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    ملخص: 
بعد قيام الثورة السوورة  تحريةي الثثري ن  الدد  ن  يويةية الامام السوورحا لاتل الاءوةاا ة ارة 
هذه الدااطق ن  خالل التاسووورق ايدا هرا وا ت عد ااوووتدا  تحرية الريع لو قعد بدالدتر اإديا  ة ارة 

بعود ه ي   هوذه الداواطقا دتو حءوووووووووووووولرو  الد والت الدرريو  التل نوانو  بوم ارة هوذه الداواطقا تايدوا
الراج  الى حاميو ند  هذه الد الت تخضووووووون ا قامد  نااواي  نعرا . لذله هح  هذه الدرايوووووو  
لاتعيف ن  خالل وا نرى اهو اقامدو  الالوااوايو  التل حو انتدوا هوا ن  الرلونو  الد نتو  دل ناواطق  

 ييةيح ا إل ارة هذه الدااطق الدريرة.  
رى اهو اقامد  الالااواي  الدعتددة لدى الرلون  الد نت ا أحل ههدي  الدرايوووووووووووو  ن   وا ا حعيداا نح

تحبر  هتجه الاالص ات الخر  دل هذه اقامد  تالالواار ا لاخرص الى حوصووووووووووووويا  تاتا   اأن  ا  
 يتو اإخذ ه ا بغي  الا وض باإل ارة الدرري  تحةوةيها.

 تالدياجعا الدصووا ر بعض  الى   ةضوواد العردي ادل حالدقو الدا ة   التررررلالدا   الوصوو ل   تاحبع  
 لو  التل حره تخصووووووصوووووا الدعرونا    ه قاج  الرصوووووول نرى   ن   هال  تل ا  الى هيوووووروع الدالا

 .هخيى  نصا ر دل اجدها

 هيد:   مت
الدرري  جزا ن     اإل ارة  حعتبينااوووووووووو  يووووووووووورةا نيال  نديدة تح ارع نديدة دل اإل ارة الدرري .  

الامام السوووويايوووول لردتل ا لرو يتو بدوجد هذه اإل ارة الدرري  حواةع الد ام تاإختصوووواصووووا  هر   
السوورة  الدي زة  تال رتا  الدرري  الداتخب  تالتل حتدتع بالءووخصووي  اإنتبارة  الدسووتالر ا تحدار  

و الوها ف ل ذه ال رتا   هذه ال رتا  تها   ا حر  ااووووووووياف ترناب  السوووووووورة  الدي زة ا تحتدث  هه
 دا يرل:ايالدرري  الداتخب  

  تاإجتداعي   تاإنتصووووا ق هوها   ا الخدني    ندا يتيح ل ا القيامحادي  الد تدعا  الدرري    •
 .تاإغاثي 

 ااتياك اإديا  دل ة ارة اقنور ذا  اقهدي  الدرري . •
 دان .حرالرق ندر  بري ن  الا وض بالد تدعا  الدرري  تالتادي  الدست •
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 حعد ندري  لرتي ي  السيايي  لألديا  إلندا  القيا ا  الصالر .  •
دالد خضوووع  يوووورةا لررلو العثداال الذح  حةور التاميو اإل ارح الدررل دل يوووورة  حةوراذ جذرةاذا

اخضوع يوورةا لالااو  الوإقا  العان  الذح نسود ا لوإقا  تالوإقا  الى الوة  تاإلوة  الى انضوي ا 
. تن  ثو جوواا اإلتالل  اإل ارح يووووووووووووووورةوو  دل هووذه الرووالوو  بعروودة ن  نموواهي التاميو  تنوود  ووااوو   

نسووو يووورة  ةلى نرادما  نرري  تنار ا صوواللي  ةهداا اليهح ت يا  هناال يوولا   ال ياسوول لرو  
الدااطق الدرري  تلاجاح ا العديااي  تالثالااي  تاإجتداعي ا تلث  هذا التاميو لو يوضوووووووووع دل لرز  

   .عرل ليغب  ال ياسرر  دل ايتديار اإلتالل ن  طيةق ةثارة ال ت  الةا في  تالعءا ية التا رذ ال 
ا تنااو   1956لعام  172ت عد اإيوووووووتالالل تجالا اإلتالل ال ياسووووووول صووووووودر نااو  البردقا  رنو 

لعووووام   496ا تنووووااو  التاميدووووا  اإل ارةوووو  رنو  1956لعووووام    215ن ووووالت اقليوووواا تالاليار رنو  
. تايدوا بعود هوده  ال  و  إلاتواد نود  ن  الالواار  تلتاميو الريواة اإل ارةو  دل ال د ورةو   (1)1957

نااو  اإل ارة الدرري  الصوووووووووا ر بالدييووووووووووم  العي ي  السوووووووووورة ا دثا  ههو نا صووووووووودر دل حره ال تية  
ا تصوووووووووودر  إ رته التا رذق  تجديع التءوووووووووويةعا  تاقامد   1971لعام   15التءوووووووووويةعل ذح الينو  

   .لوضع هذا الامام نوضع التةبرق  الالان 
ت دوجد هذا الالااو  حبرور  الد الت الدرري  تهصووبر  هرثي تضووولا تايووتالالإ. تلث  رغو ذله  
دالد ايووتدي للو البعو بالسوويةية نرى هذه الد الت بءوول  ات بأخي لرو يتو حعرر  ثرو الد رت 

  الى نا اوووواع هذا ال  اا ن  حيه   الدررل ن  نب  السوووورة  التا رذق  تالبانل يتو ااتخابها ةضوووواد
 تضعف تنرسو يا  تدسا  ا ارح تلتى حزتةي تحالند هاتا   اإاتخابا  الدرري . 

ت عد اادإع الثورة السووورة  الدةالب  بالرية  تالثيان  تاا قا  الضوولش الءووعبل نرى السوورةا  ندد 
ناه ح د   الءوووووعد الثا يا    الامام السوووووورح الى احخاذ ةجيااا  ت صووووودار نواار  جديدة دل نراتل 

نااو  اإل ارة الدرري  الرالل الصوووا ر بالدييووووم التءووويةعل  ت ا  ن  هر  حره اإلجيااا  تالالواار  
 .2011لعام  107رنو 
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نتالدنا دل   2011لعام    107تند انتبي نااو  اإل ارة الدرري  الصووووووا ر بالدييوووووووم التءوووووويةعل رنو 
تاقامد  السوووابال  تالتل رادال  ح ي   اإل ارة الدرري  صوووياغته تاصوووه التءووويةعل نرى    الالواار   

اولر  ههداف هذا الالااو  التل حضودات ا الدا ة الثااي  ناه    ادل يوورةا ناذ نا نب  ن د اإيوتالالل
هلد نداخ  نيااة هذا الالااو  ل    اليؤة  التل لاتل ريووووود ا لدامون  اإل ارة الدرري   ل ا هدااذ 
ن  حويوووع  يووورةا  تصوووالليا  الد الت الدرري  يوووبرالذ لالاتالال ه ا ن  البعد الخدنل التالرردح 

نرى نيااة ال لياايا السووووووورة  بل  ريووووووانرر ا تنوار ها الدتاون  البءووووووية     ةلى البعد التادوح الالا ر
  .تاإنتصا ق  تاإجتداعي  تحوهيف هذه الييانر  دل خدن  ندري  التادي  الدرري 

حو  تاتي   لرسوووووووويايوووووووو  اقناي  تالعسوووووووولية  التل احبع ا الامام السووووووووورح ت اندوه اليت  تاإليياارر   
ا  تالاليى الثا يةا ت ا  ن  الةبيعل تالرال  ذله ه  حسوووالش هت حر  هت ح  ري اهالل الدد  تالبرد 

حت  ي الد يوووووسوووووا  الثورة  التل حءووووولر  اثااا حريةي الدد  تالاليى ن  نااصوووووي الامام السوووووورح 
الذح ندد الى ادياغ الدد  تالاليى ن  ن يووسووا  الدتل  ندا ه ى الى اءوووا دياغ ن يووسوواحل تلال  

الذح  دع الاااوووووةر  الى نراتل  نر  هذا ال ياغ نبي القيام هتأيووووويت   ن  ال وضوووووى الثبريةا اإني
ن والت نرريو  حثو  الوجوه الدودال لرثورة لرقيوام بدرواتلو  نر  هوذا ال ياغ. تنع ايووووووووووووووتديار جيةدو  
الت  ري ن  نخترف الدااطق السوووورة  تح ديع تلصوووي الد  ية  دل الءووودال الدريرا تايوووتديار  

لعسوولية  تنضووو نزةد ن  اقراضوول لتارسووي الينع  ال ليااي  لردعارضوو  الامام بالقيام بالعدريا  ا
السوووورة  نرى نرادم  ا لد تاووودال لردا ليصوووبح ند  الد  ية  ن  نرادما  هخيى يزةد ن   
ند  الدواطار  غري الد  ية  الدقيدر  دل هروح و تنياهوا تلتز ا  لاجاح و تحءووووتد ضوووويترة القيام  

التعيف نرى اإل ارة الدرريوو  نبوو  نروواتلوو  حاميد ووا نبي الال روو   , لووذلووه  ووا  إهوود ن   هتخوودقد و
التا رووذقوو    الية هتلىا تثو اقامدوو  الالووااوايوو  الدعتدوودة ن  الرلونوو  الد نتوو    الية ثوواايوو , تن  ثو  
ةنلااي  نءوووووووووار   الد  ية  دل الرلو الدررل  اإاتخاع تالتياووووووووويح لعضووووووووووة  الد الت الدرري  

ث , تن  ثو تانع الد الت الدرري  دل نااطق  رع ال يا  تغصووو  الزةتو   الد  ية  الر ا   الية ثال
تابع السوووووووووووالم   الية رابع , لاخرص الى ن دون  ن  الاتا   تالتوصووووووووووويا  اأن  ا  يتو اإخذ ه ا  

 تح عرر ا ن  نب  الدعارر .
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 : 2014م : واقع اإلدارة المحلية في ظل الثورة السورية وقبل صدور الالئحة التنفيذية لعاأوال
بعد قيام الثورة السوورة  تحرول ا الى ثورة نسورر  تقيام الامام السوورح بسورد ن يوسوا  الدتل  ن   

تجود الاوااووووووووووووووةو  ضوووووووووووووويترة نر  هوذا ال ياغ الاواجو ن  هوذا العالواع   االداواطق التل ليرهوا الثوار
اقيايي  لردرتاجر   بده الاا  بدساندة بعض و بعضاذا ت دهتا هتالدقو بعض الخدنا   د  اال دانل  

نا وا تلث  يووووووووووووووينوا  نوا هوده ل و اإلتيواجوا  بواإحسوووووووووووووواع ةلى  رجو  لو قعود بدالودتر اقديا  هت 
الد دونا  الصووووووولرية اإيوووووووتديار هتالدقو الخدنا  تالدسووووووواندة بدعزل ن  التعات  تالتاسووووووورق نع 

رةخ ال ياغي   اآلخية ا خاصوووووووووووو  نع الالوة الد يط  تاقيوووووووووووورر  الددنية تالبيانر  الدت  ية تالصوووووووووووووا
تاقيووووورر  الثيداتة  التل ايوووووتخدن  بلثية ن  الامام السوووووورح ضووووود اإيوووووواق تالدااال تالددار  

حبيا    2013تلع   دثال ن  ذله  اا  ضووي   الثيداتح دل اللوط  الءوويقي  دل نام   تالدءووادل.
دتر اديا  ههدي  تضووووويترة التاسووووورق هر  الد دونا  لدراتل  اإيوووووت اب  لرتةورا  التل لو قعد بدال

تجدانا  صوووووووووووولرية حخدقد ا, لرو  اا  ال  ا  العانر  دل اللوط  حايض لال  ن  الضووووووووووووياع  
 تال وضى تندم التاسرق الذح ر دا لو تجد لخ ف نررال ن  ل و ال اجع . 

تنع احسوواع رنع  الدسووال  ال ليااي  الدريرة ن  نوا  الامام دل هداقا  الثورةا ت ثية ند  الدد  
يرةا لو قعوود بدالوودتر اإديا  تإ ال  و  ال ي قوو  التل  ووااوو  حالوم ه ووا بعض الثتووا وود تالبروودا  الدر

 تال صا   العسلية  هتربي  لاجا  الدواطار  الدتعد ة تالدتزايدة.
تن  هاا هح  ضوووووووويترة حءوووووووولر  الد الت الدرري  لرقيام بالد ام الدداي  تإ يوووووووويدا حالدقو الخدنا   

 التالي :
 اإلاسااي  اإلغاثي   الةعام تالدأتى.الدعواا   •
 الدعواا  تالخدنا  الةبي . •
 الخدنا  اإلنالني .  •
 .(2) خدنا  نداي   م ارة ال ضال ا الاماد ا التعريوا حأنر  الدياه تالداات ا ايط ..... •

 
 .66ص سابق،مرجع  االستقالل،اإلدارة المحلية والتجربة السورية منذ  -(2)

ااتخابا  الد رت الدررل لدديا   (7)ر يسووووووا لر ات ا اإاتخاهي   لرا اتند  ا  2017)نثال التلةي  اإلنالني  إاتخابا  ن رت نررل نديا  لييووووووتا التل جي  دل نام 
 ا تند ي ر  اسب  نءار   ااتخاهي  نالي  قيايا بالسا  التل نبر ا( - YouTubeلييتا

 

https://www.youtube.com/watch?v=_w0OIeKHP1I
https://www.youtube.com/watch?v=_w0OIeKHP1I
https://www.youtube.com/watch?v=_w0OIeKHP1I
https://www.youtube.com/watch?v=_w0OIeKHP1I
https://www.youtube.com/watch?v=_w0OIeKHP1I
https://www.youtube.com/watch?v=_w0OIeKHP1I
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 بعض األمثلة عن المجالس المحلية التي نشأت في بدايات الثورة:
هوده  الت دعوا  الثورةو  تالاوااووووووووووووووةر  تن دونوا  التاسوووووووووووووويقيوا  دل الدود    2013ناوذ هوداقو  نوام  

تالبردا  التل حرير  ن  الامام هتءولر  الد الت الدرري  التل هخذ  بالم ور لتأخذ اولال هرثي 
حاميدا دل نراتل  نا ا لسووووووود ال ياغ الذح اءوووووووأ اتي   ااسوووووووراع ن يوووووووسوووووووا  الدتل  ن  الدااطق  

تن  ثو اخووذ  هووذه الد ووالت الدرريوو  بووالت دع نرى هيوووووووووووووووا  جليادل دم ي  ن ووالت ,  الدريرة
 الدرادما   د الت نرادما  ة لد تلرد.

تند  اا  حتو ندري  ااتخاع الد الت الدرري  تن الت الدرادما  هازاه  ت ءوووووووووو ااي  ت ثري نا ا  
 .حو حلةرته ةنالنيا

رادم  ل ا بالالاهية دل الءوو ي السووابع ن   ت وايووة  اإاتخابا  هنرا   رنا حءوولر  هتل ن رت ن 
 بالةيةال  ا س اا ااتخد ن رت نرادم  رةف  نءق تحتابع  بقي  الد الت. 2013نام 

ت عد حدخ  اليت  تاحباع يياي  اقرض الدريتن  دل ح وةع تلصار الدد  الثا يةا حدل  الامام  
الءوووووووووووووويقيو ا  رنواا لدصا   ن  ح  ري حروه الدود  تالداواطق ت وا  ههياهوا )نودياو  لرودا اللوطو 
 تنءيا  الدد  تالاليى  دراقا تالت  تالالردو  تاليي  تحربيس  ....(.

  حسوووووووالش تحر  حره الد الت تالد يوووووووسوووووووا  الثورة  نع يوووووووالو  الدااطق هرد  هت ا  ن  الةبيعل  
 الامام تاليت  تاإليياارر .

نعر  دل اغرد هندال وا تاادا تإهد ن  اإلاووووارة الى ا  ند  حره الد الت لو قسووووتاد نرى نااو   
  ا1971روااو  العءوووووووووووووووا يو  تاختيوار بعض الاصووووووووووووووول الالوااوايو  ن  نوااو  اإل ارة الدرريو  لعوام  

 تالالواار  تاقامد  ذا  الصر  هو اقرثي ارونا هتره ال تية. 

 اهم المعوقات التي عانت منها المجالس المحلية في تلك الفترة:
خدنا  لرو ة  الد الت الدرري  حءووولر  خالل اقان  االص الخبية الدةرو   دل ه اا ال .1

 الياها ا تهغرد اقاخال العانرر  ه ا لو قالونوا بدث  هذه اقندال يابالا.
 اإدتالار لر يار  التاميدي  الواضر  دل الدس تليا  تالصالليا  تاحخاذ الاليارا . .2
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اذ نيارا  حتبع نعايري  اإدتالار ةلى آلي  احخاذ نيارا  تاضر ا لرو لو قل  هااك آلي  احخ .3
نرود ةا ه   اا  نتيت   لرءووووووووووووووخص الدسوووووووووووووو تل ه  قالير  يف تلد  حالودم الخودنا  هت 

 الدعواا .
اإدتالار ةلى نعرونا   قيال  قعتدد نرر ا دل حالدقو اإلتياجا  ت التالل ريوووووووو خة  ند   .4

 تاضر .
 ندم تجو  يرة  ني زة  دانر . .5
 رة الدرري  بدخترف هجسان ا.ندم تضوح الامام الالااوال الذح قرلو اإل ا .6

ة  الدعرونووا  هل ن  هربي التروودقووا  التل حواجووه ندوو  الد ووالت الدرريوو  الى اإ ا لرووو إ  
  .يوجد ضد  الميتف الياها  يب  تاضر  لرترالق ن   ن  تصر  الدعرونا  

ت عد الت  ري لاتل  حره الد الت الدرري  تن الت الدرادما  الد  ية ةنا ة حءوولر  ا سوو ا ن   
 جديد تذله بسبد تجو  ند   بري ن  ههااا هذه الدرادما  دل الءدال السورح الدرير. 

تلاتل  الد الت الدرري  )الد  ية ( نداريووووووووو  اءووووووووواط ا تحالدقو خدناح ا لردواطار  ن  الولدا  
ت يا  هوذه   ااإ ارةو  التل حدثر و دل اةوواق ندوو  الد ووالت الدرريوو  الدضووووووووووووووي وو  )غري الد  ية(

هداق  لو   االدءوووولر  نرى تجه الخصووووول نع ح  ري اهالل اللوط  الءوووويقي  تحريةي نديا  ن ية 
دثا  هااك اوع ن  ال وضى  احث  الد يسا  الخدني  الدرري  نءلر  دل نااطق غص  الزةتو   

هده اوع نا ن    اتنع نيتر الون  تحييووووووووووووووخ ند  الد الت الدرري  الدضووووووووووووووي      الثبريةاإ ارة  ا
لرو حدره   احضووووووارع تحعارض اإختصوووووواصووووووا  هر  الد الت الدرري  الد  ية تحره الدضووووووي    

الد الت الدرري  الدضووي    الدسووال  ال ليااي  تالثتر  البءووية  التل حختص هتالدقو خدناح ا نرر ا  
ر  حدره الدرادما  تالد الت الدرري  الد  ية الثتر  البءووووووووية   ت  الدسووووووووال  دل ل  اتل ا نااواا

 ال ليااي  .تااةالنا ن  ذله  ا  لدياا هذا التاااع هر  الد الت الد  ية تحره الدضي  . 
بعد ه  حدل  الامام السوووووووووورح ن  ح  ري الدد  الثا ية تلصووووووووويها دل نااطق الءووووووووودال السوووووووووورح 

ل الد  يت  ةنا ة حءووووووووووولر  الد الت الدرري  بغي  نتابع  اووووووووووو ت   لات   ا2018الدرير دل نام  
الد  ية  تذله بالتاسووووووووورق نع الد الت الدرري  الدضوووووووووي   ت التوااح نع ذله حو ةنا ة الامي دل 
ضوووويترة الياا ن الت الدرادما  تخصوووووصووووا حره التل حو ح  ريها ن  نااطال ا قيووووباع ههد ا  
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نرى نعمو نرادم  ا لد بعد نعي ت ا اقخرية نع لي   ت عد يويةية هرت  حريةي الءوام   ايويايوي 
تنووام الاووااووووووووووووووةو     احو لوو  هغروود الد ووالت الدرريوو  التووابعوو  لررلونوو  الد نتوو   ااور الوودي  الزاثل

تهاا لو قعد يوجد   اتنعارضووول هرت  حريةي الءوووام بالر وا الى نااطق  رع ال يا  تغصووو  الزةتو  
ت عد ه  اووووووو  الامام السوووووووورح ندنونا   ال نرادم  ا لد هح ة ارة نرري  حابع  لررلون  الد نت  د

تحدخ  حي يا الى جااد    2019ن  رتيوويا تاييا  نعي   نرى نا حبالى ن  نرادم  ا لد دل نام  
تحوصوووووووووور ا إلقالاف إلطالق الاار نع رتيوووووووووويا اال صووووووووووا   الثورة  تحدلا ا ن  ةقالاف حدد  الامام  
 رة   دا يرل :حوضر  ارثي نااطق ا وذ الدلواا  تال وان  السو 

 نرادم  ا لد بلانر ا حخضع لرلون  اإلاالاذ الواج   الدداي  ل رت  حريةي الءام.
نااطق الا وذ التي ل تال يض الوطال دل  رع ال يا  تغصوووووووووووووو  الزةتو  تابع السووووووووووووووالم. تالالد  

درري  باقني ا  هذه الد الت الدرري  الدءووووووووولر  دل هذه الدااطق حدنل اا ا حتبع لواارة اإل ارة ال
 دل الرلون  السورة  الدونت .

 : النظام القانوني لإلدارة المحلية في مناطق نفوذ الحكومة المؤقتة: ثانيا
ناذ هداق  حريةي الدد  حو حءوووووولر  الد الت الدرري  اميا لرراج  الدايوووووو  الر اا ت ت  العو ة الى 

 الااهد  لإل ارة الدرري  لعدة هيباع ههد ا: الالواار 
 التريةي الرديو لردد  تالاليى تاضةياع الوضع اقنال تندم ايتالياره.  •
 ندم   ااة تخبية العانرر  دل ن ال الرلو الدررل. •
ندم الت ا  ن يووسووا  الثورة دل حره الرقب  الى حاميو الرلو الدررل ت ق ا  امام نااوال   •

 نيجعل ت نةاا اقتلوة  لتريةي الدااطق ن  للو الامام.
 
هدي  تضيترة تجو  نااو  قةبق نرى جديع الدااطق الدريرةا حو انيار الال ر  التا رذق   تا رارا ق

ا تهو  2014لإل ارة الدرري  ن  نب  تاارة اإل ارة الدرري  دل الرلون  السووووووووووووورة  الد نت  دل نام  
ن  خالل ترش   2011لعام    107نسووووووووووتدد دل غالبه ن  نااو  اإل ارة الدرري  ال ديد ذا  الينو 

 د  التل انانت ا الرلون  الد نت  لتةوةي الالااو  بدا ياايد الوانع الدرير.الع
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 . اإلدارة المحلية في ظل الالئحة التنفيذية لإلدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة:2-1
حخضووع السوورة  اإل ارة  دل حاميد ا ةنا ةلى هيووروع الدي زة  اإل ارة ا ةذ حتي ز الوهي   اإل ارة  

د هرت  تالدة حتولى  تاتةا ا دل العاصوووود  تديتن ا دل اقناليو ة ارة جديع الءوووو ت  تالديادق دل ي
العان  ن  نوني  تنرري ا هت ةلى هيووووووووووووروع الالني زة  اإل ارة  ةذ يتو حواةع الوها ف اإل ارة  دل 

السورة  الدتل  هر  السورة  الدي زة  تهرتا  نرري  هت نيدقي  نسوتالر  حبااوي اءواط ا حر  ةاوياف 
  .(3) الدرري الدي زة  ترناهت ا. تهذا اقيروع الثاال هو نا قعيف بأاه امام اإل ارة 

تهوذا نوا ذهبو  اليوه الال رو  التا روذقو  لإل ارة الدرريو  الصووووووووووووووا رة ن  تاارة اإل ارة الدرريو  دل نوام  
تلث  ي خذ نرى هذه الال ر  ها ا حءود   باإلتزام بدضوانر   ادل حبار ا لالني زة  اإل ارة  2014
هتجودحوه نع ايووووووووووووووتثاوااا  طفي و  حيانل الميف الالني زح الد ي  الوذح  2011لعوام   107الالوااو  

ترغو حواضوووووع العدري  الرو دي  دل نااطق الدعارضووووو  بءووووول    الال  الريع تالتءووووومل الد تدعل
هت غريه    107ربري اتي و  حلول الثثري ن  ال صوووووووووووووووا و  نرى الباى الدرريو  تنودم انتدوا  الالوااو   

تنوودم تجو   لروو  حاميدل ) هني ايدووا بعوود الامووام الووداخرل لد ووالت الولوودا  اإل ارةوو  تنلوواحب ووا  
التا رذق ( لرثثري ن  الد الت تضوووووعف الدءوووووار   الءوووووعبي  تاليناب  الد تداي ا لث  رغو ذله دالد 
اوووووووووووو د  الثثري ن  نااطق الدعارضوووووووووووو  ااتخابا  نرري  ران  الثثري ن  نعايري الازاه  تنثر  
نةانا  تايووووع  ن  الد تدعا  الدرري ا تاحسوووود  نالن  الثثري نا ا بالتوحي نع يوووورةا  اقني 

ع دل نالاه  السووووووووووعل لبااا لوار ن تدعل لقيالل تنءووووووووووار   نرري  دل صوووووووووواع الاليار تانا ة الوان
 .  (4)اإنتبار لردستوةا  اإل ارة  تانتدا  الال ر  التا رذق 

 
 . ency.com.sy)-(arabالموسوعة العربية | اإلدارة المحلية :طالعربية، بال تاريخ، الرابالموسوعة  طلبه،الدكتور عبد هللا  المحلية،اإلدارة  -( 3)

صراحة المعيار في تقسيمي للفقرات لم يعتمد على األسلوب الكالسيكي المتبع في الكتابات اإلدارية بل قمت بتقسيم الفقرات وفق  
تة، حيث اردت ان أبين للقارئ األنظمة التي أصدرتها الحكومة في تسييرها للحكم المحلي في  تسلسل اعتمادها من الحكومة المؤق

 مناطقها.وقمت بالتركيز على تشكيل المجالس وشرعيتها كونها بداية تشكل الحكم المحلي في مناطق المعارضة. 

    
مركز عمران  :، الرابط10/10/2018، محمد منير الفقير, مركز عمران للدراسوووات االسوووتراتيجية ،المسوووتحيلةانتخابات اإلدارة المحلية في سووووريا الحوكمة  -( 4)

  . (omrandirasat.org)انتخابات اإلدارة المحلية في سورية.. الحوكمة المستحيلة -للدراسات االستراتيجية 

   

http://www.arab-ency.com.sy/detail/69
http://www.arab-ency.com.sy/detail/69
http://www.arab-ency.com.sy/detail/69
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%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-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9.html
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%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-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9.html
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%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-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9.html
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حالسووووو ال د ورة  العي ي  السووووورة  الى هر ع  نءووووية نرادم  ت   نرادم  حالسووووو الى نااطق ت   
حضووووو ند ا ن  الاليى تالدزارعا  دا حتثو  ن  تلدا  ة ارة  ناةال  حالسووووو الى اوالل ت   االي   

 حتدتع بالءخصي  اإنتبارة  هل )الدرادم ا الدديا ا البردةا البردق (
ناه دل  7ت العو ة الى الال ر  التا رذق  الصوووووووا رة ن  الرلون  السوووووووورة  الد نت  اص دل الدا ة 

ة  ن  تلدا  ة ارة  حتدتع بالءوووووووووووووخصوووووووووووووي   ال الية اقتلى نرى: حتثو  ال د ورة  العي ي  السوووووووووووووور 
 .(5)اإنتبارة  تاإيتالالل الدالل تاإل ارح تهل الدرادم ا الدديا ا البردةا البردق  

تةتدتع    ن رت نررل قدث  الولدة اإل ارة  يوووووووووواا  اا  هذه الولدة نرادم  ات نديا  ات هردة 
 ات هردق  بالءخصي  اإنتبارة  لرولدة اإل ارة ا 

 تحعتبي الد الت الدرري  لرولدا  اإل ارة  ندثال إلرا ة الءخصي  اإنتبارة  لرولدة اإل ارة .
لولوودا  اإل ارةوو  دل ناوواطق الدعووارضوووووووووووووووو  تدالووا لراليار تن  ال ووديي بووالووذ ي ااووه ق يح حرووديوود ا

الدتضووووود  نعايري    107نرى الالااو  اإل ارح   1378الاليار   انتدد . )2011الصوووووا ر نام  1378
حالسووويو الولدا  اإل ارة  برسووود ند  السووولا  دل    ناةال ا  دا انتدد نرى اإللصووواا السووولاال  

تدق نعدل    2011تحعديالحه لرعام   2004  لردلتد الدي زح لإللصووواا التابع لرلون  الامام لرعام
 (. الادو السلاال دل يورة

انوا ن  طيةالو  حءوووووووووووووولرو  الد والت الدرريو ا ديغو تجو  الال رو  التا روذقو  لإل ارة الدرريو  اإ ا  
الثثري ن  الد الت الدرري  الدءوووولر  ات الدعتددة دل تاارة اإل ارة الدرري  دل الرلون  الد نت  إ 

لالااواي  بةيةال  حءووووووولرر اا لرو اصووووووو  الال ر  التا رذق  ن  ةنلااي  حءووووووولر  حتالرد بالاصوووووووول ا
الد رت الدررل ن  طيةق اإاتخاع ات ن  طيةق التوادقا تلث  نرى ارض الوانع هااك لاإ   
خووارد اةوواق اإاتخوواع ات التوادق  دووا دل لووالوو  الدبووا رة ال ي قوو  ات دل لووال حوودخوو  ال صوووووووووووووووا وو   

ايوووتةالع لول اليا  حءووولر   دل ت  انا و لتسووورو قيا ة العد  الددالالعسووولية  تالددع بءوووخصووويا   
آليا  حءلر  الد الت الدرري  نا هر  ااتخاع تحوادق ةلى حعرر  تنبا رة    حاون    الد الت الدرري 

% ن  خالل 52دي ق ا تند هه ي  الاتا   ُحءوول  نا يزةد ن  اصووف الد الت الدسووتةرع  بالرر   
% ند  هاارتا ةلى انتدا هو آلي  اإاتخاع دل حءلرر ا. تند هه ي  44التوادقا نالارا  هوووووووووووووووووووووووووووووو  

 
 .2014لإلدارة المحلية الصادرة عن وزارة اإلدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة عام الالئحة التنفيذية  -( 5)
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نرى آلرتل التعرر  تالدبوا رة ال ي قو  دل التءوووووووووووووولرو  لروو هرلتوا ن تدعتر  نوا الاتوا   نرو  اإنتدوا  
 .(6) العرا ن  ةجدالل ةجابا   4اسبته %

ت عود ندريوا  الت  ري اقخرية تقيوام الد والت يووووووووووووووواا  وااو  ن والت نروادموا  ات ن والت نرري   
  لول اوووويعي  هذه بمنا ة حءوووولر  ا سوووو ا خارد اةاق لدت ها اإل ارة ا اإني الذح اثار حسوووواؤإ

الد الت ت نلااي  قيان ا بد ان ا خارد اةاق حواجدها اإل ارح تخصوووصووا ا  الال ر  التا رذق  لو 
 حعش جوابا ل ذه اإلالالي .

 المجالس خارج نطاق حدودها اإلدارية: شرعية. 2-1-1
اإ ارةوو  هو الاةوواق ن  لرووو اقصووووووووووووووو  قعتبي الررز ال ليادل هت نووا قةرق نريووه لوودت  الولوودة  

 الةبيعل تالالااوال لعد  الد الت يواا  اا  ن الت نرادما  هت ن الت نرري .
تهذا نا ذهب  اليه الال ر  التا رذق  لواارة اإ ارة الدرري  تالخدنا  دل الرلون  السوووووورة  الد نت  

ن  هنضوووووووووووووواا  (: قلو  لثو  تلودة ا ارةو  ن رت نررل ناليه ني ز الولودة تةتوألف 11دل نوا ح وا )
 .(7) الواارةناتخبر  تدق الامام الدعتدد ن  نب  

تهقضوووووووا الدا ة الثانا  دل داليح ا اإتلى: حدث  الءوووووووخصوووووووي  اإنتبارة  لرولدة اإ ارة  الدصووووووورر  
بدا دل ذله نصووووووووورر  اإجيال    المقيمين في الوحدة االداريةالعان  الدءوووووووووتي   ل ديع الدواطار   

 .(8) الالا ن 

 
مركز  :،الرابط8/12/2017 ،عمران للدراسووات االسووتراتيجية  زمرك  أيمن الدسوووقي، المحلية،قراءة تحليلية السووتطالو واقع وتحديات اإلدارة المالية للمجالس  -( 6)

  (omrandirasat.org)قراءة تحليلية الستطالو واقع وتحديات اإلدارة المالية للمجالس المحلية -عمران للدراسات االستراتيجية 

الالئحة وضعت   ان  التوضيح   من والبد, 2014السورية المؤقتة عام الالئحة التنفيذية لإلدارة المحلية الصادرة عن وزارة اإلدارة المحلية في الحكومة  -( 8)-( 7)

لم يكن التهجير قد ظهر بالحجم الذي ظهر فيما بعد فلم تتحدث عن موضوو المجالس المحلية العاملة خارج نطاقها   2014في عام 

 الجغرافي. 

وليس خدمية وهذا ال يعني انها أصبحت   وعرضت بعض األفكار التي تتحدث عن ضرورة وجود المجالس لغايات سياسية وتمثيلية
 شرعية، وانما تصبح شرعية عندما يعطيها القانون هذه الشرعية. 

  

 

https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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.html
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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.html
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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.html
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ت ووالتووالل قعتبي الد رت الدررل الووذح قدثوو  الدواطار  دل الولوودة اإ ارةوو  الدابثق نا ووا تالووذح 
قعد  ضود  لدت  تلدحه اإ ارة  هو الد رت الدررل الذح يتدتع بالءويعي  تالءوخصوي  الالااواي ا  

 ت التالل لثل يتدتع الد رت الدررل بالءيعي  الالااواي  إهد ن  حودي ناصية  هانر :
 ره لردواطار  ن  الولدة اإ ارة  الدعاي  )الثتر  البءية (حدثر -1
 ندره ضد  لدت  الولدة اإ ارة  الدعاي  )الينع  ال ليااي (. -2

ت التالل تتدالا لد  وم الدخال   ن  لرو الدبده إ قصوووووووووووووح نااواا ند  الد رت الدررل خارد  
 اةاق لدت  تلدحه اإل ارة .

تنصرري  نتعد ة ندد  ثري ن  الد  ية  نرى ةنا ة   تلث  بسبد الريع تإنتبارا  ييايي 
حءوووووووووووووولرو  ن والت الدروادموا  تالد والت الدرريو  الد  يةا هو  هرثي ن  ذلوه قيوام تاارة اإل ارة 
الدرريو  تالخودنوا  دل الرلونو  الد نتو  هتاميو ااتخوابوا  لبعض ن والت الدروادموا  الد  ية 

لزتر  ت  تجو  هح اص نااوال  ردا لصو  ن خيا نع نرادما  رةف  نءوق ت نءوق ت يي ا
 دل الال ر  التا رذق  لإل ارة الدرري  حامو تحالا  ندري  ااتخاع الد الت الد  ية.

اثار  ندري  ةنا ة حءوووووووووووووولر  ن الت الدرادما  تالد الت الدرري  الد  ية خارد اةاق    ت التالل
لدرري  الد  ية تحره لدت ها اإل ارة  للةا  بريا تلتى هليااا حاااع اإختصووووووووووال هر  الد الت ا

الد الت الدرري  الدضي  ا ن  لرو انتبار الد رت الدررل الد  ي ا سه الددث  تالدس تل ن   
الد  ية  الدقيدر  دل تلدة ة ارة  هخيىا تانتبار الد رت الدررل الدضويف ا سوه الدسو تل ن   

 حخدقو الد  ية  الدقيدر  ضد  اةاق لدت ه اإل ارة .
التاوةه قهدي  ت تر الد الت الدرري  الد  ية تضووويترة نداريوووت ا لاءووواط ا   تلث  هداق  إ هد ن 

دل اةاق الد تدعا  الدرري  الدضوووووي   تخصووووووصوووووا دل الون  الياه  لدا له ن  قيد  يووووويايوووووي   
 حرادظ نرى الوجو  تال وة .

تحابع ههدي  ةنا ة حءوووووولر  الد الت الدرري  دل البرتا  الد  ية بصوووووويف الامي ن   وا ا خارد  
لدت ها اإل ارة ا بدا يربل الراج  ةلى ةنا ة حعيةف ال وة  السووووووووويايوووووووووي  لردااطق التل خضوووووووووع  

ند يتةرد   تلتدثر  يووووولاا ا دل هح ايوووووترالاق ن  ايوووووترالانا  اإاتالال السووووويايووووول لسووووويةية الامام
تى نرى نسووتوى الولدا  اإل ارة  لردااطق هر  الد الت التابع  لردعارضوو  تحره التابع   اوويار  ل
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لرامام بالاسوووووووووب  لا ت الداةال ا هت دل التعاطل نع اإيوووووووووترالانا  اإاتخاهي  الالا ن  التل حتةرد  
نءوووار   جديع السوووورةر  دل نااطق الازتح ت تل الر وا تالءوووتا ا هت دل التصووودر لتربي  نةالد 

 ية  نسووويةاذ تلداق  لالون و دل نااطال و التل ه يتا نا ا ا تةاللظ ن  خالل التواصووو  نع الد 
نعمو الد الت الدرري  التل حو ح  ريها ةلى الءوودال السووورح نزتد ا ن  ةنا ة حءوولر  ن السوو ا 
الدرريوو  دل نالوواهوو  حوج  ووا ةلى انتدووا  نوودييةووا  تنامدووا  تهرتووا  تهيفيوو  هووديروو  غري حدثرريوو   

لعاصووووي اإل ارة تالرو د ا ةذ حءوووول  الد الت الدرري  الد  ية التل هنا   حءوووولر  ا سوووو ا  تح تالد  
% ن  الد الت 20دل الدااطق ال ديدة هت لادم  نرى ن السوووو ا  ت  ةنا ة ااتخاع نا اسووووبته  

 .(9)الد  ية نسيةاذ 
ةضواد  الى ا  قيام الد الت الدرري  الدضوي   هدترها ح اه الد  ية  بلاد  صووره حع ز القيام به  
 ت  تجو  ج   حدثرري  نسوووواندة ح  ح الى حثان  اق تار دل خدن  الصووووالح العام يووووواا لرد  ي 

 هت الدقيو. 
لق العو ةا لرو  ههدي  قيام الد الت الدرري  الد  ية بأاءوووووووووووووة  نداي  لردةالب  برالون و تاهد ا

قدل  لرد رت الد  ي القيام بلثري ن  هاءوووووووة  الدنو تالدااصوووووووية بدا قخدم الد  ية  تايوووووووتعا ة 
 لالون و.

ت العو ة الى الال ر  التا رذق  لإل ارة الدرري  الصوووووا رة ن  الرلون  السوووووورة  الد نت ا ا د ااه لو 
  ات نرادما ا لرو لو قأحل دل هح ن  اصووووووصوووووه نرى ذ ي ن الت ن  ية يوووووواا  اا  نرري

حتضووود  نواار  ح ي   اإل ارة الدرري  دل يوووورةا ناذ نيلر  نا نب  اإيوووتالالل ت عده هح اصوووول  
 نااواي  حامو نوضوع تجو  ال رتا  اإنتبارة  خارد اةان ا اإل ارح. 

ى تهذا  ةبدت ه  التوجه دل تاارة اإل ارة الدرري  انتبار قيام الد الت للاقا  ييايي  تغاقا  هخي ت 
دل الال رو  التا روذقو  لإل ارة الدرريو  إ يوجود اص يوذ ي تةدرز هر     جرو:نوا هاوووووووووووووووار اليوه نردود  

ن ووالت الدرووادمووا  الد  ية تحرووه غري الد  يةا تلث  ندونووا يتو ااتخوواع تحءوووووووووووووولروو  ن ووالت 
ةنلااي  حا رذ بعض الدءووووووووووووارةع اإغاثي     لضوووووووووووويترةالدرادما  إنتبارا  يوووووووووووويايووووووووووووي  تحدثرري  ت 

 
مركز عمران   الرابط:  ،19/10/2017االسوووووتراتيجيوة،مركز عمران للودراسوووووات    محمود منير الفقير،  جوديودة،المجوالس المحليوة المهجرة اعوادة التشوووووكيول في بيئوات  -(9)

 .  (omrandirasat.org)المجالس المحلية المهجرة: اعادة التشكيل في بيئات جديدة -اتيجية للدراسات االستر

  

https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.html
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.html
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.html
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ا ي  تاإاووياف نرى ند  الد الت الدرري  ال يعي  الد  ية تهليااا التاسوورق نع الد الت تاإلصوو
 .(10)الدرري  الدضي   

 . النظام الداخلي لمجالس الوحدات اإلدارية ومكاتبها التنفيذية:   2-2
لو قل  نوجو ا نرى الدستوى الرلونل لردعارض  امام    2016لتى الء ي الثاال نءي ن  نام  

 اخرل قةبق نرى الد الت الدرري  الدءووووولر  دل الدااطق الخاضوووووع  لردعارضووووو  السوووووورة ا تاادا 
را  نسوووو  بري ن  الد الت الدرري  حعد   ت  هح تجو  امام  اخرل تالبعض اإخي قعد  تدق 

 هامد   اخري  نتواضع .
ت الولوودا   تاتي وو  إل راك الرلونوو  الد نتوو  بضوووووووووووووويترة حودي امووام  اخرل نولوود تنعتدوود لد ووال

اإل ارة  تنلاحب ا التا رذق  هت  لر  اراووا ح قءوويح ن ام الد الت الدرري  تةءوويح العالن  ايدا هر   
هصوووراع الدصووورر ا ت ضووويترة تجو  امام  اخرل يولد ند  الد الت الدرري ا تةضوووبش العالن  

( تالدتضووود  7)بمصووودار الاليار رنو   27/12/2016ايدا هرا اا نان  تاارة اإل ارة الدرري  هتارةخ  
الامووام الووداخرل لد ووالت الولوودا  اإل ارةوو  تنلوواحب ووا التا رووذقوو  تةةبق هووذا الامووام الووداخرل نرى  
جديع الد ووالت الدرريوو  لرولوودا  اإل ارةوو  تنلوواحب ووا التا رووذقوو  دل الداوواطق الدريرة ن  الامووام  

 السورح. 
ة الدرري  دل الرلون  السووووووورة   تحضوووووود  الامام الداخرل دل التد رد اإلاووووووارة الى قيام تاارة اإل ار 

% ن  الد الت هاووووووووار  الى اقهدي  الالصوووووووووى دل تجو   76الد نت  بايووووووووتةالع لرياح حبر  ا   
%  32% نا و هجواهوا ه  هوذا الاموام ق ود ه  قلو  نولودا دل  و  يووووووووووووووورةوا ت55اموام  اخرل ت

 .(11) الوالدةنا و نالوا قل ل حولرد الامام نرى نستوى الدرادم  
نع   2011دا  الاموام الوداخرل بواإنتدوا  نرى الدامونو  الالوااوايو  تاإل ارةو  نوا نبو  نوام  تنود حو انو

 نوا دت ا نرى الوضع الياه  الذح حايءه يورةا. 

 
 15/8/2021، سوريا – عفرين،  أجراها الباحث  ، مقابلة شخصيةمدير املجالس املحلية بوزارة اإلدارة املحلية في الحكومة املؤقتة املهندس محمد جلو – (01)
 .27/12/2016لمجالس الوحدات اإلدارية ومكاتبها التنفيذية الصادر عن وزير اإلدارة المحلية في الحكومة المؤقتة بتاريخ النظام الداخلي -(11)
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تحضوود  الامام الداخرل لرولدا  اإل ارة  دصوووإ اص ه ا نرى حءوولر  الد الت الدرري  ت ترا  
الوق هنضووواا الد رت تاليناب  نرى اندال الد رت تجرسووواحه تدل ل د الثال  ت للاا العضووووة  تل

 الد الت تاللام نان  هخيى. 
تن  الاالي  الامية  قدل  الالول ااه با  لدى الدعارضووووووووووووو  امام  اخرل تاجد التةبرق نرى    

تلث  ن  الاوواليوو  العدريوو  لو حالو  وو  الد ووالت   ان ووالت الدرووادمووا  تن ووالت الولوودا  اإل ارةوو 
خرل ات نياناة اللانه ه  هااك ن الت نان  هوضووووووووووووع هامد   اخري  الدرري  بانتدا  الامام الدا

 دا دع  العديد ن  الد الت الدرري  دل اللوط  الءووووووووويقي  تنا ا هردة لييوووووووووتا التل   خاصووووووووو  ه ا
تهااك ن الت هخيى حعد   اوووووولر  ل ا  خاصوووووو  لدرايوووووو  نءوووووويتع امام  اخرل لرد رت الدررل.

 الثثري ن  الد الت الدرري  دل  رع ال يا   بءوووول  نءوووووا ل  ت  تجو  هح امام قضووووبش ندر ا
تغصووو  الزةتو  لتى ا  الد رت الدررل لدديا  ن ية   ا  ا  قءووول  ل ا  خاصووو  لوضوووع امام  

الامام الداخرل تضوووع لتاميو تضوووبش   دم   اخيى تن  االي     ا اخرل خال به دل هداقا  حءووولرره
الد الت الدرري  التل حعد  ضوووود  لدت ها اإل ارة  بالرال  الةبياي  بايووووتثااا بعض الاصووووول 

تإ يوجد هح اص نااوال يامو ند  ن الت  االدتعرال  هتءووووووولر  ال رتا  الااخب  لرولدا  اإل ارة 
 لدت ها اإل ارة . الدرادما  تن الت الولدا  اإل ارة  التل حعد  خارد اةاق 

 . النظام الداخلي لمديرية شؤون النازحين والمهجرين قسرا:2-3
( ن  ر يت الرلون  السووورة  الد نت  تالدتضوود  اال   69صوودر الاليار رنو )  30/9/2019هتارةخ  

 صالليا  تهندال ال رت  السورة  لء ت  الد  ية  تالالجتر  الى تاارة اإل ارة الدرري  تالخدنا .
السوووووووورة  لءووووووو ت  الد  ية  تالالجتر  ن يوووووووسووووووو  تطاي  حعد  نرى ة ارة تحاميو اووووووو ت     تال رت 

الد  ية  تالالجتر  السووووورةر  تحتدتع بالءووووخصووووي  اإنتبارة  تاإيووووتالالل الدالل تاإل ارح تحيحبش  
هي يت الرلون  تةعر  ر يسووووووووو ا باليار ن  ر يت الرلون  الد نت  تةعان  نعانر  الواةي ن  لرو 

 تالرالوق تالواجبا . الصالليا  
( ن  تاةي اإل ارة الدرري  تالخدنا  تالدتضوووووووووود  18صوووووووووودر الاليار رنو )  7/11/2019ت تارةخ  

 الامام الداخرل لدديية  ا ت  الااالر  تالد  ية  نسيا.
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يتضوود  الامام الداخرل لدديية  اوو ت  الااالر  تالد  ية  نسوويا  يلري  الدديية  تا ارح ا ت تا يها  
الاواالر  تالد  ية  نسووووووووووووووياا الودا ية الرالوقيو ا  ا ية اوووووووووووووو ت  الاواالر ا  ا ية الدوار     ) ا ية ل وا 

البءوووية  تالءووو ت  اإل ارة ا  ا ية الءووو ت  الدالي (ا  دا حضووود  الباع الخانت ن  الامام الداخرل  
 لردديية  الي  حءلر  ل ا  الد  ية  دل الدااطق الدريرة.

السوووووووووبد دل الاص نرر ا ضووووووووود  الامام الداخرل لدديية  هنا دثية حءووووووووولر  ل ا  الد  ية  دثا   
 ا ت  الااالر  تالد  ية  نسيا قعو  هتالديياا لأليباع التالي :

هتإ: ل  اغرد الد الت الدرري  التل يالة  تلداح ا اإل ارة  هرد الامام السورح هت ةنا ة حءلر   
 سدى ل ا  لرد  ية .حره الد الت ا س ا التل حعد  خارد اةاق تلدح ا اإل ارة  حر  ن

ثواايوا: نرواتلو  نعوال و  ال ياغ الالوااوال لوجو  تاوووووووووووووويعيو  ندو  الد والت الدرريو  التل حعدو  خوارد  
 اةاق تلدح ا اإل ارة  بدسدى ل ا  ن  ية  نبي الاص نرى الي  لتءلر  ل ا  لرد  ية .

  ه اا بضووووووويترة  ثالثا: الةبيع  الخاصووووووو  لد ام تند  ل ا  الد  ية  دل البرت  ال ديدة التل حعد
 حرديد ن ام تصالليا  ل ا  الد  ية  ذا  الةبيع  غري الدع و ة.

انا ن  هلي  حءووووووووووووولر  ل ا  الد  ية  دالد اص الامام الداخرل لردديية  دل الباع السوووووووووووووا   دل 
 ناه نرى الي  حءلر  ل ا  لرد  ية  تدالا لدا يرل: (12) 33الدا ة 

اتإ: قدل  لث  تلدة ا ارة  )نديا . هردة. هردق ( حو التالل ا ن  نوا  الامام هت نرريءويا نسود 
 تحو ح  ري ههر ا الى الءدال الدرير حءلر  ل ا  حدثر و دل تلدة ا ارة  نريرة.

الولدة اإ ارة  الدرتر  ن  خدسووووور  نا ر    ثاايا: ق د ا  إ قال  ند  اإهالل الد  ية  ن 
 تةقيدو  دل تلدة ة ارة  نريرة.

 ثالثا: قالوم اإهالل هتيايح الديارر  ن  طيةق التز يا  ات الت وةضا .
رابعا: الرد اإ اى لعد  انضوووواا الر ا  ثالث  تاإنصووووى يووووبع  انضوووواا لسوووود ند  العا ال  

 الد  ية.

 
 .7/11/2019النظام الداخلي لمديرية شؤون النازحين والمهجرين قسرا الصادر عن وزارة اإلدارة المحلية والخدمات في الحكومة المؤقتة بتاريخ -(12)
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 ا بملصوووووووواا العا ال  تاإران  تاإيتام تالدصوووووووواهر   خانسووووووووا: حترد  ند  الر ا  تصوووووووواللرت
 تالدعانر  تاقصال صو  تنعاااة العا ال  الد  ية.

يووووووا يووووووا: إ قدل  ا  حتعد  الر ا  الددثر  قهالل تلدة ة ارة  نرتر  دل تلدة ة ارة  نريرة 
نرى  ن  ل او  دل لال حواع اقهالل ن  تلدة ة ارة  نرترو    هرثيتلث  قدل  ا  قلو  هاواك  

 تلدا  ة ارة  هخيى ايةة  حرالق اصاع ند  اقهالل دل    تلدة ة ارة .
 يابعا: ندة ند  الر ا  ياتا .

تن  خالل ندو  البوالوو دل هوذا الدرف لدودة نوانر  حو التواصوووووووووووووو  نع هرثي ن  نتو  ن تدع  
تدعالي  ن  ية حو خالل ا القيام هاالااوووووووووا  تلوارا  نسوووووووووتفيضووووووووو  لول حأيووووووووويت تند  ل ا   

  .الد  ية
 تلث  دل حالديياا لو قلتد له اإيتديار لعدة هيباع نا ا:
 غياع السرة  الدي زة  تضعف اإلنلااا  بءل   بري.

لو يتو اإجداع نرى الي  حءوووووولر  ل ا  الد  ية  هر  نخترف ال وان  الد  ية تالصووووووياع ايدا  
 هرا ا.

ادم  تليت نرى  ر ز البعض نرى ضويترة ااءواا نلاحد ني زة  لرد  ية  نرى نسوتوى الدر
 ايا  الولدة اإل ارة .

تاا ى البعض اإخي بضويترة ه  حثو  الر ا  اوانر  لث  الءودال الدرير تليت خاصو  دالش 
 هولدة ا ارة  نريرة.

لو حعال  الي  حءولر  الر ا  الوضوع الالااوال لد الت الدرادما  تالد الت الدرري  الد  يةا 
    التالل انتيد  اإلي  بءل  ضدال هوجو ها.نلتفي  برصول الدياح نرى حز ي  نا اا ت 

تن  ال ديي بالذ ي ااه اإ  يوجد دل تاارة اإل ارة الدرري  دل الرلون  الد نت  نديية  ا ت   
الااالر  تالد  ية  نسياا تدل حالدييح إ هد ن  ةنةاا نرف الد  ية  ثال  جرد نرى نستوى  

ال الدريرا تن  غري الداةالل اختزال نرف الرلون ا دالد  ية  هرثي ن  الدقيدر  دل الءود
الد  ية  نبي نديية  ن  ندييةا  اإل ارة الدرري ا تدل رهيل هلدث تاارة خاصووووووووو  بءووووووووو ت   

 الااالر  تالد  ية  خةوة دل اإح اه الداةالل تالصريح.  
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هامد    حعود هوذه اقامدو  اإا و  الوذ ي هل اقامدو  الالوااوايو  الدعتدودة ن  الرلونو  الد نتو  تلو هجود 
نااواي  هخيى حتعرق باإل ارة الدرري  حو ةنيارها ن  نب  الرلون ا ت التالل ا  ندري  ايوووووووووووتاسوووووووووووا   
الالواار  إ حث ل لبااا امام نااوال يربل الراجا  الثبرية تةعال  الوانع اإيوووووتثاا ل الذح اايءوووووها  

إهد ن  حثان  اقامد   ندونا   إ هد ن  نتابع  اصوووودار التءوووويةعا  تاقامد  تح عر  العد  ه ا.
الالااواي  ايدا هرا اا دال قدل  ا  هصووودر إ ر  ات امانا لدوضووووع نعر  تههد  ا  هصووودر امانا  

يووووووبر  الدثال تجد   ثري ن  الاصووووووول  ىاخي نتصووووووال بالالااو  اقتل تةالف حةبياله نريها نر
ن  ااتخوواع ن ووالت  الالووااوايوو  دل الال روو  التا رووذقوو  تالامووام الووداخرل لرد ووالت الدرريوو  حتروودث  

الدرادما  ات الد الت الدرري  لث   يف يورتو حرديد السو   اإاتخاهلا ت يف يورتو لصوي ن   
 قرق ل و اإاتخاعا ن  الدءيف نرر اا اي  اقامد  الدتعرال  باإاتخابا  تحاميد ا. 

 : إمكانية مشاركة المهجرين في الحكم المحلي للوحدات اإلدارية المضيفة: ثالثا  
ةنلااي  نءوووووار   الد  ية  دل ندري  اإاتخاع ن  خالل التياووووويح تالتصووووووة  ات ن     حعتبي

خالل نضووووة  الد  ية  دل الد الت الدرري  دل الولدا  اإل ارة  الدضوووي   ل و ةلدى ههو  
 اإلالاليا  التل حو طيلا دل اآلتا  اقخرية.

اوووويق نرادم  لرد   تدل تن  يوووواهق طالب  رابة  ن  يح يووووورةا دل نديا  الباع السووووورة 
اوووووودالل يووووووورة  ن رت نررل نديا  الباع بأ  قلو  ل ا نالعد نضوووووووة  دل الد رت الدررل 

 بالدديا ا ن  هج  حدثر  الد  ية  الذي  قءلرو  اسب   برية بالدديا  تالداةال  ندونا.
لرلون  ت العو ة الى الال ر  التا رذق  لإل ارة الدرري  الصووووووووا رة ن  تاارة اإل ارة الدرري  دل ا

السوووورة  الد نت  دل الدا ة اليابع  نءوووية دل داليح ا اإتلى اصووو  نرى نا يرل: حتثو  ال رت   
 الااخب  ن  جديع الدواطار  الدس رر  دل نرو  ي   اقلوال الدداي  لرد رت الدررل. 

ة   تدل داليح ا الثااي : ق وا ا  حالتصووووي ال رت  الااخب  نرى ندثرر  ن  الالوى تال عاليا  الثور 
 العانر  ضد  الردت  اإل ارة  لرد رت الدررل.

ال الية الثوالثو : قرود  تاةي اإل ارة الدرريو  نلواوا  ال رتو  الاواخبو  تدق ال الية اقتلى هت الثواايو   
 باليار ناه لسد الرال  اقناي  دل الد رت الدررل.
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الدررلا  ت  ا  ال الية السووووووابع : قالتصووووووي  تر ال رت  الااخب  نرى ااتخاع هنضوووووواا الد رت 
 قلو  ل ا هح  تر اخيا اإ  ترها اليناهل الءعبل نرى اندال الد رت.

دل   2016تاص الامام الداخرل لد الت الولدا  اإل ارة  تنلاحب ا التا رذق  الصوووووووووووا ر نام  
الدا ة التايع  ناه: قءتي  دل نضوة  ال رت  الااخب  ا  قلو  العضو نتدا الثانا  نءي ن   

 دل نرو  الس   الددال لرولدة اإل ارة  تنقيدا در ا.نديه تنس ال 
تن  خالل ايووووووتعياض الاصووووووول الالااواي  الااهد  لإل ارة الدرري  دل نااطق ا وذ الرلون  
السووورة  الد نت  دل الءوودال الدرير ا د ا  حره الاصووول لصووي  لق اإاتخاع تالتياوويح 

رو  السووو   الددال لرولدة اإل ارة  ات نضووووة  ال رتا  الااخب  لردواطار  الدسووو رر  ضووود  ن
 تنقيدا در ا. 

 تقهدي  هذا الرق دل اإاتخاع تالتيايح إهد ن  حوضيح نا يرل:
قعتبي الرق دل اإاتخاع تالتياوووويح ن  الرالوق الدعتيف ه ا  تليا إ قدل  الدسووووا  بها دالد 

الخال بالرالوق الدداي  اص نريه اإلنال  العالدل لرالوق اإاسووووووووووووووا ا ت ذله الع د الدتلل 
 تالسيايي  تالدواثرق الدتلي  اقخيى.

تن  الاالي  الديوووتورة  حاص اغرد الديووواحري الدعاصوووية نرى لق اإاتخاع تالتياووويح تحرر   
 حاميده الى الالااو ا تح ع  هذا الرق دل اإاتخاع تالتيايح ن  الرالوق الديتورة .

لق اإاتخاع بالدا ة التايوع  تاقر عر :    نرى  2012تدل يوورة  اص الديوتور السوورح لعام  
 .(13) بالااو  اإاتخاع تاإيت تاا لق لردواطار  تتاجد نرر و تحامو نداريت ا 

ت دالارا  بسوووووووووووية  هر  الالواار  ذهد نااو  اإاتخابا  الدصووووووووووويح الى ا  الدوط  اإاتخاهل  
 لرااخد هو نلا  اإلنان  الثاه  هبةان  الينو الالونل.

صويةح بالالااو  الدصويح انتبار الدايار دل حرديد الدوط  اإاتخاهل هو نلا   لا د الاص ال
 اإلنان .

 
  .2012الدستور السوري لعام -(13)
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هنا بالاسووووووووب  لرالااو  الدلي ل انتبي ا  الدايار اقيووووووووايوووووووول دل حرديد الدوط  اإاتخاهل هو  
اإلنان  )نرى ا  حثو  هذه اإلنان  دعري  ناذ ثالث  هاوووووووو ي هتارةخ طرد التالرد( لث  بالاسووووووووب   

 .(14) ندر ولعدونر  ايتثااا قدل  انتبار نوطا و اإاتخاهل دل نالي لرعانرر  ا
دل الدا ة الوالدة    2021تدل ال زا ي اص الالااو  العضوووووووح الدتعرق هامام اإاتخابا  لعام  

تالخدسوووووووو : إ قصوووووووو  اإ ن   ا  نسووووووو ال دل الالا د  اإاتخاهي  لربردق  التل ه ا نوطاها 
رري نوط  الااخد الدسووووووووووو   دل الالا د  اإاتخاهي ا ق د تذهب  الدا ة يوووووووووووتو  دل لال  حل

نريه ا  قةرد خالل اقاووووووووووو ي الثالث  الدوالي  ل ذا التلرري اوووووووووووةد ايوووووووووووده ن  هذه الالا د   
 .(15) ال ديدةتحس رره دل نا د  هردق  انانته 

تندونوا ا ود ا  اغرود الالواار  الدامدو  لالاتخوابوا  نود ر ةو  لق اإاتخواع بومنوانو  الاواخود 
عاى اخي ا  نلا  اإلنان  لرااخد هل الدايار التل حرد  نداريوووووو  لاله اإاتخاهلا تهااك  بد

بعض  تل اإحرا  اقترت ل هنة  لق التصوة  دل اإاتخابا  لألجااد الدقيدر   دا دل 
 .(16) تغريهالو سدبورغ ت ر يلا 

اإاتخواهل لراواخود ةذا ن  لروو الدبوده ا ود ه  نايوار اإلنوانو  هو الدعتبي دل حروديود الدوط   
 تن  ثو نداري  لاله اإاتخاهل لدى هغرد الالواار  الدعاصية.

تالعر  دل انتبار نلا  اإلنان  هل الدايار دل حرديد الدوط  اإاتخاهل لرءووووووووووووووخص ه  لق 
اإاتخاع تالتصووووووة  يثب  لرءوووووخص بانتباره نواطاا دل الدتل  ت التالل إ قدل  يووووورد هذه 

 نته. الرق ناه هتلرري نلا  انا
دل نا حه اقتلى الى حعيةف   2014تدل يوووورةا ذهد نااو  اإاتخابا  العان  السوووورح لعام  

 الدوط  اإاتخاهل: بأاه نلا  الالرد الددال لرااخد هت الدياح. 
دل داليح ا الثااي : قدار  الااخد لاله دل ااتخابا  ن رت الءووووووعد تن الت   59تدل نا حه  

اتخاهي  التل يتبع ل اا تدل ال الية اليابع : قرق لرااخد اال   اإل ارة الدرري  ضوووووووووووووود  الدا ية اإ

 
 .2007لعام  32ص  االتحادية،دراسة أنجزت في اطار برنامج بمساعدة وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية المانيا  المغرب،تقييم اطار تنظيم االنتخابات في -(14)

 .2021القانون العضوي الجزائري المتعلق بتنظيم االنتخابات لعام -(15)

   (wikipedia.org)ويكيبيديا -حق التصويت لألجانب -(16)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8
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نوطاوه اإاتخواهل ن   ا ية ااتخواهيو  ةلى هخيى ضوووووووووووووود  الدروادمو  هت ن  نروادمو  ةلى هخيى  
بدوجد هح بةان  هت هوة  االاهي  هت تثيال  حداح ن  ج   ريوووووودي  هت نامد  اووووووعبي  هت االاب   

توه دل الودا ية اإاتخواهيو  الدةروع االو  الدوط  ةلر واا ن ايو  ياتدل ةلر وا طوالود الاالو  حثبو  ةنوان
 تحبيا الوثيال  ةلى ل ا  ني ز اإاتخاع.

تدل ال الية الخانس : نرى الدياح الذح ييغد هاال  نوطاه اإاتخاهل ه  حثو  ند نض  ندة 
 .(17) ةليهياتر  نرى اقن  نرى ةنانته دل الدلا  الذح ييغد هاال  نوطاه اإاتخاهل 

الدبده تدالا لالااو  اإاتخابا  العان  السووورح هو ا  الدوط  اإاتخاهل هو نلا  الالرد الددال 
لرااخدا لث  قدل  ا  ياال  الااخد نوطاه اإاتخاهل ضووووووووووود  الدرادم  الوالدة ات ضووووووووووود   
الدرووادمووا  بدوجود تثيالوو  حداح لوه حثبوو  انوانتووه دل الودا ية الدةروع الاالوو  الر وواا تة وود اإ 

ه دل الدا ية ال ديدة ن  ياتر  لثل قلو  بمنلااه نداري  لاله اإاتخاهل دل الدا ية حال  انانت
 ال ديدة.

ت التالل دم  الدالا  السووووووووووووووورح اخذ هقضووووووووووووووا بدايار اإلنان  دل حرديد الدوط  اإاتخاهل الى 
 جااد نلا  نرده الددال.

انانته يووووووووووووواا  اخ   ت التالل دم  الامام الالااوال السووووووووووووورح لو قداع الااخد الذح غري نلا 
 نرادمته هت ن  نرادم  قخيى ن  نداري  لاله دل اإاتخاع تالتيايح.

ت العو ة الى اقامد  الصووووووووووا رة ن  الرلون  الد نت  اصوووووووووو  الدا ة الثانا  ن  الال ر  التا رذق   
الدصووووووورر  العان  لإل ارة الدرري  دل داليح ا اإتلى: حدث  الءوووووووخصوووووووي  اإنتبارة  لرولدة اإ ارة   

 الدءتي   ل ديع الدواطار  )الدقيدر ( دل الولدة اإ ارة  بدا دل ذله نصرر  اإجيال الالا ن .
داليح ا الثااي : ق وا ا  حالتصوووووووي ال رت  الااخب  نرى ندثرر  ن  الالوى تال عاليا    14تدل الدا ة 

 الثورة  )العانر ( ضد  الردت  اإل ارة  لرد رت الدررل.

 
 .2014قانون االنتخابات العامة السوري لعام -(17)
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ا د ا  الال ر  اقضوووووا ند اخذ  بدايار اإلنان  دل حدثر  الءوووووخصوووووي  اإنتبارة  لرولدة  ت التالل  
 اإل ارة . 

تلع  ه  السووبد دل ا  اغرد الالواار  اخذ  بدايار اإلنان  لرااخد  واه نتأثي تله نصوورر   
دل اختيار اقاوووخال الذي  يووويالدنو  الخدنا  له دل نلا  انانتها ت التالل يووويريل نرى  

لرءووخص الداايوود صووالد الخبية دل حرسوور  تحخدقو الولدة اإل ارة  تحادرت ا بدا   التصوووة  
 قعو  بالدا ع  نرى ال ديع.

لالونه ت التالل تدل حالديياا دماه إ قداع حلري نلا  الءوخص إلنانته دل لينااه ن  نداريوه  
ن    يووووويالدنو  الخدنا  له  و  هذا الرق  اقاوووووخال الذي  اختيارت   دل اإاتخاع تالتياووووويح

الرالوق الديووووووووتورة  تالدعتيف ه ا  تليا ت واه لصوووووووويالا برق الدواطا . تدل الءوووووووودال الدرير 
هصوووووبح هرثي ن  اصوووووف السووووولا  ن  ية  ن  نااطق نختر   ت التالل إ قدل  ليناا و ن   
اهداا رهي و تصووووح و دل اختيار اقاوووخال الذح يووويالونو  هتخدقد و تحادرت وا تاإني  ذله  

تال عاليا  الثورة  العانر  دل الولدا  اإل ارة  الدضووووووووووووي   تدالا لال ر   ياسوووووووووووورد نرى الالوى  
 .اإل ارة التا رذق  التل انةت ا الرق دل ا  حثو  ن  ال رت  الااخب  لرولدة 

نديية  الد الت هتضوووووح نردد جرو رؤة  تلول نوضووووووع نءوووووار   الد  ية  بالرلو الدررل 
ااا هؤةد نءوووار   الد  ية  ن  نااطق هخيى بالرلو  الدرري  هواارة اإل ارة الدرري  تالخدنا :  

اإني اإخي ار  االوم بوانتدوا     الث  إ يوجود اص نوااوال قسوووووووووووووودح هوذلوه قعدو  بوه  االدررل
تالسووبد دل ذله ندم تجو  ج اا الصووا ل    2011اإللصوواا ن  نب  ن يووسووا  الامام لعام 

  اإاتخاهل غري نتاح  لتى نوضوووع حسوو ر  الااخبر  دل السوو  انعتدد دل الدااطق الدريرة
انا البةانا  الءووخصووي    اقيووباع  ثرية نا ا: دالدا  الثثري ن  الدواطار  لروثا ق الءووخصووي 

التل حصوووووووودر ن  الد الت الدرري  دل  رع ال يا  تغصوووووووو  الزةتو  تابع السووووووووالم د ل غري  
 .(18)نعتددة ن  الرلون  الد نت 

 لدراي  تحةوةي نواار  اإل ارة الدرري .تهضاف ااا ن  الدانر  لعالد ترش ند  
 

ونة األخيرة، للتوسع ينظر بحث لي منشور:  يعتبر موضوع البطاقات الشخصية الصادرة عن املجالس املحلية في درع الفرات وغصن الزيتون من اإلشكاليات الكبيرة التي تم طرحها في ال  – (81)

  –أزمة الوثائق المدنية في المناطق المحررة  :، الرابط 6/4/2021سات االستراتيجية، أزمة الوثائق املدنية في املناطق املحررة، عمر حسن قاسم، املركز السوري للعالقات الدولية والدرا

 .  (scirsr.org)المركز السوري سيرز

https://scirsr.org/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b1/
https://scirsr.org/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b1/
https://scirsr.org/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b1/
https://scirsr.org/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b1/


 

23 

 

انا لول اإيووت ا ة ن  الث ااا  الد  ية تالدءووار   ضوود   وا ر الد رت الدررل نال ر يت  
: ا  الد رت قسوت رد بءول   بري  (19)الد رت الدررل دل جاديي  دل ناةال  ن ية  السوورة   

لرووو قدرووه اإخوة ن  الث ووااا  تالثوا ر ن  الد  ية  تخصوووووووووووووووصوووووووووووووووا ن  اوواليوو  التعريو  
الد  يت  الثثريا  ن  هصوووووووووووووورواع الث وااا  الدختر و  تار  هودتراوا االوم بالودر ايووووووووووووووتةوانتاوا  

 تلاجتاا باإيت ا ة ن  هذه الخبيا .
: ا  اسووووووووووب   برية ن   (20)ردا نال ر يت ن رت اوووووووووويا  الدررل دل ناةال  ن ية  السووووووووووورة  

التعريدلا تلتى دل تها ف  اخ  الث ااا  الد  ية يتو اإيوووووت ا ة نا ا تخاصووووو  دل الد ال 
الد رت قخوة ن  يت  يتدتعو  بووالخبية تالث ووااةا تااووا إ هرى ضوووووووووووووويترة دل الامي بالواار   
اإل ارة الدرريو  د ل جرودة ت رواجو  دالش الى حةبيال واا  دوا ااوه نود ي  ح ذلوه الى التدررز هر   

 الد  ي تالدقيو تهذا إ ايةده.
ا  الةابع العام إ قدااع ن  اإيوووووووووووت ا ة ن  خبيا    تن  خالل  الم رؤيووووووووووواا الد الت ا د 

 االد  ية  دل الولدة اإل ارة  الدضووووي   ن  خالل الث ااا  تالخبيا  التل يتدتعو  ه ا, ت د
هيووووور   يوووووابالا قءووووول  الد تدع الد  ي دل بعض الولدا  اإل ارة  ارثي ن  الثرثر  ت التالل  

  اإل ارة  الااالر  الر ا, تهنا بخصوووووووووووووول را  إهد ن  اإيوووووووووووووت ا ة ن  خبياح و دل الولدا
نءوووار   الاااح دل التياووويح لررلو الدررل درو اجد اصوووول نااواي  صووويةر  حداع ذله, تدل 
حالدييح هااك الثثري ن  الااالر  ن  تلدا  ا ارة  هخيى  ااوا رؤيوووووووووووواا تهنضوووووووووووواا ن الت 

سوووووووووووووواهو دل ادو تحةوةي  نرريو  دل نودا و ت روداح و تةتدتعو  بخبيا  ة ارةو  نواليو  قدل  ا  ح
    الولدا  اإل ارة  الدقيدر  در ا.   

 : واقع المجالس المحلية في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السالم: رابعا
ن  الاالي  العدري  حتدتع الد الت الدرري  دل هذه الدااطق بصوووووالليا   برية لتى با     

 ن رت قءبه للون   اخ   تل . 

 
 29/7/2021سوريا،  –رئيس املجلس املحلي لبلدة جنديرس، مقابلة شخصية أجراها الباحث، جنديرس  – (91)

  28/7/2021سوريا،  – شران، مقابلة شخصية أجراها الباحث، شرانرئيس املجلس املحلي لبلدة  – (02)
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تحوجووود دل الداةالووو  ن وووالت نرريووو  ني زةووو  حتبع ل وووا ن وووالت هرووودا ا تةبر  نووود  الد وووالت 
تاليانلا   دل انزااا تصووووووووووووورا ا تنارعا تهختية ا تالباعا ت زان ا تقبايوووووووووووور ا  12الدي زة  

تجياهرتا ةضاد  ةلى الد رت الدررل دل ن ية ا باإلضاد  الى ح  اهيض ترا  العر  نالد  
 السيةية نرر دا.

لروو يوجود دل  و  ن رت نلتود قعتبي ر يسوووووووووووووووه بدثوابو  تاةيا تةدل  ا  قالوم  و  ن رت  
ت ا هوضووووووووووع الامام الداخرل الخال به  ت  التالرد باح امام نااوال نعتدد ن  الرلون  الد ن

رغو ا  هوذه الد والت حودنل حبعرت وا لواارة اإل ارة الدرريو  دل الرلونو  الد نتو ا اإ ااوه نرى  
 هرض الوانع إ يوجد ال يولل هذله غري التباي  اإيدي .

لتى اليا  حءووووولر  الد الت إ حتو تدق الال ر  التا رذق  لإل ارة الدرري ا نرى يوووووبر  الدثال 
يا  ن ية  ن  خالل ن حدي ةاالاذ ن ية  تالذح  ا  قضووووووووووووو  حو حءوووووووووووولر  الد رت الدررل لدد 

اعيوا  تتج واا ندياو  ن ية  الذي  ااتخبوا الد رت الدررل لدودياو  ن ية  بدودياو  غااح ناتاع  
تاختري هنضاا الد رت الدررل تدق نعايري ندةا ههد ا ه  قلو  هنضاؤه ن  ههالل    التي ي ا

 .(21) نسلية    ن ية ا تهإ قلو  لدي و ارحبا  ياهق بأح ج
ةذا قدل  ا  حوصوووف الد الت الدرري  دل هذه الدااطق بأا ا حتدتع برلو نررل تليت بم ارة  
نرري  نع ال ارق هرا داا  و  هذه الد الت حتدتع بصوووووووووووووالليا  حءووووووووووووويةاي  تحا رذق  تهليااا  

 نضا ي  هل باقص  ن  صالليا  السرة  الدي زة .
 الدتلل تلسايي  الداةال  تحداخ  اقطياف الدتلي .تلع  السبد دل ذله هو الوانع 

 :المجالسهذه  على المحلية اإلدارة في التركية التجربة أثر
حريةي الداواطق دل  رع ال يا  تغصوووووووووووووو  الزةتو  ن  نبو  ال يءوووووووووووووور  التي ل تالوطال   بعود 

السووووووورحا هده  حي يا بدسوووووواندة السووووووورةر  نرى حءوووووولر  هذه الد الت الدرري  لتالوم هوهي    

 

 عنوب بلودي | "مؤقت"أطيوا  عفرين المختلفوة في مجلس محلي الرابط:  ،18/3/2018 ،  بلودي،جريدة عنوب ، مؤقتأطيوا  عفرين المختلفوة في مجلس محلي   -( 21)

(enabbaladi.net) . 

 

   

https://www.enabbaladi.net/archives/222207
https://www.enabbaladi.net/archives/222207
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: يوجد دل    ن رت نررل (22)اإل ارة الدرري  دل هذه الدااطق. تهضواف الد تور الدد لررى
الد رت الدررل تالوإق  التل يتبع ل ا هذا الداسووووووووق, لتى دل    ناسووووووووق حي ل ياسووووووووق هر   

نلتد ن  الدلاحد يوجد ناسوووق نرى صوووعرد هذا الدلتد دعرى يوووبر  الدثال يوجد دل نلتد 
التي ي  دل    ن رت نررل ناسووووووق حي ل نرى صووووووعرد الدلتد تنرى صووووووعرد الداةال   ل , 

داسووووووووووووق التي ل لداةال  غصوووووووووووو   رداسووووووووووووق الدلتد التعريدل دل ن رت نررل ن ية  يتبع لر
الزةتو , تالداسووالر  ندونا إ يتدتعو  هتوصوويف ريوودل تإ قصوودرت  نيارا  نلتو  ,  دا ا  
ر  ن رت نررل ييحبش بءوول  نا ن  التعات  ات التاسوورق نع الوإق  دل حي يا الاليةب  جلياايا  

 اتاع.ناه  د رت نررل انزاا ييحبش نع تإق   رت تنررل ن ية  نع تإق  غااح ن
 ت تالودييح حوأثي  ة ارة الد والت الدرريو  دل هوذه الداواطق الى لود  بري بوالت ي و  التي يو  التل
اوووووو د  دل العالدي  الداضوووووورر  لياة  قدالياطي  لقيقي  حتدتع در ا البردق  بصووووووالليا   بريةا  
لرو اوووووووووووو د  حي يا خالل السوووووووووووواوا  الداضووووووووووووي  حةورا  بريا دل ن ا يو السوووووووووووورة  الدرري  

ةوو  الوايووووووووووووووعوو  التل ه    ترا حادوةووا  بريا دل حي يووا, دل لر  ه  اإني قخترف دل تالالني ز 
يووووووورةا بسووووووبد طبيع  الرلو الءوووووودولل تالذح انتد الى هرثي ن  اصووووووف ني  تالذح هثي نرى  
اإل ارة الدرري  بءوووول   بري تالتل ناا  در ا اإل ارة الدرري  دل يووووورةا ن  السوووورة  الدي زة  

نيةية, ت التالل إ هرى هااا ادره ح ي   ة ارة  لقيقي  حسانداا دل د و تحسرة ا لعالو  طوةر  ت 
اإل ارة الدرري  دل هذه الدااطق تنداريوووووت ا بالءووووول  السوووووريو, تلذله هرى ه  التويوووووع بمنةاا  
صوووووالليا   برية لرد الت الدرري  بءووووول  ند ح اتا  ن  وم الالني زة  اإل ارة  ليصوووووبح    

ي  تارثي ن  ذله القيام بسو  حءويةعا  نااواي  ن  اختصوال  ن رت نررل هاوبه برلون  دعر
 السرة  التءيةاي  )نيار ن رت ح  ههيض( اإني الذح ي د  تلدة الدتل  تةالوض هر اا ا. 

 ما هو المأمول: 
ا   ا  اإجتداع السووووووووووويايووووووووووول نتعثي لاليا إهد ن  التوادق هر  ال وان  السوووووووووووورة  الدرري  -

نا ن  ااووووووووولال اإل ارة الدرري  الالني زة ا تدل حالدييح نااو    )الثورة ( نرى ح اهو ات اووووووووول 
 

(22)
   27/9/2021، سوريا – عفرين،  أجراها الباحث  مقابلة شخصية مدير مكتب رئيس مجلس عفرين املحلي،
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اإل ارة الدرري  الرالل قءوووووووول  هرضووووووووي  جردة لرلاق  دل اإاةالق لتأيوووووووويت امام ة ارة نرري   
 يا ل الرلو الدي زح تحسرةه نرى ال يتع. 

 الدعارضوو ا  نااطق دل  اقنور ن يةا    نرى  تحأثريه  الثبري التي ل الدتر هلد  نرى  قخ ىإ  -
  لصوااع  تالتوضويح  الدرري  اإل ارة دل  السوورة   الت ي    خصووصوي   حوضويح ن   إهد    ا   لذله
 .يورةا دل ناه حي يا دل الدرري  اإل ارة دل الالااوال الامام اختالف حي يا دل الاليار

باقامد   إهد لرد الت الدرري  دل نااطق  رع ال يا  تغصوو  الزةتو  تابع السووالم اإلتزام  -
 تالالواار  الصا رة ن  الرلون  الد نت  تح عر  الاليارا  الصا رة نا ا تالتعات  نع ا.

إهد ن  تجو  اصوووووووول نااواي  تاضووووووور  لدعال   ةاووووووولالي  الد الت العانر  خارد اةان ا  -
ال ليادلا تةتو ذله ن  خالل نالد ترش ند  تااوياك ال  ا  الدرري  الد  ية العانر  خارد  

ال ليادل دل نراتل  نا ا إلق ا  امام نعر  حرلده نواند تضوووووووووووووووابش حتاايوووووووووووووود نع    ااةان
ن  وم اإل ارة الدرري  لرد الت الدرري  الدضوووووووووووووي   تنا قرادظ نرى هوة  تاصوووووووووووووول ال  ا  

 الد  ية.
إ ناووال ن  القيووام بووالوودتر الووذح حالوم بووه الد ووالت الدرريوو  الد  ية ن  الدةووالبوو  برالوق  -

ضوووواقاهو تلث  يتدث  ندر ا بال وضووووى تندم تجو  نمر  للوني  ح طي الد  ية  تنااصووووية ن
ندر وا, لذله هرى هتالودييح ضوووووووووووووويترة تجو  نزةد ن  اإهتدوام ن  نبو  الرلون  الد نتو  تانتيح 
ةلداث لالرب  تاارة  دل الرلون  الدونت  حاسووووووووق تحضووووووووبش ند  الد الت الد  ية تحضووووووووبش  

الاصووووووف   ع ة  تالااالر   قءوووووولرو  نا قالار تحامو نرف الد  ية  ندونا تخاصوووووو  ا  الد  ي 
 ن  ند  السلا  دل الءدال الدرير.

إ قدل  ا اح هح ج و  لبااا الدتل  الداءوووووو ة  ت  تجو  يووووورة  ني زة  صوووووالر  تدانر    -
تنوة  تحدره العاصوي البءويح الثفا تاإلنلااا  الدا ق  تحاايود الرال  السوورة  تنا هصواه ا  

 رح الدي ز صرر  بانل الولدا  تال يتع اإل ارة .ن  التءمل تالت ت ا دمذا ص
رتخةيش تدالوووا لال رووو  لإهووود ن  ةنوووا ة  تر تاارة اإل ارة الدرريووو  تح عرووو  الد رت اقنرى  -

 التا رذق  لإل ارة الدرري .
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ةنةووواا نامدوووا  الد تدع الدررل تالاالوووابوووا  تالدامدوووا   ترهوووا الرقيالل تحعيةف العالنووو  -
 تالدتر الداو  ه ا.

  الداواطق  ناوه حعواال التل  تالت تو    ال وضووووووووووووووى لوالو  يامو  وانو  نوااوال اموام ةق وا    ن د إهو-
 درث  الرديث   الدتل   هااا دل  حث ل إ(  الالااوال)التيقيع   الالواار   ايووووتالةاع  ندري  ة  الدريرةا

نرى يوووبر  الدثال تضوووع   قل ل. )إ  الالااواي   الصوووياغ   ندري  دل  نعرا   لرثيا    تنلا   تن  
نواار  لإل ارة الدرريو  تاهدوال الالواار  الاواهدو  لرءوووووووووووووو ت  الدودايو  هت الالواار  الدتعرالو  هتاميو  

 اإاتخابا  داقامد  الالااواي  قلد  بعض ا بعضا( 
نرواتلو  هاواا نعرونو  ني زةو  تالقيوام بوملصوووووووووووووواا اووووووووووووووانو  قدلااوا ن  ةنوا ة حروديود الولودا  -

 اإل ارة .
دوايوووووووووووووو  الى القيوام هودترا  حودرةبيو  دل ن وال اإل ارة لتةوةي  وا ر اإل ارة الدرريو  الرواجو  ال-

يووواا  ااوا ن الت نرري  ات للوني  ات ن يووسووا  اخيى تالعد  ردع   ااة العانرر  دل هذا 
الد ال, إهد ن  ردد الد يووووووسووووووا  بالعاصووووووي الد ه  تالددرع  و  العانرر  دل هذه الد ال 

 ةد الداايد.حاالص و الخبية تالتدر 
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