
 
 

 األمن في المراحل االنتقالية

 

 4102( آب )أغسطس

 األسد بعد ما حقبة في سوريا في االمني القطاع صالحإ

جاتييمرهف جو
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القومي في الواليات المتحدة التابع لجامعة الدفاع  (دكتور في الدراسات الشرق األوسطية بمركز الشرق األسط وجنوب أسيا للدراسات االستراتيجية )نيساأستاذ  

  .ومدير اللجنة التنفيذية لمشوع اليوم التالي
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لنظام األسد اليد العليا في حربه ضد الشعب السوري.  ، كان2102مطلع عام تم انجاز هذه الورقة عندما 

كان يسخن على نار هادئة على مدى عقود، فقد انفجر في  أنَّ التوتر بين الدولة والمجتمعبغض النظر عن 

 .، بعد ما يقارب النصف قرن من حكم االسرة االستبدادي2100 )مارس( انتفاضة شعبية في آذار

، 2102، تمكَّن نظام األسد عام االنتفاضةفي اعقاب سلسلة من االنتكاسات خالل العاميين األوليين من  

على المستوى .من قلب الوضع، على االقل مؤقتا   ،من حزب هللا اللبناني بمساعدة قوات إيرانية وأخرى

حصارا   ، مدعوما  بالسالح من قبل روسيا وبالمقاتلين من قبل ايران وحزب هللا،مكري، ضرب النظاالعس

خانقا  على دمشق مع إقامة ممرٍّ يربطها مع الساحل السوري على البحر المتوسط عبر مدينة حمص 

. أما على المستوى الدبلوماسي، فقد انقذت كلٌّ من روسيا والصين نظام األسد، بمعارضتهما 2يةاالستراتيج

َل الرئيس  عدَّة مشاريَع قراراٍت طُِرحت في مجلس األمن تدين سوريا تحت الفصل السابع. وأخيرا  تدخَّ

كية المحتملة ضد سوريا، بوتين، إلنقاذ نظام األسد بمساعدته في تجنُّب الضربة االمري فالديمير الروسي،

من العام  )أغسطس( آب 20عقب الهجوم الذي شنَّهُ النظام باألسلحة الكيماوية على ضواحي دمشق في 

. وافق األسد بسرعة على المبادرة الدبلوماسية الروسية، 3من المدنيين 0011، حيث قتل قرابة 2102

ية، واعدا  بتوقيع اتفاقية االمم المتحدة لحظر بقبوله تدمير مخزونات سوريا الكبيرة من االسلحة الكيماو

عاما  مضت. وحتى في المعركة لكْسب قلوب وعقول  21، التي يعود تاريخها الى 4االسلحة الكيماوية

المواطنين في سوريا، وفي الغرب، نجح األسد بشكٍل ما بتصوير النزاع في بلده على أنَّه صراٌع بين 

 .5اسالميينحكومٍة عصريٍة مدنيٍة ومتطرفين 

% من المساحة 50من جهٍة أخرى، وعلى الرغم من تمكٌّن المعارضة المسلحة من السيطرة على حوالي 

السورية، فإنها كانت في حالٍة من الفوضى، ومقسمة  بين تلك التي تعمل من خارج البالد وتلك التي تعمل 

ل تحت مظلة االئتالف الوطني في داخلها. كانت المعارضة السياسية العاملة في الخارج من استنبو

ومع أَنَّ . بدرجة ما، عن المقاتلين العاملين على األرض تحت مظلَّة الجيش الحر السوري منفصلة ،

"المجلس العسكري األعلى" كان يحاول تنسيق وحدات مختلفة من الجيش الحر، إال أنَّ مجموعاٍت متزايدة 

األسد، ليس بهدف اقامة الديمقراطية في سوريا بل إلقامة  من االسالميين المتشددين التي كانت تقاتل نظام

 إمارة إسالمية، بدأت تطغى على الجناح المعتدل في الجيش الحر.

أنَّ نظام األسد سيزول في  يفترض، على الرغم أنَّ من اليد العليا مازالت لنظام األسد، فإنَّ هذا المقال ولكن

والمعارضة محادثاٍت في جنيف، تكون نتيجتها إقامة "حكومة النهاية. وفي أحسن الحاالت سيجري النظام 

. والحالة األسوأ، ببساطة، أن ينهار نظام األسد كما نظام القذافي في 6انتقالية" بصالحياٍت تنفيذيٍة كاملة

، الذي تخلَّى "علي صالح"الدكتاتور اليمني السابق نموذج تين السابقتين يقف لليبيا. وفي الوسط بين الحا
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 بالرغم من خسارته  مساحات واسعة  من االرض لصالح ذلكحدث  وغالبية  جنوب البالد الغربي،وللكثير من الشمال  في الشمال الشرقي، 

 المسلحة    المعارضة
3
 االسلحة الكيماوية. فيه حيث استخدم النظام  في آب )أغسطس( كان الرابع عشر 20المستقلة، فانَّ الهجوم  التقديراتوفقا لغالبية  

4
وغيرها  الخردل،غاز  طن متري من السارين، 0111حوالي  عالميا . يتضمن ذلكيعتقد أنَّ سوريا تمتلك ثالث أكبر مخزون من االسلحلة الكيماوية  

الدمار  "دوافع سوريا لتطوير برامجها السلحةسوريا بتطوير االسلحة الكيماوية، انظر مرهف جويجاتي :  . لمعرفة لماذا قامتغازات االعصابمن 

" البرامج  . راجع أيضا  مرهف جويجاتي10-02، الصفحات 2110شتاء  0العدد  ،05الوسط، المجلد " في مجلة الشرق االشامل وما العمل حيالها

بالغراف  ماك  نيويورك:ـ  جيمس آ. روسيلالدمار الشامل في الشرق األوسط،  السورية السلحة الدمار الشامل في السياق". في انتشار اسلحة

 . 15الى 12الصفحات  ميالن،
5
.ودولة العراق والشام االسالمية وجيش المهاجرين واالنصار و جبهة النصرة: ه المجموعات المتطرفةاألكبر بين هذ   احرار الشام وصقور العزِّ

وهومركز للدراسات االستراتيجية في  .في دراسات الشرق األوسط  لدى  مركز الشرق األدنى وجنوب اسيا أستاذ * الدكتور مرهف جويجاتي، 

سلشؤون الدولية في ا اةدكتوريحمل  لوطني.جامعة الدفاع ا في معهد الشرق األوسط في واشنطن العاصمة. هو  من جامعة جورج واشنطن، ويُدر 

 اليوم التالي. منظمةأيضا  رئيس 
6
تتضمَّن أن يدخل النظام والمعارضة في مفاوضاٍت تفضي الى إنشاء  ،2102روسيا على الصيغة في حزيران اتفقت الواليات المتحدة األمريكية و 

". تفسِّر الواليات المتحدة الصيغة بأنَّها تستبعد األسد. أما التفسير الروسي فيقول بأنَّ الحكومة االنتقالية قاليٍة بصالحياٍت تنفيذيٍة كاملةنت"حكومٍة ا

 ستكون تحت رئاسة األسد.  
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عن سلطته مقابل عدم اتخاذ االجراءات القانونية ضدَّه. مهما كانت الحالة، فإنَّ االفتراض بأنَّ أيام األسد 

إضافة  إلى حقيقة أنَّ األسد فقد شرعيته في المنطقة وعلى المستوى  .مستبعدا تماما  اصبحت معدودة  ليس 

، ولكونه مسؤوال  7عنف الذي مارسه على شعبهالعالمي، فإنَّه فقدها أيضا  على المستوى المحلِّي نتيجة ال

حوالي ثلث سكان  أيالجئ(  يمن مليون أكثرماليين )بما فيهم  5 سوري، وتشريد  ألف 051عن مقتل 

ر أنَّ األسد سيكون قادرا  على حكم دمير ثالثة ارباع البنية التحتيةسوريا، وكذلك ت ، فإنَّه من الصعب تصوُّ

 األمر على النحو التالي:يبر فماكس  قت.  يوضحبلده لفترٍة طويلٍة من الو

حكومي   نهجأو أيَّ  أي حاكٍم، وأي نظامٍ الصعب على  بدون الشرعية، فإن هَ سيكون من"

امتالك القدرة الكافية إلدارة النزاع إلرساء استقرار طويل االمد، وإنشاء حكومٍة جيدة. ففي 

عبر بث الخوف، أو بحكم األعراف والعادة،  حين يمكن تحقيق استقرار نظاٍم ما لفترٍة معينةٍ 

فإنَّ العالقة األمثل، والمتناغمة بين الحاكم والمحكوم تكون عندما يوافق المحكوم على 

  ."8مشروعية سلطة الحاكم العليا

هذا المثال الخاص، ال يوافق معظم السوريين على أحقية بشار األسد بالسلطة العليا. ويتأتى البرهان  في

على تحط م حاجز الخوف من حقيقة تزايد حدَّة الصراع خالل ما يقارب السنوات الثالث من االنتفاضة. 

على النظام األمني الذي على ضوء هذا، ينظر المقال إلى مرحلة ما بعد األسد. وهو يركِّز بشكٍل خاص 

. مع االعتراف بصعوبة عملية فيبريساند نظام األسد، كيف نشأ، وكيف يمكن اصالحه باستخدام نموذج 

 اصالح النظام األمني الموروث، يحاول المقال توقع طبيعة التحديات التي تنتظر الحكومة االنتقالية. 

 القطاع االمني في ظل آل األسد

التي أعقبت استيالء حزب البعث على السلطة في دمشق، أصبح القطاع االمني في خالل العقود الخمسة، 

سوريا، وبشكٍل متزايد، اداة  الستمرار األنظمة المتعاقبة. ففي ظل  حافظ األسد، حازت سوريا وبجدارة 

 كدولة مخابرات. وبالفعل كانت الدولة والمجتمع في سوريا واقعين بشكل كامل تحت سيطرةعلى شهرتها 

مؤسسات استخبارات داخلية واسعة ومتشعبة مارست عملها بإفالت تاٍم من المساءلة وبتجاهٍل كامٍل 

 لحقوق الشعب السوري وكرامته.

ضمن األسد، من خالل تعدد وحدات النخبة في القوات المسلحة واالستخبارات والشبكات االمنية، 

ووضعها الواحدة في مواجهة األخرى، اال  تشكل أيُة وحدٍة أو شبكة منها تهديدا  له، أو أن تستحوذ لنفسها 

، وعبر أسلوب المراقبة ومن . وكان جهاز أمن نظام األسد الداخلينظامهألمن  مالئمعلى قوٍة أكبر مما هو 

خالل شبكٍة مكثَّفٍة من المخبرين ومن خالل االستخدام المنتظم للقمع، مسؤوال  بشكٍل أساسيٍّ عن إقامة 

جداٍر من الخوف، يعتمد عليه وجود النظام. في مثل هذه الظروف، فانَّه ليس من المستغرب أنَّ منظمة 

نظام األسد باالنتهاك المنظَّم والخطير  دائمتَّهمان بشكٍل العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش ت

 . 9لحقوق االنسان، بما فيه ذلك االعتقال العشوائي والتعذيب واإلعدامات خارج القضاء
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بائتالف العارضة " ممثال  شرعيا "   2102الثاني )نوفمبر( عام رب في تشرين دولية اجتمعت في المغدولة ومنظمة  021اعترف ممثلو أكثر من  

 للشعب السوري. 
8
( 0525)صحافة جامعة اوكسفورد  ،نيويورك وت بيرسون(،) ترجمة كل من هندرسون وتالك نظرية التنظيم االجتماعي واالجتماعي ،يبرماكس ف 

 021ـ  022الصفحات 
9
 منظمة حقوق االنسان، سورية بدون قناع: قمع حقوق االنسان في ظل نظام األسد في سورية، انظر: ضاع حقوق اإلنسانكدراسٍة ممثِّلٍة عن أو 

 (. 0550 [يل،نيو هافن و لندن: صحافة جامعة )
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% من 1سنويا  ما يقارب  ات المسلَّحة بشكٍل ملفت، مبتلعة، نمت القواألب وتحت األوامر المباشرة لألسد

الناتج المحلي االجمالي في منتصف السنوات العشر من القرن الجديد. وعلى الرغم من انَّ القوات المسلحة 

ت بعملية احتراف خالل رئاسته ) للنظام،  االمن السوري أصبح أكثر امتدادا   (، فإنَّ قطاع2111-0551مرَّ

صنع ستقاللية، إن ُوِجَدت، من ناحية التعيين، الترقية ووبدرجٍة أقل لحزب البعث الحاكم، مع بعض اال

 ألبناء االقلية العلوية في المراكز الرئيسية. القرار، ومع تمثيٍل غير نسبي

د  ،كتابه األساسي "فالحو سوريا، المتحدرون من األعيان الريفيين األدنى، وسياساتهم" في  حنا بطاطويشدِّ

فإنَّ قادة شبكات األمن المتعددة  لبطاطو لطة حافظ األسد. ووفقا  على شهرة القطاع األمني ضمن هرم س

فقط تحت حافظ األسد، كما كان حال قادة نخبة التشكيالت العسكرية، مثل  ةيقفون على مسافة واحدٍ 

. إنَّها 0592الحرس الجمهوري، القوات الخاصة، الفرقة الثالثة، وكذلك سرايا الدفاع ما قبل عام 

دة التي يسمح لها بالتواجد في العاصمة دمشق، والتي تشكِّل الداعم الرئيسي لسلطة األسد، التشكيالت الوحي

 ، من عدم التسييس.0551ولكن ليس القوات المسلحة النظامية التي كانت تعاني على نحٍو متزايد منذ عام 

ى. وفي المستوى قيادة حزب البعث في المستوى الثالث، إن لم يكن أدن تأتيضمن هيكلية السلطة هذه،  

 .10الرابع يأتي مجلس الوزراء، مجلس الشعب، المحافظون، المجالس التنفيذية المحلية، واالتحادات العامة

تغيَّر القليل فقط في بنية السلطة في سوريا منذ رحيل حافظ األسد. بخالفته لوالده على رأس قيادة الدولة 

يب تقريبا ، مع بعض االستثناءات فقط. تمَّ استبدال ، حافَظَ بشار األسد على نفس الترت2111في العام 

أكثرية قادة وحدات النخبة المسؤولين عن الدفاع عن النظام بقياداٍت شابٍَّة. تولَّى ماهر األسد، شقيق بشار 

األصغر، قيادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، وهذا مثال صارخ. منذ بداية االنتفاضة الشعبية ولغاية 

 . 11ا الموضوع، فإنَّ هذه الوحدات شاركت بقوٍة في عمليات قمعهاكتابة هذ

 كيف تطور القطاع األمني

ازداد حجم القطاع األمني أضعافا  مضاعفة  بعد تشكيلها في اعقاب الحرب العالمية األولى في ظلِّ االنتداب 

 شرقمال قواتاد "وقبل عام واحد من استقالل سوريا، بلغ تعد 0520(. ففي عام 0521-0521الفرنسي )

مستهدفة  المناطق الريفية السوريا،  اتها فرنسأل، والدرك )قوات شبه عسكرية، انشرج 0111" الخاصة

، عندما غادر آخر 0521. وبحلول عام 12 2011( حوالي ةتلة خصوم حكومة االنتداب الفرنسيولمقا

. 0211113الدولة الوليدة إلى قرابة ن سوريا، ارتفع عديد القوات المسلَّحة النظامية في والفرنسيالجنود 

في  211111، إضافة  إلى 251111، قدِّر عدد القوات النظامية العاملة بحدود 0590ومنذئذ وحتى عام 

من القوات  2011من القوات العاملة، وحوالي  2111االحتياط، وبلغ تعداد القوات البحرية حوالي 

من  25111رجٍل، إضافة  إلى  011111ت العاملة قرابة االحتياطية، اما القوات الجوية فبلغ عدد القوا

. تعود هذه الزيادة، جزئيا ، إلى الزيادة العامة في عدد السكان وإلى الضرورة 14القوات الجوية االحتياطية

. كما حاربت سوريا إسرائيل في 0552، و0515، 0529االستراتيجية: حاربت سوريا إسرائيل في أعوام 
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، نيوجرسي: صحافة جامعة نيوجرسي ،برينستون ،"وسياساتهم األدنى، الريفيين األعيان من المتحدرون سوريا، فالحو"، بطاطوانظر حنَّا  

 . 215-210( , الصفحات 0555)
11

 . 12-12الصفحات  مشروع اليوم التالي 
وكان كالهما  -عن حفظ النظام  في سوريا ولبنان ةمسؤول تقيادة المشرق. وكاننسي التابع لجزءا  من الجيش الفر تكان "الخاصة المشرق قوات"

 تحت اإلنتداب  الفرنسي. 
13

 ،( 0599االصدار الثالث  وماس كولليلو ) اإلدارة الرئيسية، قسم الجيش،ت قسم االبحاث الفيدرالي، مكتبة  الكونغرس، سوريا، دراسة للبالد،  

 .      205-221الصفحات  
14

 205  - 209الصفحات نفس المصدر السابق،  
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فشل . ومع ذلك، وعقب 2110و 0551عام ، وأوجدت حضورا  مسلَّحا  هناك بين 0592لبنان أيضا  عام 

مفهومه عن حافظ األسد  وتخلي، من القرن المنصرم العملية السياسية بين سوريا وإسرائيل في التسعينيات

قدر  2101. في عام 15 221111االستراتيجي، جرى تقليص حجم القوات المسلَّحة إلى  التوازنحول 

 . 16رجل 291111 رجل، وعدد القوات االحتياطية ب 221111 لقوات المسلَّحة العاملة بعديد ا

طيلة هذه الرحلة، كانت القوات المسلَّحة مصابة  بانتشار عدوى الطائفية والتسييس والحزبية. بالنسبة 

ق للطائفية، فإنَّ االنقسام االجتماعي في سوريا قد تفاقم في البداية عبر سياسات فرنسا الق ائمة على مبدأ فرِّ

تُسْد، والتي تضمَّنت، من ضمن بقية األمور، استخدام االقليات الطائفية والعرقية في الجيش، وإرسالهم الى 

شرق )الفرنسية( كيال يتهموا بالعمالة مال قواتبقي السنَّة بعيدين عن  .المناطق ذات االغلبية السنيَّة

بدون أن يقصدوا، اللوحة التي ارادها المحتل. وفي الوقت  لسلطات االنتداب الفرنسي البغيض، معززين،

لََّم نفسه، انتهزت االقليات السورية، وبخاصة  العلوية واالكراد، هذه الفرصة، التي كانت بالنسبة لهم السُ 

وبنهاية اعوام الستينات هيمن الضباط العلويون على الرتب العليا في  الوحيد للترق ي االجتماعي.

 عسكرية.المؤسسات ال

، قام قائد الجيش، العقيد حسني الزعيم بانقالب عسكري، اطاح 0525أما بالنسبة للتسييس، ففي آذار عام 

بالحكومة المدنية، وتسلم السلطة مباشرة. كان ذلك االنقالب هو األول من سلسلة طويلة من االنقالبات، 

. وقبل انصرام العام، وقع 17شرق األوسطالتي اكسبت سوريا لقب الدولة االكثر حدوثا  لالنقالبات في ال

االنقالب السوري" الكالسيكي. جاء االنقالب الثالث بالعقيد خران، ضمن سلسة ما أصبح يسمَّى "انقالبان آ

. مع أنَّ قادة االنقالب 0502أديب الشيشكلي إلى السلطة، والذي هيمن على المسرح السياسي حتى عام 

سلطة المدنيين، وسمحوا بإجراء انتخاباٍت بمستوى  من الحرية لم تعرفه  الذين أزاحوه، أعادوا البالد إلى

ت المؤسسة العسكرية بالتدخل في السياسيات. إضافة  إلى ذلك، كانت المؤسسة  سوريا من قبل. استمرَّ

العسكرية منقسمة  على نفسها. أراد ضباط الجيش الموالون لحزب البعث وللسياسي اليساري أكرم 

سراع في تطبيق اإلصالحات االشتراكية، وفي حين كان بعض الضباط يتوق لإلقامة في الحوراني اإل

القصر الجمهوري، استمرَّ عدٌد قليٌل من الضباط في دعم العناصر السياسية التقليدية، وتزاحمت الزمر 

 المتشكلة على أساس جغرافي فيما بينها.

التقدم بطلب إلى الرئيس المصري جمال عبد  الى قناعٍة بانَّ  0509-0505 يوصل غالبية الضبَّاط عام

الناصر، باسم الدعوة إلى الوحدة العربية، سيكون في صالح أهدافهم المتنوعة. ولكن سرعان ما خاب 

حت ى حل  ناصر حزب البعث، ونقل حوالي  0509ظنُّهم. فما أن تحق قت الوحدة بين مصر وسوريا في عام 

المخابرات المصرية أن تبقيهم تحت انظارها. عالوة  على  ضابط سوري إلى مصر، حيث تستطيع 511

م المصري بفرق تدريب الضباط، سبَّب  ذلك، فإنَّ تصميم عبد الناصر على بناء هيكليٍة قيادية تضمن التحكُّ

، قامت مجموعة انفصالية من 0510من عام  )سبتمبر( أيلول 29استياء الضباط السوريين. وبذلك، وفي 

)مارس(  ميني باالستيالء على الحكومة في دمشق، ليتم اإلطاحة بهم أنفسهم في آذارضباط الجناح الي

من قبل مجموعة ضبَّاط منافسة يسارية من حزب البعث. بعد انقالب البعث، جرت عملية تطهيٍر  0512

االقلية ة من واسعة، استنفذت صفوف الضباط، وطالت االفضل منهم. حلَّ مكانهم ضباطٌ شبَّان، قليلو الخبر

، ولكنهم ليسوا من المستوى الذي تحتاجه سوريا للدفاع عن سيادتها. وكنتيجٍة تمكنت العلوية، أكثر والء  
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، وكان من نتائج 0515اسرائيل من الحاق هزيمٍة شاملٍة بسوريا خالل حرب االيام الستة في حزيران عام 

، تبعه 0510انقالُب بعثيٌّ داخلي في  0512 )مارس( العملية احتالل هضبة الجوالن. أعقب انقالب آذار

 .0551انقالبٌّ مضاٌد قاده حافظ األسد عام 

 ؟السوريينما الذي نحتاجه لتغيير القطاع األمني في البالد لكسب ثقة 

بالنظر إلى عدم االستقرار هذا، قام حافظ األسد بتصميم نظاٍم أمني  من النوع الذي يمنع وقوع انقالبات.  

لم تحظ به من قبل. أما  لسياسياهري الى أنَّ األسد منح سوريا نوعا  من االستقرار ايظهر الجانب الظ

: كان النظام االمني، الذي صمَّمه حافظ األسد، هذا االستقرار قد تطلَّب ثمنا   الجانب االخر السفلي فهو أنَّ 

القوات المسلَّحة خارج استبداديا  وطائفيا  في نفس الوقت: فهو استبداديٌّ بسبب وضع وحدات النخبة في 

بدون اي تدقيٍق على سلطته  – بارات مسؤولةٌ أمام األسد مباشرة  النطاق القضائي، ولكون شبكات االستخ

هو؛ وهو طائفيٌّ ألنَّ األسد خصَّ العائلة وأعضاء عشيرته، إضافة  إلى أولئك الذين يستطيع الوثوق بهم 

ن هؤالء من األقلية العلوية السورية ومن نفس الوسط بالمراكز األكثر استراتيجية . وفي الغالب، كا

. وكان هؤالء مخلصين له بسبب التضامن الطائفي من 18االجتماعي االقتصادي، الذي ينتمي إليه هو نفسه

ناحية، وبسبب سماحه لهم بتكديس الثروات المادية، التي حصلوا عليها بطرٍق غير شرعية، من ناحيةٍ 

ية التي تحتاج للتغيير في قطاع االمن السوري، هي باختصار تغيير الطبيعة أخرى. إنَّ األمور الرئيس

 االستبدادية والطائفية لهذا القطاع.

 إصالح القطاع األمني 

في حين يتطلب اصالح القطاع االمني إجراء تغييراٍت مؤسساتيٍة كثيرة والقيام بتحسيناٍت عملية، فإنَّه 

إصالح القطاع األمني أمٌر حتميٌّ لنجاح الحكومة االنتقالية السورية،  أيضا  وقبل كلِّ شيٍء مسألةُ حكم. إنَّ 

وهو عامٌل رئيسي في إقامة شرعية النظام السياسي الجديد، وكذلك لكسب ثقة جمهور المواطنين. يُطلُب 

مقراطية، من الحكومة االنتقالية كي تكون شرعية ، االلتزام بمطالب الثائرين، وتحديدا  إقامة دولٍة مدنية، دي

ن أمام يتمائهم العرقي أو الطائفي، متساووتعدديٍة في سوريا، يكون المواطنون فيها، بغض النظر عن ان

القانون. وهكذا، وبالتوازي مع هذه التطلعات الديمقراطية، يحتاج القطاع االمني السوري إلى التخلص من 

ممارسة سلطتهم على هذا القطاع.  ،لى االقلطابعه االستبدادي وطبيعته الطائفية. على الشعب، أو ممثليه ع

يتبع ذلك أنه على السلطة أن تعيَِّن عناصر مجهزة  بشكٍل جيد لتأمين األمن، وعليها تخصيص االعتمادات 

المناسبة والضرورية لمثل هذه التعهدات. بكلماٍت أخرى، فإنَّ القطاع االمني يحتاج أال يكون مسيَّسا . عدا 

ي مشكَّال  من كل السوريين بغض النظر عن خلفيتهم العرقية أو الطائفية. ذلك يجب أن يكون القطاع األمن

ٌب به  وبهذه المناسبة فإنَّ القطاع األمني الذي يضمُّ كل السوريين يكون له تأثيرٌ   على المجتمع. تماما  ُمرحَّ

س ا  سيعزز على تشرذم المجتمع السوري، فإنَّ قطاعا  أمنيَّا  تشاركيَّ  "الخاصة المشرق قوات" تكما كرَّ

األرجح التضامن الوطني. بتقوية االقليات، فإنَّه سيمنحها اهتماما  واسعا  في اعادة بناء األمة، التي شوهتها 

عقوٌد من االنقسام المجتمعي. وبشكٍل مختصر، تتطلب عملية اصالح القطاع األمني إعادة بناء القوات 

تعزيز وكاالت غير مسيَّسة داعمة  للقانون، لمدنيين: المسلَّحة وتحويلها إلى جيٍش محترٍف تحت سيطرة ا

 وانشاء وكاالت استخباراتية غير مسي سة.
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 إعادة هيكلة القوات المسلَّحة 

َز جهود إصالح القطَّاع األمني في سوريا على القوات المسلَّحة.  أوال  وقبل كلِّ شيء، يجب أْن تركِّ

كيالت النخبوية كانت تعمل خارج إطار القانون مع القليل من باالستناد الى حقيقة أنَّ وحدات النخبة والتش

نقل السلطة، التي مارستها في ظلِّ نظام األسد )األب واالبن( المحاسبة إْن وجدت، فإنَّه ِمَن الُمحتَِّم، أْن تُ 

 الى الشعب السوري عبر ممثَّليه المنتخبين. لالنسجام مع المعايير الديمقراطية، يجب أن تكون القوات

المسلَّحة بإمرة السلطات المدنية. يجب أن تكون القوات المسلَّحةُ حارسا  وحاميا  للسيادة السورية، ولوحدة 

 التراب الوطني، وأن تكلَّف حصرا  بمهام االمن الوطني ضد التهديدات الخارجية.

سواء أكان النظام  –في ضوء ما سلف، ووفقا  للنظام السياسي فإنَّ سوريا تعتمد، في حقبة ما بعد األسد 

القيادة العامة للقوات  ،أن يتولَّى الرئيس االنتقالي/ رئيس الوزراء االنتقالي على –رئاسيا  أم برلمانيا  

ون )رئيس اركان الجيش، البحرية، القوى  المسلَّحة، والسلطة التامة للسياسة الدفاعية. يتولَى القادة المختصُّ

وهو موظف مدني مسؤول عن  –س الوزراء من خالل وزير الدفاع الجوية( رفع تقارير إلى الرئيس/ رئي

إعداد وتطبيق السياسة الدفاعية، وعن اإلدارة العامة للقوات المسلَّحة. وبهذا، يعمل وزير الدفاع مع قادة 

الٍة ومتوازنٍة بين المدنيين والعسكر.  الجيش، البحرية، والقوى الجوية بصورة فردية لتطوير عالقاٍت فعَّ

وة  على ذلك، يعيِّن الرئيس/ رئيس الوزراء وزير الدفاع االنتقالي ورؤساء األركان االنتقاليين )ضبَّاط عال

ال يتجزأ منها، ويمكن ان  السوريين جزءا  التي يكون فيها  عسكريين(، آخذا  بعين االعتبار الثقافة العسكرية

ين، ولكن فقط للمرحلة االنتقالية. إضافة إلى يسند موقع وزير الدفاع إلى ضابٍط من الضباط القادة المتقاعد

ذلك، فإن تعيين وزير الدفاع االنتقالي ورؤساء األركان االنتقاليين، الى جانب تخصيص ميزانية الجيش 

يتمُّ باقتراٍح من الرئيس/ رئيس الوزراء االنتقالي، ويصادق عليه البرلمان االنتقالي. بالمقابل، يقوم كل من 

اء االركان االنتقاليون، وكذلك مرؤوسوهم الكبار بإبالغ البرلمان االنتقالي بالقرارات وزير الدفاع ورؤس

المتعلقة بالسياسات الهامة
19

، إال لى نظاٍم ديمقراطي يستمرُّ طويال  . وعموما ال يمكن الوصول في سوريا إ

 .معا   ة  تعمل فيها كلُّ القطاعات متعاونمن خالل اقامة حكومٍة شفافٍة وخاضعٍة للمحاسبة، 

وفق هذا المخطط، تحدد القيادة المدنية الوطنية حجم القوات المسلَّحة حسب متطلبات االستراتيجية 

العسكرية، وتقييم التهديدات االجنبية. وبأخذ تاريخ القمع الذي مارسته وحدات النخبة في ظل حكم نظام 

للتدريب المتعلق بالمهنية، سيادة القانون، األسد )األب واالبن(، فإنَّه يتوجب اخضاع أفراد القوات الجديدة 

 .20احترام حقوق اإلنسان، المحاسبة، والسلطة المدنية

إضافة إلى إعادة هيكلة القوات المسلَّحة، يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة االنتقالية القيام بدمج 

الة تتيح للتش كيالت العاملة فيما قبل الديمقراطية، مقاتلي الجيش الحرِّ ضمن الجهاز األمني. استراتيجية فعَّ

وضمان وجود  كالجيش الحر، متابعة جهودهم القيِّمة، وتتضمن الدعم المدني والعسكري لتعزيز والئهم،

الة. بناء   على الخبرات الدولية القائمة، سيتاح لمقاتلي الجيش الحر المشاركة في برنامج لنزع  قيادة فعَّ

ة أو . كما يتوقع اْن يتم دمج مقاتلي الجيش الحر ضمن القوات المسلَّحالسالح، التسريح، واعادة تأهيل

 (، خالل المرحلة االنتقالية.الشرطة الوطنية )انظر أدناه
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 59ـ  55اليوم التالي، صفحات مشروع  
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 59مشروع اليوم التالي، صفحة  هيكلة القوات المسلحة يتضمن التخلص من االفراد الفاسدين وغير األكفاء.
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 وكاالت إنفاذ القانون / إعادة تشكيل الشرطة الوطنية

يدار قطاع االمن في سوريا بصورٍة سيِّئٍة، ويعود ذلك جزئيا  الى الضعف البنيوي وحالة التهميش التي 

تعاني منها وزارة الداخلية. ضمن هذا المفهوم، تحتاج الحكومة االنتقالية إلى النهوض بوزارة الداخلية الى 

جب على الحكومة االنتقالية إنشاء قوات . باإلضافة إلى ذلك، يتولدولةل بنية األمنيةالمرتبٍة عاليٍة في 

حدث على ت، التي ساتالشرطة المدنية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين من االضطراب

األرجح بعد سقوط نظام األسد. وبهدف ضمان قناة تواصل مفتوحة، ستعمل قوات الشرطة المدنية الوطنية 

ظام العام، وللسيطرة على الجريمة. وفق هذا التصور، يرفع عن كثب مع وزارة العدل للحفاظ على الن

، ويكون مسؤوال  عن عمليات زير الداخلية مباشرة  رئيس جهاز الشرطة المدنية الوطنية تقاريره إلى و

حديثة باالستناد إلى  قابل، تؤمِّن وزارة الداخلية قوة شرطيةالشرطة اليومية، وعن حماية المواطنين. وبالم

 ديمقراطية بإشراف شبكٍة دستوريٍة مناسبة لضمان تطوير كادٍر شرطيٍّ محترف.المبادئ ال

عن التحقيق )بالتعاون مع وزارة  وانا للجرائم الكبرى يكون مسؤوال  يجب أْن تضمَّ وزارة الداخلية أيضا  دي

النووية،  دوات، األسلحة، االتجار البشر، والمالعدل( في الجريمة المنظمة، بما في ذلك تجارة المخدرا

وكذلك اإلرهاب والتخريب. بهدف ضمان التواصل المفتوح وضمان السيولة، يقوم مدير ديوان الجرائم 

أخرى  ذلك، يتولى وزير الداخلية مهاما   . باإلضافة إلىقاريره إلى وزير الداخلية مباشرة  الكبرى برفع ت

 لهجرة.تتعلَُّق باألمن المدني. كشرطة الحدود، شرطة الجمارك، وسلطات ا

بتسمية وزير الداخلية )مدني(، ويجب أن  ،رئيس الوزراء االنتقالي من حيث التنظيم، يقوم الرئيس/

يصادق على هذه التسمية مجلس الشعب/ البرلمان االنتقالي. بالمقابل يعيِّن وزير الداخلية رئيس الشرطة 

قبل وزير الداخلية بالتشاور مع  المدنية، ورئيس مكتب الجرائم الكبرى. يتم اقتراح موازنة الشرطة من

 الرئيس/ رئيس الوزراء، وتتم المصادقة عليها في البرلمان المؤقت. إنَّ التواصل بين هذه األقسام أمرٌ 

سيقوم وزير الداخلية،  ،المستقبلي في سوريا. بهدف ضمان التعاون االنتقال الديمقراطيحيويٌّ لنجاح 

كتب الجرائم الكبرى بإبالغ البرلمان االنتقالي حول السياسة رئيس الشرطة المدنية الوطنية، ورئيس م

 العامة والقضايا العملياتية.

باتباع التدقيق الصحيح، يمكن ادماج الثوار المسلَّحين، والمدنيين غير المسلَّحين في قوام قوات الشرطة 

ه المجموعات يجب أن هذ المدنية الوطنية. بأخذ التاريخ المعقَّد لقوات الشرطة في سوريا، فإنَّ اصالح

من المهارات المهنية، كالتحقيق الجنائي،  جه. يجب أن يتضمَّن تدريبهم طيفا  ، ومتعدد األويكون مكثَّفا  

والسيطرة على الحشود السلمية، وكذلك التعليمات بخصوص حقوق االنسان، سيادة القانون، المساءلة، 

 والسلطة المدنية.

    االستخباراتصالح إ

جهزة االستخبارات في عهد آل األسد )االب واالبن(، انتهاكاٍت خطيرة ومنتظمة لحقوق اإلنسان، ارتكبت أ

وأخضعت المواطنين من خالل القمع والخوف. وكما في أفرع القطاع األمني األخرى، اُفسدت أجهزة 

عها. في الواقع إنَّ  االستخبارات من خالل ممارستها أنشطٍة مشبوهة، سمح بها النظام القديم، بل وشجَّ

الٍة، مؤمنٍة، قادرٍة على جمع معلوماٍت صحيحة، هو أمٌر حاسٌم لنجاح االنتقالي، فإنه  وجود استخباراٍت فعَّ

يتوجب على الحكومة االنتقالية أن تقوم بإلغاء اجهزة األسد االستخباراتية، المتعددة والمتشابكة، وأن تنشئ 

الديمقراطية. إنَّ إلغاء البنية االستخباراتية القائمة، وإنشاء جهاز استخباراٍت جديد بما يتوافق والمبادئ 
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أنَّها ملتزمةٌ  للشعب السوريظهر تُ  تطيع الحكومة االنتقالية عبره أنأُخرى جديدة، هو طريٌق واحٌد تس

 ببناء مجتمٍع يقوم على المبادئ الديمقراطية، الشفافية، والمساءلة.

 جديدة  استخبارات خارجية

االنتقالية انشاء وكالة استخبارات وطنية، للقيام بالبحث والتحليل، وبعمليات استخبارات  على الحكومة

 خارجية. يجب أن تكون مهمة هذه الوكالة غير سياسية، وأن تهتم حصريا  بتقييم التهديدات الخارجية.

د وكالة االستخبارات الوطنية القيادة االنتقالية )بما فيها قيادة القوات المس لحة( بمعلوماٍت عملية ستزوِّ

حسب الضرورة. يمكن أن تتمَّ العمليات الخارجية فقط بتفويٍض ُمحدَّد، وبأشراف الرئيس أو رئيس 

بالتشاور مع البرلمان بتسمية رئيس االستخبارات ، / رئيس الوزراء االنتقالي الوزراء. يقوم الرئيس

ة االستخبارات الوطنية، ويصادق البرلمان الوطنية. يقوم الرئيس/ رئيس الوزراء باقتراح موازنة وكال

عليها. يقوم رئيس وكالة االستخبارات الوطنية باطالع البرلمان على السياسة العامة، وعلى المسائل 

 العملياتية.

ُب على وزير الدفاع االنتقالي إنشاء أقساٍم استخباراتية ضمن مختلف فروع الجيش )الجيش، القوات  يتوجَّ

رية(. تقوم هذه الوحدات بأعمال البحث والتحليل، وتؤمن المعلومات االستخباراتية الجوية، قوات البح

العملياتية للقوات المسلَّحة. يجب أن تكون هذه األقسام غير مسيَّسة، وتكلَُّف، حصريا ، بتقييم المعلومات 

دات العسكرية ذات العالقة. االستخباراتية التكتيكية المتعلِّقة مباشرة  بعمليات الفرع المعني، وتقيِّم التهدي

م للقيادات العسكرية والمدنية السورية بالمعلومات االستخباراتية بناء  على طلب  على كافة األقسام ان تقدِّ

هذه القيادات. يجب اال تتدخل وحدات االستخبارات بمسائل األمن الداخلية، التي تقع ضمن مسؤولية 

لداخلية من ضمن اعمال مكتب الجرائم الكبرى في وزارة وزارة الداخلية. تكون مهام االستخبارات ا

ل االستخبارات الجديدة في األمور السياسية، وستكون بقيادة مديرين مدنيين. نتيجة  لعملية  الداخلية. لن تتدخَّ

إعادة هيكلة أجهزة االستخبارات سينخفض عدد االفراد الحالي. سيتمُّ اعادة تأهيل العناصر، وسيقدَّم 

حون من الخدمة، نتيجة  لخفض حجم الجهاز، بهدف اعادة التدريب  المهني الالزم للعناصر الذين سيسرَّ

 دمجهم في المجتمع.

اإلجراءات الخاصة بخصوص أقسام االستخبارات العسكرية: يجب أن يكون تعيين رؤساء أقسام 

. وتُدرج األموال الالزمة االستخبارات العسكرية من قبل وزير الدفاع بالتشاور مع قادة القوات المسلَّحة

 لهذه االقسام ضمن ميزانية وزارة الدفاع المعتادة.

 التحديات تأتي الحقا

ومعقدة. إنَّ التحدي المرتبط بغرس  لقطاع االمني السوري سيكون عملية طويلةمن المؤكَّد انَّ اصالح ا

ى مدى خمسة عقوٍد ساد عل طوارئفرض قانوٍن استفادت من ثقافٍة ديمقراطيٍة في مؤسسة عسكرية 

ا التحدي اآلخر فيكمن في منع القوى اإلقليمية وغيرها من تشكيل، ودفع األموال سابقة، هو  لبُّ المسألة. أمَّ

لفصائل داخل قطاع األمن الجديد. عالوة  على ذلك، وكما في حال اإلصالحات في القطاع االمني، التي 

وطنية، ستولِّد اإلصالحات الديمقراطية نفورا  من بقايا النظام، الذين يحتمل أْن تُولَِّد شعورا  قويَّا  بالكرامة ال

 لهم مصلحة خاصة في بقاء الوضع القائم.
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يطرح النطاق الواسع والحجم الكبير للقطاع االمني في سوريا، وموروث دورها في قمع المجتمع، 

رئيسيٍة أمام عملية إعادة  ومسؤوليتها عن غالبية أعمال العنف، الذي رافق الثورة السورية، تحدياتٍ 

هيكلتها، وكذلك أمام عملية االنتقال إلى الديمقراطية في سوريا ما بعد األسد
21

يات،  ح هذه التحدِّ . توضِّ

أيضا ، أهمية إصالح قطاع األمن كحجر الزاوية لمثل هكذا انتقال. تتعلَُّق التحديات األخرى بوقت وكيفية 

ُح أن ت عا واسعا  واجه اسقوط نظام األسد، حيث يرجَّ  .من التحديات األمنية الطارئة لحكومة االنتقالية تنوٌّ

في اليوم التالي ما بعد األسد سيكون هنالك، وفق كافة االحتماالت، اضطرابات مدنية واسعةٌ، وعملياُت 

والين نهٍب واسعةَ النطاق على مساحة البالد، إلى جانب سلسلٍة من الهجمات االنتقامية من قبل كلٍّ من الم

والمعارضين للنظام. في أجواء هذه الفوضى، سيحاول كلٌّ من بقايا الفرقة الرابعة، والحرس الجمهوري 

ا بقايا النظام األخرى، بما فيها" الشبيحة"، وميليشيات حزب  استعادة السلطة وإعادة األسد إلى الحكم. أمَّ

لحة تقليدية، وسائل تفجيٍر مرتجلة، البعث، وسواها من المجموعات الشبه عسكرية ستثأر باستخدام أس

نة مؤقتا   السيارات المفخخة، وربما اسلحٍة غير تقليدية لزعزعة البالد أكثر. وقد يستخدمون األسلحة المخزَّ

في مباني حزب البعث، والمنظَّمات التابعة له. أخيرا ، قد تحاول بقايا النظام اثارة نزاٍع مسلٍَّح مع اسرائيل 

 بة الجوالن بهدف صرف االنتباه المحلي عن مخططاتهم المزعزعة لالستقرار.على الجبهة في هض

اضافة  إلى ذلك، قد ترفض ميليشياٌت خاصة الخضوع للسيطرة الموحدة من قبل السلطات المدنية التابعة 

للحكومة االنتقالية
22

لة، مفسدين، وعصابات الجريمة  ح ان مجموعاٍت مسلَّحة غير مخوَّ . من المرجَّ

ح أنَّ المنظَّ  مة ستستغل الفوضى الكامنة للحصول على مصالَح خاصة. مهما كان األمر، فإنَّه من المرجَّ

رين داخليا  إطالة أمد الصراع في سوريا س ، ومن تدفق الالجئين إلى الدول المجاورة، يزيد من اعداد المهجَّ

ية. بدون مساعدٍة كبير من دول بما قد يتجاوز قدرات الحكومة االنتقالية على تقديم المساعدات االنسان

 العالم، ستكون المنطقة في أوج أزمٍة إنسانيٍة شاملة.

 تحدي المتطرفين

يات مشقة   واحدة   ،مية المتشددة واستئصالهاستكون مسألة نزع سالح المجموعات اإلسال  من أكثر التحدِّ

التي ستواجه الحكومة االنتقالية. بدأت هذه المجموعات بالظهور على أرض المعركة بعد عدة أشهٍر على 

بداية الثورة، لتمأل فراغ السلطة الذي تركته قوات األسد المتراجعة. في البداية، كان أغلب المقاتلين 

اعتقلهم نظام األسد خالل اإلسالميين المتشددين، هم نفسهم المرتبطون مع جهاديي العراق، والذين 

االحتالل األمريكي للعراق. قام نظام األسد بإطالق سراحهم أثناء الثورة، ليجعل الصراع يبدو وكأنَّه 

ُم  صراٌع بين العلمانيين )النظام( والجهاديين )المعارضة(. بعد ذلك بفترٍة قصيرٍة، بدأت أعدادهم تتضخَّ

 بانضمام الجهاديين األجانب.

ن عن الجيش السوري إلى جانب بعض يالحر يتألَُّف من الجنود المنشق كان الجيش السوريفي البداية، 

المدنيين، الذين تسلَّحوا بأنفسهم للدفاع عن عائالتهم من هجمات الشبيحة. وكانوا سعداء بالعمل مع 

لين وا أيضا  مجهزنل، نتيجة تجاربهم في العراق، وكاالجهاديين، الذين كانوا متمرسين في القتا ين، ومموَّ

جيدا . لم يتردد الرعاة االجانب بتزويدهم بالموارد المادية، ماعدا الجيش الحر الذي، لحينه كان يعتمد على 

غنمها من الجيش  التياالسلحة الصغيرة التي يشتريها من السوق السوداء وعلى المعدات العسكرية 

ل غالبا   الثورة الى النظامي. وبهذا، وكما ذكرت القضماني وليغراند،"لم تتحول من  اسالمية، ولكنَّها تموَّ

مصادر ذات ميول اسالمية، تاركين المجموعات الثورية، ذات النزعة الديمقراطية، تناضل كاأليتام من 

                                                
21
 .10مشروع اليوم التالي، صفحة  
22
 .15و  10نفس المصدر السابق، صفحات  
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. مع عسكرة المقاومة، تمكنت مصادر التمويل والسلسلة المرتبطة بها من رسم 23"حيث مصادر الدعم

المالمح على االرض، وليس العكس
24

. يتحكَّم االسالميون اآلن بحقول النفط خارج مدينة دير الزور، 

 21وكذلك بغالبية مناطق الغذاء والمرافق الزراعية. وعلى سبيل المثال، حصلت جبهة النصرة على 

اء بيع معدات البناء الثقيلة، التي استولت عليها أثناء  . 25لمرافق الحكوميةاستيالئها على امليون دوالر جرَّ

إلى ذلك، استولى عناصر االسالميين المتشددين على مساحاٍت شاسعٍة من األراضي من نظام  اضافة  

ة  في المناطق الشمالية الشرقية من البالد. إال أنَّ التحدي األكبر أمام تعزيز سلطة الحكومة  األسد، خاصَّ

 ذه القوى المتشددة. االنتقالية، وأمام عودة االستقرار إلى سوريا، يمكن أن يكون، جدليا ، إبعاد ه

هذا يعني، أنَّ تحدي المتشددين ليس، بالضرورة، باألمر الذي ال يمكن تخطيه. ليس النموذج السوري 

د. قام السوريون العاديون بعدد من المظاهرات احتجاجا  ضد القوانين االسالمية المتشددة   لإلسالم بالمتشدِّ

هذا دليٌل على أنَّ سوريا التوفِّر  –خاضعة لسيطرتها والتي فرضتها الجماعات المتطرفة في المناطق ال

 نوع البيئة السياسية التي تزدهر فيها الجماعات االسالمية المتطرفة.

 اإلستنتاج

لُّص من عدم الثبات، كان النظام األمني الذي بناه حافظ األسد وورثه ابنه وخليفته بشار، يهدف الى التخ

. وقد اعتقد األسد أنه يستطيع االمساك بمقاليد السلطة عن طريق به السياسيون السوريون الذي يتَّصف

التمسك بالسلطة المركزية، وبإعطاء القطاع االمني األولوية في الحكم، وبمنح أفراد عائلته وافراد 

عشيرته المناصب العليا في القوات المسلَّحة وفي الشبكات االستخباراتية. على الرغم من أنَّه نجح في ذلك 

ل إلى محرِّض طويلٍة، فقد تبين أنَّ النظام لفترةٍ  على عدم االستقرار، الذي فكَّر بتفاديه.  الذي وضعه قد تحوَّ

أصبح الجهاز االمني مرتاحا  في مراكز هيمنته، األمر الذي ادَّى بصورٍة حتميٍة إلى إساءة استخدامه 

 .2100 )مارس( الشعبية في آذارلصالحياته. وهذا بالضبط ما أدَّى مع الوقت إلى اثارة االنتفاضة 

 باالنقسامات أاستبدادي مجز يلدى سوريا اآلن فرصةٌّ للتغيير. لدى سوريا إمكانية االنتقال من نظاٍم سياس

. هنالك الكثير من التحديات في ليس أمرا بديهياإلى الديمقراطية  االنتقالإنَّ الطائفية والعرقية. إال 

كلَّما طال امد الصراع، كلما وى دويالت هو أمر حقيقي. إل تقسيم سوريااحتمال ويبقى أن . المستقبل

  أضحى التهديد أكثروضوحا .  

                                                
23
 .5 فحةص، 2102)سبتمبر( ايلول  مبادرة االصالح العربي،"  سورياومة الديمقراطية في "تعزيز المقا بسمة قضماني و فيليكس لغراند، 
24
 00نفس المصدر السابق صفحة  
25

الثوار السوريون الدعومين من الواليات  روي غيتمان، " ازاحة .     2102ايلول , 05جانبا  من قبل االسالميين المتشددين " ماك كالتشي, 

 المتحدة  



02 
 

 

 

mailto:contact@arab-reform.net
mailto:contact@arab-reform.net

