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 حياة الناشر: منظمة العدالة من أجل ال

 2020شباط/فبراير  17تاريخ النشر: 

 العربية اللغة:

 عن املنظمة 

 منظمة سورية مستقلة، غير حكومية غير ربحية، تعمل على تعزيز حقوق اإلنسان في سورية.  JFL منظمة العدالة من أجل الحياة

افظة دير الزور وكانت تتويج لجهودهم الفردية بجهود عدد من الفاعلين واملدافعين عن حقوق االنسان من أبناء مح 2015عام  JFLتأسست 

 والجماعية في املدافعة عن حقوق االنسان في مجتمعهم وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان من مختلف الجهات والقوى املوجودة في املحافظة منذ

وفق مسار قانوني و منهي  حتى ال تمر هذه  , لتكون منصة ومساحة للمدافعين عن حقوق االنسان والضحايا ملناصرة و الدفاع عن قضاياهم ٢٠١١

،  و االنتهاكات واألفعال دون محاسبة عادلة، وتعزيز حقوق االنسان في املجتمع والدولة السورية على املستوى الثقافي والسلوكي و السياساتي

وفاعل في التحالفات واملنصات الوطنية لتكون جزء مشارك  2016لتضمن للضحايا وذويهم الوصول لحقوقهم. لتحقيق ذلك توسع عمل املنظمة 

وفق  ٢٠١١والدولية املعنية بشؤون حقوق االنسان وتوثيق االنتهاكات في سورية وإعداد ملفات االنتهاكات والجرائم التي وقعت على السوريين منذ 

 أليات ومنهجيات عمل تتوافق واملعايير القانونية الدولية.

ات عن حقوق اإلنسان من السوريات والسوريين، وفريق دعم مختص من التقنين والخبراء )محامون \نشطاء وناشطات مدافعون  JFLيضم فريق 

هن دور وتجربة خالل السنوات املاضية في عمليات التوثيق واملدافعة واملناصرة تجاه حقوق اإلنسان في  \صحفيون(، كان لهم  –أطباء  – قضاة  –

 من إيمانهم العميق بمبادئ وقيم حقوق االنسان.  مجتمعاتهم من جهة وع
 
 لى املستوى الوطني السوري من جهة أخرى، منطلقين جميعا
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: امللخص التنفيذي 
ً
 أوال

األذهان عديد األسئلة حول إدارة مناطق شمال شرق سوريا، حيث روايات القوى املحلية الحاكمة والتي تتحدث عن  تتبادر إلى  

نموذج جديد وواعد في اإلدارة  يتسع إلشراك متنوع وفاعل، وروايات مضادة من املجتمع املدني والقوى والتجمعات املدنية  

شكلي وغير    علة وعدم اإلشراك الحقيقي للمجتمعات املحلية حيث أن التمثيل املحلية القائلة بوجود إقصاء متعمد للقوى الفا

ي ظل  فالدخول في املجهول  تجنبها ذي فائدة. من أهم األسئلة : ما هي الحلول القابلة للتطبيق والتي تبقي املنطقة مستقرة  و 

 مما سبقه  وبنفس الوقت يشرك وبشكل فعلي امل
 
 جتمعات املحلية في إدارة شؤونها. نظام إداري قائم وأكثر تنظيما

ت أصوات األهالي بضرورة العمل بشكل مشترك بما يؤمن مصالح  
َ
بعد قرار الرئيس األمريكي الثاني باالنسحاب من سورية عل

وحماية املدنيين وعدم استفراد طرف دون غيره بإدارة شؤون املنطقة والتحكم بمصيرها، وهذا ما عّبر عنه األهالي بمظاهرات  

 بوعية ولقاءات مكثفة مع مسؤولين رفيعي املستوى في اإلدارة الذاتية منهم غير سوريين. أس

تسعى منظمة العدالة من أجل الحياة من خالل األوراق البحثّية للتعرف عن قرب على أهم مشاكل املجتمع املحلي والبحث  

 ركة والعيش الكريم. عن الطرق القابلة للتحقيق ،خاّصة بما يتعلق بحق املجتمع املحلي باملشا

 استهدفت ناحيتي الكسرة غرب  355بالشراكة مع منظمات محلية سورّية ) منظمة العدالة من اجل الحياة نّفذت 
 
( استبيانا

 عاما.  30و 18% من الشباب بين 30% نساء و 30ديرالزور وهجين في الشرق، من بين املستبينين 

( مقابلة مع ناشطين مدنيين ووجهاء اجتماعيين وموظفين في مؤسسات اإلدارة  15ضاح والتعّمق، تّم عقد )بهدف االستي

( جلسات حوارّية في ناحية الكسرة، تنّوع املستجيبون من حيث الجنس والعمر واإلقامة حيث أجاب  4الذاتّية، كما ُعقدت )

 ( نازح من بين مجموع املستجيبين. 126على االستبيان )

أن ال  ( %38اإلجابات األساسية  للمشاركين في االستبيان حول دور العاملين في مؤسسات اإلدارة من أهالي ديرالزور قال ) من

 فيما قال )
 
 في آلية اتخاذ القرار، )%24دور لهم أبدا

 
 إذا  %39( أنهم يمتلكون دورا

 
( من املستبَينين قالوا أنهم ال يعرفون تماما

 ال.  كان لهم دور أم 

تركز الورقة على محافظة ديرالزور كنموذج خاضع لإلدارة الذاتية في مناطق شرق وشمال شرق سورية، من أهم ما خلصت  

التي تشكلت في الفترة السابقة لسيطرة   املحلية  املجالسإليه الورقة إن العديد من العوامل التي أدت إلى عدم نجاح تجربة 

، ومنها ضعف التواصل مع املجتمع امل
 
حلي، وافتقار  مؤسسات  تنظيم الدولة نجدها اآلن في تجربة اإلدارة الذاتية القائمة حاليا

 اإلدارة الذاتية للخبرات اإلدارية والكفاءات املهنية وعدم اختيار أعضاء اإلدارة بشكل ديمقراطي. 

 توص ي منظمة العدالة من أجل الحياة: 

https://jfl.ngo/
https://jfl.ngo/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%85/
https://jfl.ngo/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%85/
https://jfl.ngo/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%85/
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ن من يحظون بالثقة من الوصول 
ّ
  مد جسور التواصل ما بين املجتمع املحلي ومؤسسات اإلدارة الذاتية وفق آلية واضحة تمك

العمل على اعتماد آليات ديمقراطية تحكم اختيار وعمل املجالس   إلى مراكز القرار وأن تكون الكفاءة والنزاهة على رأس املعايير، 

 إلى ترسيخ ثقافة الديمقراطية وهو ما يعتبر واحد من  
 
ن من عكس احتياجات السكان املحليين ويؤدي أيضا

ّ
املدنية  بما يمك

املحلية. العدالة في توزيع الثروات النفطية وإشراف جهات مدنية مستقلة تتوفر فيها معايير الكفاءة أهم أسباب وجود اإلدارات  

 والنزاهة وضمان استقالل املجالس املدنية عن أي طرف سياس ي بما يضمن قيامها بدورها الخدمي.
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ً
 :اآلن وحتى 2012 منذ  ديرالزور  محافظة إدارة :ثانيا

 

 من نماذج اإلدارة  خالل 
 
السنوات السبع الفائتة توالت على املناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في ديرالزور عددا

 لقوى السيطرة التي حكمت هذه املناطق ابتداء  باملعارضة السورية ومن ثم تنظيم الدولة وانتهاء باملجالس املدنية  
 
وذلك تبعا

 ية الديمقراطية والتي تشكل موضوع ورقتنا البحثية. التي تشكلت بعد سيطرة القوات سور 

هدفت القوى املسيطرة من تشكيل هياكل إدارية إدارة املناطق املذكورة من كافة نواحي الحياة وتقديم الخدمات منها الطبية  

 والتعليمية واملعونات اإلنسانية. 

ل ناشطون  بدأت سلسة توالي اإلدارات مع سيطرة املعارضة السورية املسلحة على 
ّ
مساحات واسعة من املحافظة حيث شك

لتحقيق األهداف املذكورة، شهدت هذه املرحلة الكثير من التطورات ومحاوالت التنظيم خاصة مع دخول   مجالسمدنيون 

االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة على خط توحيد آلية تشكيل املجالس في كافة املناطق السورية الخارجة عن سيطرة  

 القانونية لها.   الحكومة وتوحيد املرجعية

ن تنظيم الدولة من السيطرة على مناطق املعارضة في النصف الثاني من العام 
ّ
صادر أموال و أصول املجالس   2014بعد تمك

 .
 
 املحلية والحق أعضاءها واتهمهم بمواالت "الكّفار" )املقصود بهم االئتالف الوطني املعارض( حيث انتهت تجربة املجالس نهائيا

سيطرت قوات سورية الديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي ملحاربة اإلرهاب على مناطق    2017اني من العام  في النصف الث

 من العديد من الدول  
 
 ودعما

 
شمال نهر الفرات في املحافظة وشكلت مجالس مدنية تابعة لها حيث تلقت هذه املجالس ترحيبا

 كهرباء واملياه والتعليم. وباشرت بالعمل على إعادة الخدمات األساسية خاصة ال

 

 

 

 

 

 

 

https://jfl.ngo/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a9/
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ً
   مقدمة :ثالثا

بعد سنتين من سيطرة قوات سورية الديمقراطية على مناطق شمال نهر الفرات وتشكيل املجالس املدنية شهدت هذه املناطق  

عديدة طالب خاللها املواطنون اإلدارة الذاتية بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل   شعبية تحركات

ملنطقة، شملت التحركات تظاهرات في الكثير من القرى  واملساواة في الفرص ومشاركة املجتمع املحلي بشكل فّعال في إدارة ا

 والبلدات ولقاءات بين ناشطين ومسؤولي اإلدارة. 

و من أهمها أن املجتمع املحلي   حّركت مطالب املواطنين املياه الراكدة وطرحت العديد من األسئلة التي ال تزال قيد النقاش

االعتراض واملطالبة يمشاركة فّعالة من قبل األهالي، وما هي االقتراحات التي  ممثل في مؤسسات اإلدارة الذاتية فما هي حقيقة 

 من املمكن العمل عليها للتجاوب مع املتظاهرين وتحسين الظروف املعيشية للناس. 

  حثيثة  إليجاد أفضل الحلول والطرق  املمكنة  لتلبية   
 
تبذل منظمات املجتمع املدني والقوى الفاعلة في شرق سورية جهودا

 حاجات األهالي.

ت أصوات األهالي بضرورة العمل بشكل مشترك بما يؤمن مصالح  
َ
بعد قرار الرئيس األمريكي الثاني باالنسحاب من سورية عل

دم استفراد طرف دون غيره بإدارة شؤون املنطقة والتحكم بمصيرها، وهذا ما عّبر عنه األهالي بمظاهرات  وحماية املدنيين وع

 أسبوعية ولقاءات مكثفة مع مسؤولين رفيعي املستوى في اإلدارة الذاتية منهم غير سوريين. 

الوقت هو سيد املوقف في ظل حالة من  حتى اآلن لم تشهد املنطقة الكثير من التغيير بما يتجاوب مع املطالب وال يزال كسب 

 القلق من مستقبل مجهول يعيشه األهالي وغياب املصارحة والشفافية من قبل القوى املسيطرة.

 .
 
 لتوضيح حقيقة مايحصل على أرض الواقع والتخطيط لتحركات مجدية مستقبال

 
 ضروريا

 
شكل اإلجابة على ما سبق مدخال

ُ
 ت

 

 

 

 

 

 

https://jfl.ngo/%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d9%88%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%84%d8%a7%d8%a8/
https://jfl.ngo/%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d9%88%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%84%d8%a7%d8%a8/
https://jfl.ngo/%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d9%88%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%84%d8%a7%d8%a8/
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:
ً
 تحديات وال العمل منهجية رابعا

تسعى منظمة العدالة من أجل الحياة من خالل األوراق البحثّية للتعرف عن قرب على أهم مشاكل املجتمع املحلي والبحث  

 عن الطرق القابلة للتحقيق ،خاّصة بما يتعلق بحق املجتمع املحلي باملشاركة والعيش الكريم. 

 استهدفت ناحيتي الكسرة غرب ديرالزور وهجين في الشرق،  ( است355نّفذت املنظمة بالشراكة مع منظمات محلية سورّية )
 
بيانا

 عاما.  30و 18% من الشباب بين 30% نساء و  30من بين املستبينين 

( مقابلة مع ناشطين مدنيين ووجهاء اجتماعيين وموظفين في مؤسسات اإلدارة  15بهدف االستيضاح والتعّمق، تّم عقد )

رّية في ناحية الكسرة، تنّوع املستجيبون من حيث الجنس والعمر واإلقامة حيث أجاب  ( جلسات حوا 4الذاتّية، كما ُعقدت )

 ( نازح من بين مجموع املستجيبين. 126على االستبيان )

 تطابقت اإلجابات التي حصلنا عليها من خالل املقابالت والجلسات الحوارّية مع نتائج االستبيان وساهمت في تفسير هذه النتائج. 

سؤال بناء  على املعلومات التراكمية لدى منظّمة العدالة واملنظّمات الشريكة والنتائج التي خرجت بها منظّمة   (12تم وضع )

العدالة من خالل تقاريرها عن محافظة ديرالزور، تّم عقد ورشة عمل ملدة يومين لهذا الهدف وتصميم االستبيان من ِقبل  

 ُمختص، وتدريب الباحثين.

عتبر الكسرة أكبر  
ُ
ناحية من حيث املساحة غربي ديرالزور  كما يتواجد فيها العدد األكبر للنازحين وهي مركز ملؤسسات اإلدارة  ت

 الذاتية ومنظمات املجتمع املدني، أما هجين فهي  واحدة من أكبر  النواحي شرق املحافظة. 

منظمة العدالة على متابعة تنفيذ الخطة  ( باحثين وقسمي العمليات والبرامج في 3استغرق العمل مدة شهرين َعِمل خاللها )

بشكل كامل وخالل الوقت املحدد لها حيث تضّمنت إجراء االستبيانات واملقابالت وجلسات الحوار، تحليل النتائج وصياغتها  

 والخروج باالستنتاجات. 

ثون حيث يصعب التنّقل خاّصة  األوضاع األمنّية خاّصة في مناطق شرق ديرالزور واحدة من أهّم الّتحديات التي واجهها الباح 

 وبوقت  
 
 عميقا

 
في ساعات املساء و تكون الحركة شبه معدومة،ضيق الوقت الذي فرضته الظروف الحالّية والتي تتطلب عمال

 على فريق العمل بشكل عام.
 
 أقل كان عبئا

قراطّية نتيجة العمل على أوراق  إّن احتمال تعّرض فريق العمل داخل ديرالزور ملضايقات من ِقبل عناصر قوات سورية الديم

بحثّية قد تتضمن انتقادات لهذه القّوات ولإلدارة املدنّية هو أحد أهم املخاوف حيث سبق وأن تعّرض صحفيون لبعض  

 املضايقات.
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:
ً
 الدولي  القانون  نظر  وجهة من  الفاعلة املشاركة في  الحق خامسا

والحكم املحلي بحيث تعرف االدارة املحلية بحسب الكاتب البريطاني غرام مودي بأنها  ميز الباحثون بين مفهومي اإلدارة املحلية   

"مجلس منتخب تتركز فيه الوحدة املحلية ويكون عرضة للمسؤولية السياسية أمام الناخبين سكان الوحدة املحلية ويعتبر  

 مكمال ألجهزة الدولة." 

بموجبه الحكومة املركزية عن بعض صالحياتها التشريعية والتنفيذية  في حين يعرف الحكم املحلي بأنه نظام شامل تتنازل  

والقضائية لفائدة جماعات محلية مستقلة تمارس مهامها على اقليم جغرافي محدد  / أكرم سالم حقائق ومعايير عن اإلدارة  

 املحلية او الحكم املحلي/. 

لى مبدأ أن يشارك السكان في إدارة شؤنهم بأنفسهم، وعليه فإن  ولكن وبالرغم من هذا التمييز بين املفهومين فإنهما يقومان ع 

 من حق كل األفراد والجماعات أن يشاركوا دون تمييز في إدارة الشؤون السياسية والعامة في الدولة.

  لحقوق  الميالع اإلعالنمن  (21جاءت العديد من الصكوك واملواثيق الدولية لتؤكد هذا الحق، فالفقرة األولى من املادة ) 

 تنص على أن:  اإلنسان

"لكل شخص حق املشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية".  فمشاركة الناس  

مفهوم الديموقراطية ويساهم في تقوية البناء السياس ي واالقتصادي واالجتماعي للمجتمعات. ويكاد    بإدارة شؤنهم بنفسهم يعزز 

اذا   1986 التنمية في الحق إعالن( من 1( من املادة )1يكون هذا الحق من حقوق اإلنسان األصيلة بحسب ما أكدته الفقرة )

واإلسهام في تحقيق  تعتبر أنه"حق من حقوق اإلنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب املشاركة  

تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق اإلنسان والحريات  

 األساسية إعماال تاما". 

لديمقراطية.  كما يمثل الحق في املشاركة في الحياة العامة والسياسية على قدم املساواة بين الجميع خاصية أساسية في مفهوم ا 

  
 
 رئيسيا

 
وتمثل املشاركة الفعلية لجميع األفراد والجماعات في الشؤون السياسية والعامة أساس إعمال حقوق اإلنسان ومكّونا

  اإلعالن ( من  8في االستراتيجيات القائمة على الحقوق والرامية إلى القضاء على التمييز وأوجه عدم املساواة، تنص املادة )

على   املتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات املجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات املعترف بها عامليا

 أنه:

املشاركة في حكومة بلده من حق كل شخص بمفرده وباالشتراك مع غيره أن تتاح له بالفعل وعلى أساس غير تمييزي فرصة    -1"

 وفي تصريف الشؤون العامة.

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_booklet_ar.pdf
https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_booklet_ar.pdf
https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_booklet_ar.pdf
https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_booklet_ar.pdf
https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_booklet_ar.pdf
https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_booklet_ar.pdf
https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_booklet_ar.pdf
https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_booklet_ar.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/hrdef.html
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ويشمل هذا ضمن أمور أخرى حق الشخص بمفرده أو باالشتراك مع غيره في تقديم انتقادات ومقترحات الى الهيئات   -2

ملها قد يعوق  والوكاالت الحكومية واملنظمات املعنية بالشأن العام لتحسين أدائها وفي توجيه االنتباه الى أي جانب من جوانب ع 

 او يعرقل تعزيز حقوق االنسان والحريات األساسية وحمايتها وإعمالها".  
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ً
 املركزة والحوارات واملقابالت االستبيان نتائج :سادسا

ر 
ّ
 عملها عن والرضا لإلدارة تابعة مؤّسسات توف

دت الغالبّية الساحقة من املستبَينين وجود مؤسسات تابعة لإلدارة
ّ
الذاتّية في مناطقهم، ووفق نتائج االستبيان فإن أكثر   أك

( تحّدث عن وجود مؤّسسات خدمّية  %70( من املسَتبينين  قال بوجود مؤّسسات تعليمية في مناطقهم وحوالي )%90من )

حوالي  ( تحّدث عن مؤّسسات صحّية كاملستشفيات والنقاط الطبّية و %55متخّصصة باملياه والكهرباء والطرق وغيرها، و)

 (1%( مؤّسسات أمنّية.الشكل )41)

 

 1الشكل 

انقسم املسَتبينون بين راٍض وغير راض عن أداء مؤّسسات اإلدارة وظهرت الفروق بشكل واضح بين املقيمين والنازحين حيث  

راضين وبشّدة. أّما  ( أّنهم غير %9.46( بأّنهم غير راضين ، وأكد )%44.85( من املقيمين أّنهم راضون فيما قال )%55.02قال )

( %18.25( أّنهم غير راضيين  و)%53.17( عن رضاهم فيما قال )%26.98النازحون فقد جاءت اإلجابات مختلفة حيث عّبر )

 (2غير راضين وبشّدة.الشكل )

55.49%

70.70%

92.68%

40.85%

مؤسسة صحية مؤسسة خدمية  مؤسسة تعليمية مؤسسة أمنية

حلّيةهل يوجد في منطقتك مؤّسسة تابعة للّسلطات امل
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 2الشكل 

النساء أّنهم راضون فيما  ( من %47.32و بتحليل النتائج على أساس الجنس تقاربت اإلجابات بين الرضا وعدمه حيث قالت )

 (3%( غير راضين. الشكل ) 42.85)

 

 3الشكل 

55.02%

4.80%

39.30%

3.49%

26.98%

1.58%

53.17%

18.25%

راض راض بشدة  غير راض غير راض بشدة 

ي عن عمل الّسلطات املحلّية
ّ
مدى رض ى املجتمع املحل

مقيم نازح

41.56%

4.11%

44.85%

9.46%

47.32%

2.67%

42.85%

7.14%

راض راض بشدة  غير راض غير راض بشدة 

ي عن عمل الّسلطات املحلّية
ّ
مدى رض ى املجتمع املحل

ذكر أنثى 
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شير النتائج إلى توفير اإلدارة الذاتّية ملؤّسسات أساسّية في مناطق عديدة شرق املحافظة وغربها خاّصة التعليمّية   :1نتيجة 
ُ
ت

 والخدمّية. 

 ( من املستبينين وتزداد في صفوف النازحين. %50يان الـ ): ُيظهر االستبيان وجود نسبة عدم رضا كبيرة تفوق بعض األح2نتيجة  

ستشري  
ُ
جريت معه:" السبب يعود للفساد اإلداري امل

ُ
وفي تفسير النتيجة يقول أحد الشخصّيات املجتمعّية ضمن املقابلة التي أ

ملحروقات املخّصصة  وإهمال املجال اإلنساني وسرقة مخّصصات النازحين اإلغاثية ومستحّقات النازحين واملقيمين من ا 

ط عدد محدد من األشخاص على القرار". فيما قال مشارك في جلسة حوارّية:"هناك بعض الرضا عن  
ّ
للتدفئة ،إضافة إلى تسل

تاحة". وهذا ما يفّسر وجود نسبة من القبول بعمل  
ُ
العمل حيث تقوم البلدّيات بعملها في بعض املناطق حسب اإلمكانيات امل

 وخدمات اإلدارة. 

: توفر اإلدارة الذاتية مؤسسات أساسية في مناطق واسعة على أنها ال تعمل بالشكل الذي يحّقق بالفائدة وهذا مرده  تنتاجاس

 للفساد املستشري وتركز السلطة ونقص الكفاءات. 

 القرار اتخاذ عملية في ودورها املحلية الطواقم

( أنهم غير  %56.05ي ديرالزور نازحين كانوا أو مقيمين، قال )يقصد بالطواقم املحلية العاملين في مؤسسات اإلدارة من أهال

 (4( معبرة عن الرضا. الشكل )%41.96راضين عن عمل هذه الطواقم فيما جاءت نسبة )

 

 4الشكل 

37.74%

4.22%

46.76%

9.29%
1.97%

CATEGORY 1

مدى الرض ى عن أداء الطواقم املحلّية في تلك املؤّسسات

راض راض بشدة غير راض غير راض بشدة  ال أعرف
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 فيما قال )%38وعن دورها في اتخاذ القرار داخل مؤسسات اإلدارة فإن )
 
ة  ( أن للطواقم املحلي%24( أكدوا أن ال دور لهم أبدا

 إذا كان لهذه الطواقم دور أم ال.  %39دور في آلية اتخاذ القرار، )
 
 (5الشكل )( من املستبَينين قالوا أنهم ال يعرفون تماما

 

 5الشكل 

قال موظف في أحد مؤسسات اإلدارة الذاتية أنه غير راٍض بشكل عام عن عمل وأداء أبناء املنطقة:" رغم  املطالبات بإصالح  

ر املال إال أن مسؤولين من أبناء املنطقة يعرقلون التنفيذ". ويقول ناشط في املجتمع  املدني:" غالبية  محطات مياه وتوف

 املوظفين في هذه املؤسسات دون املستوى العلمي املطلوب وبعضهم يشغل مناصب مهمة بدون أي مؤهل علمي".

 من قبل عناصر حزب االتحاد   قال ناشط مدني:" ال يملك العاملون املحليون أي حرية في اتخاذ القرا 
 
ر املصادر أساسا

 اسم "الكوادر"، ومثالي على ذلك أن مقالع الحجر املنتشرة على ضفة نهر الفرات خاصة  
 
الديمقراطي والذين يطلق عليهم محلّيا

حين ال يستطيع أحد من الطواقم املحلّية إيقافها 
ّ

أو معالجة ضررها   في قرية حّمار الكسرة والتي تؤثر بشكل مباشر على الفال

 وذلك ألن عناصر الحزب هم املستفيدين منها بشكل خاص". وعن حصر القرار بيد مجموعة معينة قال ناشط آخر:"  

رفض رئيس لجنة الزراعة التوقيع على فاتورة مالية تعود للجنته وذلك لصرف املبلغ من لجنة املالية، ورغم ذلك تمكن أحد  

 الفاتورة مع عدم وجود توقيع رئيس اللجنة صاحبة العالقة".الكوادر من صرف  

يرى وجيه اجتماعي نازح من مدينة ديرالزور ومتواجد في منطقة الكسرة أن الطواقم املحلية ليس لها أي قدرة على املشاركة في  

ال يمكنه التصرف وإن على  اتخاذ القرار:"على سبيل املثال قائد مجلس ديرالزور العسكري أحمد الخبيل امللقب  أبو خولة 

مستوى محلي بسيط، وبالنسبة لي وحتى اآلن عندما أريد الذهاب إلى الحسكة أو الرقة أحتاج لكفيل ألتمكن من دخول إحدى  

 املدينتين وال يوجد أحد من اإلدارة قادر على حل هذه  املشكلة التي تعتبر معرقلة لتنقل األهالي في املنطقة". 

22.25%

1.12%

25.63%

11.83%

39.15%

موافق موافق بشدة غير موافق غير موافق بشدة ال أعرف

خاذ القرار ضدور الطواقم املحلّية في 
ّ
من تلك عملية ات

املؤّسسات
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 من عدد من أكدوا على دور هذه الطواقم  : إن املسَتب1نتيجة 
 
ينين الذين ال يعرفون هل للطواقم املحلية دور أم ال  قريب جدا

أو من نفوا وجوده، يمكن إرجاع هذه النتيجة إلى عدم االهتمام بهذا النوع من التفاصيل من قبل شريحة من املجتمع املحلي أو  

 .اإلدارة الذاتية  أن حالة من عدم الوضوح ال تزال تكتنف عمل ودور 

نسبة كبيرة من املستبَينين الذين أجريت معهم املقابالت والحوارات اتفقوا على دور مفصلي لقيادات حزب االتحاد   : 2نتيجة 

 الديمقراطي من بينهم أشخاص من خارج ديرالزور أو غير سوريين وهم أصحاب الكلمة الفصل. 

في مؤسسات اإلدارة في ظل ضعف التأثير، وتحملهم جزء من مسؤولية تردي  : قلة الثقة بالطواقم املحلية العاملة استنتاج

 أداء املجالس املدنية. 

 املحلّية؟ الطواقم لدور  مقصود تجاهل يوجد هل

يشغل أبناء املنطقة العديد من الوظائف في مؤّسسات اإلدارة الذاتية وقّوات سورية الديمقراطّية  منهم من يعمل في مناصب  

تحليل إجابات املشاركين فإّن ال دور أساس ي لهؤالء، فهل ُهناك إقصاء ُممنهج لهم أو لجزء منهم؟ أم أّن السبب  هاّمة، وبحسب  

 يعود لحالة عدم االستقرار التي تعيشها املنطقة؟ 

 ( من اإلجابات قالت بأّن الطواقم املحلّية ال تتم استشارتها بالقرارات خاّصة الهاّمة منها، فيما تحّدث حوالي %70أكثر من )

دوا وجود االستشارة لكّنها شكلّية. الشكل )%8%( عن استشارة مجموعة محّددة من الطواقم املحلّية و)8)
ّ
 (6(  أك

 

 6 الشكل 

37.74%

32.95%

8.45%

8.16%

12.39%

0.28%

استشارة محددة حول مواضيع غير أساسية

اليوجد استشارة

استشارة دون االخذ بعين االعتبار

استشارة مجموعة محددة من الطواقم املحلية

ال أعرف

ال أرغب باالجابة

خ
ّ
اذ القرارمظاهر تجاهل دور الطواقم املحلّية في عملّية ات
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الزور:" استشارة القيادات األساسية للطواقم املحلية خجولة وحول مواضيع غير مجدية، على سبيل  تقول ناشطة مدنّية في دير 

املثال استشارة قيادات محلية بخصوص تعبيد طرقات في بلدة الكسرة ومع ذلك قرر الكادر املسؤل عدم التنفيذ". ويؤكد وجيه  

ت ولكن ال تؤخذ بعين االعتبار  وهذا ما أكدته موظفة في إحدى  اجتماعي بأنه من املمكن تقديم الشكاوى واالقتراحات للمؤسسا

املؤسسات بقولها:" يوجد استشارة  ونقاش في الكثير من األمور ولكن ال تؤخذ النتائج بعين االعتبار فعلى سبيل املثال فصل  

 شخص من إحدى املؤسسات يتم بغض النظر عن نتائج النقاشات بخصوص القرار". 

االستبيان واألمثلة الواردة فإن العديد من القرارات تتم مناقشتها داخل مؤسسات اإلدارة وبمشاركة الطواقم    : وفق نتائج نتيجة

 املحلّية إال أن حسم القرار يكون من خالل مجموعة محددة تدعى الكوادر وهذا ما يؤدي إلى تجاوز واضح لآلراء املطروحة.

ة العاملة في مؤسسات اإلدارة الذاتية وحصر دورها بالتنفيذ فقط، وهي  : تجاهل دور املوظفين والقيادات املحلياستنتاج

 سياسة تتبعها شخصيات قيادية في اإلدارة وقوات سورية الديمقراطية مستغلة غياب آليات املساءلة واملحاسبة. 

 املحلي املجتمع الحتياجات املحلّية السلطات تلبية

زت االحتجاجات الشعبية 
ّ
واالعتراضات املتكررة على عمل مؤسسات اإلدارة الذاتية في ديرالزور على عدم تلبية احتياجات  رك

 السكان وتجاهل حاجاتهم األساسية.

 %( من املسّتبينين قالوا إن السلطات القائمة وما تقدمه من خدمات ال تلبي رغبات وحاجات املجتمع املحلي 52.95)

 (.7)الشكل 

( من النازحين يعتبرون أن ما تقدمه السلطات املحلية غير قادر على تلبية  %73.8ساس اإلقامة فإن )بتحليل اإلجابات على أ 

 ( من النساء املستبينات أكدوا على نفس النتيجة. %45.52(، أما على أساس الجنس فإن )8الحاجات املحلية )الشكل 

 (.9)الشكل  
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 7الشكل 

 

 8الشكل 

21.97%

1.12%

42.25%

10.70%

23.09%

0.84%

CATEGORY 1

تلبية السلطات املحلّية الحتياجات املجتمع املحلي

موافق موافق بشدة غير موافق غير موافق بشدة ال أعرف  ال أرغب باالجابة

21.39%

1.31%

37.55%

3.93%

34.49%

1.31%

23.01%

0.79%

50.79%

23.01%

2.38%

موافق موافق بشدة غير موافق غير موافق بشدة ال أعرف  ال أرغب باالجابة

تلبية السلطات املحلّية الحتياجات املجتمع املحلي

مقيم نازح
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 9الشكل 

ع املدني:"ليس لدى اإلدارة خطط استراتيجية واضحة لحّل ُمشكالت املنطقة وتطويرها ،فعلى سبيل  تقول ناشطة من املجتم

% من أهالي ديرالزور يشربون  80املثال وبعد ما يزيد على سنتين من سيطرة سورية الديمقراطّية على املنطقة ال يزال أكثر من 

 هناك إجراءات متخذة ولكن دون ُمالمسة حقيقّية للواقع".  املاء امللّوث". وتؤكد عاملة في مؤّسسة تابعة لإلدارة:"

ستبينين ومن شرائح مختلفة )نساء ورجالنتيجة
ُ
نازحين ومقيمين( يرون أن الّسلطات املحلّية ال تعكس ما يطمح   -: ُمعظم امل

ي. 
ّ
 إليه املجتمع املحل

ن قرب وهو واجب منوط بالّسلطات املحلية التي  : من الضروري العمل على معرفة وتلبية احتياجات أهالي املنطقة عاستنتاج

 ال تقوم بما ينبغي للوصول لهذا الهدف. 

خاذ ُسلطة
ّ
 الفعلّية القرار  ات

خاذ القرارات خاّصة الهاّمة منها فإّن تحديد هذه املجموعات  
ّ
في ظل تصاعد الحديث عن احتكار مجموعات معّينة لُسلطة ات

  لوضع آلّيات تستبعد إم 
 
ل مدخال

ّ
حاسبة. ُيشك

ُ
ساءلة وامل

ُ
 كانّية االحتكار وترتكز على التشاركّية في اإلدارة وتفّعل آليات امل

( من املشاركين في االستبيان إن مجموعات وشخصيات نافذة في املنطقة هي من تهيمن على القرارات فيما تحدث  %58.87قال )

( من املستبَينين مجموعات غير سورية  %4) %( عن هيمنة تشكيالت سورية من خارج ديرالزور، و حّمل حوالي42.81)

 (10املسؤولية عن احتكار القرار. الشكل )

23.45%

1.23% 0

10.28%

17.69%

1.23%

18.75%

0.89%

33.92%

11.60%

34.82%

0%

موافق موافق بشدة غير موافق غير موافق بشدة ال أعرف  ال أرغب باالجابة

تلبية السلطات املحلّية الحتياجات املجتمع املحلي

ذكر أنثى
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 10الشكل 

ق بالوضع السياس ي واألمني والتوجيه العام لعمل  
ّ
تقول ناشطة مدنية:" هناك عدة مستويات للقرار، املستوى األّول املتعل

سورّية من خارج دير الزور ينتمون لحزب االتحاد  قطاعات الخدمات من اختصاص شخصيات غير سورّية وأخرى 

سيطر هذه املجموعات على قرارات عمل قطاعات رئيسية مثل قطاع الري، أما املستوى الثاني وهو التواصل  
ُ
الديمقراطي، كما ت

ل للطواقم املحلية لتجنب أي احتكاك.
َ
 املباشر مع السكان املحليين وتلقي الشكاوى يوك

ات اإلدارة الذاتية في مقابلة معهما حيث قال األول:"خالل مدة ترأس ي ألحد املؤسسات الخدمية كنا  تحدث عامالن في مؤسس

  
 
نعقد اجتماعات دورية ويتم التشديد بشكل مستمر أن ال نتخذ قرارات بدون االستماع للكوادر". وقال الثاني:" اتخذت قرارا

 القرار وتم تنفيذ ما قرره الكادر".وفق صالحيتي في أحد املؤسسات إال أن أحد الكوادر عارض 

 : تشارك الطواقم املحلية )العاملون في مؤسسات اإلدارة من أهالي املحافظة( مسؤولية اتخاذ القرار. 1نتيجة

تتوزع سلطة اتخاذ القرار بين عدة جهات وعلى مستويات عديدة، ويكون األقل أهمية هو من مسؤولية الطواقم   :2نتيجة 

 املحلّية. 

: ال يمكن تحميل مسؤولية تردي أداء مؤسسات اإلدارة نتيجة احتكار القرار لجهة واحدة، فمن الواضح أّن مصالح  استنتاج

مشتركة تجمع بين جهات عديدة من داخل املحافظة ومن خارجها، وهذا يستدعي اجتراح آليات حازمة وشاملة لدمقرطة  

 مؤّسسات اإلدارة. 

58.87%

3.94%

42.81%

27.32%

أشخاص نافذين في املنطقة (غير سورية)مجموعات أجنبية  ليست من)مجموعات غير محلية  

(ديرالزور

ال أرغب باالجابة

سلطة اتخاذ القرار الفعلية
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 املحلي املجتمع على القرار  اتخاذ سلطة احتكار  نتائج 

ينعكس األداء السلبي لإلدارة الذاتية في ديرالزور بشكل مباشر على األهالي الذين بدورهم عّبروا عن عدم رضاهم وأظهروا ردود 

 فعل مستخدمين وسائل تعبير عّدة.

 الستجابة اإلدارة ملطالب املجتمع ا 
 
 ملحلي. أجوبة املسّتبينين تنوعت والعديد منهم تدرج باالختيارات وفقا

 وإن كان مستبعدا   %60%( عبروا عن احتقان مجتمعي متزايد تجاه اإلدارة فيما أخذ استخدام العنف عند )74.64)
 
( خيارا

( أكدوا أن أن أهم نتيجة هي أن اإلدارة الحالية ال تمثل املجتمع  %30كرد على فشل اإلدارة واملمارسات غير املقبولة، ما يقارب )

 (11إنهم يرغبون ببديل عن اإلدارة الحالية. الشكل )  ( قالوا %16املحلي و)

 

 11الشكل 

( من املقيمين إنهم قد يضطرون للنزوح إلى خارج ديرالزور، ظهرت رغبة  %21بالتحليل على أساس اإلقامة )نازح /مقيم( قال )

 (12هذا الخيار. الشكل )( فقط تناولوا %7أقل لتجربة نزوح أخرى لدى النازحين في مناطق شمال نهر الفرات حيث إن )

74.64%

60.84%

16.33%

29.85%

16.33%
11.83%
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30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

CATEGORY 1

نتائج احتكار سلطة اتخاذ القرار على املجتمع املحلي

احتقان مجتمعي اتجاه السلطة

الدفع نحو استدام العنف

الخروج نحومناطق خارج محافظة ديرالزور

عدم تمثيل املجتمع املحلي

البحث عن بديل الدارة املنطقة

ال أرغب باالجابة
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 12الشكل 

وفق ناشط مدني:" البحث عن بديل هو خيار قائم حيث لجأت بعض القرى إلى تشكيل لجان محلية للتعامل مع مشكالتهم  

اليومية". وقال وجيه اجتماعي إن الهيمنة على القرار أدى إلى فقدان الثقة باإلدارة ومؤسساتها والحزب وترافق هذا مع احتقان  

بي وتحركات غاضبة". ويقول أحد املشاركين في جلسة حوارية:" تعرض رئيس لجنة الزراعة للضرب نتيجة للفساد، وهذا ما  شع

 قد يشير إلى أن اللجوء إلى العنف خيار وارد وقد يتطور". 

للجوء الستخدام  : استمرار االحتقان املجتمعي إلى درجة احتمال النزوح من جديد أو البحث عن خيار مع ورود خيار انتيجة

 العنف.

: تظهر اختيارات املشاركين واألمثلة الواردة في املقابالت والحوارات التوجه نحو خيارات قد تدخل املنطقة في مجهول  1استنتاج  

 خاصة في حال اللجوء إلى الحالة العنفية كرد فعل على عمل اإلدارة وسلوكها في محافظة ديرالزور.

رة على تصاعد الغضب الشعبي مع عدم اكتراث من قبل السلطات املحلية، فعلى الرغم من  : هناك مؤشرات كثي2استنتاج 

 مرور أشهر على التظاهرات الشعبية ال تزال األغلبية تتحدث عن غضب عارم.

: وجود مبادرات محلية على شكل لجان كتعبير عن البحث عن بديل يمكن أن يتم استثمارها بشكل إيجابي وتنظيم  3استنتاج 

 اصل فّعال معها لفتح حوار جّدي حول مشاركة فّعالة.تو 

77.29%

63.31%

21.39%

38.42%

10.91% 9.17%

69.84%

56.34%

7.14%
14.28%

26.19%

16.66%
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الخروج نحومناطق 

رخارج محافظة ديرالزو 

عدم تمثيل املجتمع 

املحلي

ة البحث عن بديل الدار 

املنطقة

ال أرغب باالجابة

نتائج احتكار سلطة اتخاذ القرار على املجتمع املحلي

مقيم 

نازح
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ال يرغب الكثيرون بخوض تجربة نزوح جديدة بعد سنوات الحرب التي أجبرت مئات اآلالف من أبناء املحافظة   :4استنتاج 

لعنف املسلح  على أكثر من نزوح، وهو ما يؤدي إلى أن حتى قول البعض باللجوء إلى العنف هو خيار وارد مع ترجيح استبعاد ا

 الذي سيجبر بالتأكيد سكان املنطقة على البحث عن مناطق آمنة.

 اإلدارة في املحلي املجتمع ممثلي مشاركة موانع

 أجرت منظمة العدالة من أجل الحياة ومنظمات شريكة أخرى 
 
حول أهم ممثلي املجتمع املحلي، لوحظ في النتائج   استبيانا

املجتمع املحلي املشاركين في اإلدارة على الثقة، هذه النتيجة تدفع    النهائية أن أغلب املمثلين هم خارج اإلدارة ولم يحصل ممثلو

نحو التساؤل عن أسباب عدم انخراط األشخاص الحائزين على ثقة املجتمع املحلي من وجهاء اجتماعيين وشخصيات فاعلة  

 ومثقفين. 

ارة حال دون االعتماد على آليات مشاركة  %( من املسّتبينين قالوا إن التذرع بالظروف األمينة من قبل من قبل قيادة اإلد66)

 (13( من املشاركين في االستبيان. الشكل )%62واضحة، غياب الرقابة على قرارات ونهج اإلدارة  هو سبب ل )

 

 13الشكل 

اإلدارة،  تقول عاملة في إحدى املؤسسات عن تجربتها:" العائق األساس ي هي مبادئ الحزب والقائمين عليها التي تتحكم بعمل 

يتقدم الكثير من أصحاب الكفاءة للتوظيف فيتم رفضهم وعند مناقشة األسباب مع أصحاب القرار يكون الرد أن من خضع  

 لدورات فكرية أو غيرها تحت إشراف الحزب تكون له األولوية  وإن لم يمتلك الشهادة العلمية". 

21.12% 23.38%

62.81%
66.76%

20.56%
12.95%

يل عدم توافر آليات تمث

فة فّعال واضحة و شّفا

لعضوّية مؤّسسات 

الّسلطات املحلّية

خا
ّ
ذ حصر صالحيات ات

القرار لدى مجموعة 

محّددة

غياب الّرقابة على 

قرارات و نهج مؤسسات

الّسلطات املحلّية

رار استغالل عدم االستق

األمني في تقليص 

املشاركة

ح عدم التواصل مع شرائ

مختلفة من املجتمع 

ي و االقتصار ع
ّ
لى املحل

مجموعات بعينها

ال أرغب باإلجابة

موانع مشاركة ممثلي املجتمع املحلي في اإلدارة
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ل املجلس املدني منذ أكثر من عامين وبطريقة موجهة ووفق ناشطة مدنية عزت العزوف عن املشاركة إلى أسباب عديدة:"تشك

 عن الكفاءة، الفساد املستشري في املجلس املدني ومؤسسات اإلدارة دفع ممثلي  
 
حسابات عشائرية ومناطقية والوالء  بعيدا

 من الحماس للمشاركة، ت
 
وجه أصحاب الكفاءات  املجتمع املحلي واملثقفين منهم خاصة لالبتعاد، احتكار القرار أضعف كثيرا

إلى املنظمات املحلية والدولية العتقادهم بإمكانية نقل خبراتهم عن طريقها إلى مجتمعهم إضافة إلى إمكانية حصولهم على  

 مرتبات شهرية تؤمن لهم مستوى معيشة جيد". 

 ارة. : إعراض شريحة واسعة من املثقفين والفاعلين االجتماعيين عن العمل مع مؤسسات اإلد 1نتيجة 

 : سياسة اإلدارة الذاتية القائمة والفساد واملحسوبية أدت إلى عدم االستفادة من الخبرات العلمية املتوافرة. 2نتيجة 

ي الفساد يقلل وبشكل كبير من فرص استفادة اإلدارة سواء في الوقت الحالي أو  استنتاج
ّ

:إن إسباغ اإلدارة بلون واحد مع تفش 

 من خبرات أبناء امل
 
 نطقة وهذا ما ينعكس وسينعكس بصورة أكبر على عمل اإلدارة وتوفير الخدمات. مستقبال

 مطالبه عن للتعبير  املحلي للمجتمع املتاحة الوسائل

( حيث ال يزال أبناء املنطقة يتظاهرون  %80تصّدر التظاهر السلمي كوسيلة للتعبير عن املطالب إجابات املسّتبينين ب)

اإلطارات في كل مّرة يعترضون فيها على قرارات أو تصرفات صادرة عن أعضاء في مؤسسات  مستخدمين الهتفات وإشعال 

(. لم تحز منظمات املجتمع املدني كجهة قادرة  %60اإلدارة، إضافة إلى وسائل التواصل االجتماعي والتي اعتمد عليها حوالي )

 (.14ينين أنهم يثقون بها )الشكل ( فقط من املَسب%6على نقل مشكالت األهالي والتعبير عنها حيث قال )

 

80%

60.28%

6.19%
18.30%

6.19%

CATEGORY 1

الوسائل املتاحة للمجتمع املحلي للتعبير عن مطالبه

التظاهر السلمي وسائل التواصل  منظمات املجتمع املدني لقاءات مباشرة  ال أرغب باالجابة
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 14الشكل 

( فيما تحدثن  %35بتحليل النتائج على أساس الجنس بالحظ عدم لجوء النساء بشكل كبير لوسائل التواصل االجتماعي ب )

 (15(.)الشكل %77عن أهمية التظاهر السلمي ب ) 

 

 15الشكل 

لمي واستخدام وسائل التواصل االجتماعي بنسبة تجاوزت  ( جنحوا نحو التظاهر الس36-24األعمار التي تتراوح بين )

 (.16%(.)الشكل 73)

81.48%

59.25%

6.58%

20.57%

6.17%

76.78%

35.71%

5.35% 13.39% 6.25%

التظاهر السلمي وسائل التواصل  منظمات املجتمع املدني لقاءات مباشرة  ال أرغب باالجابة

الوسائل املتاحة للمجتمع املحلي للتعبير عن مطالبه

ذكر أنثى
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 16الشكل 

"التظاهر السلمي والعمل مع منظمات املجتمع املدني حيث يشرح املجتمع املحلي عن طريق    " قال وجيه اجتماعي في مقابلة معه:

 ة والجهات الداعمة وصاحبة املصلحة" هذه املنظمات أهم مشكالتهم واحتياجاتهم لنقلها إلى السلطات املحلي

 : الخيارات السلمية املستحبة واملفضلة من مختلف الفئات املجتمعية. نتيجة

: على الرغم من وجود احتمال اللجوء إلى خيارات عنف كرد فعل إال أن الخيارات السلمية التزال تحظى باألولوية استنتاج

وهذا يستوجب التعامل مع هذه املطالب بجدية وقطع الطريق على أي خيارات  حيث عانى أهالي املحافظة من الحرب ونتائجها،  

 أخرى. 

 املتزايدة للمطالب اإلدارة استجابة

 مع مطالبهم فإن أكثر من )
 
 بذلك  %40حول ما يعتقده املشاركون من إمكانية تجاوب اإلدارة الذاتية مستقبال

 
( لم يبدوا تفاؤال

الشكل    قد تحدث خاصة بعد التطورات األخيرة التي شهدتها مناطق شمال شرق سورية. ( بأن استجابة%20فيما قال حوالي )

(17) 
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الوسائل املتاحة للمجتمع املحلي للتعبير عن مطالبه

التظاهر السلمي

وسائل التواصل 

منظمات املجتمع املدني

لقاءات مباشرة 

ال أرغب باالجابة
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 17الشكل 

يقول ناشط مدني:" لم يتغير أداء اإلدارة رغم الكثير من الضغوطات والظروف املتبدلة التي مرت بها املحافظة، على سبيل  

 املائية على الرغم من املطالب املستمرة". املثال لم يتم تأهيل بعض محطات املياه والقنوات 

 

 عديدة تعطي استنتاج
 
 من قبل اإلدارة إال أن أصواتا

 
:على الرغم من النسبة املرتفعة لغير املتفائلين باستجابة حقيقية مستقبال

 لي.الفرصة معّولة على استكمال الضغوط وتغير الظروف املحيطة لصالح ضرورة إشراك أوسع وحقيقي للمجتمع املح 

 املحلي املجتمع مطالب عن التعبير  على األقدر  الجهات

إن وجود جهات محددة حائزة على ثقة املجتمع املحلي يساعد في تحديد املطالب واالحتياجات املجتمعية وتأطيرها وإيصالها إلى  

 السلطات املحلية.  

( يقولون بقدرة الوجهاء االجتماعيين والشخصيات  %71%( من املسّتبينين يثقون بلجان محلية على مستوى املنطقة و )74)

( من الثقة فيما لم تحصل منظمات املجتمع  %22يلهم، وحاز النشطاء املدنيون املستقلون على نسبة تجاوزت )الفاعلة على تمث

 (. %12املدني إال على )

19.7%

32.9%

0.6%

9.3%

37.1%

0.3%

CATEGORY 1

استجابة اإلدارة للمطالب املتزايدة

موافق غير موافق موافق بشدة غير موافق بشدة ال أعرف ال أرغب باالجابة
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 18الشكل 

قال وجيهان اجتماعيان:"إن انتخاب لجان محلية من قبل املجتمع املحلي والتعاون مع منظمات املجتمع املدني وأصحاب  

ن من لفت 
ّ
 األنظار وبقوة نحو املطالب املجتمعية".  املصلحة يمك

: الوجهاء االجتماعيون والشخصيات الفاعلة هي األكثر قدرة وفق رأي املسّتبينين على تمثيل املجتمع املحلي ويمكن  نتيجة

 تنظيم الجهود ضمن لجان محلية.

غير ممثلة في غياب الشخصيات الفاعلة  في كل مرة تسأل فيها عّينة مجتمعّية على املشاركة فإنها تعتبر نفسها  :1استنتاج 

 على حيازة الثقة املجتمعّية. 
 
 والوجهاء والذين يشكلون على ما يبدو تمثيال قادرا

: على الرغم من تواجد متزايد ملنظمات املجتمع املدني فإنه ال تعويل كبير على دورهم مع وجود ثقة بالنشطاء املدنيين  2استنتاج  

 أكبر من هذه املنظمات لتعريف املجتمع املحلي بدوره والقيام بدور فّعال على املستوى املحلي. املستقلين، وهذا يستدعي جه
 
 ودا

 

 

 

 

74.64%
70.98%

12.67%

22.53%

1.12%

CATEGORY 1

الجهات األقدر على التعبير عن مطالب املجتمع املحلي

لجان محلية عشائريين/وجهاء اجتماعيين منظمات مجتمع مدني ناشطين مستقلين ال أرغب باالجابة



27 

 

 

 
ً
 الخالصة : سابعا

التي تشكلت في الفترة السابقة لسيطرة تنظيم الدولة   املحلية املجالسإن العديد من العوامل التي أدت إلى عدم نجاح تجربة 

، ومنها ضعف التواصل مع املجتمع املحلي، وافتقار  مؤسسات اإلدارة الذاتية  
 
نجدها اآلن في تجربة اإلدارة الذاتية القائمة حاليا

 للخبرات اإلدارية والكفاءات املهنية وعدم اختيار أعضاء اإلدارة بشكل ديمقراطي.

الفاعلة لشرائح أوسع من املجتمع املحلي في إدارة شؤونهم   عدم تطبيق أساليب الحوكمة على املستوى املحلي لتعزيز املشاركة

 وصنع القرار بما يستلزمه ذلك من توافر آليات املحاسبة واملساءلة والشفافية والرقابة اإلدارية واملالية.

 كزية التعيينات. عدم االستجابة للمطالب الهادفة إلى التأثير على القرارات التي ال تعكس مطالب املجتمع املحلي إضافة إلى مر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jfl.ngo/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%85/
https://jfl.ngo/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%85/
https://jfl.ngo/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%85/
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:
ً
 التوصيات  ثامنا

ن من يحظون بالثقة من الوصول  -1
ّ
مد جسور التواصل ما بين املجتمع املحلي ومؤسسات اإلدارة الذاتية وفق آلية واضحة تمك

 إلى مراكز القرار وأن تكون الكفاءة والنزاهة على رأس املعايير. 

العسكري واملدني بهدف تجنب تدخل العسكري في شؤون عمل املجالس املدنية وتنسيق  تنظيم العالقة بين الجانب -2

 الواجبات بما يحدد واجبات العسكري بتحقيق األمن وهو من أهم شروط توفير بيئة مناسبة لعمل املجالس. 

 لنزاهة. العدالة في توزيع الثروات النفطية وإشراف جهات مدنية مستقلة تتوفر فيها معايير الكفاءة وا -3

ن من عكس احتياجات السكان املحليين  -4
ّ
العمل على اعتماد آليات ديمقراطية تحكم اختيار وعمل املجالس املدنية  بما يمك

 إلى ترسيخ ثقافة الديمقراطية وهو ما يعتبر واحد من أهم أسباب وجود اإلدارات املحلية.
 
 ويؤدي أيضا

 اس ي بما يضمن قيامها بدورها الخدمي. ضمان استقالل املجالس املدنية عن أي طرف سي-5

العمل على إيجاد جهة قضائية مستقلة ذات مرجعية قانونية واضحة وتتمتع بآليات عمل شفافة وقادرة على تنفيذ أحكامها  -6

 تتولى مسألة الفصل في النزاعات القائمة في املحافظة. 

ف مناطق املحافظة وهذا ما يعتبر خطوة متقدمة عن باقي  تتمتع مؤسسات اإلدارة الذاتية بهيكلية واضحة وتتواجد في مختل-7

 ، إال أنها تعتريها الكثير من املشكالت التي أضعفت ثقة الناس بها. 2011نماذج اإلدارة في ديرالزور ما بعد  

ة وتعميم ثقافة  املزيد من التركيز على دور منظمات املجتمع املدني لتلعب الدور املنوط بها خاصة في ما يتعلق بتحسين املشارك-8

 السالم وحقوق اإلنسان وترسيخ ثقافة الديمقراطية. 
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