغ عددد سكانهھا ق 17تنقسم إإلى 

ووحتى ووقت قريیب كانت محافظة ددررعا منطقة ززررااعيیة خصبة وومنتجة تصدرر االفوااكهھ وواالخضرووااتت االطاززجة لألررددنن ووبعض ددوولل 
االخليیج.وو على االرغم من االقصف االمستمر ووغيیابب ااإلعاناتت االزررااعيیة االمعتاددةة٬، ال تزاالل محافظة ددررعا قاددررةة على تصديیر االمحاصيیل  

ااألررددنن في حالل فتح االحدوودد  أأمامم االصاددررااتت من مناططق االمعاررضة. إإلى 

ووذذلك بعد قيیامم ااألمن االسورريي باعتقالل مجموعة من االتالميیذ   2011شهھدتت ددررعا ااالحتجاجاتت االكبرىى ااألوولى ضد االنظامم االسورريي 
ضة لموااجهھة مسلحة ااررتفعت االسويیة ووتعذيیبهھم بتهھمة كتابة شعاررااتت تطالب بإسقاطط االنظامم االسورريي. وومع تطورر االوضع ووتحولل ااالنتفا

ااستولى مقاتلو  2012االتنظيیميیة لمجموعاتت االمقاوومة االمسلحة في االمحافظة تحت مظلة االجيیش االسورريي االحر٬، ووفي آآذذاارر/ماررسس 
االمعاررضة على ددررعا االبلد مما أأددىى إإلى رردد االنظامم بقصف مكثف على االمنطقة ووتصعيید االموااجهھة بيین قوااتت االنظامم وواالمعاررضة في 

ع أأنحاء االمحافظة. وومع االتصعيید ااتسعت ررقعة االمناططق االوااقعة تحت سيیطرةة االمعاررضة لتمتد لمعظم االمناططق االجنوبيیة في محافظة جميی
ددررعا في ووقت إإعداادد هھھھذاا االبحث.
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ً للنظامم االسورريي لقربهھا من االحدوودد مع كل من إإسراائيیل ووااألررددنن٬، وو في حالل تمكن االمعاررضة من  ددررعا محافظة هھھھامة ااسترااتيیجيیا
مر سيیشكل تهھديیدااُ ألاالسيیطرةة على االطريیقيین االرئيیسيیيین االلذاانن يیربطانن االمعبر االحدوودديي االوااقع تحت سيیطرةة االنظامم مع ددمشق فهھذاا اا

ُ لسيیطرةة االنظامم االسورريي على االعاصمة. ووبسبب هھھھذهه ااألهھھھميیة ااالسترااتيیجيیة ال يیزاالل االنظامم االسورريي يیستثمر االكثيیر من قوااتهھ  حقيیقيیا
محافظة.وومؤسساتهھ االخدميیة في اال

يیختلف االمشهھد االسيیاسي وواالعسكريي في ددررعا إإلى حد كبيیر عن باقي االمحافظاتت االسورريیة.  فبيینما تتوااجد االجماعاتت االسلفيیة مثل جبهھة 
ووغيیرهھھھا في بعض أأررجاء االمحافظة٬، إإال أأنن ددررعا  من االمحافظاتت االقليیلة االتي لم تتوحد فيیهھا االقوىى االسلفيیة كما حصل في   1االنصرةة

ماليیة. ووبعكس باقي االمحافظاتت االسورريیة٬، ما تزاالل  االقوااتت االسلفيیة االناشطة في ددررعا تعمل تحت سيیطرةة جماعاتت االجيیش االمحافظاتت االش
االسورريي االحر االمحليیة مما يیعني أأنن نفوذذهھھھا االسيیاسي ما يیزاالل محدووددااً. وولكن٬، ووبحسب االمشارركيین٬، فمن االممكن جدااً أأنن يیتغيیر هھھھذاا االحالل 

تت االمسلحة االبديیلة وومؤسساتت ووكيیاناتت االحوكمة في االمحافظة.إإذذاا لم يیتم ددعم ووتعزيیز االجماعا

االحوكمة في محافظة ددررعا

نناقش في هھھھذاا االتقريیر مستويیيین من هھھھيیاكل ااإلددااررةة وواالحوكمة االموجوددةة في محافظة ددررعا: 
يیة. كال االنوعيین مستوىى االمحافظة (مجلس محافظة ددررعع)اا٬، ووعلى مستوىى أأصغر في االقرىى وواالبلدااتت من خاللل مجالس ااإلددااررةة االمحل 

من  كيیاناتت ااإلددااررةة االمحليیة تشكل من خاللل مجموعة فريیدةة من االتأثيیرااتت االمحليیة ووكل منهھا يیوااجهھ تحديیاتت مختلفة تتعلق بتوفيیر 
 خدماتت ااإلغاثة أأوو االحوكمة ااألساسيیة.

 مجلس محافظة ددررعا

خرىى في االمحافظة٬، وولدعم مأسسة آآليیاتت االحوكمة ألاا مجالس االمحافظاتت مصممة لتسهھيیل تمريیر ووتوززيیع االتمويیل إإلى االمجالس االمحليیة
ددااخل هھھھذهه االمجالس. ووكما هھھھو االحالل مع االمجالس االمحليیة٬، مايیزاالل نجاحح مجالس االمحافظاتت في توفيیر االدعم وواالخدماتت وو آآليیاتت حوكمة 

نن.   آلبديیلة عن مؤسساتت االنظامم االسورريي محدووددااً حتى اا

في االقاهھھھرةة لتوفيیر آآليیة مبسطة لتمويیل االمجالس االمحليیة االناشئة في جميیع أأنحاء  2013أأنشئ مجلس محافظة ددررعا في تموزز/يیوليیو  
ددررعا وولمساعدةة االمجموعاتت ااألخرىى االفاعلة في االمحافظة على االتطورر لتصبح جزءااً من منظماتت االحوكمة في االمحافظة. عمليیة 

مر االتأسيیسي االذيي عقد خاررجج سورريیا٬، فقد ااعترضت تشكيیل مجلس محافظة ددررعا كانت إإشكاليیة منذ االبداايیة وويیتضح ذذلك من خاللل االمؤت
مندووباً في ددررعا من مغاددررةة سورريیا عبر االحدوودد  80من أأصل  78االسلطاتت ااألررددنيیة على اانعقادد االمؤتمر على  أأررااضيیهھا وومنعت 

االمفرووضة على ااألررددنيیة لحضورر االمؤتمر. ووعلى االرغم من قيیامم هھھھؤالء االمندووبيین بالتصويیت عبر سكايیب مما خفف من ووططأةة االقيیودد 
االحضورر إإلى حد ما٬، إإال أأنن ذذلك لم يیمنع االكثيیريین من اانتقادد االمجلس ووسويیة االتمثيیل في

االديین ااإلصالحيیيین االلذيین فراادد االلذيین يیتبنونن قرااءةة حرفيیة للنصوصص االديینيیة وويیرفضونن نهھج بعد علماء ألمصطلح سلفي االمستخدمم في هھھھذاا االتقريیر يیشيیر للمجموعاتت وواا �
يیعتمدوونن منهھجاً أأكثر مروونة من االمصاددرر االديینيیة
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رراابطة أأهھھھل حورراانن: االتأثيیر وواالتمويیل 

ً في مجلس محافظة ددررعا. تم تأسيیس االراابطة من قبل أأفراادد من جنوبب سورريیا  ممن ااضطروواا  لعبت رراابطة أأهھھھل حورراانن ددووررااً قيیادديیا
لتركك االبالدد خاللل حملة االنظامم االسورريي على جماعة ااإلخواانن االمسلميین في االثمانيیناتت وواالتسعيیناتت من االقرنن االماضي. تشكلت االراابطة 

تركز االراابطة نشاططهھا حصرااً  في منطقة حورراانن. ووقد ذذكر  في بداايیة االنزااعع االحالي للتعامل مع ااالحتيیاجاتت ااإلنسانيیة تحديیدااً حيیث
ونن ووجودد صالتت قويیة تربط االراابطة مع ااالئتالفف االوططني وو مع قطر نتيیجةً ألصولهھا االفكريیة وواالتنظيیميیة. ووقد  أأصبحت االمشاررك

االراابطة معرووفة ددااخل محافظة  لفاعليیتهھا في اايیصالل ووتوززيیع االمساعدااتت ااإلغاثيیة حيیث تفوقت على باقي االمنظماتت االناشطة في جميیع 
.م االراابطة من ااتهھاماتت متزاايیدةة بالمحسوبيیة  وواالتحيیز ااأليیديیولوجيأأنحاء منطقة حورراانن. وومع ذذلك فلم تسل

ً لشرعيیة وومصدااقيیة االمجلس. فقد لعب  االعديید ممن قمنا بمقابلتهھم تحدثواا عن تأثيیر االراابطة على مجلس محافظة ددررعا باعتباررهه تحديیا
تأسيیس االمجلس  وواالتي حدددتت أأسس االمشارركة في  االعديید من أأعضاء االراابطة االرئيیسيیيین ددووررااً في أأنشطة االلجنة االتحضيیريیة االتي سبقت

ااالنتخاباتت االتي  شكلت مجلس محافظة ددررعا. هھھھذاا االدوورر ررسخ نفوذذ االراابطة في االمجلس ووخاصةً في االلجنة االتنفيیذيیة االتي تعتبر أأقوىى 
. هھھھذاا  2بطة أأهھھھل حورراانن%  من أأعضاء االلجنة االتنفيیذيیة هھھھم أأعضاء في رراا 75هھھھيیئاتت صنع االقراارر في االمجلس. تشيیر االدالئل إإلى أأنن 

االتأثيیر أأددىى إإلى قيیامم بعض االمجالس االمحليیة بمقاططعة مجلس االمحافظة لفترةة ووجيیزةة مما أأددىى الحقًا  لتوززيیع االتمويیل بشكل أأكثر عداالة. 
على ووبالتالي يیبدوو أأنن نفوذذ  االراابطة ضمن مجلس محافظة ددررعا  قد إإددىى إإلى اانعداامم االثقة في حيیادد االمجلس ,ووإإضعافف قدررةة االمجلس 

االتعامل مع االمجالس االمحليیة مما جعل بعض  االمجالس االمحليیة ترغب بكيیانن أأكثر تمثيیالً على مستوىى االمحافظة.

قدمم مجلس محافظة ددررعا تمويیالً وومساعدااتت في جميیع أأنحاء االمحافظة أأكثر من أأيي مجلس محافظة آآخر في سورريیا. ووقد أأشارر 
-1االمشارركونن أأنهھ قد تم إإنفاقق ووتوززيیع حواالي  مليیونن ددووالرر أأمريیكي من االمساعدااتت.  مع ذذلك ووعلى االرغم من هھھھذاا االمستوىى من   1.5

االتمويیل ااإلغاثي٬، فمجلس محافظة ددررعا ليیس في االوااقع أأكبر االمانحيین في االمحافظة. فمجموعاتت وومنظماتت مثل رراابطة أأهھھھل حورراانن 
-7ى سبيیل االمثالل٬، ااستطاعت االراابطة جمع  يیتواافر لهھا تمويیل من مجموعة من االمصاددرر أأكبر بكثيیر من ااحتيیاططيیاتت االمجلس. عل  8 

. 2014ماليیيین ددووالرر في مؤتمر ووااحد فقط للمانحيین في إإسطنبولل  في عامم

ووعالووةة على ذذلك٬، على االرغم من عالقاتهھا  ووتأثيیرهھھھا االقويي على مجلس محافظة ددررعا ٬،فإنن االعديید من هھھھذهه االمجموعاتت تقدمم االجزء 
ل االمجلس. وو تشيیر االدالئل إإلى أأنن رراابطة أأهھھھل حورراانن وو غيیرهھھھا من االمنظماتت االمشابهھة تعمد ااألكبر من االتمويیل ااإلغاثي خاررجج هھھھيیاك

لتوززيیع االتبرعاتت بهھذهه االطريیقة في جميیع أأنحاء االمحافظة لرفع شعبيیتهھم ووررأأسس مالهھم االسيیاسي بيین االسكانن. ووقد تمت ااإلشاررةة إإلى أأنن 
على ااالنضمامم لهھا٬، حيیث عمدوواا لتقديیم منح ددررااسيیة ووغيیرهھھھا من االحواافز رراابطة أأهھھھل حورراانن قد عمدتت لتقديیم حواافز لتشجيیع أأبناء ددررعا 

على أأساسس ااالنتماء ااأليیديیولوجي  بدًال من االحاجة أأوو مستوىى االمشارركة االثورريیة.

2 تجدرر ااإلشاررةة إإلى أأنن االجمعيیة االعامة أأكثر تمثيیالً من االلجنة االتنفيیذيیة
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يیظهھر في مقابل االتمويیل وواالحواافز تطالب االراابطة أأعضائهھا٬، االذيین يیشترطط أأنن يیكونواا من االمسلميین االسنة االملتزميین٬، بالوالء االمطلق. وو 
أأنن تنامي سلطة رراابطة أأهھھھل حورراانن في ااألشهھر ااألخيیرةة٬، ووااززدديیادد حجم نفوذذهھھھا قد نفر ووأأبعد االكثيیر من االنشطاء االمحليیيین ووأأعضاء  

أأشادد االعديید من ااإلعالميیيین وونشطاء  2013االمجالس االمحليیة. فعلى سبيیل االمثالل٬، في بحثنا االسابق عن محافظة ددررعا في أأووااخر 
االعلمانيیيین بالراابطة  لقدررتهھا على تمويیل مشرووعاتت إإغاثيیة تحتاجهھا االمحافظة بشدةة٬، وولم يیعتبر أأيي منهھم نفوذذ منظماتت االمجتمع االمدني 

ووتأثيیر االراابطة على مجلس محافظة ددررعا بأنهھ مشكلة. عندما االتقيینا بنفس االناشطيین ووااإلعالميیيین لبحثنا هھھھذاا بعد ما يیقارربب االعامم وونصف 
لدوورر ووأأددااء وونفوذذ االراابطة. ووجدنا أأنهھم قد أأصبحواا أأكثر اانتقاددااً 

 ددااء:ألمجلس محافظة ددررعا ووتحديیاتت االشرعيیة وواا

ااحتيیاططيیاتت االمجلس االمتوااضعة نسبيیا٬ً، عند قيیاسهھا  بالجهھاتت االمانحة ااألخرىى االعاملة في االمحافظة٬، تحد من قدررةة االمجلس على تقديیم 
االتمويیل إإلى االمجالس االمحليیة من خاللل منظمة ووااحدةة  نفسهھ كورريیث شرعي لمؤسساتت االدوولة. ووبالمثل٬، فإنن عدمم االقدررةة على توفيیر

يیؤدديي إإلى تفاقم ااالنقساماتت االقائمة بيین االكيیاناتت االمحليیة وويیحولل ددوونن تطويیر االحوكمة على االصعيید االمحلي لتصبح أأكثر تماسكاً ووتراابطاً 
حافظة ددررعا يیقيید أأددااء مجلس االمحافظة في محافظة ددررعا. أأضف إإلى ذذلك أأنن ااستهھداافف االنظامم االسورريي االمستمر للمنظماتت االناشئة في م

. كما تسهھم االرقابة االصاررمة على االحركة عبر االحدوودد من قبل االسلطاتت ااألررددنيیة بوضع مزيید من االعواائق أأمامم االمجلس. فباإلضافة إإلى 
ددااخل االمجالس االمحليیة  ررددنيیة للحد من قدررةة ااألفراادد االعامليینألعرقلة عمليیة إإيیصالل مواادد ااإلغاثة٬، أأددتت االرقابة االمشدددةة على االحدوودد اا

االناشئة في ددررعا على االتأثيیر على مجلس االمحافظة (االذيي ال يیزاالل مقرهه في ااألررددنن)٬، ووبالتالي االحد من ررفع سويیة االتمثيیل ددااخل 
االمجلس.

لة في ددررعا. لكن على االرغم من هھھھذهه ااالنتقاددااتت االقويیة االموجهھة للمجلس٬، فاليیزاالل يیعتبر االتنظيیم ااألصلح لدعم تطويیر آآليیاتت حوكمة فعا
وولويیاتت لتحسيین مجلس محافظة ددررعا:ألووبحسب االمشارركيین فا

-  2013اانتخاباتت جديیدةة بمشارركة االناخبيین ددااخل ددررعا االذيین تم ااستبعاددهھھھم من ااالقترااعع في تموزز/يیوليیو 

- نقل مقر االمجلس من إإرربد في ااألررددنن إإلى محافظة ددررعا 

 مجالس ااإلددااررةة االمحليیة

 :االنشأةة٬، االشركاء وواالتمويیل

تعتبر االمجالس االمحليیة االنوااةة االرئيیسيیة للحوكمة على االصعيید االمحلي في االقرىى وواالبلدااتت االتي تسيیطر عليیهھا االمعاررضة  االسورريیة. ووقد 
لتصبح االنموذذجج االذيي يیعتمد عليیهھ ااالئتالفف االوططني لتطويیر االحوكمة على   2012وولى في رريیف ددمشقألبرززتت هھھھذاا االمجالس للمرةة اا

اً لهھذاا االنموذذجج من االمفترضض أأنن يیتم تشكيیل االمجالس االمحليیة عن ططريیق ااالنتخابب٬، بالرغم من تعذرر حصولل هھھھذهه االمستوىى االمحلي. ووووفق
حيیانن. عاددةةً ما تحويي االمجالس االمحليیة مكاتب وولجانن مسؤوولة عن توفيیر االخدماتت ااألساسيیة وواالمعقدةة مثل توفيیر ألااالنتخاباتت في معظم اا

دلل٬، وواالتعليیم. إإال أأنن هھھھذهه االمكاتب ووااللجانن غالباً ما تكونن موجوددةة ااسميیاً فقط لتعذرر توفيیر االخدماتت االماء وواالكهھرباء وو االدفاعع االمدني٬، وواالع
يیتوقع من هھھھذهه االمجالس االمحليیة أأنن تمثل جميیع االكيیاناتت االمعاررضة االتي ظظهھرتت في سيیاقق االصرااعع االسورريي مثل بسبب نقص االتمويیل. 

. فمن االمفترضض أأنن تكونن االمجالس االمحليیة 3االلجانن االطبيیة٬، وواالمكاتب ااإلعالميیة٬، ووااللجانن وواالمجموعاتت ااإلغاثيیة٬، وواالمجالس االثورريیة
للجانن االخدميیة االمعاررضة لوضع ااألساسس لدوولة جديیدةة على االرغم من محدوودديیة هھھھذهه مؤسساتت شاملة تندمج فيیهھا جميیع االمجموعاتت وواا

االكيیاناتت بسبب نقص االتمويیل االالززمم لسيیر ااألساسيیة. 
االشركاء االمحليیيین٬، خاصة االجماعاتت االمسلحة٬، يیكتسبونن أأهھھھميیة خاصة  لكيیاناتت االحوكمة على االمستوىى االمحلي وو لعمليیاتت ااإلغاثة 

ا. ووبحسب االمشارركيین تعتبر ووحدااتت االجيیش االسورريي االحر االمحليیة  االجهھاتت االفاعلة االسيیاسيیة ااألساسيیة على ووتقديیم االخدماتت في ددررع
ااألررضض وواالمجالس االمحليیة تعكس االديیناميیاتت ااالجتماعيیة وواالسيیاسيیة االمحليیة. حيیث تم تجزئة االسلطة بيین االجماعاتت االمسلحة االمتنافسة٬، 

س االمحليیة.وويینعكس هھھھذاا االوضع على أأددااء ووفعاليیة االمجال

ً ددااخل االمجالس االمحليیة. فقد تم إإنشاء  االعديید من  باإلضافة للمجموعاتت االمسلحة٬، تلعب االعائالتت االنافذةة في االمنطقة تلعب ددووررااً هھھھاما
اتت االكيیاناتت ااإلغاثيیة٬، االتي تطوررتت لتصبح مجالس محليیة الحقا٬ً، لتوفيیر تمثيیل للعائالتت االنافذةة  في ظظل غيیابب االقدررةة على إإجرااء اانتخاب

ً في ظظل ااستحالة تفعيیل آآليیاتت أأفضل  عامة. هھھھذهه ااألجوااء تسهھم بالحد من االشفافيیة وواالتمثيیل االمتوااززنن ددااخل االمجالس االمحليیة ٬، خصوصا
في ظظل ااستمراارر االقصف االجويي االذيي يیشكل تهھديیدااً مستمرااً لهھذاا االنوعع من االتجمعاتت وواالنشاططاتت االالززمة لرفع سويیة االتمثيیل في 

االمجالس االمحليیة. 

ي بداايیة االنزااعع في ددررعا٬، وو قبل  سيیطرةة قوااتت االمعاررضة على مناططق كبيیرةة  ددااخل  االمحافظة وونزووحح عددد كبيیر من االسكانن٬، كانت ف
مستويیاتت محدووددةة من االمواارردد االماليیة كافيیة لتغطيیة أأنشطة ااإلغاثة. ووجاءتت هھھھذهه االمواارردد في االغالب من االتبرعاتت االصغيیرةة من ااألهھھھالي 

ااشتداادد حدةة االقتالل ووتزاايید ااالحتيیاجاتت ااإلنسانيیة فقد توسعت االشبكاتت ااإلغاثيیة االناشطة ددااخل ددررعا ووسعت   . وولكن مع 4وواالمغتربيین

3 كبر من نشاططاتت ووخدماتت االمجالس.ألتقومم هھھھذهه االكيیاناتت االتي تشكلت قبل االمجالس االمحليیة بالكم اا �

4 ددررعا معرووفة بالصالتت االقويیة بيین أأبنائهھا وو مغتربيیهھا في ددوولل االخليیج ووأأوورربا. ذذكر االمشارركونن أأنهھ  �
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ً إلددخالل االمساعدااتت وواالتمويیل.  لتوفيیر االمساعدااتت ااألساسيیة إإلى االمجتمعاتت االمحتاجة٬، ووذذلك باستخداامم االحدوودد ااألررددنيیة معبرااً ررئيیسيیا
نن ااإلغاثة في جميیع أأنحاء االمحافظة بالتحولل لمجالس محليیة. وولكن االمشارركيین ااعتبروواا أأنن ٬، بدأأتت لجا2013ااعتباررااً من منتصف عامم 

حيیانن. فالمجالس االمحليیة ما تزاالل تقومم بنفس االمهھامم ااإلغاثيیة ااألساسيیة كما كانت ألهھھھذاا االتغيیيیر  لم يیكن إإال تغيیيیرااً شكليیاً فقط في كثيیر من اا
اادد ددااخل هھھھذهه االكيیاناتت. ووقد عزىى االمشارركونن االداافع لهھذاا االتغيیيیر  االشكلي إإلى االرغبة من قبل  أأضف إإلى ذذلك أأنن االتمثيیل االمحلي لم يیزدد

في تأميین مستويیاتت أأعلى من االتمويیل من مجلس محافظة ددررعا االذيي تشكل  حديیثاً.

االكيیاناتت االتي حيیث عمد مجلس محافظة ددررعا٬، ررغبةً منهھ في تعزيیز االحوكمة ددااخل االمنظماتت االمحليیة٬،  إإلى إإعالنن أأنهھ  سيیمولل حصرااً  
 لهھا هھھھيیاكل االرسميیة (االكيیاناتت االتي يیتبع لهھا عددد من االمكاتب٬، حتى لو لم تكن هھھھذهه االمكاتب ناشطة حاليیاً.) باإلضافة لذلك ااشترطط االمجلس

قل على شهھاددااتت تعليیم أأساسي. هھھھذاا ااإلعالنن ساهھھھم بتساررعع إإنشاء االمجالس االمحليیة ألأأنن يیكونن أأعضاء االمجالس االمحليیة حاصليین على اا
وواالمناصب في ددااخلهھا٬، وولكن لم يیراافقهھ ززيیاددةة كبيیرةة في االتمويیل االمطلوبب للسماحح لهھذهه االمجالس بالعمل  بشكل صحيیح. ووأأشارر  بعض 
االمشارركيین إإلى أأنن بعض االتمويیل للمجالس االمحليیة من مجلس االمحافظة يیعتمد على االعالقاتت االشخصيیة٬، سوااء مع االمجلس أأوو  مع 

 االحاالتت٬،  يیبدوو أأنن تواافر االتمويیل من مجلس محافظة ددررعا قد أأثر سلباً على ااالستجابة وواالمساءلة.رراابطة أأهھھھل حورراانن. في مثل هھھھذهه 

تغيیر مصاددرر االتمويیل ووتأثيیر االمانحيین:

هھھھذهه االزيیاددةة في حجم ااإلغاثة خلقت حاجة حقيیقيیة إإلى مزيید من االتنظيیم٬، سوااء ددااخل االشبكاتت االتي سهھلت نقل االسلع عبر االحدوودد٬، أأوو  
ااإلغاثيیة االتي تقومم بتوززيیع االمساعدااتت ددااخل ددررعا.  لقد توصل باحثيینا  إإلى أأنن نسبة كبيیرةة من االتمويیل لهھذهه االمساعدااتت ال االكيیاناتت 

تزاالل تأتي من أأفراادد يیقومونن بإررسالل االدعم لقرااهھھھم ووبلدااتهھم. وومع ذذلك٬، فهھناكك عددد من االجهھاتت االمانحة االتي لهھا مصلحة في توززيیع 
ا حفز إإضفاء االطابع االرسمي على شبكاتت االتوززيیع الستيیعابب االكميیاتت االمتزاايیدةة من االمساعدااتت. أأكبر االمساعدااتت للمحافظة ككل٬، مم

االجهھاتت االمانحة هھھھي جماعاتت دديینيیة محافظة مثل رراابطة أأهھھھل حورراانن االمذكوررةة أأعالهه.  

ً بالمقاررنة مع مناططق أأخرىى في سو رريیة ووما تزاالل قوتهھا محدووددةة أأما االمجموعاتت االسلفيیة فما يیزاالل توااجدهھھھا في محافظة ددررعا ضعيیفا
ً للرقابة االمشدددةة االتي تفرضهھا االحكومة ااألررددنيیة على حدووددهھھھا ألمقاررنةً بقوةة  مجموعاتت االجيیش االحر االمحليیة. وويیعزىى هھھھذاا اا مر جزئيیا

يیة االكبيیرةة٬، حيیث مع سورريیا مقاررنةً بالحدوودد في شمالل االبالدد . وومع ذذلك فقد بدأأ نفوذذ جبهھة االنصرةة بالتزاايید ااعتماددااً على موااررددهھھھم االمال
بدؤؤوواا بفرضض سلطتهھم من خاللل محاكهھم االشرعيیة وواالتي بدأأتت بإصداارر أأحكامم بحق قاددةة محليیيین نافذيین.

 معوقاتت االحوكمة في ددررعا

هھھھداافف٬، فعمليیة ددمج هھھھذاا االخليیط من االمجموعاتت ألكانن االقصد من إإنشاء ووتوططيید االمجالس االمحليیة في جميیع أأنحاء ددررعا تحقيیق عددد من اا
ووكيیاناتت االمجتمع االمدني االمحليیة االتي ظظهھرتت في بداايیة االنزااعع هھھھدفت لتحويیل هھھھذهه االمجموعاتت االكيیاناتت لهھيیاكل حوكمة قاددررةة ااإلغاثيیة 

على توفيیر مساعدااتت إإغاثيیة أأفضل على نطاقق ووااسع في االمدىى االقصيیر٬، ووغيیرهھھھا من االخدماتت في نهھايیة االمطافف. ووكانن االهھدفف من 
إإجرااء عمليیاتت تقيیيیم ااالحتيیاجاتت في جميیع أأنحاء االمحافظة٬، تحسيین تنظيیم توززيیع ااإلغاثة٬، إإلغاء  تشكيیل هھھھذهه االهھيیاكل أأنن تكونن قاددررةة على

االحاجة للوسطاء من مختلف االجنسيیاتت االمسؤووليین عن االنهھب من االمعوناتت ااإلغاثيیة٬،؛ وواالعمل بفعاليیة للحصولل على االمزيید االمساعدااتت 
يیيیر توسيیع االخدماتت االمقدمة للمجتمعاتت االمحليیة من خاللل كيیاناتت االحوكمة من االخاررجج. باإلضافة إإلى ذذلك٬، كانن االقصد من هھھھذاا االتغ
االمحليیة وو ززيیاددةة مستويیاتت االتمثيیل ددااخل االمجالس االمحليیة. 

نن٬،  فالكيیاناتت ااإلغاثيیة ووااإلدداارريیة٬، االتي ظظهھرتت في ووقت سابق  لتصبح فيیما بعد حجر أأساسس آلإإال أأنن هھھھذهه ااألهھھھداافف لم تتحقق حتى اا
كلت من مجموعاتت ووشبكاتت متنوعة (ووغالباً سريیة) من االمعاررضة االمحليیة ااعتماددااً على االصالتت االمحليیة للمجالس االمحليیة, تش

مني االمتراافق مع االتجمعاتت االشعبيیة. ووبالرغم من مروورر ألوواالشخصيیة بدالً من ااالنتخاباتت االمباشرةة االتي يیصعب إإجراائهھا بسبب االخطر اا
ووتحويیل لجانن ااإلغاثة إإلى مجالس محليیة٬، فقد فشلت االمجالس االمحليیة في االمناططق شهھرااً منذ تشكيیل مجلس محافظة ددررعا  12ما يیقارربب 

االتي تسيیطر عليیهھا االمعاررضة برفع سويیة االتمثيیل وواالتنظيیم بشكل ملحوظظ  وويیرجع هھھھذاا اا االفشل   لعدمم حصولل ااززدديیادد مواازز لمستويیاتت 
االتمويیل االالززمة لتفعيیل االمجالس االمحليیة.
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االرغم من كونن االمجالس االمحليیة هھھھي هھھھيیئاتت إإغاثيیة أأساسا٬ً، إإال أأنن تنويیع أأنشطتهھم لتشمل توفيیر خدماتت ووقد ذذكر االمشارركونن أأنهھ ووعلى 
أأخرىى كانن محدووددااً. ووبالمثل٬، على االرغم من االمحاووالتت االمبذوولة لتوحيید ووتنسيیق لجانن ااإلغاثة ووااإلددااررةة االمحليیة لتصبح مشمولة 

ً عن أأنن تصبح هھھھيیكالً تنظيیميیاً  بالمجالس االمحليیة٬، إإال أأنن االمجالس االمحليیة ما تزاالل أأحد االهھيیئاتت االمحليیة االناشطة في كل منطقة عوضا
يیشمل جميیع االهھيیئاتت االمحليیة. ووعالووةة على ذذلك٬، فإنن عمليیة تشكيیل االمجالس االمحليیة في ددررعا اافتقرتت للشفافيیة وواالرسميیة ووناددررااً ما 

% من االمجالس 75ليیاتت تشكيیل االمجالس االمحليیة٬، فإنن نسبة  تضمنت عمليیة اانتخابيیة. ووووفقا ألحد االمشارركيین ممن هھھھم على ددرراايیة بعم
في ددررعا كانت 'ذذااتيیة ااالختيیارر "٬، هھھھذاا باإلضافة للدوورر االكبيیر االذيي تلعبهھ ااألسر أأوو االمجموعاتت االمحليیة االنافذةة بسبب االمخاططر االشديیدةة 

. تت االحكوميیةاالتي تنطويي عليیهھا ااالنتخاباتت في االوقت االحالي٬، نظرااً لخطر ااالستهھداافف من قبل االقواا

وومن االالفت للنظر أأنن االمشارركيین أأكدوواا أأنن عدمم االقدررةة على توفيیر االخدماتت عموماً هھھھو االعقبة ااألكبر أأمامم االمجالس الكتسابب االشرعيیة٬، 
حيیث تعد ووسائل تشكيیل هھھھذهه االكيیاناتت ثانويیة مقاررنةً بقدررتهھا على توفيیر االخدماتت. حيیث يیعتمد تصنيیف االمجالس االمحليیة  ووتحديید مدىى 

عيیتهھا على مقداارر االجهھودد االمبذوولة لتقديیم االخدماتت للمجتمعاتت االمحليیة  (حتى لو أأعاقتهھا محدوودديیة االتمويیل)٬، أأكثر من كونهھا اانتخبت شر
بشكل مباشر.  االعكس لم يیكن صحيیحا:  فالمجالس االمحليیة االتي عجزتت عن توفيیر االخدماتت ااألساسيیة لم تتمتع بالشرعيیة حتى وولو كانت 

ااألططيیافف. ووززيیاددةة االتمثيیل من خاللل ااالنتخاباتت االمباشرةة ال يیعتبر في حد ذذااتهھ كافيیا لتعزيیز االشرعيیة.  منتخبة ووتمثل جميیع

ااالستمراارر في ااالعتمادد على االنظامم االسورريي قيید على االحوكمة

االل االنظامم لتتحولل لموااجهھة عسكريیة شاملة٬، ال يیز 2011على االرغم من ااالحتجاجاتت االتي ااندلعت في جميیع أأنحاء ددررعا منذ عامم  
االسورريي  يیحتل موقعاً ااسترااتيیجيیاً قويیاً في االمحافظة.  حيیث   يیسيیطر االنظامم على عددد من االمناططق االهھامة في ددررعا مثل ااتستراادد ددررعا٬، 
االذيي يیقسم االمحافظة إإلى نصفيین٬،باإلضافة لعددد من االمدنن االكبيیرةة على ططولل هھھھذاا االطريیق٬، بما في ذذلك جزء كبيیر من مديینة ددررعا. ووقد 

مر االنظامم هھھھذهه االميیزةة ااالسترااتيیجيیة وواالعسكريیة لمنع ترسيیخ االحوكمة في االمناططق االخاضعة لسيیطرةة االمعاررضة٬، وولعرقلة عمليیة ااستث
االتنميیة٬، وواالمأسسة ووبناء قدررااتت كيیاناتت االحوكمة في االمحافظة.

اء وواالميیاهه  في االمناططق االتي تسيیطر أأشارر االمشارركونن إإلى أأنن االنظامم االسورريي ماززاالل يیحتكر تقديیم االخدماتت ااألساسيیة مثل االكهھربووقد 
عليیهھا االمعاررضة كجزء من ااسترااتيیجيیتهھ  للحفاظظ على االسيیطرةة٬، هھھھذاا في االوقت االذيي توااصل فيیهھ قوااتت االنظامم االعسكريیة   ااستهھداافف 

هھھھذاا االنهھج يیضمن االبنيیة االتحتيیة في ذذااتت االمناططق للحؤوولل ددوونن قيیامم االجماعاتت وواالهھيیئاتت االتابعة للمعاررضة االمعاررضة بتقديیم  االخدماتت. 
ااالعتمادد االمستمر على ما يیبدوو من االعديید من االمناططق االتي تسيیطر عليیهھا االمعاررضة في ددررعا على االنظامم االسورريي. ووقد تعرضت 
االبلدااتت االتي سعت إإلى كسر  هھھھذاا االطوقق٬، كما كانن االحالل في نوىى أأوو خربة غزاالة٬، لهھجماتت خطيیرةة أأددتت إإلى نزووحح  االعديید من سكانهھا 

خرىى االتي تسيیطر عليیهھا االمعاررضة. ألاا إإلى االمناططق

دديیناميیكيیة تقديیم االخدماتت تزدداادد تعقيیداا في بعض مناططق ددررعا  بسبب االعالقاتت بيین االجهھاتت االحكوميیة االتي تقدمم هھھھذهه االخدماتت وومنظماتت 
ً في االقطاعع االخدمي. حيیث تحتم ااألووضاعع اا تعاوونن لتوفيیر منيیة وواالعسكريیة على االطرفيین االألاالمجتمع االمدني االذيین يیشارركونن أأيیضا

االخدماتت للسكانن. وويیعتبر االمشارركونن أأنن هھھھذهه االعالقاتت االمميیزةة من االتعاوونن وواالتراابط من االمميیزااتت االفريیدةة لمحافظة ددررعا.

بسبب االوضع االسيیاسي غيیر االمستقر٬، وواالحاجة إإلى ااالستقاللل عن االتأثيیرااتت االسيیاسيیة وواالعسكريیة٬، ترفض  منظماتت االمجتمع االمدني 
االخدمي في االمناططق االتي تسيیطر عليیهھا االمعاررضة االعمل تحت مظلة مجلس محافظة ددررعا وويیرفضونن أأيیضاً  االناشطة في االقطاعع

االتعريیف عن أأنفسهھم كأحد كيیاناتت االحوكمة. كما ترفض هھھھذهه االمنظماتت ااالندماجج في هھھھيیاكل االمجالس االمحليیة وومجلس االمحافظة بسبب 
لعبهھ هھھھذهه االمنظماتت في تقديیم االخدماتت٬، فإنن ررفضهھا ااالندماجج مع االمجالس سيیطرةة رراابطة أأهھھھل حورراانن. وونظرااً للدوورر االمركزيي االذيي ت

 االمحليیة أأوو مجلس االمحافظة يیحولل ددوونن قدررةة هھھھذهه االمجالس على تعزيیز مصدااقيیتهھا من خاللل توفيیر االخدماتت االتي يیحتاجهھا االسكانن بشدةة.

تطويیر االحوكمة في ددررعا: االتحديیاتت

ماتت االمحليیة توااجهھ ثالثة تحديیاتت حاسمة تحولل بيینهھا ووبيین االتحولل إإلى كيیاناتت حوكمة فعالة. يیشيیر تحليیل فريیقنا االبحثي إإلى أأنن االمنظ
االنزااعع أأووًال٬، كما بيینا أأعالهه٬، فإنن االسيیاقق االحالي قد وولد تحديیاتت كبيیرةة فيیما يیتعلق بالمساءلة وواالشفافيیة ووتمثيیل االمنظماتت االمحليیة. ااستمراارر 

ة في معظم االحاالتت. أأضف إإلى ذذلك أأنهھ من االمستبعد حصولل اانتخاباتت مباشرةة حرةة يیعني أأنن ااالنتخاباتت االمحليیة ماتزاالل مستحيیل
وونزيیهھة في االمستقبل االقريیب. في االوااقع٬، إإنن فرضض ااالنتخاباتت في هھھھذهه االمرحلة قد يیؤدديي إإلى تكراارر هھھھيیاكل االسلطة االقائمة االتي لل ااتمثل 

االمحليیة من خاللل ززيیاددةة شموليیة االعمليیاتت االدااخليیة٬، ووموااصلة جميیع االفئاتت االفاعلة. بدًال من ذذلك٬، يیمكن تحسيین شرعيیة االمنظماتت 
ااالنخرااطط مع ططيیف أأووسع من االلجانن االمحليیة االقائمة٬، منظماتت االمجتمع االمدني وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة االناشطيین في االقطاعع 

االخدمي..

ررااؤؤ حولل أأددااءهه فيیما يیتعلق بتوززيیع ااإلغاثة قد ووبالمثل٬، يیبدوو أأنن االقيیودد االمفرووضة على االمشارركة في اانتخابب مجلس محافظة ددررعا٬، ووااآل  
ساهھھھم في ترسيیخ صوررةة عنهھ ضمن االمجتمع االمحلي باعتباررهه  يیفتقر للتمثيیل وو االشفافيیة. ووكما ذذكرنا سابقا٬ً، فالحصولل على االتمويیل من 

عالقاتت ووصالتت االمجالس  االمجلس غالباً ما يیبدوو اانهھ يیعتمد على االصالتت االشخصيیة مع أأعضاء مجلس االمحافظة٬، مما أأددىى إإلى تحسيین
االمحليیة بدالً من تحسيین أأدداائهھا.  معالجة هھھھذهه االقضايیا من خاللل اانتخاباتت جديیدةة لمجلس محافظة ددررعا  تسمح بمشارركة مجموعة أأكثر 
من  تمثيیالً من االجهھاتت االفاعلة االمدنيیة؛ وومن خاللل تطويیر هھھھيیكليیة للمجلس تمنع ااحتكارر االسيیطرةة ؛ وومن خاللل االعمل مع مجموعة ووااسعة

االجهھاتت االفاعلة االمحليیة قد تمكن مجلس محافظة ددررعا من توططيید مكانتهھ باعتباررهه كيیانن حوكمة على مستوىى االمحافظة. 
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ثانيیا٬ً، من االوااضح أأنن مستويیاتت االتمويیل االحاليیة غيیر كافيیة مقاررنةً باحتيیاجاتت االمجتمع. أأضف إإلى ذذلك أأنن االتمويیل االحالي يیميیل إإلى 
ى توفيیر ااإلغاثة على حسابب ااألنشطة ااألخرىى االتي قد تسهھم في تطويیر ووتحسيین االحوكمة على االمستوىى االتركيیز في االمقامم ااألوولل عل

.  5االمحلي. ووبالتالي من االوااجب ززيیاددةة مستويیاتت االتمويیل ووتوفيیر آآليیاتت لتوززيیعهھا بشكل أأكثر فاعليیة ووسالسة  ددااخل مجلس االمحافظة
ا في االتمويیل محدووددةة ٬، على االرغم من ططموحهھ ليیصبح كيیانن حوكمة  فعالل عالووةةً على ذذلك٬،  ما تزاالل  مساهھھھماتت مجلس محافظة ددررع

ووشامل٬، مقاررنةً بالجهھاتت االمانحة ااألخرىى ووخاصة االمنظماتت ااإلسالميیة مثل رراابطة أأهھھھل حورراانن. تعددد مصاددرر االتمويیل يیمكن أأنن يیؤدديي 
تت االحوكمة وومقدمي االخدماتت ااإلغاثيیة. إإلى تشتت االجهھودد وواالنشاططاتت٬،  وويیمكن أأنن يیقودد للمنافسة بدالً من االتعاوونن بيین هھھھيیئا

ووأأخيیراا٬ً، تعتبر سيیطرةة االنظامم االسورريي على االبنيیة االتحتيیة وومناططق ااسترااتيیجيیة في ددررعا حائالً ددوونن تطورر كيیاناتت االحوكمة في 
ني ااستمراارر االمحافظة. فالنظامم االسورريي ما يیزاالل يیسيیطر بشكل حصريي على االبنى االتحتيیة االالززمة لتوفيیر االخدماتت االرئيیسيیة  مما يیع

ااعتمادد االمجالس االمحليیة وومجلس االمحافظة على االدوولة االسورريیة لتوفيیر االخدماتت للسكانن٬، بدوونن توفيیر االخدماتت االرئيیسيیة ستصبح هھھھذهه 
هھھھميیة بالنسبة لمجتمعاتهھم االمحليیة. أأضف إإلى ذذلك أأنن سيیطرةة االنظامم على االعديید من االمناططق في ألاالهھيیئاتت وواالمجالس قليیلة االفاعليیة وواا

نحاء ددررعا يیمنع مؤسساتت االحوكمة االوليیدةة من االتنسيیق. اانعداامم االتنسيیق يیعني أأنن هھھھذهه االمؤسساتت ستظل غيیر قاددررةة على ررفع جميیع أأ
سويیة أأدداائهھا سوااء بالنسبة للحوكمة بشكل عامم أأوو في ما يیتعلق بتوفيیر االخدماتت ااألساسيیة.وو ددوونن تغيیيیر في ميیزاانن االقوىى ددااخل االمحافظة٬، 

دىى االمنظورر٬، فإنن  هھھھذهه االمجالس وواالكيیاناتت ستظل معتمدةة في االمدىى االقصيیر وواالمتوسط على االبنيیة االتحتيیة ووهھھھو أأمر غيیر محتمل في االم
االتي يیسيیطر عليیهھا االنظامم االسورريي.

5 أأكد االمشارركونن على ضرووررةة إإصالحح مجلس االمحافظة من خاللل اانتخاباتت جديیدةة قبل ززيیاددةة حجم االتمويیل ااإلغاثي االمخصص للمجلس. �
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