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يتوجه مركز عمران للدراسات االستراتيجية بالشكر الجزيل ملؤسسة

Konrad-Adenauer-Stiftung
على تقدميها منحة مالية ساهمت بطباعة هذا الكتاب.
كما أن كافة املعلومات واألفكار واآلراء واملحاور واملالحق الواردة في هذا الكتاب تعبر عن آراء
الباحثين املشاركين في هذا الكتاب وجهودهم البحثية والتعبر بالضرورة عن توجهات مؤسسة
كونراد ،وكل من يعتمد على أي معلومة واردة في هذا الكتاب أو يبني على رأي مطروح فيه إنما يفعل
ذلك على مسؤوليته الخاصة ،والتتحمل مؤسسة  Konrad-Adenauer-Stiftungأي مسؤولية
قانونية أو أخالقية عن عدم دقة املعلومات الواردة أو عدم حيادية اآلراء والتوجهات املطروحة.

مركزعمران للدراسات االستراتيجية
مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية
ً
ً
ً
ً
واملنطقة دولة ومجتمعا وإنسانا ،ترقى لتكون مرجعا لترشيد السياسات
ولرسم االستراتيجيات.
تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر  2013كمؤسسة بحثية تسعى ألن
ً
ً
ً
ورافدا ّ
لصناع القرار في سورية واملنطقة في املجاالت
تكون مرجعا أساسا
السياسية واالقتصادية واالجتماعيةُ .ينتج املركز الدراسات املنهجية
ّ
املنظمة التي تساند املسيرة العملية ملؤسسات الدولة واملجتمع ،وتدعم
آليات اتخاذ القرار ،وتحقق التكامل املعلوماتي وترسم خارطة األولويات.
تعتمد أبحاث املركز على الفهم الدقيق والعميق للواقع ،ينتج عنه
ّ ّ
يمكن من وضع الخطط التي ّ
يحقق
تحديد االحتياجات والتطلعات مما
تنفيذها تلك االحتياجات.

املوقع اإللكتروني www.OmranDirasat.org
البريد اإللكتروني info@OmranDirasat.org
تاريخ اإلصدار  1تشرين األول /أكتوبر 2017
جميع الحقوق محفوظة © مركز عمران للدراسات االستراتيجية

التغيير األمني في سورية
تأليف :مجموعة باحثين
ّ
تحرير :معن طالع
مراجعة وإشراف :د.عمار قحف

نبذة حول المشروع
بدأ مشروع إصالح مؤسسات الدولة بإصدار دراسة أولية في شهر آب /أغسطس  2016بعنوان:
"األجهزة األمنية السورية وضرورات التغيير األمني والبنيوي"ً ،
وبناء على خطة بحثية تابع هذا
املشروع عمله البحثي ملدة تجاوزت العشر أشهر تم خاللها إنجاز مجموعة أوراق ودراسات بحثية
ً
(سينشر بعضها تباعا) هي:
 .1الباحث ساشا العلو :برامج نزع السالح والتأهيل وإعادة الدمج /دور املجتمع املدني في
عملية التحول الديمقراطي وإعادة هيكلة األجهزة األمنية لدول ما بعد الصراع /تجارب
إصالح األجهزة األمنية في دول ما بعد الصراع.
 .2الباحث أيمن الدسوقي :الواقع األمني في مناطق سيطرة املعارضة ،باإلضافة إلى تقييم
ومراجعة ورش عمل املشروع.
 .3القا�ضي عبد الحميد العواك :ضرورة اإلصالح القانوني والدستوري في إطار التغيير األمني
في سورية.
 .4الباحث محمد منير الفقير :العدالة االنتقالية ودورها في إصالح القطاع األمني.
ّ
 .5الباحث معن طالع :الواقع األمني في مناطق سيطرة النظام /ثوابت املشهد األمني/
فرضيات التغيير األمني وتحدياته /الخطة الوطنية للتغيير األمني /أثر األدوات الالعسكرية
في مكافحة اإلرهاب /مستويات التغيير األمني ومراحله.
 .6فريق من املنشقين األمنين شاركوا في املخرجات البحثية فضلوا عدم ذكر أسمائهم.
ّ
قام باإلشراف على املشروع الدكتور عمارقحف ،وحرر مواده الباحث معن طالع ضمن هيكلية
هذا الكتاب ،كما اعتمد املشروع بشكل رئي�سي على الدعم اإلداري املقدم من قبل الباحثة هاديا
العمري واملنسق اإلداري األستاذ عبد هللا العابد ،كما استند على الدعم املعلوماتي املقدم من
مدير وحدة املعلومات في املركز نوارأوليفر ،وبدرمال رشيد.

عقد املركز في هذا اإلطار عدة فعاليات داعمة للمشروع تناولت امللف األمني مع مختلف
الفواعل السوريةُ ،مبينة على الشكل التالي:
.1
.2
.3
.4
.5

ورشة عمل بعنوان “تموضع امللف األمني في العملية السياسية” في مدينة إسطنبول
التركية  7-8كانون األول/ديسمبر .2016
ندوة نقاشية بعنوان “دور املجتمع املدني وتحدياته في إطارعملية التغييراألمني” في مدينة
غازي عنتاب التركية بتاريخ /6-7شباط.2017/
ورشة عمل بعنوان “دور املجالس املحلية في عملية التغييراألمني وتحدياته” مدينة غازي
عينتاب التركية 16 ،آذار/مارس2017
اجتماع خبراء بالتعاون مع مؤسسة  ،Konrad-Adenauer-Stiftungملناقشة قضايا
“إصالح القطاع األمني في سورية” ،مدينة بيروت اللبنانية  30-31آذار/مارس .2017
ندوة نقاشية بالتعاون مع مركز الحوار اإلنساني  hdحول “مالمح رؤية وطنية إلصالح
القطاع األمني في سورية في مدينة إسطنبول التركية ،بتاريخ  2أيار/مايو .2017
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المحتويات
ملخص تنفيذي
مقدمة
الفصل األول :المفاهيم والبرامج األساسية إلعادة هيكلة األجهزة األمنية
املبحث األول :املفاهيم األساسية لعملية إعادة هيكلة األجهزة األمنية
املطلب األول :برامج إعادة هيكلة القطاع األمني()SSR
املطلب الثاني :برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج()DDR
املبحث الثاني :تجارب الدول في إعادة هيكلة األجهزة األمنية
املطلب األول :حركية متعثرة في بلدان الربيع العربي
ً
ً
املطلب الثاني :رومانيا والبرازيل كنماذج شهدت تحوال ديمقراطيا
املبحث الثالث :دور الرقابة البرملانية في بناء حكم رشيد للقطاع األمني
املبحث الرابع :دور املجتمع املدني في عملية التحول الديمقراطي وإعادة هيكلة األجهزة األمنية
املطلب األول :املجتمع املدني والتحول الديمقراطي
املطلب الثاني :املجتمع املدني وإعادة هيكلة القطاع األمني
املطلب الثالث :منظمات املجتمع املدني (نقاط القوة والضعف)
املبحث الخامس :العدالة االنتقالية ودورها في إصالح القطاع األمني
املطلب األول :بين العدالة االنتقالية والعدالة الجنائية
املطلب الثاني :العدالة االنتقالية والتعافي املجتمعي
املطلب الثالث :إصالح القطاع األمني وأهداف العدالة االنتقالية
املطلب الرابع :استحقاقات العدالة االنتقالية بالنسبة إلصالح املؤسسات األمنية
الفصل الثاني :الواقع األمني في سورية واختبار الحوكمة األمنية
املبحث األول :الواقع األمني في مناطق سيطرة النظام السياسية
املطلب األول :الواقع األمني في املجتمع السوري قبل الحراك الثوري
املطلب الثاني :الواقع األمني بعد الحراك الثوري
املطلب الثالث :مراكز القوة داخل األجهزة األمنية ومدى تأثرها بالحراك الثوري
املطلب الرابع :تحوالت البنية األمنية وأبرز الفاعلين الجدد
املبحث الثاني :البنية األمنية في مناطق سيطرة املعارضة
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الفصل الثالث :خطة التغيير األمني في سورية
املبحث األول :فرضيات التغييراألمني في سورية
املبحث الثاني :تحديات عملية التغييراألمني في سورية وطبيعتها املحتملة
املبحث الثالث :األجهزة األمنية السورية وضرورة اإلصالح الدستوري والقانوني
املطلب األول :القاعدة الدستورية واألجهزة األمنية :الدستور كما هو كائن
املطلب الثاني :القاعدة الدستورية واألجهزة األمنية( :الدستور كما يجب أن يكون)
املطلب الثالث :القاعدة القانونية واألجهزة األمنية :القوانين السورية تحمي األجهزة األمنية
املطلب الرابع :العالقة التبادلية بين القوانين االستثنائية واألجهزة األمنية
املطلب الخامس :االقتراحات القانونية في إصالح األجهزة األمنية
املبحث الرابع :عقبات تطبيق وتنفيذ عملية التغييراألمني في سورية
املطلب األول :صعوبة تنفيذ استحقاقات التغيير األمني
املطلب الثاني :التغييب املتعمد للمجتمع املدني السوري
املطلب الثالث« :تغييب» برامج العدالة االنتقالية في سورية
املطلب الرابع :تهميش األدوات الالعسكرية في مواجهة اإلرهاب
املبحث الخامس :خطة التغييرواالنتقال إلى قطاع أمني متماسك
املطلب األول :األهداف االستراتيجية للقطاع األمني املستقبلي
املطلب الثاني :مستويات التغيير ومراحله
املطلب الثالث :التصور العام ملقترح «جهاز األمن الوطني العام»
خاتمة
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ملخص تنفيذي
ُ
ق ِسمت الدراسة إلى ثالثة فصول رئيسية تناولت عدة إشكاليات يف�ضي تفكيكها لتقديم
إجابات على أسئلة مهمة تنتظر ملف التغيير األمني في سورية ،وتساهم في بلورة مالمح هذه
العملية وإجراءاتها وتحدياتها.
ً
أوال :يستعرض الفصل األول -وهو فصل نظري -املفاهيم األساسية لعملية إعادة هيكلة
األجهزة األمنية كجزء رئيس من عملية التحول الديمقراطي في دول ما بعد الصراع مثل برامج
إعادة هيكلة القطاع األمني ( ،)SSRوبرامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج ( ،)DDRوآليات
تعزيز الرقابة البرملانية على عمل هذه األجهزة ،كما يقدم هذا الفصل نتائج عمليات إعادة الهيكلة
األمنية في العديد من الدول العربية واألجنبية ،باإلضافة إلى بيان الدور الرئيس املناط باملجتمع
املدني وبرامج العدالة االنتقالية في ثبات واتساق عملية الهيكلة .إذ يؤكد هذا الفصل على ما يلي:
• يتطلب نجاح برامج إعادة هيكلة القطاع األمني( )SRRتعاون وتكاتف العديد من
الجهات منظمات املجتمع املدني واإلعالم والداعمين الدوليين ،واملجموعات املسلحة
غير الحكومية ،وينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار عند صياغة السياسات الرئيسة لعملية
إعادة الهيكلة ،عدة مبادئ :عملية شاملة للمؤسسات األمنية كافة؛ وليست موجهة فقط
لرفع كفاءة األجهزة األمنية ،وإنما لضمان إخضاع تلك األجهزة للشرعية واملساءلة القانونية،
وأن هدفها األساس هو توجيه عقيدة األجهزة األمنية بالشكل الصحيح نحو الحفاظ على أمن
املجتمع واألفراد واحترام حقوق اإلنسان في إطار سيادة القانون.
• تعتبر برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج (ـ )DDRالخطوة األولى واألهم لعملية بناء
السالم املستدام بعد النزاع ،ومقدمة لعملية التحول الديمقراطي .وتعد هذه البرامج عملية
معقدة ذات أبعاد سياسية وعسكرية وأمنية وإنسانية واجتماعية واقتصادية .وتهدف إلى
التعامل مع اإلشكاليات األمنية بعد النزاعات ،والتي تنتج عن ترك املقاتلين السابقين دون
مصادر للحياة أو شبكات دعم ،سوى العودة إلى حمل السالح ،وذلك خالل الفترة االنتقالية
ُ
من النزاع إلى السالم ومن ثم التنمية ،وتجمع غالبية األدبيات املكتوبة وبرامج األمم املتحدة
ً
على مجموعة من النقاط التي ترسم مالمح برنامج الـ ـ DDRالناجح ،وهي أن يكون شامال
ً
ً
ومرنا ومتكامال جيد التخطيط ويراعي حقوق االنسان ومبادئ وقوانين املساعدات اإلنسانية
ً
ويساوي بين الجنسين ،وأن يدار وطنيا ويرتكز على األفراد ويفرج بشكل غير مشروط عن
األطفال ويقدم الحماية لهم.
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• ال ينبغي إغفال نتائج حركية اإلصالح األمني في بلدان الربيع العربي والتي يمكن حصر
ُ
أهمها في :الحد من األسباب والظروف املهيئة للثورة املضادة؛أهمية عملية الحوار بين
القطاع املدني واألمني؛االرتباط العضوي بين اإلصالح األمني وإجراء تعديالت في املنظومة
الدستورية والقانونية؛ أهمية وضوح األنظمة العامة لعمل األجهزة األمنية؛ استثمار "الفرصة
السياسية" وإنجاز تفاهم سيا�سي على اإلطار العام لإلصالح وتطوير اآلليات املؤسساتية
املساعدة للعملية؛ التأطير القانوني املالئم ملنصب رئيس جهاز األمن العام؛ ضرورة مراعاة
األبعاد املجتمعية وتجنب العمل على عكس هويتها الجمعية ،وجوب بلورة جسد أمني واحد
ً
موحد؛ االكتفاء بتغيير قادة األجهزة األمنية ُيعد إجر ًاء شكليا بامتياز.
• ثمة أربعة أمور على األقل تؤكد أهمية الرقابة البرملانية على الشؤون األمنية ،وهي أن:
الرقابة البرملانية حجر الزاوية ملنع ظهور الحكم االستبدادي؛ أساس شرعية الرقابة البرملانية
على األمن" :ال ضرائب من دون تمثيل"؛ ضرورة وضع مقاييس قانونية للشؤون األمنية؛
الرقابة البرملانية جسر للتواصل مع الرأي العام .كما يستطيع البرملان تحسين األداء األمني عبر
استخدام صالحياته على مستوى املوارد املرصودة لألمن في املوازنة أو التحقق فيه أو إلغائه
أو تغييره ،كما يستطيع الرفض أو املوافقة على طلبات التمويل الخاصة واملوازنات اإلضافية
لتحديد توجهات عملية توفير األمن وإدارته والرقابة عليه وأولوياتها ،وتستطيع البرملانات دعم
إصالح قطاع األمن عبر طرق عدة نذكر منها ترسيخ امللكية الوطنية؛ تطوير رؤية وطنية لألمن
ً
وتحديد أطر عمل قانونية سليمة؛ توفير نهج أكثر تجاوبا وشمولية يعكس احتياجات الشرائح
كافة؛ ضمان إدارة عامة مالية أفضل.
• أهمية ارتفاع مستويات مشاركة منظمات املجتمع املدني في عملية بناء السالم والوقاية من
النزاعات ،والتي تساعد في كل تفاصيلها على دعم االقتصاد ونشرقيم الديمقراطية وإعادة
هيكلة األجهزة األمنية واملصالحة الوطنية وحقوق اإلنسان واملساعدات اإلنسانية،
واألهم من ذلك عدم ترك قيادة عملية التحول الديمقراطي برمتها للسياسيين ،ويمكن
تركيز دور املجتمع املدني في التحول الديمقراطي بثالثة مستويات :الدور التربوي والثقافي؛
الدور التعبوي؛ الدور الرقابي والنقدي ،وتستند منظمات املجتمع املدني في أدائها لدورها إلى
مجموعة من نقاط القوة كالقدرة على العمل دون قيود املؤسسات الحكومية ،والدخول إلى
مجاالت غير متاحة للفاعلين الرسميين ،التعامل املباشر مع القواعد الشعبية ،والتواصل مع
جميع األطراف املنخرطة في النزاع دون أن تفقد مصداقيتها ،ورغم تلك اإليجابيات؛ إال أن
دور منظمات املجتمع املدني ال يخلو من االنتقادات حول نقاط الضعف التي تعتري نشاطها
ً
ً
ً
كاعتبارها منظمات ليست مستقلة فعليا توجهها الحكومات غالبا ،وأن أدائها يتغير وفقا
ملتطلبات املانحين وضغط اإلعالم.
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• يقود تطبيق منظومة العدالة االنتقالية في مجتمعات ما بعد الصراع إلى نشوء وعي جمعي
بأهداف العدالة االنتقالية ورغبة في مالزمتها لحركة البناء الجديد في الدولة الجديدة
واملجتمع ،ولتربع هدف إصالح املؤسسات األمنية على رأس أهداف العدالة االنتقالية،
فتحدد نتائج عمل لجان الحقيقة أولويات اإلصالح البنيوي في املؤسسات األمنية في الشق
املرتبط بتبيان حقيقة تورط كل من العاملين في املؤسسات األمنية بالقيام ويساهم في الحفاظ
على األرشيف األمني بما ما يحتويه من أوامر إدارية وبالغات وإيعازات وتقارير أمنية ومحاضر
تحقيق وإحاالت وذلك للكشف عن أسماء املتورطين وأدوارهم املباشرة ودرجات تورطهم أو
عدم تورطهم .أما فيما يتعلق بإجراءات جبر الضرر فترمي عملية إصالح القطاع األمني إلى
ً
تطمين الضحايا وجبر كسرهم معنويا وترميم الشرخ الحاصل بين الدولة واملجتمع بنتيجة
الجرائم السابقة.
ً
ثانيا :يستعرض هذا الفصل الواقع األمني املتشكل في املناطق السورية كافة والتي يتقاسم فيها
ً
السيطرة ٌ
كل من النظام واملعارضة واإلدارة الذاتية ،مبينا البيئة والبنية األمنية الراهنة وأبرز
ً
مراكزالقوة فيها ،مختبرا كفاءتها وقدرتها على تحقيق الوظائف األمنية ،ليصار بعدها الستخالص
مقاربة تحوكم العمل األمني بين هذه البنى ،مقاربة يختبر فيها ٌ
كل من أطروحتي املركزية والالمركزية،
وفق معايير ال تتعارض مع الغايات األمنية الوطنية وضرورات االنطالق من رؤية أمنية شاملة ،وال
تتجاوز الواقع الراهن بما يؤسس لحالة استقرار تتطلبها مناطق النزاع كافة" .إذ بين هذا الفصل
اآلتي:
ُ
• في عهد حافظ األسد استخدمت املؤسسة األمنية في الصراع على الحكم من جهة وإخضاع
املعارضة للسلطة الحاكمة من جهة أخرى ،لتتطور مهامها الوظيفية وتشمل
قوى املجتمع
ًِ
أداء مهام وظيفية نيابة عن شبكات األمن الدولية والتدخل في األزمات اإلقليمية واملسائل
األمنية والعسكرية الداخلية لدول الجوار كأداة لضبط العالقة معها .وتراخت القبضة
األمنية مع مجيء األسد االبن ضمن "وعود اإلصالح والتحديث "التي أطلقها ،ولكن سرعان
ما عادت لسالف عهدها ،وفي حين كان النظام يفاخر بقدرة مؤسساته على حفظ األمن
ً
واالستقرار وسط بيئة مضطربة أمنيا ،إال أن استعراض الوقائع يدلل على كونها حالة استقرار
ُ
هشة فرضت بالترهيب والعنف ،ومن مؤشرات ذلك مجموعة الحوادث األمنية واالحتكاكات
االجتماعية ( مواجهات بين دروز السويداء والبدو في عام  /2000أحداث القامشلي في / 2004
املواجهات املتكررة بين قوات األمن والسكان على خلفية إزالة العشوائيات في محيط العاصمة
دمشق /التفجيرات التي شهدتها سورية والتي ُوجهت فيها االتهامات إلى التنظيمات املتطرفة).
• في إطارتفكيك البنى األمنية الراهنة والتي يتعدد فيها الفواعل األمنيون (محليون وأجانب)،
ً
ً
فإنه يلحظ عدم تماسك البيئة األمنية في مناطق النظام وعدم خضوعها (إداريا أووظيفيا)
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لقوة أمنية مركزية مضبوطة ،إذ تعززت تلك النظرة منذ اللحظة األولى لتدفق امليليشيات
األجنبية الحليفة للجغرافية السورية من جهة ولقرار تكوين مجموعات عسكرية محلية يشرف
عليها كبار رجال النظام من جهة ثانية .حيث أن تراكم الفشل األمني لألجهزة الرسمية التي لم
تستطع مواجهة االمتداد األفقي للحراك الثوري ساهم في دفع النظام إلى مجموعة إجراءات
آكلت سلطته األمنية املركزية عبر قرار تشكيل امليليشيات املحلية املساندة تحت إشراف أو
تنسيق أو قيادة مع جيش النظام السوري أو الفروع األمنية ،وأمام هذه الفصائلية املغرقة تم
طرح "الفيلق الخامس 4( :فرق عسكرية بقوام  30ألف مجند) كخطوة مهمة في سياق الدمج
والضبط لهذه امليليشيات ،إال أن هذه الفكرة يعتريها العديد من االنتقادات املوضوعية ،إذ
يساهم هذا الفيلق بتعمق الظروف املساهمة لتكوين "ميليشيا كبرى" ضمن هيكلية "جيش
وطني" ،ويعزز فكرة التبعية الدولية في "الجيش الوطني"
• في مناطق سيطرة املعارضة تشكلت هيئات أمنية المركزية كبديل عن منظومة الضبط
السلطوية التي كانت قائمة في فترة سيطرة النظام السوري ،وفي حين تعرضت العديد من تلك
الهيئات األمنية للزوال ،فإن بعضها اآلخر ما يزال ينشط ويقدم خدماته األمنية ،وبالعموم
يمكن تحديد أربعة جهات أساسية تتولى إدارة امللف األمني :املجالس املحلية (التي لجأت إلى
مقاربتين رئيسيتين في العمل األمني هما االنخراط األمني أو االنخراط املجتمعي)؛ الشرطة
الثورية (كالتجارب الشرطية نهاية  2011بداية  2012كالضابطة العدلية في حريتان وتل
ً
رفعت ،مكتب األمن الثوري ،املخافر الثورية ،والتجارب األكثر تنظيما مع منتصف 2012
كالشرطة الحرة ،قيادة الشرطة في الغوطة الشرقية ،قيادة شرطة القلمون الشرقي والبادية،
التجربة الشرطية في حمص "األمن الداخلي ،قوات الشرطة واألمن العام الوطني)؛ القضاء
(مجلس القضاء األعلى في حلب ،محاكم الهيئة اإلسالمية إلدارة املناطق املحررة ،مجلس
القضاء في الغوطة الشرقية ،دار العدل في حوران ،املحكمة العليا في ريف حمص الشمالي)،
إضافة للمكاتب األمنية للفصائل.
• تعمل هيئات األمن املحلية الالمركزية جاهدة على تعزيز أدائها األمني وتحقيق مهامها
الوظيفية ،إال أنها تدرك صعوبة ما سبق في ظل تواجد تحديات عدة تعوق مساعيها
كعمليات القصف الجوي وقلة الدعم املالي ونقص الكوادر التخصصية وغياب مركزية القرار
األمني وتهديد تنظيم "الدولة اإلسالمية'' وتنامي نفوذ الفصائل الجهادية فوق الوطنية وتنوع
مصادر التهديد األمني وسيولة الصراع وتغيرات السيطرة وامليليشياوية ،وتغلب الالمركزية على
إدارة امللف األمني في مناطق سيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،ومن مظاهر افتقاد هيئات
األمن الالمركزية للطابع املؤسساتي :تعدد املرجعيات ،قلة الكادر البشري وضعف الخبرات
التخصصية ،ضعف التجهيزات املادية واللوجستية ،ضعف التخطيط االستراتيجي ،كما
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تغلب الفو�سى األمنية على املناطق التي تنشط فيها هيئات األمن الالمركزية للمعارضة ،بحكم
ضعف مأسستها ومحدودية قدراتها من جهة ،إضافة إلى تزايد مستوى التهديدات التي تتعرض
لها من قبل القوى املناوئة لها من جهة أخرى ،ومن أبرز مؤشرات الفو�سى األمنية التي تعيشها
هذه املناطق ارتفاع عدد الحوادث األمنية كاالغتياالت والتفجيرات وارتفاع عدد الحوادث
األمنية الجنائية وشيوع حاالت االعتقال والتغييب القسري والتعذيب الجسدي ،وانتشار غير
مضبوط للسالح وحدوث حاالت اقتتال داخلية بين فصائل املعارضة وشيوع حالة فو�سى في
تطبيق األحكام القضائية.
ً
ً
• تبين حركية األجهزة املعنية بالشؤون األمنية في مناطق" اإلدارة الذاتية" تشابها واضحا في
الوظيفة األمنية للفواعل املوكل إليها تنفيذ وتطبيق املهام األمنية في هذه املناطق مع تلك
الوظيفة التي كانت سائدة في مناطق النظام قبل الثورة من حيث :ضرورة الضبط املجتمعي
بما يتناسب مع طبيعة الفكر السيا�سي للجهة الحاكمة؛ شرعنة االعتقاالت السياسية
وعسكرة املجتمع وربط اتجاهاته بالبوصلة األمنية للقوة املركزية ،وتشهد البنية األمنية في
ً
تلك البنى تضاربا في املؤسسات وازدواجية في املرجعيات ما بين النظام والـ  .PYDولعل الخطر
ً
األكبر املهدد لألمن العام ارتباط األذرع العسكرية واألمنية فكريا بحزب العمال الكردستاني
ذي التوجهات االنفصالية والعدائية لدول الجوار .وتمتلك اإلدارة الذاتية اآلن مجموعة
من املؤسسات العسكرية واألمنية نذكر منها وحدات الحماية الشعبية وقوات حماية املرأة،
وقوات الدفاع الذاتي  ،HPXوحدات الحماية الجوهرية  HPCومؤسسة قوى األمن الداخلي"
أسايش روج آفا".
• يدلنا التفكيك العام للبنى األمنية الناشئة على الجغرافية السورية على جملة من الثوابت
التي ستؤثرعلى طبيعة املخرج النهائي للجهازاألمني العام املستقبلي في سورية وهي :اختالف
املرجعيات السياسية والفكرية والعسكرية؛ عدم اتساق الداعمين الدوليين في هذه البنى؛
اختالف املشاريع والطموحات السياسية لتلك البنى؛ عدم قدرة أي حكومة مركزية على ضبط
هذا املشهد بأدوات مركزية وواقعية الالمركزية تفرض نفسها؛ كمون مهددات أمنية إضافية
ستنفجر لحظة أي انتقال سيا�سي ال تراعي هذا الواقع؛ عدم نجاعة وصف أن بنية مناطق
ً
سيطرة النظام السياسية متسقة أمنيا؛ التشكيك بقدرة النظام على ضبط بيئته األمنية؛
تنامي املخاطر األمنية في مناطق سورية كافة؛ ضرورة أن تنطلق عملية التغيير األمني متسقة
مع معطيات الواقع األمني العام.
• وفيما يتعلق بالترتيبات الرئيسية لبناء قطاع أمني متكامل ،فإن الخطوات الرئيسة واملمهدة
لالنتقال إلى بيئة أمنية خفيفة السيولة ومضبوطة قدر اإلمكان باستراتيجية أمنية؛ أهمها
مجموعة مبادئ دستورية تحدد عقيدة األمن الجديدة وفق مبادئ الالمركزية اإلدارية وتربطها
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ببوصلة الوطن واملواطن وتحد من تدخالت األجهزة األمنية في الحياة السياسية؛ خروج
ً
ً
امليليشيات األجنبية كافة من سورية وعدها خطرا أمنيا يستوجب املواجهة؛ توزيع القوة
األمنية بشكل مقونن على القطاعات الجغرافية خارج سيطرة النظام وذلك فيما يتعلق باملهام
األمنية كافة ،التي هي ما دون املهام السيادية .وتضافر الفواعل ملحاربة اإلرهاب بأشكاله كافة؛
ً
االنطالق من التجارب األمنية الناجحة والعمل على ربطها مؤسساتيا ببنى الحكم املحلي ال سيما
في مناطق املعارضة ومحافظة السويداء؛ إنهاء املرجعيات القانونية السائدة وربطها بمرجعية
قانونية موحدة تنجزها الدولة وفق الدستور الجديد؛ أرشفة العمل األمني في املناطق كافة
وفق نظام أرشفة خاص؛ التأكيد على ضرورة دعم املجتمع املدني لعملية التغيير ومراقبتها
ً
وصيانتها؛ تعزيز مفهوم التمكين املحلي أمنيا عبر ضرورات إشراف وتنفيذ أبناء املنطقة للخطة
واملهام األمنية ومراعاة البعد الهوياتي لتلك املنطقة؛ استصدار قانون عام ينظم تلك األعمال
األمنية وأهدافها وحدودها وتعرف عالقتها مع الجهاز املركزي وتلزم الفواعل األمنية بمجموعة
سياسات تضمن استقاللية القرار السوري وتمنع التشظي واالنقسام.
ً
ثالثا" :يبين الفصل الثالث التحديات التي ستواجهها عملية التغيير ،إذ يبحث في العالقة بين
الظرف السيا�سي وتحوالته ومدى اقترابه أو ابتعاده عن تشكيل عملية سياسية تف�سي لتغيير
أمني حقيقي مع الغايات املتوقعة في امللف األمني وفرضيات التغيير عامة ،كما يبين مدى ارتباط
أي تغيير بمدى توافر القدرة على مواجهة تحديات "الدولة الفاشلة" والسير وفق منظومة
ً
ً
ً
إصالحات ال يستقم سير العملية دونها وتجعله سيرا شكليا والتفافا على متطلبات هذا امللف،
ويقدم املطلب األخيرفي هذا الفصل رؤية تنفيذية للعملية األمنية املوضوعية والتي تنطلق من
جملة أهداف استراتيجية كفيلة بالوصول إلى بناء قطاع أمني متماسك قادرعلى القيام بمهامه
ّ
ويفصل في هذا السياق الجدول
األمنية ويضمن املشاركة املجتمعية في ًصيانة األمن ومراقبتهِ ،
الزمني ومراحل التنفيذ لهذه العملية بدءا من مرحلة ما قبل االنتقال والتي بات يطلق عليها "مرحلة
ً
ً
وانتهاء بمرحلة االستقرار" .حيث يؤكد هذا الفصل على
بناء السالم" ومرورا باملرحلة االنتقالية
عدة أمور أهمها ما يلي:
• أن اعتبار"عملية التغيير" ورقة سياسية مرتبطة بالظروف امليدانية للنظام وحلفائه ،وهي
نظرة غير موضوعية وال ترتبط مع ضرورات تهيئة املناخ املالئم لالستقرار والدافع باتجاه
ً
ً
مواجهة التحديات األمنية السائلة ،تلك الضرورات التي تعد أساسا صحيا إلنهاء التأزم
السوري (السيا�سي – االقتصادي – الجغرافي-املجتمعي) وعليه يمكن تثبيت عدة فرضيات
ً
ً
أهمها اعتبار التوافق السيا�سي املجتمعي مستندا رئيسا إلنجاح العملية االنتقالية؛ وأن
التباحث الوطني في سبل وآليات وأشكال االنتقال هي خطوة وطنية بالغة الضرورة؛ ناهيك
ً ً
عن أن مراعاة الشروط املحلياتية في أي عملية سياسية املتأتية كنتاج لصراع شرطا الزما
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ً
للسير قدما نحو االستقرار خاصة فيما إذا كانت الظروف املواتية لتعزيز احتماالت االنهيار
كتحد على جميع األطراف .وأن املباحثات واملفاوضات الجارية
التام للدولة تفرض نفسها
ٍ
ً
ً
في جنيف ال تنذر بالتأسيس ملرحلة انتقالية تضمن تغييرا حقيقيا على املستوى السيا�سي
والدستوري واالجتماعي ،وهو ما من شأنه أن يبقي عجلة اإلصالح متعثرة ،فالعمل الجدي من
قبل املجتمع الدولي على مناقشة القضايا املركزية وعدم تنحيتها ودفعها إلى األمام سيساهم في
تهيئة العناصر األساسية لالستقرار املجتمعي والوطني.
• على الرغم من توافر قواعد قانونية دولية "لحل األزمة" (مستندات جنيف) وما تبعها من
قرارات دولية ذات صلة ،فإن العطالة السياسية التي تعتري حركية مفاوضات جنيف
يجعل مطلب "التغيير واإلصالح" العام كما تم ذكره ورقة سياسية تتأثر بتموضع األطراف
ً
عسكريا من جهة وبمخرجات مسار األستانة من جهة ثانية ،وهو ما ينذر بتسيس العملية
أو خضوع القطاع األمني في أحسن السيناريوهات للمحاصصة السياسية ،وعليه ينتظر
من األطراف األخرى املعنية بالشأن األمني من إعالم ومجتمع مدني ومؤسسات مختصة
ومهتمة باالستقرار وبناء السالم بأن تدفع باتجاه انطالق عجلة التغيير وفق مبادئ املشاركة
املجتمعية وقواعد الشفافية ،وبهذه الحالة ينبغي أن يستمد قرار التغيير شرعيته من االتفاق
السيا�سي الذي أكدت عليه املستندات الناظمة ملداخل "حل األزمة" ،وتوكيل مهام وضع
األجندة والخطط لهيئة وطنية مشتركة تابعة للجسم االنتقالي .كما أن ارتباط مستوى التغيير
األمني بسيناريوهات االنتصار العسكري وتغييب األجندة السياسية ملسار جنيف ،سيجعل أي
حديث عن إصالح أمني ال جدوى له وإن أطلق "املنتصر" برنامجه في ذلك فهو سيكون املغير
.
وهو محل التغيير لذا فإن العملية برمتها ستكون شكلية وال قيمة لها.
• يرتبط التغيير األمني بإصالح املنظومة الدستورية والقانونية الراهنة،فدستور 2012
سلطوي بامتياز ،وبدل أن يكون عامل تهدئة كان عامل جدل ولغط وانقسام ،ال بل زاد في
ً
انشطار املجتمع السوري ،وتعميق األزمة ،وأصبح الدستور جزءا من املشكلة ،ولم يصبح
مفتاح الحل ،حيث عارض االعتقال التعسفي ولم يحميه ،ومنح الحريات السياسية واألمن
عاقب من مارسها ويحمي الحياة الخاصة واألجهزة األمنية تنتهكها ،وشكلت القوانين السورية
شبكة حماية لرجال األمن في وجه املالحقة القضائية ،فكانت السد املنيع في وجه السلطات،
وأهمها ثالثة مراسيم تشريعية ( كمرسوم رقم  14تاريخ  1968قانون إحداث إدارة املخابرات
العامة واملرسوم رقم 64تاريخ  2008/9/30املتعلق بحصانة عناصر وزارة الداخلية وشعبة
األمن السيا�سي والضابطة الجمركية واملرسوم رقم  55تاريخ  ،)2011/4/21واملقترحات التي
يجب أن يتضمنها الدستور تتلخص في ثالثة محاور ،تفعيل النصوص الدستورية ،بحيث
تجسد على الواقع ويكون لها أثر إيجابي ،وتعديل بعض النصوص ،وال سيما املتعلقة بالرقابة
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على دستورية القوانين ،وإحداث نصوص دستورية تتعلق بتشكيل مجلس األمن الوطني العام
ومهامه ،كما يستلزم اإلصالح القانوني أمرين ،إلغاء القوانين التي تتغذى منها األجهزة األمنية،
ومحاربة الظواهر التي ترهب بها املواطنين كمحاربة االعتقال التعسفي بالقانون.
• من عقبات التغييراألمني :إفالت رموز اإلجرام في نظام األسد من املحاكمة أو تأجيلها وهذا ما
ً ً ً
من شأنه أن يفسد بالضرورة عملية املصالحة الوطنية ،كونه سيترك إرثا كبيرا جدا من الظلم
والقضايا املعلقة ملئات اآلالف من ضحايا النظام ،وسيجعل البالد عرضة الندالع الصراع
مرة أخرى في أي لحظة؛ صعوبة عملية نزع السالح من يد فصائل املعارضة واملليشيات غير
الحكومية الداعمة لنظام األسد ،وإعادة دمجها في القوات الحكومية؛ مشاركة ضباط أو
مسؤولي نظام األسد في عملية التحول الديمقراطي؛ انقسام الشارع السوري وانشغال
األحزاب واملجتمع املدني في مرحلة ما بعد الصراع بعملية معالجة آثاره وعلى رأسها إعادة
اإلعمار.
• وفيما يتعلق بعمليات  DRRفتتعدد الدوافع النخراط املقاتلين في الصراع بين دوافع عدة،
منها املادي واإليديولوجي ،فعلى مستوى القوات الحكومية :يمكن تطبيق برامج الـ DDRعلى
تلك املجموعات بعد تنفيذ عملية العدالة االنتقالية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتجاوزات
حقوق اإلنسان ،أما بالنسبة للمليشيات الطائفية ُي ّ
صعب عملية سحب سالحهم وإعادة
ِ
دمجهم باملجتمع ،األمر الذي قد يحتاج إلى استخدام القوة إلضعاف تلك املليشيات كمرحلة
أولى ثم إجبارها على إلقاء السالح ،أما على مستوى فصائل "الجيش الحر" ُ
فتعد هذه الفئة
ً
هي األكثر قابلية واستعدادا للتجاوب مع عمليات نزع السالح وإعادة الدمج ،ولكن سيكون
ً
هذا األمر رهنا بتحقق أهداف الثورة التي حملوا السالح من أجلها ،وتحقيق العدالة االنتقالية
ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من جهة النظام .وفيما يتعلق بالفصائل السلفية :فإنها بحاجة
إلى حذر وتدرج في عملية سحب سالحها وإعادة دمج مقاتليها في الحياة املدنية ،وذلك بين تقديم
برامج مساعدات سخية لسحب سالح بعض املقاتلين ،واستخدام القوة بحق بعض األجنحة
الراديكالية ضمن تلك الفصائل والتي ستتمسك بسالحها ومشروعها اإليديولوجي .أما على
مستوى قوات سورية الديمقراطية والتي تشكل القوات الكردية الـ  YPGعصبها الرئي�سي ،تبدو
ً
عملية الدمج صعبة نظرا للطبيعة اإليديولوجية لتلك املليشيات وانخراطها ضمن مشروع
قومي إقليمي يرى في الفو�سى الدائرة في املنطقة فرصة تاريخية ،لذلك قد يتطلب سحب سالح
تلك املليشيات اتفاقات أمنية مع داعمين دوليين تف�سي إلى دمجهم ضمن صفوف الجيش
مقابل مكاسب إدارية في مناطقهم.
ً
• يبدو لزاما في سياق معالجة املظاهر اإلرهابية ضرورة إدراك أهمية دور التفاعالت
ً
والفعاليات املدنية في دفع العجلة االجتماعية قدما نحو معادالت التمكين والتأثير،
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أنواع من السلوك .لذا فإن عودة
وتصدير جماعة مرجعية قوية قادرة على القيادة ًوتحديدً ٍ
السياسة وتنامي الدور االجتماعي سيولدان مناخا صحيا يطهر البيئة التي لوثتها ماكينات
االدعاء والتسويق للجماعات اإلرهابية كافة .ويجب التنويه هنا لضرورة االتساق مع وسائل
ّ
اإلعالم التي سيكون لها دور هام في ضبط االنفالت البصري
والصوري وتقديم األفكار الجامعة
وتحطيم األفكار الهدامة .وفي هذا السياق تقترح الدراسة إنشاء هيئة مدنية لصيانة األمن
الوطني ،وهي هيئة استشارية مستقلة ذات مخرجات غير ملزمة ،تمدها السلطة التنفيذية
بمستلزماتها الفنية واللوجستية ،ومكونة من مختصين وخبراء عدة في مجاالت األمن وعلم
االجتماع السيا�سي والتربية ،يتم تعيينهم وفق معايير علمية ومهنية ،ويحدد لها استراتيجية
عمل واضحة الغايات ضمن جدول يحدد األهداف العامة والوقت املتوقع للتوصل لها.
• تكمن األهداف العامة إلعادة هيكلة أجهزة األمن في سورية حماية الوحدة الوطنية السورية؛
حماية حدود سورية والعمل على إبقاء سورية موحدة بغض النظر عن شكلها سواء أكان
ً
ً
بسيطا أم مركبا؛ دمج العناصر الفاعلين في الثورة بالدولة وباألجهزة األمنية؛ الحد من عمليات
التسليح وسحب السالح من الفصائل غير املنضوية تحت سلطة الدولة؛ العمل على تحقيق
أمن املنشآت الحكومية والخاصة والحفاظ على مؤسسات الدولة؛ حماية برامج مكافحة
اإلرهاب والتطرف والغلو؛ حماية وصيانة خطط العدالة االنتقالية ومنع عمليات االنتقام من
األقليات وحمايتها ،ولكي تتسق عملية التغيير األمني ينبغي عليها مراعاة الديناميات األمنية
الناشئة على امتداد الجغرافية السورية ،تلك الديناميات التي تتميز ببعدها املحلي وتمكين
مواردها البشرية املحلية ،وتفرض ضرورة توزيع القوة األمنية ما بين املركز والقطاع دون أن
يعني هذا منح القطاع سلطات أمنية غير محدودة.
• إن املراحل واإلجراءات املطلوبة إلعادة الهيكلة ،والتي تستند إلى مبادئ التغيير واالنتقال
السلس واملتماسك الضامنة لعودة هذه األجهزة إلى اإلطار الوطني وتكاملها مع مؤسسات
الدولة ،تبدأ باملرحلة األولى :استصدار مجموعة من التشريعات واملراسيم املتعلقة في إعادة
الهيكلة واملرحلة الثانية :البدء املنظم في عملية إصالح البنية الداخلية ،واملرحلة الثالثة :بناء
باقي مكونات القطاع ،والتأسيس لحاالت تكامل بين القطاعين األمني واملدني ،أما التصور
العام ملقترح "جهازاألمن الوطني العام" يضم جهازي أمن ،األول :جهاز استخبارات عسكرية،
ً
يتبع كليا لوزارة الدفاع ويختص بأمن الجيش الوطني على مختلف تسمياته وتشكيالته ليس
له عالقة باملدنيين ،والثاني هو جهاز األمن الوطني العام ،يتبع لرئاسة الجمهورية يهتم بتحقق
األمن واالستقرار الداخلي ،وصيانة الهوية الوطنية والحفاظ على السلم األهلي .تقوم حدود
التعاون بين هذين الجهازين على مبدأ "تبادل املعلومات" ٌ
كل حسب اختصاصه ،والتضافر
لحماية الدولة من الداخل والخارج وصون سيادتها.
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مقدمة
تناول مركز عمران للدراسات االستراتيجية في آب  2016ملف التغيير األمني في سورية ،إذ قدمت
ً
الدراسة التي أصدرها املركز بعنوان “األجهزة األمنية وضرورة التغيير البنيوي والوظيفي" وصفا
ً
عاما لطبيعة الوظيفة واملنهجية والفلسفة املتبعة من قبل األجهزة األمنية في سورية ومستويات
ً
ّ
الخلل الظاهرة ،وناقش وفكك ضرورات التغيير وأهدافه وتحدياته مقدما رؤية أولية لخارطة
طريق تف�سي لبناء قطاع أمني متماسك محترف .وانطلقت الد اسة من فرضيات ّ
عدة ،أهمها:
ر
ً
عدم استقامة أي مسار سيا�سي يرتجي مداخل وحلوال للملف السوري من دون املرور بامللف األمني
وتجاوزاته وأسئلته االنتقالية ،كون أي "عملية انتقالية" ال ُيرافقها تغيير منهجي في األداء األمني
يؤهلها لحماية العملية االنتقالية والسياسية وصد املهددات األمنية التي تتميز بالسيولة الفائقة،
ً
ً
ً
شكليا لن ُيسهم في ترسيخ عوامل االستقرار االجتماعي والسيا�سي ،بل ُ
ستعد تثبيتا
سيكون تغييرا
لدعائم النظام الحاكم.
ً
ً
ً
ابتداء
وتوصلت الدراسة السابقة لجملة نتائج أهمها :أن الدولة السورية ال تملك قطاعا أمنيا
ُّ
حتى يستوجب اإلصالح ،فصنوف العمل األمني في سورية تقع على مستويين :األول :أذرع تحكم
ً
وضبط ،فاملخابرات الجوية والعسكرية تتبعان إداريا لوزارة الدفاع لكن عملهما مطلق الصالحية
على وحدات الجيش والقوات املسلحة والحياة املدنية ،واملخابرات العامة تتبع لرئاسة الجمهورية
ً
ّ
كما هي ذراع تحكم مشترك ملكتب األمن الوطني (أو القومي سابقا) وللحزب الحاكم (حزب البعث
ً
العربي االشتراكي) ،وشعبة األمن السيا�سي تتبع إداريا لوزارة الداخلية ،والثاني :بنى عسكرية ذات
ً
مهام أمنية (الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة ،ومؤخرا قوات النمر) ويقع على عاتقها هندسة
العملية األمنية وضبط عالقاتها وقواعدها الناظمة ،وضمان أمن النظام والقيام باإلجراءات
والعمليات كافة ،داخل املجتمع في حال بروز أية مؤشرات مهددة لهذا األمن ،وبالتالي تعمل جميع
هذه األجهزة مجتمعة ومنفردة لحماية النظام وتعتبر أذرع له لتحقيق استمراريته.
وعليه حددت تلك الدراسة مكمن الخلل واالنحراف بأمرين :األول ُ
البنية األمنية املتشعبة التي
طوقت الحركة املجتمعية َّ
وحدت من إمكانية تقدمها وتطورها ،واألمر الثاني متعلق بوظيفة هذه
األجهزة التي كانت تتسم بالسيولة والالمحدودية ،باستثناء وظيفة تثبيت وتعزيز عوامل استقرار
النظام الحاكم.
ً
لذا فإن أي عملية إصالحية لهذه األجهزة ال بد أن تستهدف البنية والوظيفة في آن معا ،مع األخذ
ً
في الحسبان أن تبني نظريات تفكيك األجهزة األمنية وإنهاء عملها نهائيا في ظل عدم إعادة وهيكلة
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تف�سي لبناء بديل وطني ُببنية متماسكة ووظائف متصلة بطبيعة الفعل األمني ،إنما هو طرح ال
ً
يراعي السياق السيا�سي للمشهد السوري العام .وعلى سبيل االقتراح األولي طرحت الدراسة تصورا
ً
عاما إلتمام عملية التغيير األمني في سورية وأهدافها يقوم على ثالث مراحل إلتمام عملية التغيير
والتطوير :األولى :تتعلق باملنظومة القانونية التي ستراعي مبادئ الدمج وإعادة التوازن وتغيير
الوظيفة وتعزيز املراقبة ،والثانية :مرتبطة بتطوير البنية ً
سواء البشرية أم اإلدارية والفنية ،أما
املرحلة الثالثة :فهي مجموعة إجراءات تهدف الستكمال بناء قطاع أمني متماسك.
وألنها دراسة أولية قام مركز عمران بإجراء تقييم ومراجعة تطويرية للدراسة ،وحدد خمس قضايا
تستلزم االستيفاء والبحث لتطوير هذا امللف ،وهي مبينة باآلتي:
 .1أثر الفرضيات والتطورات السياسية وتغيراتها على تموضع امللف األمني في سلم التغيير
واإلصالح في سورية.
 .2الدراسة األفقية للواقع األمني في سورية (في مناطق سيطرة النظام ،سيطرة املعارضة،
مناطق "اإلدارة الذاتية") وأثر متغيرات املشهد السوري على الهياكل األمنية القائمة ،إضافة
إلى اختبار "ضرورات الحوكمة األمنية".
 .3التحديات :كإعادة الهيكلة؛ وتطبيق برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج؛ الرقابة
البرملانية؛ الشفافية املالية؛ اإلصالح القانوني والدستوري؛ األرشيف األمني وتحدي االنتقال
الديمقراطي؛ العدالة االنتقالية؛ بناء أجهزة أمنية قادرة على مواجهة ومكافحة اإلرهاب.
 .4دور الفعاليات املحلية واملجتمع املدني في عملية التغيير األمني في سورية والتصدي املشترك
مع القطاع األمني للمهددات األمنية على املستوى الوطني.
 .5تحديث الرؤية األولية بما يتسق مع نتائج املشاركة والنقاشات املعرفية والبحثية مع مختلف
القطاعات السورية ذات الشأن ،وبما ال يتعارض مع مفهومي الواقعية السياسية والضرورات
الوطنية.
وفي سبيل ذلك ،عقد مركز عمران سلسلة من الندوات النقاشية وورش العمل املتفرقة على
مدار الفترة الالحقة للدراسة األولية إلى شهر أيار عام  2017مع كل من :أكاديميين وباحثين وخبراء
سوريين؛ بعض ممثلي مجالس محلية؛ خبراء سوريين ومنظمات دولية؛ معارضين سياسيين
وعسكريين ومستقلين ،تلك الورش والندوات التي ساهمت في تحقيق املشاركة الوطنية في بلورة
ّ
رؤية سورية لتحدي التغيير األمني من جهة ،وتقييم النهج البحثي ونتائجه ومدى اتساقه مع
الظرف السيا�سي ومراعاته لعدم تكرار التجارب املتعثرة في بلدان معينة.
كما أنجز املركز خالل تلك الفترة مجموعة من األوراق البحثية الوصفية والتحليلية التي تعد
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ضرورة بحثية لكي يشمل هذا امللف إجابات موضوعية ملعظم األسئلة املثارة في سياقات التغيير
األمني ،كتجارب اإلصالح األمني في دول ما بعد الصراع؛ التراكم املعرفي والتقني لقضايا اإلصالح
وضرورات املراقبة واملساءلة والشفافية وذلك باالستفادة من تجارب دولية عدة ،ناجحة؛
فرص تطبيق برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج في سورية؛ الواقع األمني في سورية مع
استفاضة به في مناطق املعارضة املسلحة؛ األجهزة األمنية السورية وضرورة اإلصالح القانوني
والدستوري؛ العدالة االنتقالية ودورها في إصالح القطاع األمني؛ دور املجتمع املدني في عملية
التحول الديمقراطي وإعادة هيكلة األجهزة األمنية لدول ما بعد الصراع.
ً
ووفقا ملا سبق ،فإن اإلشكالية البحثية لهذه الدراسة تتحدد في بلورة الشروط املعرفية
ّ
والسياسية واالجتماعية والتقنية املؤثرة في عملية التغييراألمني ،واتساقها مع الظرف السوري
الراهن ،وبالتالي القدرة على تصدير رؤية تنفيذية تراعي الضرورات الوطنية وتخرج هذا امللف
من زوايا التنافس السيا�سي بين أطراف الصراع سواء املحليين أم اإلقليمين أم الدوليين إلى
متطلبات التماهي والتوافق ما بين الشروط األمنية املحلية والتقاطعات مع النظام األمني اإلقليمي.
وعليه تبرز األسئلة الرئيسة التي تحاول الدراسة تقديم اإلجابات عنها وهي:
 .1ما مدى اتساق الظرف السيا�سي السوري (وتطوراته وأثره على الفرضيات السياسية) على
مآل امللف األمني؟ وما الشروط الواجب توافرها في األطروحات السياسية املتعلقة بمستقبل
النظام السيا�سي في سورية حتى ال تتكرر تجارب فاشلة في هذا امللف وتزيد من سيولته؟
 .2هل تصلح األجهزة والهياكل األمنية القائمة في مناطق النفوذ والسيطرة في سورية كافة،
للتصدي للمهددات األمنية السائلة؟ وهل هي قابلة للتطوير والتغيير؟
 .3ما األدوار والبرامج التي تتطلبها املشاركة املجتمعية في صياغة االستراتيجية األمنية وصيانتها؟
 .4ما حدود التغيير األمني في سورية وما طبيعته وما مستوياته وما أهدافه وما خطته التنفيذية؟
ولإلجابة عن تلك األسئلة تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة فصول رئيسة تبدأ بالتأسيس ملجموعة من
املفاهيم والسياسات التي تتطلبها عملية التغيير األمني ،منطلقة في ذلك من برامج إعادة هيكلة
القطاع األمني وبرامج نزع السالح وإعادة الدمج ،وتجارب دول ما بعد الصراع واستعراض ألهم
الدروس املستفادة منها ،كما يوضح هذا الفصل األدوار الرئيسة املؤثرة في عملية إعادة الهيكلة
كدور املجتمع املدني وبرامج العدالة االنتقالية وأثرهما في جعل العملية مراقبة ومتوافقة مع
التطلعات املجتمعية املتمثلة في خمسة تطلعات :املراقبة؛ املشاركة؛ الشفافية؛ املسؤولية؛
العدالة.
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وتستعرض الدراسة في فصلها الثاني الواقع األمني في مناطق النظام واملعارضة واإلدارة الذاتية
وذلك للوقوف على طبيعة البيئة والبنية األمنية وقياس مدى كفاءتها وقدرتها على تحقيق
الوظائف األمنية ،ليصار بعدها الستخالص مقاربة تحوكم العمل األمني بين هذه البنى ،مقاربة
ُيختبر فيها ٌ
كل من أطروحاتي املركزية والالمركزية ،وفق معايير ال تتعارض مع الغايات األمنية
الوطنية وضرورات االنطالق من رؤية أمنية شاملة ،وال تتجاوز الواقع الراهن بما يؤسس لحالة
استقرار تتطلبها مناطق النزاع كافة.
وفي سبيل تقديم مقاربة تنفيذية في إعادة الهيكلة األمنية في سورية يفكك الفصل الثالث من
هذه الدراسة التحديات التي ستواجهها عملية التغيير ،إذ يبحث في العالقة بين الظرف السيا�سي
وتحوالته ومدى اقترابه أو ابتعاده عن تشكيل عملية سياسية تف�سي لتغيير أمني حقيقي مع
الغايات املتوقعة في امللف األمني وفرضيات التغيير عامة ،كما يبين مدى ارتباط أي تغيير بمدى
توافر القدرة على مواجهة تحديات "الدولة الفاشلة" والسير وفق منظومة إصالحات ال تستقم
ً
ً
ً
العملية دونها ،بحيث ال يكون سيرا شكليا والتفافا على متطلبات هذا امللف ،ويقدم املطلب
األخير في هذا الفصل رؤية تنفيذية للعملية األمنية املوضوعية والتي تنطلق من جملة أهداف
استراتيجية كفيلة بالوصول إلى بناء قطاع أمني متماسك قادر على القيام بمهامه األمنية ويضمن
ّ
ويفصل في هذا السياق الجدول الزمني ومراحل
املشاركة املجتمعية في
صيانة األمن ومراقبتهِ ،
ً
التنفيذ لهذه العملية بدءا من مرحلة ما قبل االنتقال والتي بات يطلق عليها "مرحلة بناء السالم"
ً
ومرورا باملرحلة االنتقالية وانتهاء بمرحلة االستقرار.
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الفصل األول

المفاهيم والبرامج األساسية
إلعادة هيكلة األجهزة األمنية

"يستعرض هذا الفصل "النظري" املفاهيم األساسية لعملية إعادة هيكلة األجهزة األمنية كجزء
رئيس من عملية التحول الديمقراطي في دول ما بعد الصراع مثل برامج إعادة هيكلة القطاع
األمني ( ،)SSRوبرامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج ( ،)DDRوآليات تعزيز الرقابة البرملانية
على عمل هذه األجهزة ،كما يقدم هذا الفصل نتائج عمليات إعادة الهيكلة األمنية في العديد من
الدول العربية واألجنبية ،باإلضافة إلى بيان الدور الرئيس املناط باملجتمع املدني وبرامج العدالة
االنتقالية في ثبات واتساق عملية الهيكلة".
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المبحث األول :المفاهيم األساسية لعملية إعادة هيكلة األجهزة األمنية
ً ً
تشكل اآلثار التي تتركها أجهزة األمن والدفاع في مجتمعات ما بعد الصراع ،خطرا كبيرا على األمن
ٌ
ٌ
أسا�سي الندالع الصراع ،ويؤدي
مسبب
الداخلي واالستقرار املجتمعي كونها في معظم الصراعات
استمرار بناها وهياكلها دون إجراء عملية هيكلة تستهدف فلسفة وآليات عملها بشكل يتسق
مع مفاهيم تعزيز الديمقراطية وتؤهلها للتصدي للمهددات األمنية ملرحلة ما بعد الصراع إلى
استمراره ،إذ تغولت هذه األجهزة غير الخاضعة لرقابة برملانية في الشؤون السياسية واملدنية
واالجتماعية وساهمت في ضبط املجتمع بأدوات قمعية – عنفية – إلغائية ،وعززت من وجود
قوات غير نظامية أو شبه عسكرية ،ساهمت في انتشار كبير وفوضوي للسالح(.)1
إن عملية التحول الديمقراطي الناجحة في دول ما بعد الصراع تبقى مرهونة بشرط توفر البيئة
اآلمنة ،ووجود نظام سيا�سي واجتماعي يضمن السالم املستدام ،وبدون تلك البيئة تكون عملية
إعادة البناء مستحيلة ،لذا البد أن تبدأ عملية التحول الديمقراطي وبناء السالم بعملية إصالح
شاملة لألجهزة األمنية تعمل على "دمقرطة" تلك األجهزة ووضعها في خدمة املجتمع وليس تدميره،
األمر الذي يضمن مشاركتها بشكل فعال في عملية التحول الديمقراطي(.)2
المطلب األول :برامج إعادة هيكلة القطاع األمني ()SSR
ً
ً
ً
ُّ
يعد مفهوم الـ  )security sector reform( SSRأو إعادة هيكلة القطاع األمني مفهوما حديثا نسبيا،

حيث يعود استخدامه إلى الحرب اليوغسالفية  ،1990ورغم حداثته إال أنه بات يحتل مكانة
كبيرة ،بل أصبح يشكل جوهر اهتمام املؤسسات املعنية بالتنمية في مرحلة ما بعد الصراع وبناء
السالم ،وفي مقدمة تلك املؤسسات تأتي األمم املتحدة ،ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
( ،)OECDوأكثر من ذلك فقد أصبحت برامج الـ ( )SSRعلى رأس أولويات كبرى الدول في حل
الصراعات ،كاالتحاد األوروبي وأمريكا وبريطانيا وكندا .وفي إطار هذا االهتمام فقد طورت كل من
تلك املنظمات والدول مفهومها الخاص لبرامج إعادة هيكلة القطاع األمني في دول ما بعد الصراع،
ووضعت أجندتها الخاصة التي تحمل آليات تنفيذ تلك البرامج ،والتي تتفق في الخطوط العامة
للعملية وتختلف في بعض تفاصيلها بحسب أهداف كل طرف ومصالحه الوطنية.
تعرف األمم املتحدة عملية إعادة هيكلة القطاع األمني" :بأنها العملية التي تضمن حماية حقوق
اإلنسان واملساواة الجنسية وتعزيز سيادة القانون والديمقراطية في دول ما بعد الصراع"( ،)3في حين
(1) Organization for Economic Cooperation and Development – Development Assistance Committee [OECD-DAC] (2005),
Security system reform and governance. DAC Guidelines and Reference Series. Paris: OECD.

(2) Brzoska, Michael (2003) [note 2], p. 4; DFID (2002), Understanding and supporting security sector reform [Note 2].
(3) Heiner Hänggi, “UN Approaches to SSR—an Overview, “Developing a Security Sector Reform (SSR) Concept for the Unit

ed Nations, Proceedings of the Expert Workshop held in Bratislava, Slovakia, on July 7, 2006, Bratislava, Slovakia: Ministry
Of Foreign Affairs of The Slovak Republic and Democratic Control of ArmedForces, 2006, p. 38.
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تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (" :)OECDبأنها عملية تسعى إلى زيادة قدرة البلدان
في مرحلة ما بعد الصراع على تلبية االحتياجات األمنية بطرق تتفق مع القواعد الديمقراطية،
ومبادئ الحكم الرشيد والشفافية وسيادة القانون عبر بناء أجهزة أمنية ديمقراطية وشرعية
وخاضعة للمحاسبة ،تساهم في التقليل من خطر العنف وإمكانيات اندالعه مرة أخرى"(.)4
ً
ووفقا للدليل امليداني للجيش األمريكي تعرف بأنها" :النشاط الذي يمكن أن تعززه التدخالت
الديبلوماسية والدفاعية ،والهادف إلى تقليل األخطار األمنية على املدى الطويل من خالل
املساهمة في بناء القدرات ملجتمعات مزدهرة وآمنة ،ويتضمن إعادة تشكيل أو إصالح املؤسسات
األمنية والوزارات الرئيسة ،وتقديم اإلشراف واالستشارات للدول املحتاجة للحفاظ على أمنها
وأمن أفرادها"(.)5
أما من وجهة النظر البريطانية فتعرفه وحدة منع الصراعات الدولية التابعة للحكومة" :بأنه
مفهوم واسع يغطي العديد من الجهات الفاعلة ،والتخصصات ،واألنشطة ،ويتضمن السياسات
املتعلقة باألمن والتشريع وهياكلها وقضايا اإلشراف عليها ،والتي تتم ضمن املعايير واملبادئ
الديمقراطية املتعارف عليها"(.)6
ً
وفقا ألعاله تتفق كل الجهات سالفة الذكرعلى أن عملية إعادة هيكلة القطاع األمني في دول ما
بعد الصراع ،تتكون من البرامج التالية:
 .1العدالة االنتقالية كبداية لعملية إعادة الهيكلة واملتعارف عليها بعملية (.)SSR
 .2عمليات الـ ( )DDRنزع السالح ،وإعادة التأهيل ،والدمج للمليشيات املسلحة غير الحكومية.
 .3إعادة بناء املؤسسات األمنية للدولة (الجيش – الشرطة – املخابرات -حرس الحدود).
 .4إعادة بناء النظام القضائي ونظام العقوبات.
 .5تعديل املواد الدستورية املتعلقة باألجهزة األمنية وتبعيتها اإلدارية واللجنة البرملانية
والضمانات القانونية النضباط عملها.
ورغم اختالف أجندات املنظمات الدولية والدول الكبرى في تطبيق برامج إعادة هيكلة القطاع
األمني ،إال أنها تتفق على الشروط التالية والتي يجب مراعاتها لنجاح عملية إعادة الهيكلة ،وهي(:)7
(4) Kim Traavik, Opening Lecture: International and Security , Affairs Centre, 9th School of Security Sector, Reform, Belgrade,
Serbia, April 23, 2007, available from www.norway-nato.org/news/230407.htm

(5) Contributions for International Peacekeeping Activities, Washington, DC: U.S. Department of State, 2008, p. 99, available from
www.state.gov/documents/organization/79838.pdf

(6) Hänggi, p. 37.
(7) OECD DAC Guidelines on Helping Prevent Violence Conflict (2001).
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•

مراعاة خصوصية كل بلد ،وتحديد احتياجاته بشكل يراعي طبيعة الصراع الدائر فيه
وطبيعة األطراف املحلية واإلقليمية املنخرطة في الصراع ،كون نقطة البداية ومسار برامج
الـ  SSRقد تختلف من بلد إلى آخر.

•

أولوية حقوق اإلنسان فهي املدخل الذي يتم من خالله تحليل القطاع األمني ،واألساس
الذي تنطلق منه عملية إعادة هيكلة املؤسسات األمنية.

•

أهمية قيادة الفاعلين املحليين لعملية إعادة هيكلة القطاع األمني ،ولكن في بعض الحاالت
قد ال تتمتع النخب املحلية بخبرات كافية لقيادة العملية بل قد تأتي قيادتهم للعملية
بنتائج عكسية ،لذا في مثل هذه الحاالت يفضل أن تكون بداية العملية بواسطة الداعمين
الدوليين ،ريثما تصبح النخب املحلية مؤهلة لقيادتها.

•

ضرورة أن تتم عملية نزع السالح من املليشيات غير الحكومية ووقف االقتتال ومعالجة
وجودها في دول ما بعد الصراع بالتزامن مع عملية إعادة بناء القدرات األمنية الحكومية
لحفظ أمن املواطنين في إطار القانون.

•

التنسيق بين املنظمات الدولية والحكومات الداعمة لعملية إعادة هيكلة القطاع األمني،
ً
وهو أمر حيوي وهام جدا في نجاح العملية ،وذلك كون عدم التنسيق والتشارك بين الجهات
ً
الدولية قد يفشل العملية ،وخصوصا في حل سيطرة طرف واحد على العملية.

وبشكل عام يشمل مفهوم إعادة هيكلة األجهزة األمنية جميع األجهزة التي لديها السلطة الستخدام
أو األمر باستخدام القوة من أجل حماية املجتمع واألفراد والدولة ،واملتمثلة بالجيش والشرطة
وحرس الحدود واملخابرات والهيئات التي تراقب تلك املؤسسات ،باإلضافة للقضاء ونظام
العقوبات(.)8
ويتطلب نجاح برامج إعادة هيكلة القطاع األمني تعاون وتكاتف العديد من الجهات إن لم يكن
تسخير جهود املجتمع بكامله وعلى رأسها منظمات املجتمع املدني واإلعالم والداعمين الدوليين،
ً
ً
واللذين يلعبون دورا رئيسا في نجاح عملية إعادة الهيكلة ،كما يجب أن تكون املجموعات املسلحة
ً
غير الحكومية أيضا منخرطة في عملية إعادة الهيكلة كشرط لنجاحها.
ال ينحصر مفهوم إعادة هيكلة األجهزة األمنية في فوائده العسكرية فقط ،وإنما تزداد الحاجة إليه
في دول ما بعد الصراع ،حيث إنه يرتبط بشكل مباشر بعملية إعادة اإلعمار والتنمية االقتصادية،
فدور الدولة وأجهزتها األمنية يؤثر بشكل مباشر على فرص التنمية املستدامة كون األمن هو شرط
مسبق لعملية التنمية االقتصادية ،كما أن تقليص اإلنفاق على األجهزة األمنية الناجم عن إعادة
) (8املرجع السابق.
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هيكلتها يوفر موارد جديدة للدولة يمكن أن توجه للتنمية االجتماعية والحد من الفقر ،باإلضافة
لذلك فإن هيكلة القطاع األمني وبخاصة الجيش وأجهزة املخابرات والتي تساهم بشكل كبير في
إذكاء الصراعات املسلحة بدل احتوائها ومنعها سيساهم في منع اندالع تلك الصراعات مرة أخرى،
األمر الذي سيؤدي بالنتيجة إلى الفقر( .)9كما أن املشاركة املدنية في رسم السياسة األمنية والتي
تتضمنها برامج إعادة الهيكلة ستؤدي إلى استجابة تلك السياسات بشكل أكبر نحو إشكاليات
الفقر والتنمية ،وستضمن عملية التحول الديمقراطي عن طريق تطبيق الشفافية واملحاسبة
ً ً
للقيادة األمنية ،األمر الذي يعد حساسا جدا بالنسبة للقطاع األمني .ولكي تتحقق أهداف عملية
إعادة هيكلة األجهزة األمنية كأداة مساهمة في عملية التحول الديمقراطي والتنمية البشرية
والحد من الفقر ،يجب أن تؤخذ بعض املبادئ بعين االعتبارعند صياغة السياسات الرئيسة
لعملية إعادة الهيكلة ،وتلك املبادئ هي(:)10
 .عملية إعادة هيكلة القطاع األمني هي عملية شاملة للمؤسسات األمنية كافة ،وليست عملية
ترقيع جزئية لبعض القطاعات األمنية؛ لذلك ولكي تنجح يجب أن تشمل مؤسسات األمن
الداخلي والخارجي للدولة كافة.
 .عملية إعادة الهيكلة ليست موجهة فقط لرفع كفاءة األجهزة األمنية ،وإنما لضمان إخضاع
تلك األجهزة للشرعية واملساءلة القانونية كخطوة أساسية في عملية التحول الديمقراطي،
لذلك يجب أن تقاد عملية إعادة الهيكلة من قبل الفاعلين املحليين وبدعم من املانحين
الدوليين ،وليس العكس.
 .الهدف األساس من عملية إعادة الهيكلة هو توجيه عقيدة األجهزة األمنية بالشكل الصحيح
نحو الحفاظ على أمن املجتمع واألفراد واحترام حقوق اإلنسان في إطار سيادة القانون،
وليس فقط حماية أمن الدولة أو الحكومة القائمة فقط ،وهو األمر الذي سيساهم في
تحسين عالقة تلك األجهزة مع املواطنين وتغيير الصورة السابقة لديهم عن كون تلك األجهزة
هي أداة لدى الحكومة للقمع.
المطلب الثاني :برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج ()DDR
ً
تحتاج عملية التحول الديمقراطي وخصوصا في الدول الخارجة من نزاعات مسلحة إلى خلق بيئة
ُ
آمنة ،تهيء الظروف النطالق العملية بمراحلها كافة ،وعلى رأس تلك املراحل عمليتا إعادة هيكلة
األجهزة األمنية وعملية إعادة اإلعمار ،وهنا تتبدى ضرورة تطبيق برامج نزع السالح والتسريح
ً
وإعادة الدمج ،والتي تعرف اختصارا ببرامج الـ ـ ،DDRوتعتبر الخطوة األولى واألهم لعملية بناء
(9) World Bank, Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy, 2003.
(10) Gue´henno, Jean-Marie. 2002. ‘‘On the challenges and achievements of reforming UN peace operations’’, International Peace
keeping, Vol. 9, No. 2, pp. 69–80.
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السالم املستدام بعد النزاع ،ومقدمة لعملية التحول الديمقراطي .وتعد هذه البرامج عملية
معقدة ذات أبعاد سياسية وعسكرية وأمنية وإنسانية واجتماعية واقتصادية .وتهدف إلى التعامل
مع اإلشكاليات األمنية بعد النزاعات ،والتي تنتج عن ترك املقاتلين السابقين دون مصادر للحياة
أو شبكات دعم ،سوى العودة إلى حمل السالح ،وذلك خالل الفترة االنتقالية من النزاع إلى السالم
ومن ثم التنمية.
ً
أوال( "DDR" :املفهوم وأبعاده) ،تمثل أنشطة برامج الـ ( )DDRعناصر بالغة األهمية في كل
من عمليتي تحقيق االستقرار األولية للمجتمعات املمزقة بفعل الحروب وعملية تنميتها طويلة
ً
األجل ،إذ يجب أن تدمج عملية نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج في كامل عملية السالم بدءا
ً
وانتهاء بأنشطة حفظ السالم واستدامته .وتعرف األمم املتحدة مكونات
من مفاوضات السالم
العملية بالتالي(:)11
 .1نزع السالح هو جمع األسلحة الصغيرة والذخائر واملتفجرات واألسلحة الخفيفة واألسلحة
الثقيلة من املحاربين ،وفي أحيان كثيرة من السكان املدنيين ،وتوثيقها وتحديدها والتخلص
منها.
 .2التسريح :هو اإلخراج الرسمي للمحاربين الفعليين من القوات والجماعات املسلحة ،ويشمل
ً
أيضا مرحلة "إعادة اإللحاق" والتي تقدم مساعدة قصيرة األجل للمحاربين السابقين.
 .3إعادة الدمج هي عملية يكتسب بها املحاربون السابقون الوضع املدني ،ويحصلون على عمل
ودخل مستدامين ،كما أنها عملية سياسية اجتماعية اقتصادية ذات إطار زمني مفتوح تتم
بصفة رئيسة في املجتمعات على الصعيد املحلي.
والجدير بالذكر أن هذه البرامج ال تستطيع وحدها حل نتائج النزاع أو منع سيولة العنف؛ ولكنها،
على كل حال ،أحد املرتكزات التي يمكنها املساعدة في إيجاد بيئة آمنة من أجل استمرار عناصر
استراتيجية بناء السالم والتنمية ،بما في ذلك إدارة السالح ،وإصالحات قطاع األمن ،وكذلك
اإلصالحات االنتخابات وسيادة القانون .وتنظر األمم املتحدة لهذه البرامج على أنها خطوة أولية
في سلسلة من عمليات بناء السالم ،إذ تركز على اإلدارة الفورية لألشخاص الذين كانوا مرتبطين
ً
ً
سابقا بالقوات واملجموعات املسلحة ،وتضع خططا عملية من أجل حماية واستمرارية املجتمعات
التي يمكن أن يعيش فيها هؤالء األشخاص كمواطنين ملتزمين بالقانون ،كما تساهم  -على املدى
البعيد -في بناء القدرات الوطنية للسالم واألمن والتنمية( ،)12كما تقدم الدعم للمحاربين السابقين
ليصبحوا مشاركين نشطين في عملية السالم ،وذلك من خالل نزع األسلحة من أيدي املحاربين؛
(11) Ballentine, Karen/Nietzsche, Henio (2003): Beyond Greed and Grievance: Policy Lessons from ,Studies in the Political

Economy of Armed Conflict, (International Peace Academy Policy Report), New York. Available in https://goo.gl/E3JhIC

(12) Ibid.
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ً
ً
وإخراج املحاربين من الهياكل العسكرية؛ ودمج املحاربين اجتماعيا واقتصاديا في املجتمع(.)13
وفيما يتعلق بالشريحة املستهدفة ،هناك خمس فئات من الناس يجب أخذهم بعين االعتبار
ً
في برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج ،ويتوزعون وفقا ملا يلي :املقاتلون الذكور واملقاتالت
اإلناث؛ األطفال املرتبطون بالقوات واملجموعات املسلحة؛ أولئك الذين يقومون بأدوار ليست
قتالية ،بما في ذلك النساء؛ املقاتلون السابقون ذوي اإلعاقات واألمراض املزمنة؛ التابعون/
املعولون (عائالت املقاتلين)(.)14
ً
وبناء على القياس مع التعريف املبين في معاهدة جنيف الثالثة لسنة  1949حول معاملة أسرى

الحرب ،بالنسبة لألشخاص املشاركين في النزاعات املسلحة الدولية ،فإن املقاتل هو(( :)15العضو
في الجيش الوطني أو الجيش غير النظامي؛ أو الشخص املشارك بشكل فعال في األنشطة
ً
العسكرية والقتالية؛ أو املنخرط في توظيف وتدريب املقاتلين؛ أو يحتل منصبا يخوله إصدار
ً
األوامر والقرارات ضمن جيش وطني أو منظمة مسلحة؛ أو يكون قد وصل إلى دولة مضيفة حامال
أسلحة أو بالبزة العسكرية أو كجزء من جيش عسكري؛ أو وصول الشخص إلى الدولة املضيفة
كمدني عادي ،وبعدها يقوم بنشاط عسكري ،أو يظهر عزمه بأنه سيقوم بأي من املشاركات
املذكورة أعاله).
ً
ً
ثانيا :استراتيجيات الـ  ،DDRصممت األمم املتحدة عددا من االستراتيجيات التي تستهدف تحقيق
نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج ،تشمل هذه االستراتيجيات ما يلي(:)16
ً
• نزع السالح على املدى القصير واملدى البعيد ُّ
تعد إزالة األسلحة من يد املقاتلين وجها
ً
واحدا فقط من أوجه عملية نزع السالح ضمن أنشطة برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة
الدمج ،فهناك مجموعة واسعة من األنشطة على املدى القصير يجب أن تصاحب هذه
العملية ،بما في ذلك :جمع األسلحة ووضع برامج لها ،تدمير األسلحة ،إعادة إنشاء األنظمة
القانونية املدنية املتعلقة بالتحكم بحيازة األسلحة ،وتنظيم مصانع إنتاج األسلحة املحلية،
وإدارة إمداد ونقل األسلحة؛ وتأمين مخازن الدولة ملنع تسرب األسلحة إلى املجتمع ،كما
يجب في هذا املجال استخدام اإلجراءات الخارجية مثل املعاهدات الدولية واإلقليمية لحظر
األسلحة الصغيرة والخفيفة ،وذلك من أجل صياغة استراتيجيات إقليمية تعاونية لضبط
تدفق األسلحة غير القانوني عبر الحدود.
(13) Colletta, Nat J./Nezam, Taies (1999), From Reconstruction to Reconciliation. Special Report: the New Wars, (Develop
ment Outreach, World Bank Institute), Washington. Available in: https://goo.gl/6NZroF

(14) Development Cooperation Directorate (DAC; OECD, 2001), The DAC Guidelines. Helping Prevent Violent Conflict.
Available in: https://goo.gl/01ANb8

(15) Ibid.
(16) Gurr, Ted Robert/Marshall, Monty G., Peace and Conflict 2005. A Global Survey of Armed Conflicts, Self-Determination
Movements and Democracy, Maryland. Available in: https://goo.gl/WPZqDf
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•

ً
نزع سالح املقاتلين السابقينُّ :
يعد هذا النشاط مركزيا من أجل خلق بيئة آمنة ،ولكن من
املهم أن ال يكون هناك تركيز زائد على النتائج قصيرة املدى ،مثل كميات السالح املجموعة
وعدد املقاتلين السابقين الذين تم تسريحهم ،ففي العديد من التجارب كانت هناك ثغرة
في األنشطة العملية والبرمجية والتمويلية أدت إلى فصل هاتين العمليتين عن الخطط
بعيدة املدى إلعادة الدمج ،وكانت النتيجة هي الفشل وتجدد العنف بين املقاتلين السابقين
العاطلين غير املدعومين ،والذين ينتظرون بدء عملية إعادة دمجهم ،وعليه فإن نزع السالح
السريع بمستوى كبير قد يكون له نتائج سلبية بعيدة املدى بالنسبة لعملية السالم إذا لم
ً
تبدأ عملية إعادة الدمج فورا.

•

تنظيم إمداد األسلحة :في الوقت الذي يكون فيه تنظيم إمداد األسلحة املوجودة هو
ً
الخطوة األولى نحو إيجاد برنامج شامل وفعال للتحكم في األسلحة ،فإنه أيضا من الضروري
التعامل مع حقيقة أن الناس يشعرون أنهم يحتاجون لحيازة األسلحة ،ويجب أن يتم العمل
على التقليل من الطلب على هذه األسلحة ،ومن أجل تقليل الطلب على األسلحة ،فإن برامج
نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج يجب أن تحاول فهم أسباب النزاع وكيفية التعامل معها.

•

العمليات العسكرية املستهدفة إذا تم تفويض قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة
من قبل مجلس األمن ،فإن بإمكان هذه القوات الضغط على القوات واملجموعات املسلحة
ً
لتقوم بنزع سالحها تطوعا من خالل عمليات عسكرية من أجل تحقيق نتائج محددة؛ مثل
هذه العمليات تستهدف كسر قبضة القوات واملجموعات املسلحة على مناطق محددة
وإضعاف بنيتها ،وقد يتضمن ذلك استخدام األمم املتحدة القوة إلنشاء مناطق خالية من
السالح ،أو ضرب حصار وتنفيذ عمليات بحث ملصادرة مخابئ األسلحة.

•

إعادة الدمج الشاملة :تشتمل إعادة الدمج القابلة للبقاء على أبعاد سياسية واقتصادية
واجتماعية ،وجميعها يجب أن تحتويها عملية نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج ،فعلى
املستوى السيا�سي يجب إنشاء أنظمة تسمح للتعامل مع الشكاوى والتظلمات السياسية
ً
للمواطنين واألطراف املعنية من خالل قنوات شرعية بدال من حمل السالح للمطالبة بها ،كما
يجب أن تشجع هذه األنظمة على التصالح طويل األمد وإعادة البناء ،وقد يشمل التجديد
السيا�سي إنشاء آليات عدالة انتقالية مثل لجان تق�سي الحقائق ،وإجراءات إصالحات
رسمية ،وكتابة دستور جديد ،وتشكيل أحزاب سياسية جديدة ،وإقامة انتخابات ،وكذلك
بناء نظام قضائي وخدمات عسكرية وسياسية جديدة ،ومن أجل إمكانية دعمهم ألنفسهم
ومشاركتهم في إعادة بناء االقتصاد ،فإن أولئك الذين شاركوا في النزاع يحتاجون إلى إعادة
تدريبهم وتعليمهمُ ،بغية إدماجهم في االقتصاد غير املبني على الحروب.
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ً
ثالثا :التجربة الرواندية في برامج  ،DDRألقت سنوات العنف والصراع في رواندا -بعد انهيار
عملية أروشا للسالم في أبريل/نيسان  ،1994وما تبع ذلك من عمليات إبادة جماعية  -بظاللها
على البلدان املجاورة ،وأذكت نار الحرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية بصورة خاصة ،ثم
ُتوجت مبادرات السالم اإلقليمية في نهاية األمر باتفاق لوساكا لوقف إطالق النار في يوليو/تموز
 1999وبدأت حكومة رواندا( ،)17والعديد من الحكومات األخرى ،بسحب قواتها من جمهورية
الكونغو الديمقراطية في عام  ،2001وقد أدى تضافر عوامل عدة ،تمثلت في التقدم على الصعيد
الدبلوما�سي الذي أعقب اتفاق لوساكا ،وسياسة حكومة رواندا الرامية إلى تشجيع عودة وإعادة
إدماج أفراد الجماعات املسلحة الرواندية ،وقدرات الردع التي تمتلكها قوات الدفاع الرواندية،
إلى تحسين آفاق تسوية الصراع الطويل على املسار الرواندي(.)18
وفيما يتعلق بالنهج واألدوات :وفي سبيل إعادة إدماج املقاتلين السابقين في الحياة املدنية الذي
ً
ُّ ً
يعد أمرا حاسما في الحفاظ على االستقرار االجتماعي والنمو االقتصادي ،والحد من العنف
املحلي .نفذت الحكومة املرحلة األولى من برنامج رواندا لتسريح املقاتلين السابقين وإعادة
إدماجهم بمساندة من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي بين عامي  1997و ،2001حيث سرحت أكثر
ً
من  18ألفا من جنودها( ،)19ثم طلبت الحكومة مساعدة البنك الدولي في يونيو/حزيران 2001
بهدف تجديد البرنامج وتوسيعه ،وتعبئة املوارد  -ومن بينها التمويل الذي تقدمه املؤسسة الدولية
للتنمية  -وتنسيق املساندة املقدمة من املانحين لجهود املتابعة ،وتمثلت األهداف الرئيسة لبرنامج
رواندا لتسريح املقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم خالل املرحلة الثانية في تسريح  22ألف مقاتل
سابق إضافيين من قوات الدفاع الرواندية و 12500من مختلف الجماعات املسلحة ،وتقديم
املساعدة لهم ليتمكنوا من العودة بنجاح إلى الحياة املدنية في أي بلدة أو قرية يختارونها ،وتسهيل
إعادة تخصيص اإلنفاق الحكومي من األغراض العسكرية إلى األهداف االجتماعية واالقتصادية.
ً
واستهدف البرنامج أيضا تقديم املساندة من أجل إعادة دمج نحو  15ألف جندي سابق من القوات
املسلحة الرواندية ،وهي الجيش الوطني السابق قبل وقوع اإلبادة الجماعية ،وقدمت مساندة
ً
ً
أيضا إلى  12ألفا من أعضاء القوات املسلحة الرواندية وقوات الدفاع الرواندية الذين سرحوا من
الخدمة خالل املرحلة األولى لكنهم كانوا يواجهون صعوبة في التكيف(.)20
أما بالنسبة للتمويل ،قدرت تكلفة املرحلة الثانية من املشروع بنحو  62.6مليون دوالر ،قدمت
(17) Colleta، Nat J.، Markus Kostner, and Ingo Wiederhofer. 2004. “Disarmament, Demobilization and Reintegration.” In
When States Fail: Causes and Consequences, ed. Robert I. Rotberg, 170–18. Princeton, NJ: Princeton University Press.

(18) Ibid.

) (19املؤسسة الدولية للتنمية على أرض الواقع ( ،)2009رواندا :مساعدة املقاتلين السابقين على إلقاء السالح والتقاط املحراث ،متوفر على الرابط:
https://goo.gl/6Smz7i
) (20املرجع نفسه.
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ً
ً
الحكومة  2.7مليونا ،بينما قدمت املؤسسة الدولية للتنمية  28.8مليونا أخرى( .)21وجاء مبلغ 14.4
مليون دوالر من الصندوق االئتماني متعدد الجهات املانحة التابع لبرنامج التسريح وإعادة اإلدماج
متعدد البلدان ،والذي يديره البنك الدولي ،كما قدمت حكومتا اململكة املتحدة وأملانيا  8.8مليون
دوالر و 7.9مليون دوالر على التوالي(.)22
ً
ً
ولعبت املؤسسة الدولية للتنمية دورا محوريا في صياغة نهج إقليمي على مستوى القطاعات
من خالل برنامج التسريح وإعادة اإلدماج متعدد البلدان ،وهي شراكة جمعت بين سبعة بلدان
وعدد من منظمات األمم املتحدة وغيرهم من الشركاء لتشجيع االستقرار
مجاورة و 13جهة مانحة ٍ
واالنتعاش في املنطقة عن طريق تقديم املساندة لتسريح وإعادة دمج نحو  450ألف مقاتل سابق
من بلدان منطقة البحيرات العظمى في وسط أفريقيا ،وقدم برنامج التسريح وإعادة اإلدماج
متعدد البلدان املظلة التي قدمت املساندة لبرنامج رواندا للتسريح وإعادة اإلدماج(.)23
ً
ً
حقق برنامج رواندا لتسريح املقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم تقدما كبيرا في تمكين آالف
من املقاتلين السابقين من العودة إلى حياة مدنية منتجة ،فقد حققت املرحلة الثانية هدفها
في تسريح  22ألف جندي من قوات الدفاع الرواندية بحلول  2007وتجاوزته ،باستكمال تسريح
ً
ً
ً
 22675جنديا ،وتم أيضا إنهاء خدمة ما مجمله  7091مقاتال من أصل  12500مقاتل سابق من
ً
الجماعات املسلحة كان البرنامج يستهدف تسريحهم( .)24في الوقت نفسه حصل  12969مقاتال
ً
ً
سابقا من القوات املسلحة الرواندية على مساعدة إلعادة اإلدماج ،كما حصل  22675مقاتال
ً
سابقا من قوات الدفاع الرواندية و 6262من املقاتلين السابقين البالغين في الجماعات املسلحة،
والذين تم تسريحهم خالل املرحلة الثانية على رواتب ملساعدتهم في بدء عمل تجاري صغير أو
مشروع زراعي(.)25
كما توفرت مساندة إضافية ملن يتعرضون ملخاطر خاصة ،حيث قدمت منح "مساندة الضعفاء"
ً
ً
التي تبلغ نحو  150ألف فرنك رواندي إلى  11098مقاتال سابقا في قوات الدفاع الرواندية ممن
جرى تسريحهم خالل املرحلة األولى وكانوا يواجهون مصاعب في الحياة املدنية( ،)26وامتدت منح
ً
ً
مساندة الضعفاء لتشمل  17678مقاتال سابقا تم تسريحهم خالل املرحلة الثانية من برنامج
ُ
رواندا لتسريح املقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم وواجهوا صعوبات خاصة .كما قدمت مساعدة
متخصصة في إعادة التأهيل االجتماعي إلى  674من األطفال املجندين السابقين خالل املرحلة
) (21املرجع نفسه.

(22) World Bank, Conflict, Crime and Violence. Available in: https://goo.gl/JCD1Q4

) (23املؤسسة الدولية للتنمية على أرض الواقع ( ،)2009مرجع سبق ذكره.
(24) United Nations. 2006, Operational Guide to the Integrated Disarmament, Demobilization & Reintegration Standards,
New York: United Nations. Available in: https://goo.gl/q23x9X

) (26املؤسسة الدولية للتنمية على أرض الواقع ( ،)2009مرجع سبق ذكره.
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الثانية ،وقدمت الرعاية الطبية إلى  8400مقاتل سابق يعانون اإلعاقة أو أمراض مزمنة(.)27
ً
ً
لقد أدت برامج  DDRتنوعا واضحا في املساعدات املقدمة إلعادة االندماج االقتصادي ،حيث
تركزت بعضها على تشجيع املقاتلين السابقين واملدنيين على تنفيذ املشروعات املحلية ،وشملت
ً
 9821مشاركا مع إعادة توزيع األرباح عن طريق صندوق للتنمية املحلية ،كما قدمت حزمة
اقتصادية شاملة ملساعدة الجنود املسرحين من قوات الدفاع الرواندية على العودة إلى الحياة
املدنية واالعتماد على أنفسهم( ،)28وعالوة على املنح السابق ذكرها ،والتي ذهبت ملن يتعرضون
ملخاطر خاصة خالل مرحلتي التسريح؛ تلقى املقاتلون السابقون كافة وعددهم  22675ممن تم
صرفهم من الخدمة في املرحلة الثانية في يوم تسريحهم نفسه ،حزمة احتياجات أساسية قيمتها
 60ألف فرانك رواندي لتغطية تكاليف الحصول على منزل وشراء الغذاء واللوازم املنزلية وتلبية
االحتياجات الفورية ،وبعد شهر تلقوا بدل اعتراف بالخدمة من النظام املصرفي واختلف مبلغ
البدل على أساس رتبة الجندي السابقة .وفي النهاية ،تأهلوا للحصول على منحة إلعادة اإلدماج
ً
قيمتها  120ألف فرنك رواندي لبدء نشاط صغير يدر دخال ،وبدأ املقاتلون السابقون في الجماعات
املسلحة ممن عادوا للوطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية في الحصول على منافع مماثلة،
مستمرة حتى اليوم ،وتم دفع بدل االعتراف بالخدمة إلى  12969من املقاتلين السابقين في القوات
املسلحة الرواندية ،وتأهل  3242من بينهم للحصول على منح "مساندة الضعفاء"(.)29
ً
ً
ً
وإدراكا ملعاناة املقاتلين السابقين املتمثلة في نقص التعليم ،قدم املشروع أيضا فرصا للتدريب
ً
ً
واملساعدة الفنية ،حيث حصل  669مقاتال سابقا على مساندة تعليمية رسمية ،فيما حصل
ً
 1885على تدريب منهي و 664على تدريب صناعي ،ووصل برنامج ملحو أمية الكبار إلى  2093مقاتال
ً
سابقا عام  ،2007بينما قدمت برامج أخرى دورات تدريبية في املهارات األساسية لألعمال التجارية
وإدارة الصراع(.)30
ً
ُ
رابعا :مالمح برنامج الـ  DDRالناجح ،تجمع غالبية األدبيات املكتوبة وبرامج األمم املتحدة لنزع
السالح والتسريح وإعادة الدمج ،على مجموعة من النقاط التي ترسم مالمح برنامج الـ ـDDR
الناجح ،وهي مبينة بالشكل (:)31

) (27املرجع نفسه.

(28) Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP). Available in: https://goo.gl/7i7300
(29) United Nations, Disarmament, Demobilization and Reintegration, Resource Centre. Available in https://goo.gl/DI0Sht

) (30املؤسسة الدولية للتنمية على أرض الواقع ( ،)2009مرجع سبق ذكره.
(31) Human Security Center (2005,The Human Security Report 2005: War and Peace in the 21st Century, Vancouver.
Available in: https://goo.gl/tEBSfu
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 .1أن يرتكزعلى األفراد حيث يجب تصميم معايير أحقية املشاركة بعناية كبيرة وتوجيه البرنامج
نحو القوات واملجموعات املسلحة ،التي قد تشتمل على مختلف أنواع األفراد الذين شاركوا
في النزاع ضمن مختلف التشكيالت )مجموعات ثوار ،عصابات مسلحة ،مرتزقة ،أعضاء في
قوات عسكرية منظمة ،وغيرهم) ،ومن أجل تزويد كل مجموعة بأفضل املساعدات ،فإنه
يتوجب تبني مختلف االستراتيجيات العملية والتطبيقية التي تتعامل مع الحاجات الخاصة
ً
ملثل هذه املجموعات ،مثال إنشاء مخيمات منفصلة لألطفال متخصصة في املساعدة على
إعادة الدمج ،الدعم الطبي املناسب للمصابين باألمراض املزمنة ،إلخ.
 .2الشموليةُّ :
يعد عدم التفريق والعدل واملساواة مبادئ أساسية في كل من مرحلة التصميم
ومرحلة التطبيق من أي برنامج متكامل لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج ،مما يعني أنه
يجب عدم التمييز ضد األفراد على أساس الجنس أو العمر أو الساللة أو الدين أو الجنسية
أو األصل العرقي ،أو الرأي السيا�سي ،أو الصفات الشخصية أو ارتباطاته .ويعد عدم التمييز
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ً
خصوصا؛ من األهمية بمكان عندما نريد وضع معايير االستحقاق لدخول األفراد في برامج
ٌ
فرص وفوائد
نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج ،إذ يجب أن ُيوفر للمقاتلين السابقين
متساوية بغض النظر عن املجموعة املسلحة التي قاتلوا معها أو الحزب السيا�سي الذي
ينتمون إليه.
 .3املساواة بين الجنسين :في الوقت الذي قد يكون فيه الرجال والصبية قد انخرطوا بشكل
أسا�سي في العمليات القتالية ،فإن هناك احتمال لقيام النساء بلعب أدوار مختلفة في
املجموعات والقوات املسلحة ،إما كمقاتالت أو داعمات أو زوجات ،مراسالت ،أو طباخات...
إلخ ،وعليه فإن تصميم وتطبيق برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج يجب أن يهدف
إلى تشجيع املساواة بين الجنسين ً
بناء على تقييمات حساسة للجنس تأخذ بعين االعتبار
هذه الخبرات املختلفة ،واألدوار واملسؤوليات خالل وبعد النزاع ،ويجب أن تكون اإلجراءات
املحددة لضمان مشاركة النساء في جميع مراحل نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج حاضرة
من التباحث حول اتفاقيات السالم وإنشاء املؤسسات الوطنية ،إلى تصميم وتطبيق البرامج
واملشاريع املحددة.
 .4اإلفراج غير املشروط عن األطفال وحمايتهم :وهي من أهم األولويات بغض النظر عن
وضع مباحثات السالم ،كما يجب أال يسمح لبرامج  DDRاملدعومة من قبل األمم املتحدة أن
تشجع إعادة تجنيد هؤالء األطفال للعمل في القوات املقاتلة بأي طريقة ،وخاصة من قبل
القادة الذين يحاولون زيادة األعضاء املقاتلين الذين يدخلون برامج نزع السالح والتسريح
وإعادة الدمج من أجل الحصول على فوائد من املساعدات التي تقدم للمقاتلين.
 .5مراعاة حقوق اإلنسان ومبادئ وقوانين املساعدات اإلنسانية إذ إنه ينبغي تثبيت آليات
ً
ً
تحد من عمليات االنتقام ،والتفرقة ،فكرامة اإلنسان تعتبر مبدأ أساسيا ،ويعني ذلك أن
جميع اإلجراءات يجب أن تتخذ بكامل االحترام للشخص املعني ،مع ضمان كرامته/كرامتها
في جميع األوقات .وحين يقوم طرف أو فرد بانتهاك االتفاقيات أو االلتزامات ،فإن لألمم
املتحدة أن تتخذ اإلجراء العالجي املناسب و/أو تستثني األفراد من عمليات نزع السالح
والتسريح وإعادة الدمج ،ولذلك يجب تصميم آليات تطبيق ذلك بحيث تمنع أولئك الذين
قاموا بانتهاكات حقوق اإلنسان من اإلفالت من العقوبة ففي العديد من حاالت ما بعد
النزاع ،هناك عادة نزاع بين املصالحة والعدل ،ولكن يجب بذل الجهود لضمان التعامل
مع انتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القوانين اإلنسانية الخطيرة التي يقوم بها املقاتلون
السابقون ومؤيدوهم من خالل اآلليات القانونية الوطنية أو الدولية.
 .6برامج مرنة مع االلتزام باملعايير الدولية لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج ،فيجب تكييف
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برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج لتالئم الدولة أو اإلقليم الذي تطبق فيه ،وأن
تكون سهلة التكيف واالستجابة للحاالت سريعة االنتشار وللظروف غير املتوقعة .وينبغي
أن تكون شفافة :يجب أن يتم تنفيذ برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج بطريقة تكون
املعلومات فيها متوفرة ومفهومة من قبل املساهمين واملستفيدين والشركاء واملالك ،وأن
تكون في الحدود املعقولة واملطلوبة لحماية الخصوصية وضمان األمن .وال بد لهذه البرامج
أن تكون مسؤولة :يجب أن تكون برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج مسؤولة ليس
ً
فقط أمام املانحين الدوليين ،ولكن أيضا أمام الشركاء املحليين ،واملستفيدين واملشاركين،
ولذا يجب إيجاد وضمان طريقة فعالة لكتابة التقارير ومراقبة وتقييم جميع عمليات نزع
السالح والتسريح وإعادة الدمج وعمليات التمويل.
 .7اإلدارة الوطنية :على األمم املتحدة أن تعمل على ضمان اإلدارة الوطنية لبرامج نزع السالح
والتسريح وإعادة الدمج ،إال أن امللكية الوطنية الحقيقية صعبة التحقيق ،وخاصة في
املراحل األولية لتثبيت االستقرار بعد النزاع ،إذ إن القدرة الوطنية تميل نحو الضعف وعلى
األمم املتحدة أن تسعى من أجل تطويرها وتقويتها .وتشتمل اإلدارة الوطنية على أكثر من
القيادة الحكومية املركزية فقط؛ حيث تشتمل على مشاركة مجموعة واسعة من الالعبين
الحكوميين وغير الحكوميين على املستوى الوطني واملحلي وعلى مستوى املحافظات(.)32
ً
ً
 .8التكاملية :يتطلب  DDRنهجا متكامال ،يحقق أكثر بكثير من مجرد التنسيق بين العمليات
والفاعلين ،وأن يضمن :التخطيط وإنشاء البرامج والتمويل املشترك واملتماسك على مستوى
اإلدارة والبالد؛ صالت مناسبة وكافية مع البرامج املرتبطة ،مثل التعافي وسيادة القانون؛
صالت مناسبة مع املبادرات اإلقليمية لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج .ولتحقيق ذلك،
ٌ
ُ
فالبد أن تنشأ وحدة متكاملة أو فريق متكامل على مستوى الدولة لنزع السالح والتسريح
وإعادة الدمج ،بحيث يدمج املصالح املدروسة للمهمة والوكاالت ،والصناديق والبرامج
املشاركة على أساس مذكرة تفاهم متفق عليها.
 .9جيدة التخطيط :إذ تشير الدروس املستقاة من العمليات السابقة؛ بوجوب تجنب عدد
من املشاكل ،وذلك بااللتفات بشكل خاص للمسائل األساسية التالية( :السالمة واألمن.
التنسيق .التقييم املستمر ،املراقبة والتقييم النهائي .املعلومات والتوعية .استراتيجية
االنتقال واملغادرة).
) (32وضمن إطار املعايير الدولية لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج ،تقوم األمم املتحدة بدعم وتطوير االستراتيجية الوطنية لنزع السالح والتسريح
ً
ً
وإعادة الدمج ،ليس بواسطة ممثلي مختلف أطراف النزاع فقط ،ولكن بواسطة املجتمع املدني أيضا؛ كما تقوم أيضا بتشجيع املشاركة الفاعلة
ً
للمجتمعات واملجموعات املتأثرة ،وخاصة تلك التي كانت مهمشة سابقا ،في برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج وعمليات بناء ما بعد النزاع،
مثل ممثلي املجموعات النسائية ومناصري األطفال ،وأشخاص من مجتمعات األقليات.
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المبحث الثاني :تجارب الدول في إعادة هيكلة األجهزة األمنية
ً
ً
لعل الظرف السوري ومستويات التحول في انتقال وتدحرج الصراع تجعله ظرفا استثنائيا ،فهو
من جهة يتداخل فيه العامل املحلي (الذي تفككت جل روابطه وشهدت بناه مأساة إنسانية
شديدة العمق) مع العامل الخارجي الذي تضاربت رؤى فاعليه حول تعريف الصراع ليشهد
ً
املسرح السوري بشكل وبآخر عملية تنافس وحربا إقليمية ودولية بالوكالة ،كما ترتبط نتائج هذا
ً
ً
الصراع ارتباطا وثيقا بمدى إعادة تكوين النظام السيا�سي اإلقليمي ،ورغم هذه االستثنائية وعدم
النجاعة الكاملة من القياس مع تجارب أخرى ،إال أنه وفيما يتعلق بشق التغيير األمني تبدو دراسة
نتائج حركية اإلصالح األمني في دول الربيع العربي وبعض الدول التي تشابه الظرف السوري بالغة
األهمية من حيث االطالع على سير هذه الحركية وما اعتراه من عقبات وتحديات سياسية كانت أم
تقنية ،أو من حيث التنبه للمحددات األساسية لعملية التغير.
المطلب األول :حركية متعثرة في بلدان الربيع العربي
ً
ً
ً
إن السمات املحلياتية املشتركة بين البلدان العربية التي شهدت حراكا اجتماعيا واسعا عديدة
ويأتي على رأسها مفهوم األمن ومؤسساته وتشكيالته ،إذ شكلت مطالب اإلصالح وبناء قطاع أمني
ً
ً
متسق مع الحركة املجتمعية دافعا أساسيا لتأجيج املظاهرات وانتشارها األفقي .ومن هنا يأتي
استخالص النتائج املستوحاة من عمليات اإلصالح في تلك البلدان ُ
كبعد موضوعي ينبغي القياس
على جزيئاته ومالحظاتها أثناء العملية اإلصالحية لألجهزة األمنية في املشهد السوري .والتزال تواجه
عملية إصالح قطاع األمن في الدول العربية إشكاالت عدة مركبةُ ،يعيدها الباحث يزيد صايغ في
دراسته حول معضالت اإلصالح وضبط األمن في املراحل االنتقالية في الدول العربية إلى أمور
موضعية يمكن ذكر أهمها وفق اآلتي(:)33
ُ
• تعاظم إرث األنظمة االستبدادية ومنظومات الحكم التي أغرقت من اإلكثار في شروط
سباحة املجتمع في فلكها.
ً
• اختالل ّ
املؤسسات العامة وظيفيا ،وعدم جدوى اإلصالح األمني إن لم يكن بالتوازي مع
إصالح أجهزة الدولة

•

السيولة الفائقة للمراحل االنتقالية في فترة ما بعد االنتفاضة وما بعد الصراع.

•

إغفال الفاعلين الدوليين واإلقليميين الذين يجهدون لتسييس امللفات االنتقالية ،األمر
الذي ُيعزز من مناخات تقويض الدولة وتغييب التوافق املجتمعي.

( )33يزيد صايغ :معضالت اإلصالح :ضبط األمن في املراحل االنتقالية في الدول العربية ،مركز كارينغي للشرق األوسط/30،آذار ،2016 /الرابط
االلكترونيhttp://goo.gl/Qlgior :
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•

•
•

معضلة االقتصاد السيا�سي من حيث تكاليف التحديث والتأهيل املنهي لقطاعات األمن
والنتائج املحتملة لإلصالح على األمن الوظيفي والرعاية االجتماعية السيما اآلثار املتأتية من
ً
عملية التسريح الجماعية مثال.
ُ
تباين توقعات محاولة إعادة بناء أو إصالح قطاع األمن (ونظام القضاء الجنائي املرتبط به)

على مستوى القطاعات والقيم االجتماعية التي ينبغي مراعاتها.
ً
ً
غياب القواعد واملجاالت املقبولة عموما لخوض السياسة سلميا ،سواء كانت رسمية أم
غير رسمية.

• تركيز الحكومات املحلية ونظيراتها اإلقليمية والدولية على مكافحة اإلرهاب ،مع استبعاد أي
أجندة ّ
جدية إلصالح قطاع األمن ،مما يعزز امليل إلى تفضيل استخدام اإلكراه في التعامالت
األمنية وعلى املستويات السياسية أو االجتماعية كافة.
ّ
واملترددة إلصالح قطاع األمن في تونس ومصر وليبيا واليمن بعد
تؤكد مراجعة املحاوالت الجزئية
ً
ّ
َ
ْ
العام  ،2011إلى أن "حكوماتها املؤقتة" لم ِتمل تلقائيا إلى االنفتاح ،ولم تسع بصورة منهجية إلى
عقد حوار واسع مع قطاع األمن (أو الشركاء واملنافسين السياسيين) ،أو املجتمع املدني .وهو ٌ
أمر
ٌ
مخل لعناصر هندسة وبناء القطاع األمني األنسب ،والقادر على مواجهات جملة من املتغيرات
الطارئة غير املتوقعة والسيما ما تفرزه ثنائية (التطرف  /سياسات املواجهة).
أما فيما يتعلق بأهم الدروس املستخلصة من تجربة بلدان الربيع العربي التي ينبغي عدم إغفالها
أثناء عملية اإلصالح أو ما قبلها في املشهد السوري ،فيمكن حصرها -رغم كثافة معطياتها-في عشر
نتائج مرتبة وفق ما يلي(:)34
ُ
 .1الحد من األسباب والظروف املهيئة للثورة املضادة ،إذ إن تكريس مفهوم االنتقال من
التهميش السيا�سي واإلداري واالجتماعي واالقتصادي إلى بؤرة املركز ،وعدم تبني برامج
وطنية تنفيذية تطال مؤسسات األمن العتبارات تتعلق بالخشية من حدوث انهيار شامل،
)(34

.1

.2
.3
.4
.5

لالطالع على هذه التجارب راجع الروابط التالية:
يزيد صايغ :الدول املتداعية :إصالح قطاع األمن في ليبيا واليمن ،مركز كارينغي للشرق األوسط /18 ،حزيران ،2015/الرابط:
http//:goo.gl3/M0JoF
د .عز الدين عبد املولى ،أضواء على التجربة التونسية في االنتقال الديمقراطي ،مركز الجزيرة للدراسات /14،شباط:2013 /
http://goo.gl/VPkaBC
هيكل بن محفوظ :األمن في املراحل االنتقالية ،نظرة على واقع إصالح قطاع األمن في تونس بعد ثالث سنوات من االنتقال الديمقراطي ،مبادرة
اإلصالح العربي ،تموز  ،2014الرابطhttp://goo.gl/NjUMGS :
محمد مجاهد الزيات :إعادة هيكلة األجهزة األمنية في دول الثورات العربية ،مركز الجزيرة للدراسات/14 ،شباط ،2013 /الرابط:
http://goo.gl/lFGk4F
حسين حمودة ،معضلة األمن :مؤسسات األمن الداخلي بين إعادة الهيكلة والبناء في مصر /9 ،أيار ،2016 /موقع األهرام /السياسة الدولية،
الرابطhttp://goo.gl/5qsKkR :
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ً
ً
سيكون عامال دافعا لتهيئة مناخ مشجع ألرباب الثورة املضادة ،كما حدث في مصر وتونس.
 .2أهمية عملية الحوار بين القطاع املدني واألمني ،وهي عملية ذات اتجاهين:
العمل على تثبيت قواعد مساءلة ومراقبة قطاع األمن ،وتكريس مبادئ التطوير واملالئمة
في القدرات املهنية والرواتب وظروف الخدمة وسياسات التوظيف والترقية.
العمل على تعزيز املؤازرة املجتمعية سواء عبر تعزيز ثقافة صيانة األمن العام أم من
خالل العمل على بناء مؤسسات تعنى بتقييم الواقع األمني ومتطلباته وآلياته.
 .3االرتباط العضوي بين اإلصالح األمني وإجراء تعديالت في املنظومة الدستورية والقانونية.
وفي هذا الصدد عل سبيل املثال ،ارتأت الوكاالت الدولية مثل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
ومركز جنيف للسيطرة الديمقراطية في تونس على القوات املسلحة بالشراكة مع الحكومة
التونسية أن إصالح األجهزة األمنية يتطلب إحداث تغييرات على املستوى التشريعي
والدستوري واملؤس�سي والثقافي ،مع التركيز على ضرورة تأسيس برامج في املعهد األعلى
للقضاء مصممة ملكافحة الفساد وضمان احترام حقوق اإلنسان واملبادئ املتضمنة في
املعاهدات الدولية ذات الصلة.
 .4أهمية وضوح األنظمة العامة لعمل األجهزة األمنية ،ففي مصر ورغم أهمية تحويل جهاز
أمن الدولة إلى جهاز لألمن الوطني وسحب الكثير من اختصاصاته غير املتسقة مع وظيفته
ونجاعة إصدار وزارة الداخلية "مدونة قواعد سلوك وأخالقيات العمل الشرطي" ،إال أن
ضرورات تأسيس عقد اجتماعي جديد بين الشعب وهذه األجهزة التزال تفرض نفسها بحيث
حام لالستقرار واألمن في ظل انعدام آليات الشفافية واملراقبة.
تقدم األخيرة نفسها كجهاز ٍ
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن عملية التحويل أغفلت ضرورة إعادة هيكلة جهاز األمن
وأبقت على اإلدارات املطوقة ملعارضات النظام كافة.
 .5استثمار "الفرصة السياسية" وإنجاز تفاهم سيا�سي على اإلطار العام لإلصالح وتطوير
اآلليات املؤسساتية املساعدة للعملية ،حيث تدلل التجربة الليبية على أن غياب تلك
التفاهمات إضافة إلى القيود ّ
املؤسسية الثابتة ساهمت في اختصار إصالح قطاع األمن إلى
حد كبير في عمليات تطهير واسعة ملوظفي النظام السابق ،مدعومة بقانون عزل ّ
ّ
امتد ليشمل
ً
أيضا ،كما ّ
املجالين السيا�سي واإلداري
تسببت ديناميكيات مماثلة في اليمن في عمليات تعبئة
ّ
مضادة ّ
مدمرة عندما سعت فصائل النخبة املتنافسة إلى بناء قواعد دعم سيا�سي داخل
قطاع األمن وخارجه ،من أجل إثبات ذاتها في ترتيبات الحكم الجديدة.
 .6التأطير القانوني املالئم ملنصب رئيس جهاز األمن العام ،فعلى سبيل الذكر اقترح عدد من
38

التغيير األمني في سورية

مركز عمران للدراسات االستراتيجية

الخبراء األمنيين املراقبين لحركة اإلصالح األمني في مصر أن يتم النظر في تولي القيادة من
خارج جهاز أمن الدولة وأن يصدق على تعيينه رئيس الجمهورية ومجلس الشعب بعد جلسة
استماع يحدد خاللها السياسة العليا للجهاز وأدواته للعمل ،حتى يكون هناك اتفاق مشروع
بهذا الخصوص ،وأن تكون مدة رئيس الجهاز ونوابه ومعاونيه الكبار مرتبطة بمدة رئيس
الجمهورية ،وتنتهي بانتهاء مدته إلفساح املجال لتداول املناصب القيادية.
 .7الهدف العام التي تسعى إليها عمليات إصالح أو إعادة هيكلة األجهزة األمنية كافة هي تماسك
واستقرار ُ
البنية املجتمعية ،وأال تنطوي عملية إعادة البناء والهيكلة على رغبة انتقامية من
بعض الفصائل السياسية والدينية ،لتصفية حسابات املا�سي .كما ينبغي مراعاة عدم
الوقوع في الفهم الخاطئ لنظام "الشرطة املجتمعية" في بعض دول العالم ،واستنساخها
بصورة مشوهة تؤدي إلى تكوين كيانات نظامية "شبه عسكرية" ومسلحة ،وهو أمر يمكن
التدليل عليه من ضوء استجابة املواطنين وتعاطفهم مع تجربة "اللجان الشعبية" إبان
الشهور األولى للثورة املصرية ،التي ال ينبغي االرتكان إليها في األحوال العادية.
 .8ضرورة مراعاة األبعاد املجتمعية وتجنب العمل على عكس هويتها الجمعية ،فعملية تجيير
ً
اإلصالح باعتبارها "دفاعا عن العلمانية" في مواجهة "سلطوية اإلسالميين املقبلة" أو
ً
بالعكس ،بغية أهداف تتعلق بالتوافق مع مزاج الحكومات الغربية ،ستفسر ُحكما بتجاهل
ُ
البعد املجتمعي .ففي تونس على سبيل املثال ُيمثل أكبر إخفاق في العملية االنتقالية كون
ً
الجهود األولية إلطالق إصالح القطاع األمني لم تكن مدعومة اجتماعيا من حيث وحدة
الهدف وتم تقديمها في جو من االستقطاب العلماني-اإلسالمي( ،)35بينما كانت تتطلب ً
بناء
ّ ً
فعاال للتحالفات السياسية وللتوافق االجتماعي إضافة إلى سياسات إصالحية متماسكة.
 .9وجوب بلورة جسد أمني واحد موحد ُيعنى بالقضايا األمنية الوطنية .ففي ليبيا ،يمكن القول
بأن األجهزة األمنية التي تشكلت بعد الثورة َّ
ضمت مجموعات تنتمي إلى مليشيات متضاربة
ً ً
ً
األهداف واملصالح ،وأفرزت واقعا أمنيا متدهورا تصعب فيه الحركات اإلصالحية( ،)36وعندما
أطلقت الحكومة الليبية حملة ضد املليشيات غير املنضوية تحت لواء األجهزة األمنية،
فضلت املليشيات االنسحاب واالحتفاظ بقوتها العسكرية ،على الدخول في مواجهات مع
ً
األجهزة األمنية ،األمر الذي جعل هدف ضبط السالح في ليبيا أمرا في غاية الصعوبة.
ً
) (35فقد تم بسرعة رفض "كتاب أبيض" الذي قدمه وزير ّ
مفوض تم تعيينه خصيصا من أجل اإلصالح ،في تشرين األول (أكتوبر)  ،2011من جانب
ً
ً
على ّ
ّ
العريض ،من حزب "النهضة" ،عندما أصبح وزيرا للداخلية بعد ذلك بفترة وجيزة ،بينما تسببت محاوالت حزبه لتعيين مسؤولين أمنيين كبارا
ً
جددا في ظهور اتهامات بأنه يسعى لفرض سيطرة حزبية على قطاع األمن و"أسلمته" .في املقابل ،فإن ميل حزب "النهضة" و"نداء تونس" السترضاء
قطاع األمن ،في الغالب بزيادات في الرواتب وتمييع الضوابط القانونية عليه وتجهيزه بمعدات جديدة ،سمح له بالتخندق ومقاومة الجهود الرامية
ً
ً
لجعله شفافا وخاضعا للمساءلة.
) (36فعلى سبيل املثال :اللجنة األمنية العليا املوازية لقوات الشرطة الليبية ،واملكونة من مليشيات عدة تدين بالوالء بصورة أساسية لقادتها ،وقوات درع
ً
ليبيا التي تعكس تحالفا من املليشيات من الشرق ومصراته والزنتان ،وتعمل كقوة موازنة للجيش الوطني الليبي.
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ً
 .10االكتفاء بتغيير قادة األجهزة األمنية ُيعد إجر ًاء شكليا بامتياز ،فالتوافق الوطني على إصالح
ٌ
ٌ
أسا�سي في دعم التوجه نحو عملية انتقالية ذات تحديات أقل وطأة
املنظومة األمنية شرط
من املتوقع ،ففي اليمن لم تعكس إقالة كبار املسؤولين األمنيين املوالين لعلي عبد هللا
صالح( ،)37أي تغيير ملحوظ في النهج األمني ،فالتزال عملية إصالح القطاع األمني في اليمن
بحاجة إلى وضع حد لظاهرة تعدد األجهزة األمنية املتنافسة ،وإلى وضع آليات ّ
فعالة للرقابة
التشريعية والقضائية واملدنية على القطاع ،كما يجب حظر تدخل األجهزة األمنية في الحياة
السياسية ،باإلضافة إلى فرض املساءلة والشفافية فيما يتعلق بأداء الجهاز األمني.
المطلب الثاني :رومانيا والبرازيل كنماذج شهدت تحو ً
ال ديمقراطياً
اعتمدت هذه الدراسة تجربتي التحول الديمقراطي وإعادة هيكلة األجهزة األمنية لكل من (رومانيا
والبرازيل) ،البلدان اللذان وإن بديا مختلفين من حيث املوقع الجغرافي والثقافة والتاريخ ،إال أنهما
ً
يحمالن نقاطا مشتركة فيما يخص هيكلة األجهزة األمنية واالستخبارات ،فالبلدان ينتميان إلى
منطقتين شهدتا موجة من التحول الديمقراطي وهي أوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية ،وهذا مشابه
للحالة التي تعيشها سورية كونها جزء من الربيع العربي ،كما أن البلدين عانيا من الديكتاتورية
القمعية والتي تشكل فيها أجهزة املخابرات الدعامة الرئيسة للزعماء االستبداديين ،لذلك فإن
ً
مقاربة التجربتين للحالة السورية تبدو مالئمة كون بنية نظاميهما األمنية مشابهة تماما للبنية
األمنية لنظام األسد ،و لعل ما يدعم اختيار تجربة رومانيا والبرازيل هو نجاح عملية التحول
الديمقراطي وإعادة هيكلة األجهزة األمنية رغم املصاعب والعقبات الكثيرة التي اعترتها ،باإلضافة
ً
لكون التجربتين تحمالن ظرفين سياسيين مختلفين ،يمثالن نموذجا للمآالت السياسية التي من
املمكن أن ترافق عملية إعادة هيكلة األجهزة األمنية في سورية(.)38
رومانيا( :عدالة املنتصر)

ً
تعد الحالة الرومانية قبل العام  1989من الحاالت القريبة جدا للحالة السورية ،حيث كانت
رومانيا ترزح تحت حكم نظام شيوعي استبدادي يقوم على حكم الحزب الواحد (الحزب الشيوعي
ً
) (37فقد أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تعديال شمل بعض الوزراء واملسؤولين األمنيين في خطوة تهدف إلى تقليص نفوذ الرئيس السابق
ً
ً
علي عبد هللا صالح ،وشمل رئيس الوزراء أيضا ومدير دائرة االستخبارات العسكرية ورئيس جهاز األمن القومي ألنهما مقربان من صالح وعين بدال
ً
ً ً
ّ
عنهما أحمد محسن اليافعي الذي كان مسؤوال كبيرا سابقا بوزارة الدفاع ،كما عين علي حسن األحمدي املحافظ السابق ملحافظة شبوة في جنوب
اليمن كرئيس لجهاز األمن القومي الجديد.
) (38ففي رومانيا كان التحول الديمقراطي نتيجة لثورة شعبية نجحت في اإلطاحة بالديكتاتور ،ولذلك فإن القوى الثورية الديمقراطية كانت تمتلك
القوة لفرض عملية التحول وإعادة الهيكلة ،في حين في البرازيل كان التحول نتيجة لتفاهمات سياسية مع الجيش والذي كان يمسك لفترة طويلة
بالسلطة ،األمر الذي زاد من صعوبة العملية وأبطأ من سيرها ،لذلك ومن خالل التجربتين يمكن استشراف بعض مالمح عملية إعادة هيكلة األجهزة
األمنية في سورية في ظل الخيارين املتاحين ،وهما إما نجاح الثورة وقيادة العملية من قبل القوى الثورية بالكامل وهنا ستكون تجربة رومانيا هي
األقرب ،أو بقاء بشار األسد وبعض رموز نظامه على األقل في الفترة االنتقالية وهنا ستكون العملية بقيادة مشتركة والنموذج البرازيلي هو األقرب
لسورية.
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الروماني) ،والذي يكرس عبادة شخص الديكتاتور ،نيكوالي تشاوشسكو .وكما هو الحال في جميع
األنظمة الديكتاتورية ،كانت جهاز املخابرات الرومانية وجهاز أمن الدولة األداة األساسية للنظام
ً
في الحفاظ على السلطة ،كما شكل جهاز الشرطة السياسية األداة األكثر قمعا في يد تشاوشسكو،
والذي استخدمها بال رحمة لفرض حكمه باإلكراه على املجتمع وقمع معارضيه(.)39
في ظل تلك الظروف ومع بداية انهيار املنظومة الشيوعية في العالم كان السخط االجتماعي
والسيا�سي في رومانيا على تشاوشسكو والشيوعية في أوجه ،األمر الذي أدى إلى اندالع ثورة جماعية
في ديسمبر  1989أطاحت بحكم تشاوشسكو الذي تم إعدامه بعد محاكمة سريعة ،وشكلت بداية
التحول الديمقراطي في رومانيا.
ً
بعد إعدام تشاوشسكو فورا تم استهداف أجهزته القمعية ،والتي كانت تمثل بالنسبة للشعب
ً
الروماني رمزا للحقبة الشيوعية ،حيث تمت مداهمة مقراتها بواسطة الجيش واعتقال قادتها
الكبار وتقديمهم للمحاكمات وإدانتهم ،كما تم إخضاع كامل األجهزة األمنية لقيادة الجيش
ً
والتحفظ على جميع وثائقها ،وكان هذا اإلجراء ضروري جدا في وقتها كون تلك األجهزة كانت موالية
للنظام الشيوعي وبدون السيطرة عليها ال يمكن تغيير النظام ،ولوال تلك السيطرة كان من السهل
أن تنزلق رومانيا إلى حرب أهلية بين الفصائل الشيوعية ومؤيدي الديمقراطية ،وبالرغم من عدم
ً
ً
حدوث الحرب األهلية فإن التغيير في رومانيا لم يكن سلسا أو ناتجا عن عملية تفاوض بين الحرس
القديم لتشاوشسكو وأنصار الديمقراطية ،وإنما عبر تحرك شعبي أودى بحياة الكثير من الطالب
واملثقفين والعمال ،وهذا ما فرضته طبيعة النظام الديكتاتوري وغياب املجتمع املدني واملؤسسات
الدستورية والسياسية وانعدام سيادة القانون(.)40
بدأت عملية هيكلة األجهزة األمنية في رومانيا بإصدار قانون األمن القومي في العام  ،1991والذي
أعطى للحكومة الحق في اإلشراف على جميع األنشطة املتعلقة باألمن القومي بما فيها أنشطة
املخابرات وجميع األجهزة األمنية ،ولكن إعادة بناء أجهزة استخباراتية جديدة على أسس قانونية
وإخضاعها لرقابة ديمقراطية كان عملية إشكالية في بلد غضب الجماهير فيه على أجهزة األمن
ً
السابقة كان هائال( ،)41لذلك فخالل فترة الثورة وغالبية املرحلة االنتقالية كانت أجهزة االستخبارات
مجمدة وموضوعة تحت سيطرة الجيش ،ولم تكن الحكومة االنتقالية راغبة في التعاطي بشأنها،
ً
ولكن بسبب مجموعة من األحداث الداخلية والخارجية والتي شكلت تهديدا لألمن القومي اعتبرت
ً
الحكومة أن إنشاء جهاز جديد للمخابرات بات ضروريا ،ولكي تتجنب إمكانية تركز السلطة في
(39) Barbara Geddes would describe the Romanian case as “personalist.” See Barbara Geddes, Paradigms and Sand Castles:
Theory Building and Research Design in Comparative Politics (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2003): 50-87.

(40) Securitate personnel earned higher salaries as compared with other military/police employers, had better living standards and
also enjoyed the possibility to travel abroad. See http://www.free-definition.com/Securitate.html.

(41) Bianca Guruita, “The Shadow of Securitate. Leaked Files and Political Machination Mark Romania’s Struggle to Open its
Secret Police Archives,” at: http://archive.tol.cz/transitions/sep98/thshadow.htm
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يد جهاز واحد األمر الذي قد يؤدي إلى تغول ذلك الجهاز على الحكومة ،فقد قررت الحكومة
الرومانية تجزئة جهاز االستخبارات إلى مجموعة من األجهزة ،وعلى هذا األساس تم تقسيمها كما
ورد في الفقرة ( )15من قانون األمن القومي للعام  1991بحسب السلطة التي تتبع لها إلى(:)42
 .1املخابرات املستقلة ،وتتألف من:
املخابرات الرومانية :وهو الجهاز املسؤول عن جمع املعلومات املتعلقة باألمن
القومي الروماني ،وتحليل جميع البيانات حول التهديدات املحتملة لألمن الداخلي
والخارجي ،كما يحق لها التدخل في عمليات مكافحة اإلرهاب بالتعاون مع مخابرات
الجيش والقضاء ،وقد تم تأسيسها ووضع اإلطار القانوني الناظم لعملها بموجب
القانون رقم  14لعام .1992
جهاز املخابرات الخارجية :وهو الجهاز املسؤول عن أنشطة املخابرات الخارجية في
إطار حماية األمن القومي لرومانيا ،وحماية مواطنيها في الخارج.
جهاز الحرس الوطني :وهو إدارة عسكرية مستقلة مسؤولة عن حماية الرئيس
ومسؤولي الدولة وقادة األحزاب السياسية والدبلوماسيين األجانب.
جهاز أمن االتصاالت :وأن�سئ في العام  1993بموجب القرار الحكومي( ،)229وهو
مسؤول عن تأمين حماية االتصاالت الحكومية والعسكرية ،وتشفير اتصاالت
املخابرات الوطنية ،باإلضافة إلى ذلك يتولى هذا الجهاز اإلشراف على عمل العمالء
السريين التابعين للمخابرات.
 .2أجهزة املخابرات التابعة لوزارة الدفاع ( ،)43وتتألف من:
مديرية املعلومات العسكرية :وهي جهاز استخبارات تابع لوزارة الدفاع مسؤول عن
جمع وتحليل البيانات العسكرية املحلية والخارجية واملتعلقة باألمن القومي ،كما
تقع على عاتقه مهمة حماية أمن املعلومات العسكرية والتشفير وتأمين املعلومات
الجغرافية التي يحتاجها الجيش.
مديرية االستخبارات والتمثيل العسكري :وهي جهاز يختص بمراقبة نشاط أجهزة
املخابرات األجنبية.
(42) Chris D. Ivanes, “Romania: A Kidnapped Revolution and the History of a Pseudo-Transition,” available at http://www.arts.
monash.edu.au/eras/edition_2/ivanes.htm.

(43) Károly F. Szabó, “Parliamentary Overview of Intelligence Services in Romania, ” presented at a conference of the Geneva
Centre for Democratic Control of Armed Forces, October 2002; http://www.dcaf.ch/news/Intelligence%20Oversight_051002/
ws_papers/Szabo.pdf
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مديرية األمن العسكري :وهي جهاز يختص بمكافحة التجسس داخل الجيش.
هيكلة نظام االستخبارات وعقباتها :في أعقاب الحرب الباردة ،كان على رومانيا أن تعيد هيكلة
وضبط أجهزتها االستخباراتية ملواجهة طيف واسع من التهديدات األمنية من جهة ،وملقاربة عمل
تلك ألجهزة للمبادئ الديمقراطية الجديدة للدولة من جهة أخرى ،لذلك كان البد من إطالق
عملية إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات األمنية واألشخاص العاملين بها واستراتيجيات عملها
وعقيدتها ،وما زاد من ضرورات هذه العملية كان النقد اإلعالمي املستمر لتلك األجهزة والضغط
الشعبي املوازي ،باإلضافة للحاجة لتلبية متطلبات وشروط االنضمام لالتحاد األوروبي وحلف
شمال األطل�سي (الناتو)(.)44
ً
ً
لم تكن عملية إعادة الهيكلة في رومانيا سهلة أو قصيرة ،وإنما كانت عملية استغرقت وقتا طويال
وواجهتها الكثير من العقبات داخل األجهزة األمنية ،والتي كان البد من التغلب عليها كشرط لنجاح
ً
ً
عملية إعادة الهيكلة ،ولكن الزخم اإلعالمي الهائل والداعم للعملية لعب دورا كبيرا في التغلب
على تلك العقبات .أول تلك العقبات التي واجهت رومانيا خالل عملية إعادة هيكلة املؤسسات
االستخباراتية كان اإلرث الثقيل لتلك األجهزة في الحقبة الشيوعية ،حيث كان العديد من
القيادات األمنية السابقة يقاومون التغيير الحاصل ،ويحاولون الحفاظ على مواقعهم مستغلين
في ذلك انشغال الحكومة وإهمالها ملف إعادة هيكلة األجهزة األمنية في بداية املرحلة االنتقالية،
وبالفعل نجح عدد منهم في إخفاء امللفات التي تشكل أدلة يمكن أن تدينهم بارتكاب مخالفات
وجرائم في الحقبة الشيوعية ،األمر الذي أدى إلى استمرارهم في مواقعهم وبالتالي استمرار األجهزة
األمنية بالعمل باألساليب والعقلية الشيوعية ذاتها ،ولذلك فقد استمرت حالة انعدام الثقة
من قبل الشعب باملؤسسات األمنية ،وسادت حالة تخوف من إمكانية استنساخ مؤسسات
العهد الشيوعي ،باإلضافة لذلك فقد شكل استمرار ضباط سابقين في الخدمة داخل املخابرات
الرومانية عقبة في وجه انضمام رومانيا الكامل إلى حلف شمال األطل�سي (الناتو) كونهم يشكلون
ً
ً
خطرا محتمال على سرية أعمال الناتو بالنسبة لباقي األعضاء ،لذلك وبنتيجة الضغط الشعبي
وضغط الناتو عمدت الحكومة الرومانية إلى اتباع خطة تدريجية للتخلص من ضباط وأفراد
الحقبة الشيوعية في األجهزة األمنية الجديدة تقوم على التسريح الجزئي والتقاعد املبكر ملن بقي
لهم سنتان أو سنة في الخدمة.
ولكن تسريح الضباط السابقين خلق العقبة الثانية أمام عملية إعادة هيكلة األجهزة األمنية
وهي قلة الخبرات األمنية وافتقاراألجهزة األمنية الجديدة لألشخاص املدربين واألكفاء من ذوي
الخلفية األمنية ،مما دفع الحكومة إلى االستعانة بضباط سابقين من الحقبة الشيوعية والتعاقد
(44) Kieran Williams and Dennis Deletant, Security Intelligence Services in New Democracies: The Czech Republic, Slovakia
and Romania, (London: Palgrave, 2001),p: 220.
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معهم بصفة مدربين وخبراء ،األمر الذي أدى إلى انتقال العقلية القديمة في العمل إلى املتطوعين
الجدد.
تمثلت العقبة الثالثة في عزوف الشباب عن التطوع في األجهزة األمنية الجديدة ،وذلك بسبب
الصورة الذهنية السائدة حول ما�سي تلك األجهزة ،ولذلك سعت الحكومة لسد فراغ املتطوعين
لتنظيم حملة إعالمية تركز على جذب املجتمع املدني للتطوع في األجهزة األمنية الجديدة ،وبخاصة
ً
ً
الخريجين الجامعيين الجدد والذين يكونون عادة أكثر انفتاحا على عملية اإلصالح في تلك األجهزة،
وتم االعتماد على املعايير األوروبية األطلسية للتدريب ،ولكن وبرغم تلك الحملة فإن عملية
التجنيد لم تحقق أهدافها.
ولحل مشكلتي انعدام الثقة باألجهزة األمنية وانعدام الخبرة لدى منتسبيها الجدد ،لجأت الحكومة
إلى إنشاء األكاديمية الوطنية لالستخبارات ،والتي تم االعتماد فيها على مدربين أجانب من حلف
شمال األطل�سي ،كما تم في العام  2002إنشاء كلية األمن الوطني ،والتي تقدم دورات حول التعامل
مع اإلشكاليات األمنية للبرملانيين واملجتمع املدني والصحفيين وجميع املهتمين في الشؤون األمنية،
وذلك لتغيير الصورة الذهنية لديهم حول األجهزة األمنية(.)45
دور اإلعالم في إعادة هيكلة األجهزة األمنية الرومانية
ً
ً
لعب اإلعالم في رومانيا دورا مفصليا في عملية حشد الرأي العام لتغطية عملية إعادة هيكلة
األجهزة األمنية ،والنقد املستمر لتباطؤ الحكومة فيها بل كان له ٌ
دور في توجيه بعض مراحلها،
ويمكن إجمال النقاط الرئيسة للدور الذي لعبه اإلعالم بالنقاط التالية:
•

•

شنت وسائل اإلعالم بالتعاون مع الحكومات الغربية واملنظمات غير الحكومية حملة
انتقادات واسعة حول العدد الكبير من أجهزة املخابرات والعدد الكبير ألفرادها وطالبت
بتقليل عددها ،ونتيجة لهذا الضغط تم تخفيض عدد وكاالت االستخبارات من تسعة إلى
ستة أجهزة في العام .1990
ً ً
لعبت وسائل اإلعالم دورا كبيرا في الرقابة على أجهزة املخابرات ،وباألخص حول ممارساتها
املشابهة للممارسات الشيوعية ،ومحاوالتها للتدخل في الحياة السياسية ،كما ركزت جهودها
على كشف قضايا الفساد والجريمة املنظمة املتورطة فيها أجهزة األمن ،واستجابة لذلك
بدأت لجان برملانية خاصة تحقيقات في جرائم األجهزة األمنية تمخض عنها تسريح ومحاسبة
العديد من القيادات األمنية.

•

انتقادها املستمر الستمرار عدد من ضباط الحقبة الشيوعية في مناصب رئيسة داخل
(45) Ibid, pp: 221-222.
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األجهزة األمنية ،واألداء البطيء للحكومة فيما يخص تنظيف األجهزة األمنية منهم ،وفي
العام  2002قامت إحدى الصحف املطبوعة بإعداد قائمة كاملة بأسماء ضباط الحقبة
الشيوعية ممن ال يزالون في الخدمة ،األمر الذي أثر على انضمام رومانيا إلى حلف شمال
األطل�سي وتسبب بضغط من الحلف على الحكومة لتسريح هؤالء الضباط.
•

دعم اإلعالم الروماني مبادرة تسمح للمواطنين بالوصول إلى ملفاتهم األمنية لدى أجهزة
املخابرات في الحقبة الشيوعية والتي ال تؤثر على األمن القومي ،وقد أصبحت تلك املبادرة
ً
قانونا في العام  1998يسمح باالطالع على امللفات األمنية للعهد السابق ،مما عزز الشفافية
وسمح بالتعرف على ما�سي بعض السياسيين الحاليين ومدى تورطهم في نشاطات الحقبة
الشيوعية(.)46

البرازيل( :اإلدارة املشتركة)
كان التحول الديمقراطي في البرازيل نتيجة التفاوض بين النخب السياسية في عام  1985ولم يكن
نتيجة النتصار ثورة أطاحت بالنظام السابق وكامل رموزه ،وهذا ما يجعل من تجربة البرازيل
ً
ً
نموذجا مقاربا مع ما يحاول املجتمع الدولي من تكريسه عبر "سيناريو للحل السيا�سي في سورية،
وإمكانية بقاء بشار األسد في املرحلة االنتقالية ومشاركة مسؤولي نظامه في عملية التحول
الديمقراطي".
شكل وجود عناصر النظام السابق في البرازيل وعلى رأسهم الجيش كشريك في عملية التحول
ً
الديمقراطي عموما أكبر عقبات هذه العملية وبخاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة أجهزة األمن،
ً
مما جعلها عملية شاقة استغرقت ما يزيد عن العشرين عاما لتكتمل ،فنتيجة لعدم تيقنها من
ً
قوتها في عالقتها مع كل من الجيش والقوى السياسية األخرى ،جعلت الحكومة الجيش جزءا من
ً
تحالفها السيا�سي ،وكان الجيش مستعدا لهذا التوافق ،وكانت الحكومات املنتخبة األولى حذرة في
ً
اتخاذ إجراءات وخطوات ضد الجيش ،ولم يفعلوا شيئا لوضع املؤسسة العسكرية تحت سيطرة
املؤسسات املدنية ،فعلى سبيل املثال خالل حكم الرئيس سارني ( ،)1990-1985كان ضباط
ً
أعضاء في مجلس الوزراء( .)47كما ترك دستور  1988املؤسسة العسكرية
الجيش العاملون مازالوا
ً
ً
()48
على حالها تقريبا ،ولم يمس أيا من امتيازاتها  ،حيث تنص املادة  142من دستور  ،1988على أن
"هدف القوات املسلحة الدفاع عن الوطن ،وضمان السلطات القائمة بموجب الدستور" .وهذا
ً
هو أساسا الدور نفسه الذي لعبته القوات املسلحة منذ تأسيس الجمهورية في عام .)49(1891
(46) Eugen Tomiuc, “Romania: Authorities to Screen Officers Likely to Work with NATO Secrets,” available at
https://goo.gl/XahoiX

(47) UNDP, The Political Economy of Transition: Comparative experiences, PP:29-31.
(48) Bruneau, Thomas C., Civil-Military Relations in Latin America, PP: 125-126.
(49) Ibid,pp:126-130.
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وذلك ما دعا بعض املراقبين لالدعاء بوجود عسكرة متزايدة داخل الفضاء املدني العام(.)50
وباملثل ،لم تتقلص هياكل القوات املسلحة بإنشاء وزارة الدفاع عام  1999وتعيين سيا�سي مدني
ً
ً
وزيرا للدفاع .كما أن استبدال مجلس األمن القومي بمجلس الدفاع الوطني لم يؤثر كثيرا؛ حيث
ظل مجرد جهاز استشاري .وبالتالي خرجت القوات املسلحة خالل الفترة االنتقالية ساملة ،وبدأ
برنامج تحديث القوات املسلحة مع بداية النظام املدني ،فقد ضغطت القوات املسلحة على نحو
فاعل في الجمعية التأسيسية ،وازدادت شهرتهم وهيبتهم ومكانتهم بسبب اعتماد الرئيس سارني
عليهم للحصول على الدعم ألنه ذو قاعدة سياسية ضئيلة ،وبالتالي فقد بقيت القوات املسلحة في
مركز السلطة في الواقع أو من حيث الدستور( .)51وحتى اآلن ،ما زال الجيش يتمتع باختصاصات
ً
مميزة ،حتى بالنسبة لجرائم القانون العام ،وحتى اآلن أيضا ،استفاد الجيش من تصور راسخ في
ً
ذهن املواطنين أنه أقل فسادا من الشرطة ،مما ساعد على تعزيز نفوذه(.)52
وكما هو الحال في جميع األنظمة االنقالبية العسكرية ذات الطابع االستبدادي ،شكلت أجهزة
االستخبارات في البرازيل أداة مباشرة بيد الجيش لقمع املجتمع ،وعلى رأسها كان جهاز األمن
الوطني في البرازيل ،وهو الجهاز الذي كان فاتحة إنجازات االنقالب العسكري في العام 1974
ً
حيث تم إنشاء هذا الجهاز بعد االنقالب بثالثة أشهر فقط( ،)53وتم منحه صالحيات موسعة جدا
وإطالق يده في القمع واالعتقال بحجة محاربة خطر الشيوعية ،وعلى هذا األساس تم قمع أي
صوت معارض للديكتاتورية ،وقد تغول هذا الجهاز نتيجة الصالحيات املطلقة املمنوحة له لدرجة
أن الجنرال )كوتوه سيلفا( والذي أصدر تشريع تشكيل جهاز األمن الوطني صرح في وقت الحق بأنه
ً
"قد خلق وحشا"(.)54
ً
بدأت محاولة اإلصالح الفعلي ألجهزة املخابرات البرازيلية في عهد الرئيس األول املنتخب شرعيا،
كولور دي ميلو في العام  ،1990والذي حل جهاز األمن الوطني �سيء السمعة ،ولكنه دفع ثمن
ذلك ،حيث تمت اإلطاحة به في العام  1992بعد مظاهرات شعبية على خلفية قضايا فساد تدور
ً
الشبهات حول تدبير الجيش لها ،حيث كان الجيش ال يزال يمسك بزمام السلطة مستفيدا من
ضعف الكونغرس البرازيلي وعدم قدرته على فرض سلطته على الجيش واألجهزة األمنية ،باإلضافة
النشغاله بعملية التنمية االقتصادية ومحاربة الفقر ،والتي شكلت أولوية في مقابل عملية إعادة
الهيكلة لألجهزة األمنية ،لذلك فقد استغرقت االنطالقة الحقيقية إلعادة الهيكلة تسع سنوات من
التخبط والفو�سى حتى العام  ،1999حيث كانت بداية املرحلة األولى ،وهي :مرحلة البناء التشريعي
(50) UNDP, The Political Economy of Transition: Comparative experiences, Op cit., PP: 32-33

) (51د .عالء الدين عرفات ،النماذج والدروس :العالقات املدنية والعسكرية ،مساهمة في وضع نموذج مصري ،املركز العربي للبحوث والدراسات،
 7نيسان  .2016متوافر على الرابط .http://www.acrseg.org/40087
) (52املرجع السابق.

(53) Alfred Stepan, Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone (Princeton: Princeton University Press, 1988),p: 16.
(54) Ibid.,p: 28.
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والذي تم في العام  1999إصدار القانون رقم ( )9883والقا�سي بإحداث جهاز املخابرات البرازيلية،
والذي استتبع في شهر مايو  2000بالقانون ( )3448والذي وضع النظام الفرعي لجهاز املخابرات
الوطنية ،ومن ثم القانون  3505في يوليو  2000والذي أحدث جهاز أمن املعلومات ،والقانون رقم
( )3695في ديسمبر والذي أسس ملباحث أمن الدولة ،ووضع األساس القانوني إلنشاء املخابرات
العسكرية التابعة لوزارة الدفاع(.)55
أما املرحلة الثانية فتمثلت ببناء النظام الرقابي وفي سبيل ذلك ،شكل الكونغرس البرازيلي في
 21نوفمبر  2000اللجنة املشتركة للرقابة على أنشطة املخابرات ،ولكن بسبب تعطيل الجيش
والنواب العسكريين في الكونغرس فإن تلك اللجنة لم تستكمل تشريعاتها واختصاصاتها ولم
ً
ّ
تفعل حتى ديسمبر  .)56(2006كما تم أيضا تشكيل لجان رقابية على عمل أجهزة االستخبارات
لدى السلطة التنفيذية ،حيث تم إنشاء "األمانة العامة للرقابة الداخلية" في رئاسة الجمهورية،
ً
والتي تشرف على ميزانية وعمل جهاز األمن الرئا�سي ،كما تم أيضا وعلى مستوى السلطة القضائية
تشكيل "محكمة الحسابات الوطنية" والتي تقع ميزانية األجهزة األمنية تحت رقابتها( ،)57وبذلك
أصبحت السلطات الثالث في البرازيل تمتلك أدوات رقابية على عمل األجهزة األمنية وميزانيتها
وإن كانت قوتها الرقابية متفاوتة ،ويمكن ترتيب القوة الرقابية للسلطات الثالث على أجهزة
االستخبارات بالشكل التالي :السلطة التنفيذية :قوية ،السلطة التشريعية :منخفضة ،السلطة
القضائية :متوسطة(.)58
ً
واملرحلة الثالثة كانت مرحلة تقنية ،كانت عملية بناء نظام االستخبارات خليطا بين النظامين
األمريكي والكندي .فمن ناحية عدد األجهزة األمنية وتقسيمها واختصاصاتها تم استلهام التجربة
ً
ً
األمريكية ،حيث تم إنشاء ثالثة عشر فرعا استخباراتيا تتبع لثالثة أجهزة رئيسية ،وهي املخابرات
البرازيلية والشرطة االتحادية ومخابرات القوات املسلحة بجيوشها الثالثة( .)59أما من ناحية
السلطة املرجعية لتلك األجهزة فقد تم استلهام التجربة الكندية ،بحيث تم إخضاع أجهزة
االستخبارات البرازيلية بشقيها املدني والعسكري إلى هيئة واحدة تكون مسؤولة عن تنسيق
نشاطاتها واإلشراف عليها ،وهي "إدارة املخابرات العامة"(.)60
ولعل من أبرز العقبات التي واجهت إعادة هيكلة األجهزة األمنية في البرازيل منذ بدايتها في
منتصف التسعينيات كانت تتمركز حول ممانعة ضباط الجيش واملخابرات لتلك العملية،
(55) Thomas Bruneau and Steven Boraz, Reforming Intelligence: Obstacles to Democratic Control and Effectiveness (Austin:
University of Texas Press, 2007),pp: 1-26.

(56) Ibid,p:16.
(57) Marco Cepik, “Political Regime and Intelligence in Brazil: structural change and democratic control ,July 2006, chapter
25,p:6.

(58) Ibid,pp:7-8.
(59) Thomas Bruneau and Steven Boraz, op. cit, p:28.
(60) Celso Lafter, “Brazilian International Identity and Foreign Policy: Past, Present, and Future,” Daedalus, Spring 2008,p: 231
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ومحاولة إفراغ التشريعات الجديدة املنظمة لعملية إعادة الهيكلة من مفاعيلها ،وتحويلها إلى
مجرد حبر على ورق .باإلضافة إلى انشغال األحزاب والكونغرس بعملية النهضة االقتصادية
ومحاربة الفقر ،حيث كانت هي األولوية ،ولم تكن هناك رغبة في التعاطي املباشر بموضوع إعادة
ً
هيكلة األجهزة األمنية خشية الصدام مع الجيش ،والذي كان شريكا للمدنيين في الحكم .ناهيك
عن النظرة السلبية لدى املواطنين حول األجهزة األمنية املتمثلة بجهاز األمن الوطني ومخابرات
ً
ً
غطاء شعبيا لعملية
الجيش ،وحالة الخوف من تكرار التجربة مع األجهزة الجديدة ،لم يوفر
ً
ً
إعادة الهيكلة ،ولذلك عقدت الحكومة في نوفمبر  2002مؤتمرا جماهيريا تحت عنوان "املشاركة
ً
من أجل السيادة والديمقراطية" ،وتم الحشد له إعالميا بشكل كبير لجمع التأييد الشعبي حول
عملية التحول الديمقراطي وإعادة هيكلة األجهزة األمنية ،كما عقدت املخابرات البرازيلية بذاتها
مؤتمرين دوليين في العامين  2007-2006استضافت فيهما أكثر من  500شخصية عاملية مختصة
في الشؤون األمنية ،صاحبها حملة إعالمية كبيرة لتوعية الشعب البرازيلي حول أهمية أجهزة
املخابرات في الدول الديمقراطية(.)61
بالرغم من تلك العقبات التي اعترت إعادة هيكلة أجهزة األمن في البرازيل ،والتي جعلت من تلك
العملية شاقة وطويلة ،إال أن البرازيل في نهاية املطاف نجحت في تعزيز الديمقراطية وإجراء
إصالحات شاملة في نظامها االستخباراتي من حيث البنية التشريعية والقانونية الناظمة لعملها،
وبناء هياكل جديدة لها وإخضاعها لرقابة املؤسسات املدنية ،بحيث أصبحت تلك املؤسسات
شفافة وتؤدي عملها بالشكل الصحيح في حماية أمن الدولة واملواطنين.

المبحث الثالث :دور الرقابة البرلمانية في بناء حكم رشيد للقطاع األمني
يشكل الحكم الرشيد لقطاع األمن املستوى املعياري الذي يحدد كيف ينبغي أن يعمل قطاع
األمن في ظل الديمقراطية ،فتحقيق املساءلة والشفافية والكفاءة والفعالية مؤشرات كاملة
ملدى نجاح عملية بناء هذا القطاع ،وإن أحد أهم أهداف العملية اإلصالحية لقطاع األمن هو
ترسيخ الحكم الرشيد فيه ،فاإلصالح هو عملية سياسية وتقنية تهدف إلى تحسين أمن الدولة
واملواطنين عبر زيادة الكفاءة واملساءلة في عملية توفير األمن وإدارته واإلشراف عليه ضمن أطر
رقابة مدنية ديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق االنسان ،وسنركز في هذا املبحث حول
عدد من العوامل التي تساهم في بناء حكم رشيد لقطاع األمن وتتمثل في الرقابة البرملانية واملالية
وقوننة الوصول إلى املعلومات باإلضافة إلى دور ومسؤولية كل من البرملانات والشرطة في الحكم
الرشيد لقطاع األمن.
(61) Ibid,pp:232-236 .
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ً
ً
أضحت الرقابة البرملانية عنصرا رئيسيا في ضمان اتساق حركية القطاع األمني وتوافقه مع
املسار الديمقراطي من جهة ،وللتأكيد املستمر على مدى قدرة هذا القطاع في االستجابة املبتكرة
للمهددات األمنية ،ولعل الوظيفة األكثر أولوية أمام البرملانات حول القدرة على إحداث التغير في
ً
ً
مفهوم األمن وطبيعة أطرافه ،إذ تغيرت األوضاع واملهددات األمنية العاملية تغيرا جذريا على مدار
ً
العقد املا�سي ،فبينما زالت بعض األخطار حلت محلها تحديات جديدة وهائلة ،وهو ما يدعو دوما
أفكار جديدة بشأن مفاهيم األمن والسالم والصراعات ،كما يصاحب التحول
إلى ضرورة تبني
ٍ
من "أمن الدولة" إلى "أمن اإلنسان" توسيع نطاق األمن بما يتعدى مجرد االعتبارات العسكرية،
فهناك إجماع متزايد على ضرورة تناول القضايا األمنية بصورة شاملة وذلك من خالل أخذ
الجوانب غير العسكرية مثل األخطار السياسية (عدم االستقرار السيا�سي املحلي ،فشل النظم
أو الحكومات ،اإلرهاب ،انتهاك حقوق االنسان)؛ األخطار االقتصادية ( كالفقر وتزايد الهوة بين
الطبقات الغنية والفقيرة والكساد والقرصنة...إلخ)؛ األخطار االجتماعية (كالصراعات العرقية
والطائفية ،الجريمة املنظمة ،االتجار باملخدرات عبر الحدود القومية ،التضخم السكاني،
الهجرات الجماعية ...إلخ)(.)62
هناك اعتقاد سائد بأن السياسات األمنية هي املهمة "الطبيعية" التي يجب أن تتفرد بها السلطة
التنفيذية ،وذلك بالنظر إلى ما لديها من املعرفة الالزمة والقدرة على التصرف بسرعة ،فالبعض
يميل إلى االعتقاد بأن البرملان ليس هو املؤسسة املناسبة للتعامل مع القضايا األمنية وال سيما
في ظل طول اإلجراءات البرملانية وافتقار البرملان إلى الخبرة واملعلومات الالزمة للقيام بهذه املهمة،
غير أنه ومثلما هو الحال في السياسات العامة ككل ،فإن البرملان مكلف بمراجعة أعمال السلطة
التنفيذية ومراقبتها في مجال السياسات األمنية ،وثمة أربعة أمور على األقل تؤكد أهمية الرقابة
البرملانية على الشؤون األمنية ،وهي كما يلي(:)63
 .1الرقابة البرملانية حجر الزاوية ملنع ظهور الحكم االستبدادي؛
 .2أساس شرعية الرقابة البرملانية على األمن" :ال ضرائب من دون تمثيل"؛
 .3ضرورة وضع مقاييس قانونية للشؤون األمنية؛
 .4الرقابة البرملانية جسر للتواصل مع الرأي العام.
وعلى الرغم من اختالف األنظمة السياسية من دولة ألخرى ،تضطلع البرملانات بشكل عام بخمس
مهام رئيسة تؤثر عبرها على الحكم الرشيد لقطاع األمن مبينة بالشكل أدناه:
) (62الرقابة البرملانية على الدفاع واألمن :املبادئ واآلليات واملمارسات ،دليل عملي للبرملانيين صادر عن االتحاد البرملاني الدولي ومركز جنيف للرقابة
الديمقراطية على القوات املسلحة ،عام  ،2003ص.)9-7( :
) (63املرجع نفسه ص .11
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فإذا استعرضنا أهم املهام التشريعية التي بموجبها
تستطيع البرملانات القيام بأدوار رئيسية في إرساء
دعائم الحكم الرشيد لقطاع األمن ،فإنها تكمن في
إعداد إطار العمل القانوني لقطاع األمن واإلشراف
عليه ،وأن يشمل هذا اإلطار الخصائص التالية(:)64
 .1دقة اإلطار وعالنية والية قطاع األمن
وصالحياته القانونية وتنظيمه وطريقة عمله.
 .2مساءلة قطاع األمن من خالل الرقابة املدنية
الديمقراطية ضمن إطار عمل يحمي السرية.
 .3محدودية أنظمة القطاع الفرعية ،ويأذن بها القانون وتبقى ضمن حدوده.
 .4عدم مخالفة القانون خالل القرار أو التنفيذ.
 .5تطابق اإلطار مع القانون والقواعد واملعايير الدولية بما في ذلك حماية حقوق اإلنسان
واملساواة الدينية والنوع االجتماعي.
كما يستطيع البرملان تحسين األداء األمني عبر استخدام صالحياته على مستوى املوارد املرصودة
لألمن في املوازنة أو التحقق فيه أو إلغائه أو تغييره ،كما يستطيع الرفض أو املوافقة على طلبات
التمويل الخاصة واملوازنات اإلضافية لتحديد توجهات عملية توفير األمن وإدارته والرقابة عليه
وأولوياتها ،وتشمل العوامل املؤثرة في السلطة البرملانية ما يلي:
 .1كمية املعلومات املتوفرة للبرملانيين وفهمهم للمسائل األمنية وخبرتهم فيها.
 .2مستوى التفاصيل الواردة في املوازنة وما إذا كانت البينات مجزأة.
 .3نوعية اإلدارة املالية العامة ،بما في ذلك كفاءة السلطات املالية العامة.
وتستطيع البرملانات دعم إصالح قطاع األمن عبر طرق عدة نذكر منها(:)65
 .1ترسيخ امللكية الوطنية ،إذ يتطلب اإلصالح ملكية وطنية متينة ،وهذا يعني عادة أن السلطة
ً
ً
التشريعية تلعب دورا رئيسا في تطوير نهج اإلصالح وعبر دراسة سياساته التنفيذية.
) (64املرجع نفسه ،ص .13
) (65وثيقة حول املعلومات األساسية عن إصالح القطاع األمني :البرملانات :األدوار واملسؤوليات في الحكم الرشيد لقطاع األمن ،صادرة عن مركز
لتطوير القطاع األمني وسيادة القانون  ،DCAFمتوفرة على الرابطwww.ssrbackgrounders.org :
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 .تطوير رؤية وطنية لألمن وتحديد أطر عمل قانونية سليمة.
ً
 .3توفير نهج أكثر تجاوبا وشمولية يعكس احتياجات الشرائح كافة.
 .4ضمان إدارة عامة مالية أفضل.
يستعرض الجدول أدناه هيكلية اللجان البرملانية أو الهيئات البرملانية األخرى التي تضطلع بممارسة
الرقابة املالية( ،)66مع العلم أن الصالحية التي يملكها البرملان تختلف من نظام آلخر فهي :صالحيات
غير محدودة كما في السويد التي يمتلك برملانها الحق في تعديل بنود املوازنة بما فيها البنود املتصلة
بقطاعي األمن والدفاع ،وتستطيع البرملانات تعديل البنود حتى لو تمخض هذا التعديل عن زيادة
مبلغ النفقات أو إدخال بنود جديدة على املوازنة؛ كما يوجد صالحيات مقيدة كما في سويسرا
وإسبانيا التي تستطيع برملاناتها إدخال التعديالت على املوازنة ولكنها ال تملك تعديل املبلغ الكلي
املرصود للنفقات فيها؛ باإلضافة إلى الصالحيات املحدودة كما في بريطانيا وكندا إذ ال تستطيع
البرملانات إال تقليص النفقات املرصودة في املوازنة.

) (66لينا أندرسون ":مفاهيم الرقابة املالية في القطاع األمني واألطراف الرئيسية املشاركة فيها" ،منشور صادر عن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية
على القوات املسلحة ،2015 ،ص .40 -39
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مرحلة إعداد الموازنة وإقرارها
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مرحلة تنفيذ الموازنة

جدول رقم ( :)1إعداد املوازنة وإقرارها
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المبحث الرابع :دور المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي
وإعادة هيكلة األجهزة األمنية لدول ما بعد الصراع
يتسم مصطلح منظمات املجتمع املدني بميزة تتمثل باتساع نطاقه وإيجابية معناه ،لكن اتساع
ً
النطاق هذا يجعل املصطلح ملتبسا من ناحية استخدامه بين الشكل النظري والشكل املعياري،
ً
إذ ال يوجد تعريف متفق عليه للمجتمع املدني ،وخصوصا في إطار أثر املجتمع املدني على عملية
التحول الديمقراطي وتوازن السلطات والتحضر ،سواء على املستوى الوطني أم على مستوى
الحوكمة العاملية ،لكن جميع التعريفات تركز على نقطة واحدة مشتركة؛ هي أن املجتمع املدني
هو ميدان األنشطة التطوعية الجماعية التي تركز على املبادئ والقيم املشتركة (اإليثار والتطوع)،
والذي يلعب دور الوسيط بين األسرة والدولة ويتمتع باستقالل عنها( .)67ويعرف البنك الدولي
منظمات املجتمع املدني بأنها؛ "املنظمات غير الحكومية وغير الربحية الحاضرة في الحياة العامة،
واملعبرة عن مصالح وقيم أعضائها أو قيم أشخاص آخرين ً
بناء على اعتبارات أخالقية أو ثقافية أو
ً
سياسية أو علمية أو دينية أو إنسانية"( .)68كما يعرف املجتمع املدني أيضا بأنه؛ "مجموع املؤسسات
املدنية التي ال تمارس السلطة وال تتوخى الربح االقتصادي ،ولكن تسهم في صياغة القرارات خارج
ً
املؤسسة السياسية ،فاملجتمع املدني ينشط ويتطور طبقا ملنطق يختلف عن اآلليات التي تتحكم
في السوق أو في املمارسة املباشرة للسلطة السياسية"( .)69ويعتمد بعضهم معيار اإلرادة الحرة
لتعريف املجتمع املدني فيعرفه بــ"مجموع املبادرات التي تتم باإلرادة الحرة ألصحابها ،سواء أخذت
شكل حزب أم جمعية أم رابطة أ م غيرها ،وإنما املهم هو اإلرادة الحرة ألصحابها"( .)70وبشكل عام
يشمل مصطلح املجتمع املدني جملة واسعة من املنظمات ،وهي :املنظمات السكانية واملنظمات
الخيرية واملنظمات املبنية على العقائد والروابط املهنية والنقابات.
المطلب األول :المجتمع المدني والتحول الديمقراطي
إن أي دور فعال ملنظمات املجتمع املدني في عملية التحول الديمقراطي للمجتمع ،البد وأن
يصاحبه وربما يسبقه جهد لتحقيق تماسك وتكامل بين املجتمع املدني واملجتمع السيا�سي وإيجاد
مساحات مشتركة ،يمكن من خاللها تأهيل املواطن ليكون هو السند للنظام السيا�سي واالجتماعي
والثقافي واالقتصادي للدولة .حيث يذهب العديد من الباحثين إلى اعتبار مؤسسات املجتمع
املدني من أهم قنوات املشاركة الشعبية؛ فاملجتمع املدني كميدان للمنافسة بين مجموعات كبيرة
من الفئات ذات املصالح املتباينة ،يعمل على التنسيق بين تلك املصالح ،فيخلق منها قوة تكمل
(67) BLAND, D.I. 2001. ‘Patterns in Liberal Democratic Civil–Military Relations’. Armed Forces and Society. 27, 525–540.
) (68تعريف البنك الدولي ملنظمات املجتمع املدني ،للمزيد انظر الرابط التاليwww.worldbank.org/NGO :
) (69عطية األفندي ( ،)2006التنظيمات غير الحكومية (مدخل تنموي) ،ص.33:
) (70املرجع السابق.
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دور "األحزاب السياسية الديمقراطية" في رفع مستوى الفاعلية السياسية واملهارة لدى املواطنين،
وتعزيز أهمية الحقوق والواجبات في املواطنة الديمقراطية(.)71
ويمكن تركيز دور املجتمع املدني في التحول الديمقراطي بثالثة مستويات هي(:)72
 .1الدور التربوي والثقافي :عبر التدريب العملي على األسس الديمقراطية من خالل النظم
ً
الداخلية ملؤسسات املجتمع املدني .اعتمادا على أن التنشئة السياسية هي عملية تأهيلية
وتثقيفية باألساس فينبغي على منظمات املجتمع املدني أن تتحمل مسؤولية تنشئة أفرادها
على أسس الديمقراطية لكونها األقدر على القيام بالدور التثقيفي ،ولتمتعها بقدر كبير من
االستقاللية(.)73
 .2الدور التعبوي :والذي يتحقق من خالل توسيع آفاق املشاركة السياسية ،وتزويد املجتمع
بكوادر وقيادات سياسية واعدة ،فمع تنامي الوعي السيا�سي لألفراد تتصاعد الرغبة
لديهم للمشاركة في العمل السيا�سي أو التأثير فيه على أقل تقدير ،وهنا يتحقق املستوى
الثاني ملساهمة مؤسسات املجتمع املدني في البناء الديمقراطي عبر توسيع أنماط املشاركة
ً
السياسية للجماهير وتطويرها ،وأيضا تأهيل وتدريب قيادات سياسية جديدة تستطيع بها
كسر حالة احتكار ممارسة السياسة من قبل الفئة الحاكمة( ،)74ويمتد هذا الدور ليصبح
ً
مخزنا ال ينضب لتزويد املجتمع بالكفاءات السياسية
 .الدور الرقابي والنقدي :والذي تمارسه املنظمات للضغط على الحكومات إذا تجاوزت
صالحياتها بأي شكل من األشكال ،وهنا تقف مؤسسات املجتمع املدني لتمارس دور الرقيب
ً
على أعمال الحكومة ،وممثال لصوت القاعدة الشعبية للمنظمة ،والتي من املفترض أنها تعبر
عن املجتمع ككل ،وتنطلق مؤسسات املجتمع املدني لتوعية الناس بمخاطر املوقف على
الساحة السياسية وتداعياته املجتمعية ،وحشد قواهم الجمعية لتكون بمثابة حاجز الصد
الشعبي في مواجهة تجاوزات السلطة(.)75
وإذا تم تناول أدوارمنظمات املجتمع املدني في عملية التحول الديمقراطي ب�ضيء من التفصيل،
فيمكننا القول ،إن دور املجتمع املدني في تلك العملية يتمثل في نقاط عدة ،لعل أبرزها(:)76
(71) Barnes Catherine 2005, civil society roles in working with conflict and building peace (successful stories of civil societies),
London: lynne rienner, pp:7.

) (72إكـرام بدر الدين ( ،)1986الديمقراطية الليبرالية ونماذجها التطبيقية ،بيروت :دار الجوهرة للطباعة والنشر والتوزيع ،1986 ،ص .17
) (73أيمن السيد عبد الوهاب (« ،)2011املجتمع املدني املصري واالنتخابات :إشكاليات الدور »،األهرام الرقمي ،متوافر على الرابط التالي:
https//:goo.gl/cdTXMY
) (74املرجع السابق.
)(75إكـرام بدر الدين ( ،)1986مرجع سبق ذكره.
ً
) (76أحمد عبد الحليم أنيس وآخرون ( ،)2014ماهية دور املجتمع املدني في عمليات التحول الديمقراطي (جنوب أفريقيا نموذجا) ،ص.7 :
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•

نشر ثقافة حقوق اإلنسان في أوساط الجمهور ،والسعي الدائم للوصول بتلك الثقافة إلى
ً
الفئات األكثر تهميشا في املجتمع.

•

توعية املجتمع بمزايا نظام الحكم الديمقراطي ،ومخاطر البدائل على مستقبل الدولة
والنسيج واألمن االجتماعيين فيها ،ونشر ثقافة االنتخابات الدورية لقيادات املؤسسات
واملنظمات املختلفة .وفي هذا اإلطار يتوجب على منظمات املجتمع املدني أن تبدأ بنفسها
ً
في التشريع لتقاليد وممارسات ديمقراطية داخلها ،لتقدم نموذجا يحتذى به في هذا املجال.

•

نشر مبادئ الفصل بين السلطات ،والعمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون على طريق بناء
دولة القانون واملؤسسات.

•

نشر ثقافة التسامح وقبول اآلخر ،والتعددية السياسية والحزبية وأهمية التداول السلمي
للسلطة ،ومفاهيمها ومبادئها ،وتأصيلها في الثقافة املحلية ،وبيان أهميتها في الحفاظ على
السلم املجتمعي.

•

فضح املمارسات غير القانونية في مؤسسات الدولة ،كظواهر الفساد اإلداري واملالي والتعدي
على الحريات العامة ،املحسوبية ،االنحياز الحزبي ،تغول سلطة على أخرى ومحاولة نفيها أو
إقصائها لسلطة أخرى.

•

العمل على مناهضة ثقافة اإلقصاء والنفي وإلغاء اآلخر ،وتعزيز مفاهيم الوطنية وشروطها،
ً
وإزاحة الوالءات الحزبية التي تتعارض مع املصالح العليا للوطن جانبا ،على أال يترك لجهة
بعينها أن تحدد تلك املصالح(.)77

•

القيام بدور رقابي على االنتخابات التي تجري في البالد ،وتدريب املرشحين على قواعد
املمارسة الديمقراطية ،وتدريب مندوبيهم على آليات الرقابة خالل العملية االنتخابية.

•

تنظيم حمالت الضغط في مواجهة انتهاكات السلطات ،وتشكيل االئتالفات للنضال في
حاالت محددة ،كإعالن حالة الطوارئ ،أو محاوالت املساس بالدستور والقوانين ،أو حمالت
االعتقال التعسفي ،التعذيب ،أو غيرها من صنوف االنتهاكات.

•

مواجهة ظاهرة "إعالم الفتنة الطائفية" ومثيري العنف ومحر�سي الكراهية في وسائل اإلعالم
من خالل آليات الرقابة ،وفضح املمارسات اإلعالمية املتحيزة وغير املسؤولة ،والتي ال تتوافق
ومبادئ ومواثيق الشرف الصحفي.

•

دعم استقالل القضاء ،ومحاربة محاوالت التأثير عليه سواء من السلطات أم الجمهور.

) (77أيمن السيد عبد الوهاب (،)2011مرجع سبق ذكره.
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•

ضمان الحرية الفردية والحد من تدخل الدولة؛ ألن بناء مجتمع مدني قوي وفعال من شأنه
توفير العديد من الخدمات التي كان يمكن توفيرها من خالل الدولة أو السوق ،وهذا يؤدي
إلى الحد من تدخل الدولة.

• النقاش والحجاج العقالني والتفاوض في املجتمع املدني الذي يؤدي للوصول إلى معايير
منصفة للحوار الديمقراطي وخلق ما يسمى "بالتيار الرئي�سي العام حول القضايا الخالفية،
ذلك ألنه في ظل الواقع املتغير باستمرار في مجتمعات تعددية بطبيعتها يصعب لفصيل أو
تيار أو حزب أو طرف واحد إيجاد حلول مثلى للمشكالت كافة.
ً
ويزداد دور منظمات املجتمع املدني في الدول التي يكون فيها التحول الديمقراطي ناتجا عن
ً
أعباء ومسؤوليات إضافية على هذه املؤسسات،
صراع داخلي مسلح ،األمر الذي يرتب
ومنها(:)78
•

تحول منظمات املجتمع املدني إلى وسال إعالم بديلة ،تقدم التقارير واألخبار عن أوضاع
الحرب وبخاصة للمنظمات واملؤسسات الدولية.

•

مراقبة االنتخابات واملؤسسات واألنشطة الحكومية املعنية بعملية التحول الديمقراطي.

•

العمل الشبابي (السياسات االجتماعية على مستوى التجمعات السكانية ،وخلق مصادر
للدخل والتعليم والتمكين).

•

دعم اإلصالحات في قطاع التعليم ومبادرات نشر ثقافة السالم.

•

ترسيخ ثقافة السالم عبر توفير محفزات لتخطي ثقافة الحرب عبر الفن واملوسيقى واألفالم
والفعاليات الثقافية.

•

مبادرات من أجل الحوار بين األديان.

•

تمكين املرأة ،والقيام بحمالت تدعو الحترام حقوق املرأة وتناهض االتجار بالبشر.

•

دعم مبادرات من أجل تسريح املقاتلين في املليشيات غير الحكومية ،ونزع السالح.

•

حماية األفراد املهددين ،وضمان أمن األقليات والالجئين أو العائدين من اللجوء ،وإعادة
دمجهم وبناء املجتمعات.

(78) Boge Volker 2006, Traditional approaches to conflict transformation (potential and limits), Berlin: Berghof research center.
www.berghof-handbook.net/boeg-handbook.pdf.
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•

التعامل مع الصدمات النفسية ،والدعم االجتماعي النف�سي لضحايا الحروب والالجئين
والعائدين من اللجوء(.)79

•

مبادرات التعامل البناء مع املا�سي (تق�سي الحقائق ،وتوثيق الحكايات ،ومبادرات املصالح).
المطلب الثاني :المجتمع المدني وإعادة هيكلة القطاع األمني

ظهرت الحاجة الكبيرة ملنظمات املجتمع املدني في عملية إعادة هيكلة القطاع األمني لدول ما بعد
الصراع ،كنتيجة للنهج الدولي الجديد في العملية واملبني على ضرورة تغيير العالقات املدنية-
العسكرية التي كانت سائدة كمقدمة لعملية إعادة الهيكلة ،وهذا يتطلب بالدرجة األولى تغيير
نظرة املجتمعات السلبية للقطاع األمني كمؤسسات قمعية ،ونشرالوعي حول ضرورة هيكلة تلك
املؤسسات من جديد على أسس ديمقراطية ،وأهمية دورها في حماية املواطنين في ظل النظام
الديمقراطي .وهو أبرز األدوار املناطة باملجتمع املدني في إطار عملية إعادة هيكلة القطاع األمني،
كوسيط بين بين الحكومة والشعب ،إذ ال يجب أن تقتصر عملية إعادة هيكلة األجهزة األمنية على
ً
النخب الحاكمة فقط دون دعم شعبي لتلك العملية ،خصوصا في دول كدول الربيع العربي ،والتي
حدث التغيير فيها نتيجة لثورات شعبية كانت األجهزة األمنية أحد األسباب التي فجرتها ،ففي مثل
هذه الدول ُيفضل أن تكون عملية التغيير من القاعدة إلى األعلى ،وليس العكس.
والبد في مثل هذه الظروف أن تراعي الحكومات االنتقالية أن الشعوب الثائرة تحمل توقعات عالية
ً
اتجاه التغيير السريع ،وهذا األمر ينافي الواقع عموما وبخاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع
ً
ً
األمني والتي تحتاج وقتا طويال ،لذا كان من الضروري أن يتم شرح العملية وخطتها الزمنية للقواعد
الشعبية عبر منظمات املجتمع املدني لتهدئة التوقعات اتجاهها .ويمكن عرض األدوار التي يمكن
أن تلعبها منظمات املجتمع املدني في إطار عملية إعادة هيكلة القطاع األمني ،بالنقاط التالية:
 .1العالقات املدنية -العسكرية
يقع جزء كبير من عملية استعادة الثقة بين القطاع األمني الجديد والشعب على عاتق منظمات
املجتمع املدني ،كونها األقدر على التواصل مع القواعد الشعبية ،وفي هذا اإلطار يجب أن تعي
ً
جيدا منظمات املجتمع املدني أهمية وحساسية هذا الدور في عملية إعادة هيكلة األجهزة األمنية،
وباألخص في توعية مواطني دول ما بعد الصراع بأهمية العملية وبارتباطها بشكل وثيق بعملية
التنمية االقتصادية التي يعتبرونها أولوية ،فالتنمية االقتصادية ال يمكن أن تتحقق دون خلق
ً
البيئة األكثر أمنا كشرط مسبق ،لذا يجب التركيز على أن عملية إعادة هيكلة القطاع األمني هي
إحدى أولويات عملية التحول الديمقراطي.
(79) Barnes Catherine 2005,OP.CIT, p:15.
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 .2العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية
تشكل العدالة االنتقالية كمقدمة لتحقيق املصالحة الوطنية حجر األساس في عملية التحول
ً
ً
الديمقراطي ،فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية إعادة هيكلة القطاع األمني ،والتي تتضمن إعادة
هيكلة القطاع القضائي من جهة ،ومن حيث مسؤولية تلك األجهزة عن عمليات القمع في النظام
السابق من جهة أخرى ،وهنا يظهر الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه منظمات املجتمع املدني في
هذا اإلطار من خالل دعمها لتطبيق العدالة االنتقالية وتبني قضاياها والعمل على تعزيز الشفافية
والكشف عن املرتكبين الحقيقين للجرائم في فترة الحرب ،ولعب دور رقابي على تطبيق الحكومة
ً
لبرامج العدالة االنتقالية وخصوصا فيما يخص هيكلة الجهاز القضائي ومؤسساته ،األمر الذي
سييهئ لدورها في دعم عملية املصالحة الوطنية وتجاوز ذكريات الحرب.
 .3الهيكلة وليس التفكيك
قد تدفع املمارسات القمعية لألجهزة األمنية إلى املطالبة بإلغائها وتفكيكها ،األمر الذي سيتطلب
تضافر جهود الحكومة مع منظمات املجتمع املدني بغية مواجهة مثل تلك املطالب ،وإيضاح
أهمية دور تلك األجهزة وأن عملية التحول الديمقراطي ال تقت�سي تفكيكها ،وإنما إعادة هيكلتها
بشكل ديمقراطي وإخضاعها لقيادة مدنية ورقابة برملانية بعد استبعاد العناصر املسيئة ومرتكبي
الجرائم عبر برامج العدالة االنتقالية ،واإلبقاء على غير املتورطين في املمارسات القمعية.
 .4االتصال بين الشعب والحكومة
ُ
تعد عملية إعادة هيكلة القطاع األمني عملية صعبة حتى في الدول ذات النظام الديمقراطي،
ً
وتزداد تلك العملية صعوبة في الدول التي تشهد تحوال من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي،
حيث تظهر الحاجة إلى التواصل بشكل كبير بين الحكومة االنتقالية والقواعد الشعبية لنقل
تصورات األخيرة وتطلعاتها حول األجهزة األمنية الجديدة إلى الحكومة ،ونقل وشرح الخطط
الحكومية حول إعادة الهيكلة وبرنامجها الزمني للقواعد الشعبية ،األمر الذي يحقق املشاركة
الفعالة بين الحكومة والشعب في تلك العملية ،وهو أحد أهم شروط نجاح عملية إعادة هيكلة
القطاع األمني ،وبطبيعة الحال من غير الكافي أن يكون هذا التواصل عبر الحكومة والشعب يتم
ً
عبر اإلعالم فقط ،وإنما ليكون هذا االتصال فعاال بالشكل املطلوب البد من وجود املجتمع املدني
كقناة اتصال بين الطرفين.
المطلب الثالث :منظمات المجتمع المدني (نقاط القوة والضعف)
ً
ملنظمات املجتمع املدني أهمية حاسمة في بناء املؤسسات التي تدعم السالم انطالقا من قاعدتها
الشعبية العريضة ،ويحظى دور املجتمع املدني في عملية بناء السالم بإجماع دولي يشمل املانحين
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ً
ً
والدول الكبرى واملؤسسات املالية واملنظمات الحكومية الدولية ،والتي تصبح تدريجيا جزءا من
الحكم الخارجي على مناطق ما بعد النزاع.
ويعتبر العديد من الباحثين واملتخصصين في التحول الديمقراطي أن ارتفاع مستويات مشاركة
ً
ً
منظمات املجتمع املدني في عملية بناء السالم والوقاية من النزاعاتُ ،يعد تطورا إيجابيا ويساعد
بشكل كبير في كل تفاصيلها على صعيد اقتصاد السوق ونشر قيم الديمقراطية وإعادة هيكلة
األجهزة األمنية واملصالحة الوطنية وحقوق اإلنسان واملساعدات اإلنسانية ،واألهم من ذلك عدم
ترك قيادة عملية التحول الديمقراطي برمتها للسياسيين .وتستند منظمات املجتمع املدني في
أدائها لدورها إلى مجموعة من نقاط القوة ،التي تنبثق من مميزات تلك املنظمات ،وهي(:)80
•

القدرة على العمل دون قيود املؤسسات الحكومية.

•

القدرة على الدخول إلى مجاالت غير متاحة للفاعلين الرسميين.

•

التواصل مع جميع األطراف املنخرطة في النزاع دون أن تفقد مصداقيتها.

•

القدرة على التعامل املباشر مع القواعد الشعبية.

•

العمل بسرية دون مضايقة اإلعالم والبرملانات والجماهير.

•

القدرة على حشد الرأي العام للتأثير في اإلرادة السياسية.

رغم تلك اإليجابيات؛ إال أن دور منظمات املجتمع املدني ال يخلو من االنتقادات حول نقاط
الضعف التي تعتري نشاطها ،والتي يمكن إجمالها بالنقاط التالية:
ً
ً
• منظمات املجتمع املدني ليست مستقلة فعليا ،بل توجهها الحكومات غالبا.
ً
• أداء منظمات املجتمع املدني يتغير وفقا ملتطلبات املانحين وضغط اإلعالم.
•

تتمتع املنظمات غير الحكومية الدولية بنفوذ كبير على منظمات املجتمع املدني املحلية،
وتفرض عليها مناهج عمل غير متوافقة مع الواقع االجتماعي للدول التي تعمل فيها.
ُينظر لدور املنظمات غير الحكومية الدولية التي يوجهها فاعلون خارجيون على أنه تدخل في

•

ال تخضع منظمات املجتمع املدني ألية رقابة ديمقراطية ،وتنقصها بذلك الضوابط الشرعية.

•

الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة.

(80) Fitzduff Mari and cheyanne church 2004, NGOs at the table: strategies for gaining influence, MD: Rowman and little
field publishers,pp: 23-28.
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المبحث الخامس :العدالة االنتقالية ودورها في إصالح القطاع األمني
يف�سي تطبيق آليات العدالة االنتقالية  -وفق ما يصطلح عليه هذا العنوان  -من قبل اإلدارات أو
الحكومات االنتقالية بالضرورة إلى خطوات جادة وفعالة فيما يتعلق بعملية إصالح املؤسسات
األمنية ،حيث تمثل عملية اإلصالح املؤس�سي بشكل عام وإصالح املؤسسات التي تسببت بإنتاج
القمع أو ارتكاب الجرائم أو تلك التي وفرت الغطاء القانوني الستمرار االنتهاكات بشكل خاص ،أحد
أهم أهداف العدالة االنتقالية ً
سواء على املستوى الوظيفي أم الهيكلي أم حتى على مستوى تغيير
األسس القانونية الناظمة لعمل هذه املؤسسات ،فيما يؤثر تحقيق أهداف العدالة االنتقالية
ً
بدرجات متفاوتة على عملية اإلصالح األمني ويتأثر بها أحيانا.
بدأ مفهوم العدالة االنتقالية بالتبلور بنهاية الحرب العاملية الثانية بعد توجه املجتمعات التي
خرجت لتوها من تلك الحرب املدمرة نحو آليات للكشف واملحاسبة للنظام النازي وتمثلت بما عرف
وقتها بمحاكمات نورينبيرغ ثم لتتعدد التجارب من أمريكا الالتينية إلى جنوب إفريقيا إلى البلقان
إلى املغرب وغيرهم ،حيث تعددت سياقات تطبيق العدالة االنتقالية فلم تعد تقتصر على حاالت
االنتقال من حالة الحرب إلى حالة االستقرار أو من حالة التغيير العنيف من نظام ديكتاتوري إلى
نظام ديمقراطي أو من حالة االنتقال من العنف السيا�سي إلى التوافق واملصالحة السياسية بل
تعدتها إلى حاالت االنتقال السلس التي رعته الطبقة الحاكمة الجديدة من الديكتاتورية إلى إرساء
مناخات من اإلصالح السيا�سي واملصالحة الوطنية كما في حالة املغرب ،ولم يأخذ مفهوم العدالة
االنتقالية مضمونه الحالي ،وال عنوانه الحالي معناه إال بعد تراكم تجارب متعددة لبلدان أمريكا
الالتينية وجنوب إفريقيا وشمالها ودول أخرى ليتبلور تعريفها وفق ما جاء في تقرير األمين العام
لألمم املتحدة في الفقرة املعنونة بـ"صياغة معايير موحدة للعدالة لألمم املتحدة" والتي نصت
الجزئية الثامنة منها على اآلتي" :ويشمل مفهوم ’’العدالة االنتقالية‘‘ الذي يتناوله هذا التقرير
كامل نطاق العمليات واآلليات املرتبطة باملحاوالت التي يبذلها املجتمع لتفهم تركته من تجاوزات
املا�سي واسعة النطاق ،بغية كفالة املساءلة وإقامة العدالة وتحقيق املصالحة .وقد تشمل هذه
اآلليات القضائية وغير القضائية على السواء ،مع تفاوت مستويات املشاركة الدولية (أو عدم
ً
وجودها مطلقا) ومحاكمات األفراد ،والتعويض ،وتق�سي الحقائق ،واإلصالح الدستوري ،وفحص
ً
السجل الشخ�سي للكشف عن التجاوزات ،والفصل أو اقترانهما معا"(.)81
ُ(يشار إلى أنه في كثير من الحاالت االنتقالية تم استبدال مصطلح العدالة االنتقالية بمصطلحات
ً
تحمل املضامين نفسها وتحقق األهداف ذاتها أو بعضا منها).
) (81تقرير األمين العام لألمم املتحدة" :سيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع وما بعد الصراع" ،األمم املتحدة ،مجلس األمن24،
آب  ،2004رقم  ،S/ 004/6 6ص ،2الرابط االلكتروني.https://goo.gl/EwIlU :
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حيث تكرست أهداف العدالة االنتقالية خالل الثمانينيات من القرن املا�سي ثم تزايد الجدل
حول تحقيقها خالل الربيع العربي لتركز على تشكيل لجان الحقيقة التي تتولى كشف وتوثيق
االنتهاكات والتي تعتمد في عملها على جهود املجتمع املحلي والضحايا والسجالت القضائية والوثائق
األمنية (محاضر وضبوط) وجهود املنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وغير ذلك ويعمل ضمنها
مجموعة من القانونيين والفنيين إضافة إلى الضحايا ،وذلك للتأكد من حدوث وقائع االنتهاكات
وأسباب ذلك والجهات أو األفراد املتسببين بها ،فيما يركز الهدف الثاني على املحاسبة الجنائية
من خالل اعتراف الجناة بالجرائم املنسوبة إليهم ومحاسبتهم ضمن بيئة قوانين جديدة تراعي
حالة االنتقال التي يشهدها املجتمع تتناسب مع حاالت الحيف الجماعي التي طالت املجتمع في
الفترات السابقة والتي عجزت القوانين السابقة عن الحد منها ،وهي في الوقت نفسه ال تهدف إلى
تشديد العقوبات وتعميمها على فئات كاملة لتبدو وكأنها عدالة انتقامية بل تتجه إلى إعطاء فرص
أكبر للعفو ً
بناء على مبادرات الصلح املجتمعي .يبني الهدف الثالث على كشوفات لجان الحقيقة
ً
ً
واعترافات الجناة بجرائمهم ليعمل على جبر الضرر من خالل دعم الضحايا ماديا ومعنويا عبر
ً
تعويضهم ماديا أو تقديم التسهيالت الحكومية وغير ذلك من امليزات في القطاعات التعليمية
والصحية وغيرها ،إضافة إلى تكريمهم وتخليد ذكرى من قضوا من ذويهم ،ليبنى على ذلك كله
التزام مؤس�سي من قبل الدولة يكون بمثابة الضامن أمام املجتمع لتالفي إعادة إنتاج منظومات
القمع التي تسببت في االنتهاكات الجسيمة وذلك من خالل إطالق عجلة اإلصالح املؤس�ضي عبر
إعادة تقييم هذه املؤسسات من حيث هيكليتها ووظائفها .فيما يشير الهدف الخامس للعدالة
االنتقالية إلى آليات معنوية تشترك في العمل وفقها الدولة واملجتمع ومؤسساته الفاعلة تتمثل
بالحفاظ على الذاكرة الوطنية لكي تتفادى األجيال القادمة تكرار االنتهاكات ولكي تبقى ذكرى
التضحيات التي قدمتها الشعوب حاضرة في مخيالها الجمعي.
المطلب األول :بين العدالة االنتقالية والعدالة الجنائية
تختلف العدالة االنتقالية عن العدالة الجنائية وإن كانت تعتمد تحقيق مبدأ املساءلة الجنائية
كواحد من أهم أهدافها إال أنها أوسع بكثير من العدالة الجنائية حيث تلعب العدالة االنتقالية
ً
أدوارا أخرى "تتعلق بتق�سي الحقائق أو كشف الحقيقة لتسليط الضوء على فترة محددة،
ً
وإحياء لذكرى الضحايا ،واعتذارات رسمية ،من بين أمور أخرى عديدة( ،")82كما أن خصوصية
ً
مفهوم العدالة االنتقالية ال تعني تصورا آخر للعدالة بل إحالة للعدالة إلى سياق استثنائي متمثل
بحاالت االنتقال السيا�سي وما يترتب على ذلك من انتهاكات جماعية وشروخ مجتمعية وغياب ثقة
املواطنين بمؤسسات الدولة ،حيث تنوء العدالة الجنائية وأدواتها عن الوفاء بمتطلبات العدالة
في مرحلة االنتقال لوجود استحقاقات كبرى تتعلق بمسؤولية النظام السابق عن ارتكاب انتهاكات
) (82مجموعة دولتي وال سالم بال عدالة“ :العدالة االنتقالية في سورية" ،ص ،7تاريخ  ،2014الرابط االلكتروني . https://goo.gl/nvaQQr :
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ً
ً
ذات طابع جماعي ومقنن تتطلب آليات عمل غير تقليدية "تمثل العدالة الجنائية جزءا مركزيا
ً
ً
من العدالة االنتقالية ،وهي ليست مفهوما مستقال عنها ،وتتعلق العدالة االنتقالية بالدفاع عن
الحقوق التي تم انتهاكها على نحو هائل واستعادة الثقة في املؤسسات التي َق ُ
صرت عن القيام
َ
بواجبها تجاه املواطنين ،ويتحمل الجهاز القضائي املولج بالقيام على حسن سير العدالة ،قبل
غيره ،املسؤولية عن حماية الحقوق األساسية ،إال أنه ال يستطيع تحمل العبء لوحده ،ومع ذلك،
ينبغي أال يتم فهم إجراءات لجان الحقيقة وجبر الضرر واإلصالح على أنها بدائل عن إجراءات
العدالة الجنائية في الحاالت التي يتعذر فيها محاكمة جميع الجناة"(.)83
المطلب الثاني :العدالة االنتقالية والتعافي المجتمعي
يضمن تحقيق أهداف العدالة االنتقالية إلى حد كبير توجه املجتمعات -الخارجة من أتون
الصراعات الدامية أو املتحررة من وطأة األنظمة القمعية -نحو االنتقال إلى مناخات أفضل من
الثقة بين املجتمع والدولة الجديدة وضمن املجتمع نفسه ما يمهد لتعزيز سيادة القانون وتوطين
مبدأ الدولة في املجتمع املحلي كما ويشجع على تنشيط التنمية االقتصادية .وإلى هذا يشير تقرير
األمم املتحدة" :تشجع مبادرات العدالة االنتقالية على املساءلة وتعزز احترام حقوق اإلنسان وهي
ذات أهمية حاسمة لتنمية مستويات قوية من ثقة املجتمع املدني الالزمة لدعم إصالحات سيادة
القانون والتنمية االقتصادية والحوكمة الديمقراطية .وقد تشمل مبادرات العدالة االنتقالية
ً
كال من اآلليات القضائية وغير القضائية ،بما في ذلك املحاكمة الفردية والتعويضات ،وتق�سي
الحقائق ،واإلصالح املؤس�سي ،وفحص السجل الشخ�سي للكشف عن التجاوزات ،والفصل من
الخدمة( ،")84كما تعد األهداف التي تركز عليها العدالة االنتقالية بدائل ناجعة عن قوانين العزل
السيا�سي التي قد تتسبب في تعميق الشروخات املجتمعية إذا تم سنها بصورة عمومية وشمولية،
ً
وفي حين تحقق قوانين العزل السيا�سي الكثير من العدالة للضحايا وتعوضهم معنويا ،كما تساهم
في استعادة ثقة املواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون وتحفيز قدرة املجتمع على
رفض تكرار االنتهاكات في املستقبل ،تعمل العدالة االنتقالية على تحديد املسؤولين عن االنتهاكات
بدقة وتضع آليات غير تقليدية ملحاسبتهم وفق طبيعة ظروف االنتقال وبهذا السياق فإن للعدالة
االنتقالية تحديات عدة ،إذ ال يمكن تأسيس عملية العدالة االنتقالية إال على أرضية سياسية
جديدة تعكس حكومة شرعية ذات ر�سى وتوافق شعبي ،وفي الطريق إلى هذا االستحقاق وخالله
وبعد استقراره تواجه منظومة العدالة االنتقالية تحديات عدة لعل أبرزها:

) (83بول سيلزن" :حو استراتيجية للعدالة االنتقالية في سورية” ،أيلول  ،2013ص ،5الرابط الكترونيhttps://goo.gl/abxBzu :
) (84تقرير األمين العام لألمم املتحدة حول "سيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع وما بعد الصراع" ،األمم املتحدة ،مجلس األمن24،
آب  ،2004رقم  ،S/ 004/6 6مصدر سابق.
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ً
ً
تواجه العدالة االنتقالية مأزقا حقيقيا خالل إطالق مباحثات السالم (في الحالة السورية
ً
وفي الكثير من الحاالت السابقة) إذ غالبا يتم تجاوز الشق املتعلق بإصالح القطاع األمني حين
ً
تناول ملف العدالة االنتقالية ،األمر الذي سيؤدي الحقا إلى تعثر عملية العدالة االنتقالية
برمتها؛

•

عالقة الحل السيا�سي بملف الدستور وإمكانية تأثير أي توجه لصياغة الدستور كمنتج
للعملية السياسية على أولويات تغيير القوانين املتعلقة باإلصالح املؤس�سي وبصورة خاصة
إصالح املؤسسات األمنية؛

•

قدرة منظومة العدالة االنتقالية على تحديد املسؤولين وخاصة في املؤسسات األمنية الذين
لم يتورطوا في االنتهاكات السابقة وتوظيف إمكانياتهم وخبراتهم في دعم تحقيقها ألهدافها؛

•

مدى قدرة هذه املنظومة على تجاوز العوائق التي تضعها بقايا املؤسسات املسببة لالنتهاكات
السابقة ،من أجل توثيق الحقيقة ومحاسبة الجناة؛

•

مدى قدرة منظومة العدالة االنتقالية على الوصول إلى كل الوثائق القانونية واألمنية التي
تساعد في تحديد الجناة؛

•

غياب الوعي املجتمعي الالزم إلنجاح عمليات العدالة االنتقالية وحضور االنقسامات
املجتمعية واالستقطابات السياسية بقوة في فترات االنتقال؛

•

عدم توفر املناخات األمنية الالزمة لعمل منظومة العدالة االنتقالية بالشكل الذي يسهل
على كل أصحاب املصلحة املحليين االنخراط بها والتفاعل معها على النحو األفضل؛

•

مدى تضافر جهود الحكومات املركزية واإلدارات املحلية ومنظمات املجتمع املدني من
أجل توفير الوعي املجتمعي الالزم بمفهوم العدالة االنتقالية والضمانات التي تقدمها على
املعلومات ،إضافة إلى الحدود الدنيا من التنظيم املجتمعي املساعد في إنجاح تطبيق العدالة
االنتقالية وتحقيق أهدافها ،يضاف إلى ذلك أهمية بناء قناعة لدى املجتمع املدني بأن عملية
العدالة االنتقالية هي حصيلة خطوات متسلسلة يجب أن يستوفي كل منها وقته ومداه؛

•

أهمية وجود حكومة انتقال ذات مشروعية شعبية وشرعية قانونية دولية ووطنية قادرة
على دعم تحقيق العدالة االنتقالية ألهدافها؛

•

بقاء تحقيق العدالة االنتقالية ضمن إطار األولويات الوطنية ال وفق أولويات الفاعلين
الدوليين ووكالء دعم املشروع؛
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•

مدى قدرة منظومة العدالة االنتقالية على استثمار الخبرات الوطنية كافة إلنجاح عملها،
وتوفير الدعم االستشاري الدولي الالزم؛

•

مدى قدرة عمليات العدالة االنتقالية والعمليات املمهدة لها -كتشكيل لجان الحقيقة
والتواصل مع الضحايا ومنظمات املجتمع املدني -على كسب ثقة املجتمع املدني وإعادة
الروح إلى جهود إحالل السالم املجتمعي؛

•

قدرة منظومة العدالة االنتقالية على طرح بدائل واقعية ومناسبة لجبر الضرر ال تثقل كاهل
حكومة االنتقال ،وتحقق القدر املطلوب من التئام الجراح املجتمعية؛

•

قدرة منظومة العدالة االنتقالية على وضع إجراءات شرعية وفعالة ملواجهة املا�سي؛

•

قدرة منظومة العدالة االنتقالية على االنطالق من السياق السوري في تحديد أولويات
عمليها واختيار وسائلها والبحث عن الخيارات األنسب لالنتقال بين مراحل عملها وتوقيت
ً
ذلك ،تبعا للحالة املجتمعية ومالءمتها للتعاطي مع العدالة االنتقالية؛

•

قدرة منظومة العدالة االنتقالية على حيازة معايير التجرد والحياد تجاه التناقضات
املجتمعية الناشئة؛

•

"غياب املرجعية الدستورية الالزمة والتسهيالت القانونية الالزمة لتفعيل عمل العدالة
االنتقالية"(.)85
المطلب الثالث :إصالح القطاع األمني وأهداف العدالة االنتقالية (كيف يدعم
إصالح قطاع األمن تحقيق أهداف العدالة االنتقالية)

يتم تناول موضوع اإلصالح األمني عند الحديث عن العدالة االنتقالية كواحد من أهدافها واملتمثل
باإلصالح املؤس�سي ،إال أن ثمة مقاربة أخرى للعالقة املتبادلة بين إصالح القطاع األمني وكل هدف
من أهداف العدالة االنتقالية:
تحدد نتائج عمل لجان الحقيقة أولويات اإلصالح البنيوي في املؤسسات األمنية في الشق املرتبط
بتبيان حقيقة تورط كل من العاملين في املؤسسات األمنية بالقيام بانتهاكات ودرجات ذلك وما
يترتب عليه من تنوع اإلجراءات تجاههم بحسب الظرف املوضوعي وحجم الجرم والدور الوظيفي
الذي كانوا يقومون به( ،)86فيما يسهم الحفاظ على األرشيف األمني بما ما يحتويه من أوامر إدارية
) (85مجموعة دولتي وال سالم بال عدالة ":العدالة االنتقالية في سورية" ،مصدر سابق.
) (86يمكــن الحديــث هنــا عــن التوصيــات التــي ســتقدمها لجــان الحقيقــة بشــأن تــورط املســؤولين األمنييــن فــي االنتهــاكات ،والتــي تتنــاول إمكانيــة إحالتهــم
للقضــاء وتحريــك دعــوى قضائيــة فــي حقهــم ضمــن إج ـراءات املســاءلة الجنائيــة ،أو اتخــاذ إج ـراءات إداريــة بحقهــم مــن خــالل نقلهــم إلــى مــالك حكومــي
آخــر أو فصلهــم مــن وظائفهــم ،يشــار إلــى أن دور لجــان الحقيقــة فــي ســيراليون لــم يقتصــر علــى توصيــات بشــأن املســاءلة الجنائيــة للمتورطيــن بــل حــازت
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وبالغات وإيعازات وتقارير أمنية ومحاضر تحقيق وإحاالت ،في مساعدة لجان الحقيقة في الكشف
عن أسماء املتورطين وأدوارهم املباشرة ودرجات تورطهم أو عدم تورطهم وبالتالي آلية التعاطي
معهم من خالل عملية املساءلة الجنائية "إن العاملين في املؤسسات بحاجة إلى أن يتم التدقيق
ً
بشأنهم أو ضمن مجموعات ،وهي ممارسة معروفة عموما بالغربلة ،وكذلك قد تتم أو ال تتم
ً
مساءلتهم عن أفعال سابقة وفقا ملعايير يضعها املجتمع السوري ،وسوف تتم محاكمة بعضهم
ً
جنائيا ،فيما قد يمنح العفو للعديد منهم ،أو تتم إحالتهم إلى التقاعد ،أو يتم طردهم من العمل،
أو نقلهم ،أو إعادة تدريبهم على مهن أكثر مالءمة ،كل هذه القرارات تعتمد على التوثيق"( ،)87ويشار
هنا إلى دور املجتمع املدني وقواه الفاعلة في الحفاظ على الوثائق ضمن املؤسسات األمنية وخاصة
في حاالت االنفالت األمني والفو�سى التي ترافق عملية التحول السيا�سي ،فقد منعت احتجاجات
املواطنين في أملانيا الشرقية إبان سقوط جدار برلين ،النظام الشيوعي من طمس سجالت جهاز
أمن الدولة( ،)88ويمكن في هذا الصدد اإلشارة إلى أهم الوثائق األمنية التي ينبغي الحفاظ عليها بما
يخدم تحقيق أهداف العدالة االنتقالية(:)89
 .1سجالت التوظيف والسجالت املالية لجميع األجهزة األمنية؛
 .2السجالت التشغيلية لألجهزة األمنية والتي توثق أوامر التعذيب واالستجواب والقتل واإلخفاء
القسري والنقل()90؛
 .3سجالت وإجراءات املحاكم األمنية (محاكم امليدان العسكرية التي تعتمد محاضر التحقيق
األمنية التي تم انتزاع االعترافات فيها تحت التعذيب)؛
 .4املكاملات السلكية والالسلكية املسجلة وسجالت مراقبة اإلنترنت املوجودة في الفروع األمنية
املسؤولة عن االتصاالت؛
 .5التقارير األمنية؛
 .6وثائق متعلقة بقرارات النظام بما في ذلك سجالت مكتب الرئيس املتعلقة بالقرار األمني
ومحاضر اجتماع اللجنة األمنية وخلية األزمة ومكتب األمن الوطني؛
لجان الحقيقة املشكلة هناك على صالحية إحالة املتورطين إلى القضاء.
) (87دانيال سيروار":سورية والتوثيق واألدلة لدعم إصالح املؤسسات" ،املركز السوري للعدالة واملساءلة ،ص ،2الرابط االلكتروني:
https://goo.gl/eBZgFg
) (88املصدر نفسه.
) (89املصدر نفسه.
) (90تتجــه بعــض األنظمــة القمعيــة لتوثيــق جرائمهــا إمــا لكونهــا ال تتوقــع أن تتعــرض للمســاءلة حيــث وثــق الخميــر الحمــر فــي كمبوديــا كل عمليــات اإلبــادة
الجماعيــة التــي قامــوا بهــا فــي الســبعينيات مــن القــرن املا�ســي ،أو بنتيجــة النمــط البيروقراطــي اإلجرائــي الــذي يحكــم عملهــا والــذي يتضمــن توثيــق كل
العمليــات التــي يتــم القيــام بهــا كمــا حــدث فــي توثيــق صــور ضحايــا التعذيــب فــي األجهــزة األمنيــة فــي ســورية حتــى نهايــة صيــف العــام  2013أو مــا عــرف
بصــور املنشــق ســيزر.
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 .7سجالت األمالك والسجالت املالية للنظام واملسؤولين الرئيسيين.
وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى التجربة التونسية ،حيث أشارت لجنة مكافحة الفساد
والرشوة أنه من الصعب تعزيز السالم الدائم في الفترة التي تلي مباشرة نهاية الصراع حيث يجب
في بادئ األمر إعادة مد جسور الثقة بين املواطنين ومؤسسات الدولة ،ولتقديم تعويض عادل
عن األضرار التي لحقت باملجتمع يجب إنشاء آلية قضائية مستقلة تعنى بتأسيس نظام عادل
لتسوية الخالفات ،وفي إطار إرساء حوار بين أطراف املجتمع املدني وصانعي الرأي حول الحلول
والتحديات التي تطرحها مسألة إدارة أرشيف البوليس السيا�سي في تونس ،نظمت جمعية "مختبر
الديمقراطية" التونسية ندوة بالشراكة مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات املسلحة
حول مسألة إدارة محفوظات الشرطة السياسية وتبنت التوصيات التالية(:)91
ً
• يحق لكل مواطن معرفة الحقيقة حول األحداث التي مثلت انتهاكا لحقوق اإلنسان كالحرية
والسالمة الشخصية.
ً
• يعد االضطهاد والقمع الذي عاشته البالد فيما م�سى جزءا ال يتجزأ من تراثها التاريخي الذي
يجب حمايته واملحافظة عليه بجميع التدابير الالزمة لذلك.
•

إرساء حق االعتراف بضحايا التعديات والتجاوزات التي ارتكبتها الشرطة السياسية.

•

اتخاذ تدابير فورية لتأمين أرشيف الشرطة السياسية.

•

إنشاء هيئة مستقلة مؤلفة من ممثلين عن املجتمع املدني واملؤسسات العامة مهمتها الحفاظ
على األرشيفات ووضع إجراءات وقوانين تنظم عملية النفاذ إليها.

•

اعتماد قانون يعطي صالحيات واسعة ومهمة وواضحة لهذه الهيئة تتيح لها النفاذ إلى
أرشيفات البوليس السياسية.

•

معاقبة من تثبت مسؤوليته في تدمير األرشيفات.

ومن القضايا التي يتوجب على السلطات العمل عليها فيما يتعلق بمنع تكرار االنتهاكات
والتعديات التي ارتكبت في املا�ضي(:)92
•

إعادة التأكيد على واجب القوات األمنية في احترام حقوق اإلنسان وتصميم السلطات على
مالحقة أي انتهاك.

ً
) (91أرشبف البوليس السيا�سي :هل يشكل تحديا لالنتقال السيا�سي ،ندوة عقدها مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات املسلحة بالتعاون مع
مختبر الديمقراطية التون�سي في تونس بتاريخ  13 12-نوفمبر  ،2011ص .4 - 3
) (92املرجع نفسه ص .5
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•

تحسين حكم القطاع األمني من خالل آليات تعزز الرقابة الديمقراطية على قوات األمن.

•

تنظيم عمل جهاز االستخبارات من خالل اعتماد قوانين تكون متوفرة للشعب وتحدد
بشكل واضح وشامل مهام هذا الجهاز وصالحياته واآلليات التي يعتمدها للرقابة الداخلية
والخارجية.

• اعتماد قانون وإصدار يوضح وينظم جمع واستخدام البيانات الشخصية من قبل أجهزة
االستخبارات وأجهزة أخرى للحفاظ على األمن العام ويضبط اآلليات املناسبة لرقابة تضمن
احترام القوانين واألنظمة.
ً
ً
ويبين الجدول أدناه أهم اإلجراءات املتبعة في دول عدة شهدت انتقاال ديمقراطيا فيما يخص
التعامل مع املحفوظات واألرشيف والتي تؤكد أن الوصول إلى أرشيفات أمنية يفترض تحقيق
التوازن بين حماية حياة املواطنين الخاصة واملسؤولية وضمان نوع من الشفافية فيما يتعلق
بالشؤون العامة ،في املقابل فإنه من الضروري الحفاظ على أكبر عدد ممكن من األرشيفات وأنه
ً
كاف ليقرر املجتمع الحقا كيفية استخدام هذه األرشيفات(:)93
سيكون هناك وقت ٍ

) (93املرجع نفسه ص .11 - 8
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أما فيما يتعلق بإجراءات جبر الضرر فترمي عملية إصالح القطاع األمني في الشق املتعلق بكشف
تورط كبار املسؤولين األمنيين وإحالتهم إلى القضاء وإنزال العقاب الالزم بحقهم  -ضمن إجراءات
ً
املساءلة الجنائية  -إلى تطمين الضحايا وجبر كسرهم معنويا وترميم الشرخ الحاصل بين الدولة
واملجتمع بنتيجة الجرائم السابقة ،كما تسهم تقارير لجان الحقيقة املعتمدة على األرشيف األمني
والسجالت املدنية والعقارية في كشف حسابات املسؤولين األمنيين البنكية وسجالت أمالكهم،
ّ
ّ
يمكن للدولة
يمكن القضاء من الحجر عليها وتوظيفها في تعويض الضحايا ،فيما ِ
األمر الذي ِ
واملجتمع  -كل حسب دوره – من التوجه نحو تطوير آليات تخليد الذكرى من خالل تحويل
املراكز األمنية والسجون إلى متاحف ،أو تحويل مقرات عمل الجهاز القضائي خالل مرحلة
املساءلة الجنائية إلى مركز تعليمي لتدريب كوادر األجهزة األمنية الجدد أو كلية للحقوق ،وذلك
بهدف تذكير الطبقة الجديدة من مسؤولي األجهزة األمنية بمصير املتورطين من املسؤولين األمنيين
السابقين كما حدث في سيراليون(.)94
المطلب الرابع :استحقاقات العدالة االنتقالية بالنسبة إلصالح المؤسسات
األمنية
يقود تطبيق منظومة العدالة االنتقالية في مجتمعات ما بعد الصراع ،إلى نشوء وعي جمعي
بأهداف العدالة االنتقالية ورغبة في مالزمتها لحركة البناء الجديد في الدولة الجديدة واملجتمع،
ولتربع هدف إصالح املؤسسات األمنية على رأس أهداف العدالة االنتقالية ،فإن االنتقال إلى
املراحل التالية من اإلصالح املؤس�سي ضمن املؤسسات األخرى والتوجه بعد ذلك لتحقيق أهداف
العدالة االنتقالية األخرى ،يستوجب تحقيق املؤسسات األمنية الناشئة أو الخاضعة لعملية
تغيير بنيوي ووظيفي ملعايير أساسية تنعكس على جودة تحقيق عملية العدالة االنتقالية ألهدافها
بشكل كامل ،وتشكل بحد ذاتها استحقاقات ،على املؤسسة األمنية القيام بها بهدف القطع مع إرث
املا�سي وبناء مؤسسة أمنية وطنية متماسكة تجعل من حماية الوطن واملواطن هدفها الوحيد.
ويمكن عرض أهم املعايير من الناحية الوظيفية ومن الناحية البنيوية:
ً
أوال :من الناحية البنيوية
•

تماسك املؤسسة األمنية ،من حيث إعادة هيكلتها التنظيمية وأنظمتها الداخلية التي تقرها
الحكومة الجديدة ،والتي تحدد صالحيتها بدقة من خالل القانون وتنظم عالقتها بمؤسسات
الدولة األخرى وباملجتمع؛

•

خضوع املؤسسة األمنية لسلطة القضاء ومساءلته ،بما يضمن عدم تجاوز هذه املؤسسة
لحقوق اإلنسان ،وعدم توظيف إمكانيتها لخدمة مصالح الطبقة السياسية؛

) (94اتصال للباحث مع خبراء في املركز السوري للعدالة واملساءلة.
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•

انضواء املؤسسة األمنية ضمن آليات إدارة اإلنفاق التي تنظم عمل املؤسسات الحكومية
األخرى()95؛
ً
دعم الهيكلية األمنية بكوادر متخصصة أكاديميا باملجال األمني ،واعتماد التوظيف في
املؤسسات األمنية على أساس الكفاءة واملهنية ،وليس وفق االنتماء الطائفي أو اإلثني أو
العرقي أو بحسب التوجه السيا�سي أو املحسوبية؛

•

حيازة املؤسسات األمنية على مديريات تدريب متخصصة ،في مجال حقوق اإلنسان،
والقوانين الوطنية ،والقانون الدولي اإلنساني ،ولديها القدرة الكافية على تعزيز االنتماء
الوطني لدى العناصر واحترام املواطن وتطبيق القوانين ،بما يضمن استعادة الثقة
املجتمعية برجال األمن()96؛

•

استجابة املؤسسة األمنية للمساءلة أمام السلطة التشريعية والهيئات التمثيلية املحلية
واملجتمع املدني ،من خالل قنوات يحددها القانون؛
ً
تأسيس عملية اإلصالح البنيوي في ضوء عملية حوار مجتمعي شاملة وانطالقا من مستوى
املحليات.

•

•

ً
ثانيا :على املستوى الوظيفي
•

اقتصار أدوار املؤسسة األمنية على تحقيق األمن للمواطنين وحماية املصالح الوطنية العليا
وما يندرج تحت هذين العنوانين من عناوين تفصيلية (الحماية ضد العدوان الخارجي-
الحفاظ على القانون والنظام-القدرة على مقاومة التهديدات الداخلية للنظام الدستوري-
القدرة على املشاركة في الدفاع اإلقليمي -حماية الحدود واملياه الوطنية-القدرة على استخدام
قوات األمن لتعزيز أهداف السياسة الخارجية ،وتتضمن املشاركة في عمليات السالم)()97؛
ً
تحديد املهام األمنية الداخلية والخارجية والتمييز بينهما ،ويتطلب هذا جهدا على املستوى
ً
البنيوي أيضا؛

•

القطيعة الكاملة مع اإلرث ال�سيء للمؤسسة األمنية ،واعتماد أساليب عمل تمنع من العودة
إلى استخدام األساليب السابقة من تعذيب وتغييب قسري واعتقال خارج إطار القضاء ،من

•

) (95نيكول بول":الحكم الديمقراطي في قطاع األمن" ،من ورقة مقدمة إلى ورشة عمل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي حول "التعلم من التجربة من أجل
أفغانستان" ،تاريخ  ،5/ / 00ص ،5مادة غير منشورة.
) (96األمين العام لألمم املتحدة":نهج األمم املتحدة بشأن العدالة االنتقالية" ،األمم املتحدة ،مجلس األمن ،آذار  ،2010رقم  ،12-38576ص ،13الرابط
االلكتروني.https://goo.gl/XzM hW :
) (97نيكول بول":الحكم الديمقراطي في قطاع األمن" ،من ورقة مقدمة إلى ورشة عمل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي حول "التعلم من التجربة من أجل
أفغانستان" ،مصدر سابق.
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خالل تطبيق منهجية الحفاظ على الذاكرة الوطنية؛
•

املساهمة في توطين مبدأ الدولة من خالل العمل على استعادة ثقة املجتمع بمؤسسات
الدولة والتي عملت األجهزة األمنية السابقة على تبديدها؛

•

تطبيق مبادئ الشفافية في اإلجراءات األمنية؛

•

مساهمة األجهزة األمنية في جهود جبر الضرر املعنوي من خالل رد االعتبار لضحايا
املؤسسات األمنية السابقة؛
ً
ً
تأسيس عملية اإلصالح الوظيفي أيضا في ضوء عملية حوار مجتمعي شاملة وانطالقا من
مستوى املحليات.

•

71
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الواقع األمني في سورية
واختبار الحوكمة األمنية

"يستعرض هذا الفصل الواقع األمني املتشكل في املناطق السورية كافة والتي يتقاسم فيها السيطرة
ً
ٌ
كل من النظام واملعارضة واإلدارة الذاتية ،مبينا البيئة والبنية األمنية الراهنة وأبرز مراكز القوة
ً
فيها ،مختبرا كفاءتها وقدرتها على تحقيق الوظائف األمنية ،ليصار بعدها الستخالص مقاربة
تحوكم العمل األمني بين هذه البنى ،مقاربة يختبر فيها ٌ
كل من أطروحتي املركزية والالمركزية ،وفق
معايير ال تتعارض مع الغايات األمنية الوطنية وضرورات االنطالق من رؤية أمنية شاملة ،وال
تتجاوز الواقع الراهن بما يؤسس لحالة استقرار تتطلبها مناطق النزاع كافة".
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المبحث األول :الواقع األمني في مناطق سيطرة النظام السياسية
يفرض السياق التاريخي للحركية األمنية املتبعة من قبل النظام ،ضرورة إلقاء نظرة تاريخية
سريعة على واقع األمن قبل الحراك الثوري قبل التعرض لهذا الواقع بعده ،والوقوف على أبرز
التغييرات والتحوالت التي طرأت على بنى ووظائف األجهزة االمنية ،إذ سيتيح لنا قياس واختبار
قدرة هذه األجهزة على تحقيق االستقرار املحلي أو اإلقليمي ،ومواجهة التهديدات األمنية العديدة.
المطلب األول :الواقع األمني في المجتمع السوري قبل الحراك الثوري
تحيلنا قراءة التاريخ السوري الحديث إلى ضرورة إلقاء الضوء على الدور املحوري الذي لعبته
املؤسستان األمنية والعسكرية في إدارة املجتمع والدولة السورية منذ فترة االنقالبات العسكرية
ً
ً
ومرورا بقيام الوحدة السورية _ املصرية وأفولها في أيلول  ،1961ووصوال إلى انقالب البعث في
ً
الحقا من إحكام األسد األب السيطرة على الحكم في  ،1971حيث ُ
استخدمت
آذار  1963وما تبعه
املعارضة للسلطة الحاكمة
املؤسسة األمنية في الصراع على الحكم من جهة وإخضاع قوى املجتمع
ِ
()98
من جهة أخرى ،لتتطور مهامها الوظيفية في عهد األسد األب وتشمل :
ً
 .1أداء مهام وظيفية نيابة عن شبكات األمن الدولية ،من خالل مراقبة واختراق املجتمع
والحركات االجتماعية والسياسية في سورية وفي دول اإلقليم ،وتحويل هذه الخدمات إلى
ً
أداة لنيل الشرعية الخارجية باعتبار النظام ركنا في توازن االستقرار والضبط الذي تتوخاه
األجهزة األمنية الدولية في عالقتها مع أنظمة املنطقة؛
 .2التدخل في األزمات اإلقليمية واملسائل األمنية والعسكرية الداخلية لدول الجوار كأداة
لضبط العالقة معها.
استغلت املؤسسة األمنية املوارد والغطاء السيا�سي والقانوني الذي ُمنح لها إلنجاز مهامها
الوظيفية ،أما أدواتها فكانت االعتماد على شبكات رسمية "إدارات األمن األربعة التي يشرف عليها
مكتب األمن الوطني(" )99وأخرى غير رسمية "شبكات املخبرين" ،انظر الشكل أدناه:

) (98رستم محمود ،األسدية ،مركز دراسات الجمهورية ،تاريخ  ،29-3-2016رابط إلكتروني https://goo.gl/y if5v
) (99للمزيد حول األجهزة األمنية السورية مراجعة ،أ .معن طالع ،األجهزة األمنية السورية وضرورات التغير البنيوي والوظيفي ،مركز عمران للدراسات
االستراتيجية ،تاريخ  ،14-7-2016رابط إلكتروني https://goo.gl/HmNjzA
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إذ تمكنت املؤسسة األمنية بحكم ما سبق من التوغل في املجتمع والتحكم في تفاصيل الحياة
العامة للسكان ،ومن صور هذا التدخل اشتراطها ما يعرف بالدراسات واملوافقات األمنية على
عدد من األنشطة االجتماعية واالقتصادية والسياسية( .)100وبالنظر إلى النتائج التي أحدثها هذا
ً
التوغل فيمكن وسمها بالكارثية نظرا للضرر الذي أحدثته في منظومة املجتمع ومؤسسات الدولة
والذي تجلت مظاهره في:
 .1تكريس ثقافة الوالء وتزايد مظاهر الفساد في مؤسسات الدولة على اعتبار أن الحصول على
الوظيفة والترقي ال يرتبط بمعايير الخبرة والكفاءة املهنية بقدر ما هو رهن ملا تقرره املؤسسة
األمنية وفق اعتبارات الوالء واملحسوبيات والفئوية،
 .2ضعف حركة النشاط االقتصادي نتيجة غياب البيئة التنافسية ووجود جماعات احتكارية
مافوية،
 .3تشكل شبكات مصالح مادية مع قوى محلية كالوجهاء والعشائر ورجال الدين أعاقت تلبية
مطالب املجتمعات املحلية،
 .4شيوع ثقافة الخوف من السلطة والتملق لها ،لتتشكل في سورية جمهورية الخوف(.)101
تراخت القبضة األمنية مع مجيء األسد االبن ضمن وعود اإلصالح والتحديث التي أطلقها ،ولكن
) (100نجاتي طيارة ،الدولة األمنية إلى متى ؟ ،موقع مقاربات ،رابط إلكتروني https://goo.gl/dD Fet
) (101سورية .جمهورية الخوف ،جريدة الشرق األوسط ،تاريخ  ،28-9-2012رابط إلكتروني https://goo.gl/ZG9hOh
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سرعان ما عادت لسالف عهدها بضغط من الحرس القديم ملواجهة الضغوط الخارجية التي
تكثفت مع االحتالل األمريكي للعراق ،وفي حين كان النظام يفاخر بقدرة مؤسساته على حفظ
ً
األمن واالستقرار وسط بيئة مضطربة أمنيا ،إال أن استعراض الوقائع يدلل بكونها حالة استقرار
ُ
هشة فرضت بالترهيب والعنف ،ومن مؤشرات ذلك:
 .1مجموعة الحوادث األمنية واالحتكاكات االجتماعية التي شهدتها سورية ومن أبرزها:
املواجهات بين دروز السويداء والبدو في عام  ،)102(2000أحداث القامشلي في ،)103(2004
املواجهات املتكررة بين قوات األمن والسكان على خلفية إزالة العشوائيات في محيط
العاصمة دمشق( ،)104التفجيرات التي شهدتها سورية والتي ُوجهت فيها االتهامات إلى
التنظيمات املتطرفة(.)105
 .2تزايد حدة السخط الشعبي الناجم عن تراجع مستوى الخدمات وانتشار الفساد
واملحسوبيات وغياب التوزيع العادل للثروة وارتفاع معدالت الفقر والبطالة ،في ظل محاباة
النمو االقتصادي لألغنياء واملنتفعين على حساب الفقراء ،إضافة إلى ضعف املشاركة في
صنع القرار السيا�سي عبر عملية سياسية مفتوحة وشفافة ()106؛
وعلى الرغم من قدرة األجهزة األمنية في سورية قبل اندالع الثورة السورية في آذار 2011على فرض
ً
شكال إال أن هذا ما كان ليتم دون أمرين مهمين ،األول :تماهي الفلسفة األمنية
واقع أمني مستقر
ً
الحاكمة مع معادالت أمن املنطقة التي يشكل فيها مبدأ "أمن إسرائيل" العنصر األكثر رسوخا في
هذه املعادلة ،وسياسة "تنفيذ مهام أمن إقليمية" وهي السياسة التي تضمن تعامل املجتمع الدولي
واإلقليمي مع هذه األجهزة وتجاوز أسئلة الشرعية ،ال سيما فيما يتعلق بملف اإلرهاب والتحكم
به بحكم الخبرة املتراكمة لدى هذه األجهزة في توظيفه واختراقه ،واألمرالثاني مرتبط بمدى تعمق
حالة الخوف في املجتمع السوري الذي أضحى يتعايش مع املحددات التي تفرضها هذه األجهزة
كافة ،التي كان ارتباط وظائفها متسق مع حماية أمن النظام على حساب أمن املجتمع .وقبل
الدخول في تفاصيل املشهد األمني الراهن املتشكل في مناطق سيطرة النظام ال بد من استعراض
ً ً
ً
مجموعة من سمات العمل األمني قبل الثورة ،إذ ستشكل هذه السمات منطلقا وطنيا ثابتا
لضرورة بدء عملية التغيير ،كمستويات الخلل الوظيفي ،ومسبباته ونتائجه على املستوى الوطني،
وفشله في اختبارات الواقع الذي فرضتها الثورة السورية.
) (102تجدد الصدامات بين البدو والدروز في السويداء ،موقع الجزيرة ،التاريخ ،18-11-2000 ،رابط إلكتروني https://goo.gl/dK7DW6
) (103أحداث القامشلي تحرك ورقة األكراد بوجه سورية ،موقع العربية ،التاريخ  ،18-3-2004رابط إلكتروني https://goo.gl/kjh6o6
) (104شعبان عبود ،قن ــاب ــل مــوقــوتــة ح ــول دمش ــق تح ـتــاج “ج ـراحــات” عاج ـلــة ،شبكة فولتير ،تاريخ  ،15-4-2006رابط إلكتروني
https://goo.gl/S08XEq
) (105سورية :تفجير دمشق نفذه انتحاري له عالقة بتنظيم إرهابي تكفيري ،موقع العربية ،تاريخ  ،29-9-2008رابط إلكتروني https://goo.gl/tAl0vL
) (106للمزيد حول األوضاع االجتماعية واالقتصادية لألزمة السورية مراجعة ،األزمة السورية :الجذور واآلثار االقتصادية واالجتماعية ،املركز السوري
لبحوث السياسات ،كانون الثاني  ،2013رابط إلكتروني https://goo.gl/ lBNRD
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ً
أوال :مستويات الخلل الوظيفي :إذ تراكمت تجاوزات األجهزة األمنية في سورية وعلى املستويات
ً
ً
ً ً
ً
كافة ،االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،حتى أنها غدت نسقا عاما ونهجا مألوفا ومميزا لكل
ً
العناصر واملؤسسات األمنية ،شكلت بمجموعها مناخا عزز من ثقافة اإللغاء والفساد في املجتمع،
فباإلضافة إلى تطييف ُ
البنية األمنية؛ تعمد الال تنسيق البيني؛ استغالل السلطة؛ وتف�سي الفساد،
ويمكن ذكر بعض مالمح ذلك املناخ:
•

العمل بال خطة :إذ اتسمت معايير العمل األمني بأنها سائلة غير مضبوطة بنسق قانوني
بل تتجاوز املنظومة القانونية والدستورية وحتى املالية ،وال يلحظ وفق تتبع أدائها ومهامها
وجود خطة استراتيجية ،فال تخطيط يستند لتقدير حقيقي لحجم القوة وإنما االكتفاء
بتضخيم مهام ومسؤوليات هذه املؤسسات ،وال توجد دراسة موضوعية لالحتياجات وهو
ما ّ
حول هذه الفروع إلى خزان بطالة مقنعة ،تغيب عنه البرامج كافة ،التي تسهم في رفع
كفاءة املوارد البشرية على مستوى علوم األمن وآلياته وأساليبه الحديثة ،أو على مستوى
رفع منسوب الثقافة أو اإلملام باملنظومة القانونية ،أو على صعيد بناء عالقة متوازنة مع
القطاع األمني وغيرها.

•

تقنين القهر واالنتهاك :وذلك بحكم حركية هذه األجهزة خالل عقود حكم "حافظ األسد"
و"بشار األسد" ،إذ تم إعطاء األجهزة األمنية صالحية مفتوحة لالعتقال والتفتيش والتحري
واالستجواب والحجز ومراقبة االتصاالت والتوقيف العرفي ألي مواطن دون الرجوع إلى
السلطة القضائية .كما عملت على حرمان املواطنين من ممارسة حقهم في الطلب من
القضاء البت بشرعية توقيف أي شخص ،وحجب حق الدفاع عن املعتقل أو توكيل محام
خالل فترة توقيف املعتقل لدى األجهزة األمنية ،باإلضافة إلى منع ذوي املعتقل من معرفة
مصيره أو التهم املوجهة إليه وعدم إمكانية زيارته أو حتى معرفة مكان توقيفه .ناهيك عن
غياب الرقابة ّ
الفعالة على عمل املسؤولين األمنيين مما يؤدي إلى تجاوزات أدت في كثير من
األحيان إلى وفاة آالف من املعتقلين ،وتسببت في حاالت اغتصاب وقتل بشكل سري دون
التحقيق في أسباب هذه الحوادث.

ً
ثانيا :أسباب ومكامن الخلل على املستوى الوطني ،إذ كانت األجهزة األمنية السورية من أهم
أدوات ترسيخ أسس حكم النظام إذ تتدخل في مناحي الحياة كافة :االجتماعية واالقتصادية
والسياسية والدينية ،وتبنت فلسفة عمل وعقيدة أمنية تراعي شروط الحاكم أكثر من املحكوم.
يمكن تحديد مكمن الخلل واالنحراف في عمل هذه األجهزة بأمرين :األول ُ
البنية األمنية املتشعبة
التي ساهمت في تطويق الحركة املجتمعية ّ
وحدت من إمكانية تقدمها وتطورها ،واألمر الثاني
مرتبط بالتداخل الشديد في مهام األجهزة األمنية الذي وصل في كثير من األحيان إلى حد التضارب
ً
ً
ً
ً
في السلوكيات والقرارات ،األمر الذي أفرز فيها فسادا مستشريا وتضخما كبيرا ملالك األمن في
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ً
سورية وخاصة في جهاز األمن العسكري بما ال يتناسب مع حجم املهام املوكلة إليه أساسا.
راكم هذا الفشل والخلل املستمر عوامل السخط الذي يحمله املواطن السوري تجاه األجهزة
األمنية ،ومع هذا التراكم وطبيعة التحوالت التي تشهدها ُ
البنية السورية َّ
تعمقت القناعة
املجتمعية بالحاجة إلى التغيير الجذري لعمل وفلسفة وأدوات هذه األجهزة
المطلب الثاني :الواقع األمني بعد الحراك الثوري
ً
وفقا لألرضية أعاله وفي ظل غياب إرادة سياسية جدية للشروع في حل وطني ملعالجة األزمات
املستعصية والتي لم يعد ينفع معها الحلول املؤقتة واألمنية ،جاء الحراك الثوري ليعبر عن رغبة
أصيلة في إقامة جمهورية ثالثة واالنتقال بسورية من عهد الشرعية الثورية بمختلف أشكالها إلى
الشرعية الدستورية القائمة على الحكم املدني الديمقراطي(.)107
وفي هذا السياق فإنه يجدر الذكر إلى أن هذه األجهزة فشلت في "اختبارات الواقع" ،فرغم
االنتشار األمني والعسكري األفقي واملمتد بشكل رئي�سي في داخل ُ
البنية املحلية ،وطبيعة النهج
ُ
ُ
العنفي املتبع من قبل هذه األجهزة ،إال أن الثورة السورية كشفت حقائق عدة تشكل مؤشرات
ً
فشل في األداء األمني وفقا لوظيفتها القائمة ،وتتمثل هذه املؤشرات في:
.1

عدم التنبؤ بإرهاصات الحراك ،إذ ﺗﺪل اﻟﴪدﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب اﻟﺤﺮاك – اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪت ﰲ ﺑﻌﺾ أﺟﺰاﺋﻬﺎ
ﻏري اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﱃ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻲ أُﻋﺪت ﻟﺘﺪارس اﻷﺳﺒﺎب-ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،وﺻﺪرت
"ﻣﺆﴍات" وﻫﻤﻴﺔ ﺗ ُﻌﺰز ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻨﺪﺳني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﲆ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم" وﻫﺬا ﻳﻜﺸﻒ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻋﻦ
واﻗﻊ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﻬﻨﻲ وﺿﻌﻒ أدوات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘامﻋﻲ.

 .2املساهمة في تعزيز التفسخ وتدحرج الصراع ،وعلى الرغم من أن تبني هذه األجهزة لسياستين
ً
جعلها تساهم قصدا في انتقال الصراع ملستويات عابرة ألسباب الصراع الرئيسية إال أنها
ً
ً
كشفت بالوقت ذاته مدى اإلرهاب الذي تتمتع به هذه األجهزة وهو ما يجعلها عنصرا مخال
لالستقرار في سورية ،فـ"عملية (صنع العدو)" وفق (نظرية غوبلز)( )١٠٨من األيام األولى دلت
على عدم وجود أي تطور في عقلية التعاطي مع الشأن العام ،وعلى تماهيها مع غايات النظام
السياسية على حساب وحدة البنية املحلية عبر تصدير تهم الطائفية واإلرهاب على جموع
املتظاهرين ،وتخويف األقليات من خالل الترويج لسردية إسالمية الثورة التي ستق�سي على
األقليات مستغلة ومسهلة لبروز بعض التيارات الراديكالية املخترقة.
ً
ً
ً
ً
ابتداء حتى
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أيضا أن الدولة السورية ال تملك قطاعا أمنيا
) (107سورية .الطريق إلى الثقب األسود ،مدونة سمير التقي ،تاريخ  ،21-3-2013رابط إلكتروني https://goo.gl/ZexlO
) (108نظرية غوبلز (وزير الدعاية األملاني إبان حكم هتلر) في السيطرة على العقول وفق نظرية التأطير والتي أصبحت وسيلة مهمة في تمرير السياسات
فيما بعد.
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ُّ
يستوجب اإلصالح ،فصنوف العمل األمني في سورية تقع على مستويين :األول :أذرع تحكم وضبط،
ً
فاملخابرات الجوية والعسكرية تتبعان إداريا لوزارة الدفاع لكن عملهما مطلق الصالحية على
وحدات الجيش والقوات املسلحة والحياة املدنية ،واملخابرات العامة تتبع لرئاسة الجمهورية
ً
ّ
كما هي ذراع تحكم مشترك ملكتب األمن الوطني (أو القومي سابقا) وللحزب الحاكم (حزب البعث
ً
العربي االشتراكي) ،وشعبة األمن السيا�سي تتبع إداريا لوزارة الداخلية ،والثاني :بنى عسكرية أمنية
ً
(الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة ،ومؤخرا قوات النمر) ويقع على عاتقها هندسة العملية
األمنية وضبط عالقاتها وقواعدها الناظمة ،وضمان أمن النظام والقيام باإلجراءات والعمليات
كافة ،داخل املجتمع في حال بروز أية مؤشرات مهددة لهذا األمن ،وبالتالي تعمل جميع هذه األجهزة
مجتمعة ومنفردة لحماية النظام وتعتبر أذرع له لتحقيق استمراريته.)109(.
ومن أهم الفاعلين في املجال األمني في سورية ما يعرف باسم اللجان األمنية والتي تم إحداثها في
ّ
املحافظات وبشكل مصغر في كل منطقة ضمن املحافظة منذ تولي حافظ األسد الحكم حيث
ّ
ّ
األمنية مناقشة الوضع األمني في املحافظة أو املنطقة بشكل عام ومعالجة كل
تتولى هذه اللجان
ما هو طارئ من حاالت أمنية ّ
وحتى اإلدارية واالجتماعية واالحتفاالت واملسيرات وكيفية املحافظة
على أمن االنتخابات بمختلف أنواعها وما يرد من تعليمات وأوامر من مكتب األمن الوطني وتنفيذ
ً
ما يرد أحيانا من طلبات من األجهزة األمنية املركزية بدمشق التي تتطلب العمل املشترك بين كل
األجهزة األمنية فيتم عرضها على اللجنة األمنية على مستوى املحافظة لتقاسم العمل بخصوصها
ً
وكانت هذه االجتماعات تعقد كل شهر أو كل  15يوما حسب املحافظة واألمور الطارئة .للمزيد
انظر امللحق رقم(.)1
المطلب الثالث :مراكز القوة داخل األجهزة األمنية ومدى تأثرها بالحراك
الثوري
على الرغم من تلمس مؤشرات التنافسية بين الفروع على مستوى قيادات هذه األجهزة ،أو
معطيات الال تنسيق البيني املقصود ،إال أن من أهم سمات العمل األمني الرسمي هو التداخل
والتكامل ما بين الفروع املركزية بدمشق وفروع املحافظات وحتى األقسام ضمن الفرع الواحد،
ً
وذلك عائد ألسباب إدارية وطبيعة الوظائف املختلفة املنوطة بكل فرع وقسم ،وهذا – نظريا -
يصعب التمييز بين هذه الفروع واألقسام إذ إنه وفي سياق إتمام العملية األمنية ال يمكن ألي فرع
أو قسم ضمن الجهاز الواحد أن ّ
ّ
املرجوة منه بمفرده ،فعلى سبيل املثال ال يمكن
يحقق النتائج
لفرع التحقيق املركزي في األجهزة األمنية كافة (العسكرية أو الجوية أو املخابرات العامة أو األمن
السيا�سي) أو أقسام التحقيق في فروع املحافظات إتمام مهامه إذا لم ّ
تقدم له إحاطة ودراسة
) (109معن طالع :األجهزة األمنية السورية وضرورة التغيير األمني مرجع سابق.
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ً
وأحيانا فروع املحافظات ّ
وحتى في بعض الحاالت
أمنية حول "القضية" من باقي الفروع املركزية
الجهات األمنية األخرى ،إذ تشكل هذه الجهود مجتمعة عناصر "نجاح" العملية األمنية حيث
ّ
يتدخل في هذا العمل فرع املعلومات وفرع النظم املعلوماتية وفرع األحزاب والفرع الفني ومراقبة
االتصاالت وفرع األمن االقتصادي ّ
وحتى فرع الدوريات أو املداهمة وفرع الشؤون اإلدارية ،وما
يزيد هذه العملية "قوة" أنها ال تتم عن طريق املراسالت اإللكترونية بل بالبريد السري مهما كان
موضوعها.
ً
عموما يبرز دور فرع املعلومات والنظم املعلوماتية في جميع الجهات األمنية كونه بنك املعلومات
الذي يتضمن املعلومات كافة ،عن املواطنين السوريين واألحزاب والهيئات والقطاعات االقتصادية
ً
ً
الخاصة والعامة و...إلخ ،كما تعد معلوماتها "مستندا عالي املوثوقية" و"أساسيا" في تقييم القضية
األمنية واتخاذ القرار فيها ،كما تعتبر املعلومات املحفوظة لدى فرع املعلومات دائمة وال تنتهي
بالتقادم الزمني أو بوفاة صاحبها بل تنسحب على عائلته أو أصوله وفروعه وما سبق ذكره فيما
يتعلق بتداخل وتشابك العمل األمني ينطبق على األقسام ضمن الفرع الواحد.
ً
ً
عمليا ،يمكن تحديد الفروع واألجهزة األكثر قوة وأهمية وفقا ملعايير عدة :شخصية رئيس الفرع،
طبيعة الوظيفة األمنية وحساسيتها ،املجال الجغرافي والقطاعي الذي يغطيه هذا الجهاز أو الفرع،
السمعة الشعبية املتأتية من حجم االنتهاكات املمارسة ،وعليه باإلضافة إلى أثر بعض الشخصيات
القيادية تبرز األجهزة والفروع واألقسام األكثر قوة كما هو موضح باآلتي:
•

•

شعبة املخابرات العسكرية :يعتبر الفرع ( )248وهو الفرع املركزي للتحقيق في شعبة
املخابرات العسكرية من أكثر الفروع أهمية وحساسية وكذلك األمر بالنسبة لفرع فلسطين
( )235وسرية املداهمة ( ،)215وأما على مستوى املحافظات بما يتعلق بفروع األمن العسكري
ّ
فيعتبر فرع املنطقة
واملخول بالعمل بدمشق وريفها وفرع حلب من الفروع ذات الحساسية
ّ
ً
الخاصة وغالبا ما يتولى رئاسة هذه الفروع أشخاص مقربين من النظام ومن أبناء الطائفة
العلوية واملشهود لهم بالقوة املفرطة والبطش ،وتعتبر هذه الفروع مصدر الثراء الفاحش
بال سبب بالنسبة لرئيس الفرع وضباطه وعناصره وذلك العتمادهم على البطش والسمعة
السيئة التي لحقت بهم طيلة حكم آل األسد .
العامة :فعلى مستوى الفروع املركزية يمكننا أن َّ
إدارة املخابرات ّ
نعد فرع التحقيق ( )285وفرع
ّ
مكافحة اإلرهاب والفرع الداخلي (ّ )251
التجسس
املخول بالصالحيات بدمشق وريفها وفرع

( )300والفرع الخارجي ( )279من أهم الفروع حساسية .أما على مستوى املحافظات فاألمر
متشابه مع شعبة املخابرات العسكرية فيعتبر الفرع الداخلي( )251وفرع حلب من الفروع
ّ
ّ
املهمة وتأتي أهمية باقي الفروع األخرى بالترتيب حسب طبيعة سكان املحافظات وانتمائهم
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الطائفي ومدى والئهم للنظام الحاكم ومدى النشاط االقتصادي في هذه املحافظات والذي
ّ
يحقق األموال الطائلة لرئيس الفرع وضباطه وعناصره.
• شعبة األمن السيا�سي :يمكن القياس على إدارة املخابرات في شعبة األمن السيا�سي ،حيث
يعتبر فرع التحقيق املركزي وفرع أمن الشرطة املسؤول عن وزارة الداخلية بما فيها من
ضباط وصف ضباط وأفراد ،وفروع دمشق -ريف دمشق -حلب من الفروع ذات الحساسية
ّ
ً
ّ
ّ
العلوية.
الخاصة والتي يتولى رئاستها دائما ضباط من الطائفة
ّ
الجوية :تعتبر جميع فروعها ذات حساسية ّ
خاصة ّ
ومهمة بالنسبة للنظام
• إدارة املخابرات
ً
الحاكم كونها األكثر قياما بمهام خاصة وسرية لصالح النظام.
وبالنسبة لحساسية بعض املفاصل الرئيسية ضمن الفرع الواحد باملحافظات والتي ّ
تقسم عادة

إلى أقسام حيث يأتي بالدرجة األولى قسم التحقيق وأمن الشرطة واألمن االقتصادي وقسم
األحزاب والهيئات الدينية ذلك في فروع شعبة األمن السيا�سي أما بالنسبة لباقي الفروع األمنية
في األجهزة األخرى فيأتي قسم التحقيق وقسم مكافحة اإلرهاب واألمن االقتصادي وأقسام
املداهمة باإلضافة الى املفارز األمنية في املناطق الحدودية واألقسام في املناطق الحيوية التجارية
واالقتصادية والزراعية الهامة.
وتبرز القرارات واألوامر اإلدارية املتعلقة بنظام العمل األمني كأحد أهم العناصر التي أكسبت
األجهزة األمنية في سورية "قوة " ،إذ إن هناك نوعين من القرارات واألوامر اإلدارية التي ّ
تعزز ّ
قوة
الجهاز وهي:
ً
أوال :األوامروالقرارات الصادرة من الجهات األعلى ،اإلنفاق املالي املفتوح وغير املقونن ،والتأكيد
على عالقة األجهزة األمنية كافة بالجيش؛ حجم التسليح؛ انتفاء الرقابة القضائية على األجهزة
ّ
األمنية وعدم تمكن الدوائر القضائية من ممارسة دورها القضائي اتجاه منتسبي األجهزة األمنية
في حال قيامهم بارتكاب جرائم أثناء ممارستهم لعملهم حسب ما هو معمول به في إدارة املخابرات
العامة وشعبة املخابرات العسكرية وإدارة املخابرات الجوية حيث ّإن الدعوى العامة من قبل
النيابة العامة على منتسبي هذه األجهزة ال تقام على منتسبي هذه األجهزة في الجرائم التي يرتكبونها
أثناء ممارسة عملهم إال بموافقة رئيس الجهاز.
ً
ثانيا :األوامر والقرارات الصادرة ضمن جهاز األمن ،أولوية التعاطي مع ملف اإلرهاب كتوظيف
أو اختراق أو مكافحة ،وبهذا شملت هذه األولوية النشاطات الدينية كافة ،وهذا ما تقوم به إدارة
املخابرات الجوية وشعبة املخابرات العسكرية ولكن بشكل غير مقونن وبأدوات عنفية فقط،
وتكريس التدخل في عمل القطاع العام عبر مدخل معالجة أمور الخلل االقتصادي في وزارات
ومؤسسات الدولة واملؤسسات الخاصة؛ االهتمام املستمر بضرورة متابعة األجهزة األمنية
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لتفاصيل الحياة اليومية كافة؛ االختراق األمني لجميع األحزاب والهيئات السياسية داخل البالد
وخارجها من خالل توظيف عمالء ،وهنا تأتي في األهمية إدارة املخابرات العامة وشعبة األمن
السيا�سي.
المطلب الرابع :تحوالت البنية األمنية وأبرز الفاعلين الجدد

ّ
طرأت تحوالت مهمة على طبيعة املهام التي يقوم بها الجهاز األمني بعدما تسلمت املؤسسة
العسكرية ّ
مهمة تحجيم الحراك الثوري والصراع املسلح مع فصائل املعارضة ،فبعد انطالق
ُّ
ّ
الثورة السورية وقبل تدخل الجيش كلفت األجهزة األمنية مع الشرطة بقمع ومنع املظاهرات
في املحافظات واملناطق الثائرة وجمع املعلومات عن املتظاهرين وأسمائهم وأعمالهم وتمويلهم
وإلقاء القبض على املتواجدين بالقطر ومتابعة املتواجدين خارج القطر ومخاطبة الجهات
املعنية لفصل وإنهاء خدمة املوظفين املشاركين في املظاهرات وإحصاء أعداد املتظاهرين وإصدار
ّ
بالغات التوقيف ومنع املغادرة للمتوارين عن األنظار وقادتهم ،ومع ّ
تطور األعمال املسلحة بدأت
األجهزة األمنية جمع املعلومات عن فصائل املعارضة املسلحة وقادتها وتعدادها وتسليحها وأماكن
انتشارها وتمويلها وطرق إمدادها وكيفية إلقاء القبض عليهم أو قتلهم ،إال أنه وبعد تزايد منسوب
االنتشار األفقي للحراك الثوري وعدم قدرة األجهزة األمنية على تحجيمه ولجمه ،أوكلت املهمة
ً
ً
جزءا ال ّ
يتجزأ ّ
عما تقوم به وحدات الجيش "وتابعا" له من
للجيش وأضحت األجهزة األمنية األربعة
ّ
حيث املشاركة في األعمال القتالية والقواعد العسكرية لقوات النظام والحواجز وحماية مقراتها
من عمليات فصائل املعارضة ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ساهمت أسباب عدة بزيادة تكثيف
العمل األمني نذكر منها :االستنفار شبه التام ملنتسبي األجهزة األمنية كافة؛ زيادة عدد منتسبي
هذه األجهزة؛ االعتماد على الشبيحة وامليليشيات (لجان شعبية – دفاع وطني – كتائب البعث)؛
زيادة عدد املصادر واملناديب في املجاالت كافة؛ ازدياد مستوى التقنيات ّ
املعدة ملراقبة املواطنين
والتي ُز ّودت بها من روسيا وإيران؛ قيام بعض الدول وامليليشيات الداعمة للنظام السوري بتزويده
بمعلومات عن معارضة الخارج وحتى الداخلية؛
وفي إطار تفكيك البنى األمنية الراهنة والتي يتعدد فيها الفواعل األمنيون (محليون وأجانب)،
ً
ً
فإنه يلحظ عدم تماسك البيئة األمنية في مناطق النظام وعدم خضوعها (إداريا أو وظيفيا)
لقوة أمنية مركزية مضبوطة ،إذ تعززت تلك النظرة منذ اللحظة األولى لتدفق امليليشيات
األجنبية الحليفة للجغرافية السورية من جهة ولقرار تكوين مجموعات عسكرية محلية
يشرف عليها كباررجال النظام من جهة ثانية .حيث إن تراكم الفشل األمني لألجهزة الرسمية التي
لم تستطع مواجهة االمتداد األفقي للحراك الثوري ساهم في دفع النظام إلى مجموعة إجراءات
آكلت سلطته األمنية املركزية عبر قرار تشكيل امليليشيات املحلية املساندة تحت إشراف أو تنسيق
أو قيادة مع جيش النظام السوري أو الفروع األمنية،
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ويمكن بشكل عام أن نستعرض أهم الفاعلين األمنيين في مناطق النظام (للتوسع راجع امللحق
رقم " ،)"2وفق اآلتي:
 قوات الدفاع الوطني :تعتبر "قوات الدفاع الوطني" أكبر مليشيا داعمة للنظام على اإلطالق،وهي تشكلت في صيف عام  ،2012وتضم اآلن أكثر من مئة ألف متطوع لدعم النظام في مناطق
عملهم ،وهي مكونة من وحدات على امتداد سورية ،تحت إشراف موحد على يد العماد في
جيش النظام السوري حواش محمد ،بدأت قوات "الدفاع الوطني" على تنظيم وتدريب مئات
املتطوعين في اللجان الشعبية ،تحت قيادة "قوات الدفاع الوطنية" ،تشابه هذه املليشيات
شكل مليشيا "الباسيج" التطوعية التابعة للحرس الثوري اإليراني مما يعزز القناعة أن
هذه امليليشيات تشكلت تحت إشراف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني" ،قاسم
سليماني".
 صقور الصحراء :تأسست مليشيا صقور الصحراء على يد محمد جابر ،وهو رجل أعمالً
تربطه صالت وثيقة بالنظام ،بأعمار  40 - 25عاما ،ووصفت بأنها "قوات نخبة" .وتعمل "صقور
الصحراء" في املناطق الصحراوية ،وشاركت في هجوم "القريتين" ،وساهموا في استعادة
ّ
وتتكون من عناصر علوية وشيعية وأبناء
السيطرة على بلدة "كسب" في الساحل السوري.
ُ
من عشيرة الشعيطات ،خصصت مهامها من أجل قتال عناصر "داعش" الذين لم تستطع
قوات النظام السوري مواجهتهم .وتضم هذه املليشيات عناصر مدربة ،منهم ضباط وعناصر
متقاعدون في الجيش ومتطوعون من الشباب السوري ،وهي مليشيا مختصة في نصب الكمائن
وتنفيذ املهمات الخاصة الصعبة .وأغلب مهام املجموعة حماية منابع النفط والغاز في سورية.
كما أنها تقوم بحماية أكبر مخزن لألسلحة في سورية ،وهو مخزن مهين.
 مليشيات "البستان" تعمل هذه املليشيات تحت إشراف رامي مخلوف مدير "جمعية البستانً
ً
ً
ً
لألعمال الخيرية" ،وأنشأت الحقا فرعا أمنيا ،يجتذب إجماال العلويين من مركز الطائفة
ً
ً
العلوية في الساحل ،وهي تنتسب عمليا وإداريا إلشراف قطاع الجيش املحلي في مناطق عملها،
وتنسق عملياتها مع "الفرقة الثامنة عشرة" .أبرز هذه املليشيات هو" :كتائب الجبالوي" في
حمص ،وعملت في الغوطة ،وهي أكثر استقاللية من مليشيات الدفاع الوطني ،ومن هذه
ً
املليشيات أيضا "فهود حمص" ،التي تشكلت في عام  ،2013وامتدت حتى عام  ،2015على يد
شادي جمعة ،املقرب من الضابط "أبو جعفر" ،امللقب بالعقرب ،ومؤسس "لواء خيبر" ،أحد
مليشيات الدفاع الوطني في حمص ،وتضم "فهود حمص" تحتها قوات "درع الوطن" ،التي تنسق
مع مليشيات "ذو الفقار" الشيعية في دمشق.
 ميليشيا لواء درع الساحل :فقد أعلن الحرس الجمهوري التابع للنظام السوري عن تشكيل82
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"لواء درع الساحل" برواتب مجزية لحماية املعقل الرئي�سي للنظام وذلك وفق تعميم الحرس
ً
الذي ذكر في بيانه استعداده ضم متطوعين جددا لتشكيل "لواء درع الساحل" ،ملدة سنتين
أو عقد دائم برواتب مجزية تصل إلى  40,000ليرة سورية ،وتم تشكيله في مايو  ،2015وأوكل
قيادته لكل من رامي مخلوف والعميد حسن مصطفى الضابط في الحرس الجمهوري لقوات
النظام .والهدف من إنشاء هذا اللواء حماية القرى العلوية الواقعة في املناطق الساحلية ،يضم
ً
الفارين من الخدمة اإللزامية في جيش النظام ،واملتخلفين عن الخدمة االحتياطية ،وأعدادا
من الجنائيين ،موزعين بين قرية صنوبر القريبة من مدينة جبلة ،وقرية “صطامو”.
 املليشيات السياسية ،انبثقت هذه املليشيات عن أحزاب سياسية ،وعملت على حشدمتطوعيها تحت شعارات "حزبية" أو سياسية ،وأبرزها:
•

كتائب البعث :وتشكلت من املنتسبين لحزب البعث في حلب ،على يد القيادي هالل هالل،
في صيف عام  ،2012بعد أن تمكن الثوار من دخول حلب الشرقية ،ثم تشكلت في الالذقية
وطرطوس ،وهم يعملون في دمشق.

•

نسور الزوبعة :يشار إلى "نسور الزوبعة" بالنسبة إلى شعار "الحزب القومي السوري
االجتماعي" ،اللبناني ،الذي يؤمن بأيديولوجيا "سورية الكبرى" ،وهي مختلفة عن
عنصر من "نسور الزوبعة"،
أيديولوجيا "حزب البعث" القومية .وشارك ما يقارب 5000
ٍ
ً
بينهم لبنانيون ،في عمليات موزعة على كل األرض السورية ،لكنهم متركزون تحديدا في
حمص ودمشق ،ولهم وجود أكثر من جيش النظام السوري في محافظة السويداء.

•

الحرس القومي العربي وهي مليشيا قومية ،تشكلت في عام  ،2013تتكون مما يقارب الـ
 1000عنصر ،وتتواجد في حلب ودمشق ودرعا وحمص والقنيطرة ،وتضم "قوميين"
من بلدان عربية عدة ،منهم مصريون وعراقيون ولبنانيون وفلسطينيون وتونسيون
وسوريون ويمنيون .وتتكون املليشيا من ألوية عدة يقود أهمها "واضح حداد" ،وهو قومي
فلسطيني مسيحي ،وحيدر العمالي ،مفكر لبناني قومي ،ومحمد برهامي ،وهو سيا�سي
تون�سي قومي ،ويوليوس جمال.

• املقاومة السورية :وكانت تسمى "الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون" ،وهي مليشيا
داعمة لألسد تدعي حملها أليديولوجيا ماركسية  -لينينية ،ويقودها ميراج أورال ،العلوي
التركي الذي يحمل جنسية سورية ،وكان يسمى "علي كيالي" ،في سورية ،وتنسب له مجزرة
"البيضا" في محافظة بانياس.
ً
 مليشيات طائفية -املليشيات املسيحية والدرزية تحديدا -وأهمها :جيش املوحدين :وهي مليشياً
مكونة من "الدروز" ،وتعمل تحديدا في السويداء ودرعا ودمشق ومناطق الدروز األخرى ،وأعلن
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عن تشكيله بداية عام  ،2013وقد كانت لحماية الدروز ،لكنها توصف أنها مؤيدة لنظام بشار
األسد ،تحت قيادة "أبو إسماعيل إبراهيم التميمي" ،وقوات "سوتورو" وهي مليشيا محلية
موجودة في القامشلي ،في محافظة الحسكة في سورية ،وهي مكونة من املسيحيين السريان،
وبعض األرمن ،كما يوجد ما يسمى بـ"قوات الغضب" املسيحية في محافظة السقيلبية في ريف
حمص ،وهي معروفة بدعمها للنظام ،وهي تأسست في آذار /مارس  2013لحماية املدينة وريفها،
وهي مقربة من الحرس الجمهوري .إضافة للواء أسود الوادي بقيادة بشر اليازجي في منطقة
قلعة الحصن ووادي النصارى ومحيطهما ،يتم فيه تجنيد شباب املنطقة من املوالين للنظام
ليقوموا بمالحقة أقرانهم من املعارضين ،يدعي هذا اللواء حماية املسيحيين والذين تتجاوز
ً
قراهم الـ 33قرية في املنطقة ،وكل مقاتل في هذا اللواء هو متطوع يتقا�سى راتبا من الدولة
السورية وتتم معاملته ومعاملة عائلته كأي جندي أو ضابط في القوات املسلحة .ويستخدم
مكتب الحزب السوري القومي االجتماعي في مرمريتا كمقر لتنسيق العمليات ولالجتماعات
ومركز لتلقي طلبات التطوع وتجنيد املتطوعين التي ُيشرف عليها أعضاء الحزب.
ً
 املليشيات الفلسطينية :وهي املليشيات التي تشكلت دعما للنظام السوري من الالجئينالفلسطينيين ،باإلضافة ملليشيات فلسطينية كانت موجودة قبل بدء الثورة السورية ،أما
املليشيات والفصائل الفلسطينية التي كانت في مخيمات الفلسطينيين منذ البداية ،فهي:
•

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة .وبرز دور الجبهة ،بقيادة أحمد جبريل،
في قمع املظاهرات منذ بدء الثورة في مخيم اليرموك ،ودعموا جيش النظام السوري لقتال
الثوار السوريين داخل وحول مخيم اليرموك ،واستمرت بدعمها لنظام األسد وشاركت في
املعارك التي حصلت هناك.

•

فتح االنتفاضة ،وتأسس عام  ،1983بقيادة العقيد سعيد مراغة.

•

قوات الصاعقة ،وتمثل الصاعقة الجناح البعثي للفصائل املسلحة الفلسطينية ،وتشكلت
وتم إدارتها من سورية ،وهي مرتبطة بحزب البعث السوري ،وعضو في منظمة التحرير
الفلسطينية.

باإلضافة لهذه الفصائل ،فهناك مشاركة من :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ،والحزب
الفلسطيني الديمقراطي -سرايا العودة والتحرير ،أما املليشيات التي شكلها النظام السوري من
الفلسطينيين في سورية ،فهي:
•

قوات الجليل :وتضم هذه القوات ما يقارب 1000عنصر فلسطيني ،تحت قيادة فادي املالح،
تدربوا على يد جيش النظام السوري وحزب هللا ،وشاركوا في معارك القلمون ،ويصفون
أنفسهم بأنهم "سوريو االنتماء ،فلسطينيو الجنسية ،ومقاومو اإليمان".
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•

لواء القدس :وهو مليشيا مكونة من الفلسطينيين املؤيدين للنظام السوري ،ويعملون
ً
تحديدا في محافظة حلب ،وكانت آخر معاركهم هي السيطرة على مخيم حندرات في حلب،
وتأسست في تشرين األول /أكتوبر  ،2013على يد املهندس محمد السعيد ،الذي يعتبر القائد
الرئي�سي والذي يرتبط باملخابرات الجوية ،وهي تتكون بشكل كبير من فلسطيني املخيمات في
ً
حلب ،وخصوصا مخيم النيرب.

•

جيش التحرير الفلسطيني ويقودها طارق الخضرة ،ويختلف عن جيش التحرير الفلسطيني
التابع ملنظمة التحرير ،وشاركت في معارك عدة بسورية ،أبرزها منطقة "عدرا" ،وشمال
السويداء ،داريا ،تل صوان ،حصار معضمية الشام والزبداني .ويضم ثالثة ألوية وهي:
"قوات حطين" ،ومقرها في مدينة قطنا بريف دمشق ،و"قوات أجنادين" ومقرها في جبل
الشيخ ،و"قوات القادسية" وتنتشر بالقرب من مدينة السويداء جنوبي البالد .ويخضع
ً
ً
نظريا لقيادة منظمة التحرير ،وعمليا لقيادة قوات النظام السوري ،نشبت صراعات داخله
نتيجة ضغوط النظام وقيادته ّ
لزجه بالقتال ،ورفض العديد من الضباط والعناصر هذا
ً
األمر ،ما أدى إلى إعدام العديد منهم ميدانيا.

 امليليشيات الدرزية (كحالة خاصة مغرقة باملحلياتية) :ساهم مفهوم الحياد الذي تعيشهمحافظة السويداء في تعزيز الحالة املليشياوية املحلية التي باتت مسيطرة على الحياة املدنية
لعموم السكان املحليين ،وال تتبع حواجز املحافظة للنظام فقط؛ فإما أن تتبع ملليشيا "الدفاع
الوطني" أو تؤلفها "اللجان الشعبية" ،أو تتكون من عناصر مختلطة تضم ممثلين عن ميليشيا
"حماة الديار" ،والحزب "السوري القومي االجتماعي" ،و"كتائب البعث" .وبحسب مراقبين
ّ
محليين ،فإن الحواجز املختلطة تتقاسم منافذ تهريب املحروقات املطلة على مناطق تسيطر
عليها "داعش" في الحدود الشمالية الشرقية للمحافظة ،أو على الحدود الجنوبية والجنوبية
ً ً
الغربية ،وتتسم تلك الحواجز بكونها مصدرا هاما للنهب العام ،وتحصيل األتاوات من عمليات
التهريب وتجارة املحروقات والطحين والسجائر في دهاليز السوق السوداء.
بغطاء ّ
ديني تتبع لنزيه الجربوع وتتقاسم مع سواها من مليشيات
وينشط في املحافظة مليشيا
ٍ
ّ
ّ
مسلحة مرتبطة بالنظام حجة حماية السكان ،وتعددت منابت املنتسبين إلى هذه الجماعة:
ففيها ّ
التجار وأصحاب محطات الوقود ،الذين يحتاجون إلى حماية مصالحهم ،وإن بواسطة
ّ
ّ
حل ًة ّ
دينية.
مليشيا مسلحة ترتدي
أمام هذه الفصائلية املغرقة تم طرح "الفيلق الخامس 4( :فرق عسكرية بقوام  30ألف مجند)
كخطوة مهمة في سياق الدمج والضبط لهذه امليليشيات ،إال أن هذه الفكرة يعتريها العديد من
االنتقادات املوضوعية وأهمها:
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•

ال يمكن له أن يسد الثغرات العسكرية للجيش السوري املتهالك في العديد من األماكن في ظل
انهيار الهيكلية العسكرية وفقدان أبرز قيادته ،ناهيك عن سيولة أدواره غير املضبوطة في
ظل تعدد الجهات الوصائية واملمولة من جهة ،وتضخم األيديولوجية الخاصة على حساب
عقيدة عسكرية احترافية.

•

أهدافه املعلنة "محاربة اإلرهاب وإنهاء الحرب في سورية" وسماها النظام بالقوات الرديفة
قوامه (املوظفون ،الفارون من الجيش ،املدنيون الذين لم يخدموا الخدمة اإللزامية) ،وما
هو حقيقة إال محاولة شكلية لضبط وتنظيم مليليشيات تنامى دورها األمني والعسكري.
ً
هو داللة على فشل "الفيلق الرابع" الذي أسس ُمسبقا لنوع من إشراف الجيش الرسمي على

•

الجماعات الرديفة في الالذقية وحماة .وجهود التطويع "الفوضوية" في "الفيلق الخامس"،
يتضارب مع خطة الفيلق الرابع.

•

إن إضافة قوة مثل "الفيلق الخامس" إلى الجيش ،وإضفاء الطابع املؤس�سي عليه هو تعميق
ً
للطبيعة الطائفية للجيش ،وهي حركة تشبه تماما قرار العراق إضفاء الطابع القانوني
واملؤس�سي على وحدات الحشد الشعبي ذات القيادة الشيعية.

•

الدور اإلشرافي لكل من موسكو وطهران على هذا الفيلق يعزز من تثبيت االستثمارات طويلة
األجل لقوات الدفاع املستقبلية وهو ما يعظم من معوقات إصالحات ما بعد الحرب لهذه
املؤسسة الحكومية.

ً
إذا يساهم هذا الفيلق بتعمق الظروف املساهمة لتكوين "ميليشيا كبرى" ضمن هيكلية "جيش
وطني" ،ويعزز فكرة التبعية الدولية في "الجيش الوطني" وبالتالي احتمال تضارب الغايات واآلليات
ضمن املكون الواحد ،ناهيك عن تنامي الدور الالمركزي
لجيش يرتجي ضبط الحدود وتحقيق
ٍ
االستقرار على كامل الجغرافية السورية ،باإلضافة إلى أنها خطوة تتطلب العديد من البرامج
العسكرية التمهيدية التي تتعلق بالعقيدة الوطنية وضرورات االتساق الوظيفي ،وينبغي مناقشة
أهدافها وأدوارها وحدود صالحياتها في "هيئة أركان الجيش الوطني".
ّ
ً
عموما يمكن تثبيت النتيجة التالية :لقد استبدل النظام القائم "سلطته الواقعية املكثفة"
في املؤسسة العسكرية واألمنية بمرتزقة من السكان املحليين املنتسبين إلى ميليشيات مسلحة،
التي نمت ّ
وتوسعت في الحجم والتأثير خالل األعوام الثالثة املاضية .ومن شأن هذه املجموعات أن
ً
ً
ّ
تشكل خطرا حقيقيا على املجتمع برمته خاصة في ظل تنامي أدواتها وسياستها بشكل عابر للوطنية
ً
عن سيطرته .ولقد ساهمت تلك اإلجراءات عموما بتحقيق النتائج التالية:
 .1منح امليليشيات املحلية بعض القوة األمنية لضبط املجتمع املحلي الذي تنشط به تلك
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امليليشيات إلى جانب مهامها العسكرية .والسماح بتنامي أدوارها بشكل عابر للمحلياتية.
 .2عسكرة املجتمع وربط خياراته ببقاء النظام وديمومته ،األمر الذي أف�سى لتجاوزات
وانتهاكات بحق الدولة واملواطن.
 .3مأسسة هذه امليليشيات بحكم الضرورات االقتصادية وتحولها لكيانات عابرة لالستراتيجية
العسكرية واألمنية املركزية.
 .4تفعيل األذرع العسكرية لألحزاب السياسية املوالية كحزب البعث والحزب القومي السوري
االجتماعي ،األمر الذي عزز سلطاتها املحلية وجعلها قوة أمنية شريكة تربطها مع القوة
املركزية املنفعة واملصلحة املشتركة.

المبحث الثاني :البنية األمنية في مناطق سيطرة المعارضة
أدرك النظام خطورة حركة االحتجاجات السلمية املناهضة له لتبينها مطالب وطنية عابرة
لالنتماءات الفرعية حظيت بتعاطف إقليمي ودولي ،وفي إطار مواجهتها لجأ النظام إلى إدارة املوقف
ً
أمنيا وذلك من خالل )1 :الزج بقواته األمنية في مواجهة املحتجين عبر استخدام تكتيكات العنف
ً
والترهيب )2 ،صناعة الفو�سى األمنية من خالل إطالق سراح املطلوبين أمنيا واملعتقلين على
خلفية قضايا جهادية )3 ،القيام بعمليات أمنية لزعزعة االستقرار (التفجيرات ،استهداف مناطق
ً
األقليات ،االغتياالت) )4 ،اختراق الحراك الثوري وتشكيالته املدنية والعسكرية استخباراتيا)5 ،
إغراق مناطق الحراك الثوري بالفو�سى الخدمية .نجح النظام في إدارة املوقف والضغط على
خيارات املحتجين ،ليتشكل حراك ثوري مسلح مر بتحوالت عدة تركت أثارها على الوضع األمني
في املناطق التي خرجت عن سيطرته ،وفيما يلي املراحل التي مر بها الحراك املسلح وأبرز السمات
األمنية التي غلبت عليها:
 .1السيطرة اآلنية :بدأت هذه املرحلة بسيطرة مجموعات الحراك الثوري املسلح على مقرات
األمن وطرد قواتها خارج مناطقها ،ولتنتهي مع اقتحام الجيش لها .تميزت هذه الفترة باستقرار
نسبي يمكن إرجاعه للعوامل التالية )1 :استمرار زخم العمل الثوري السلمي )2 ،تولي
مجموعات صغيرة العدد والتسليح مهام حماية املظاهرات السلمية )3 ،استمرار الخدمات
التي توفرها مؤسسات الدولة )4 ،تخفيف النظام عبء الضغوط األمنية بحق املناطق
الخارجة عن سيطرته ،وذلك إلفساح املجال أمام خالياه األمنية للعمل وجمع املعلومات
ً
تمهيدا لشن عمل عسكري؛
 .2االقتحامات العسكرية :بدأت هذه املرحلة بشن النظام حمالت عسكرية ضد املناطق التي
خرجت عن سيطرته ولتنتهي مع خروج قواته بفعل حركة مقاومة منظمة قادتها فصائل
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املعارضة املسلحة "الجيش الحر" .تميزت هذه الفترة بتأزم املوقف األمني لألسباب التالية:
 )1الزج بقوات الجيش في مواجهات مفتوحة في عموم سورية )2 ،تدهور العمل الخدمي
الناجم عن استهداف املرافق العامة وضعف املهارات التنظيمية للهيئات الخدمية الناشئة،
 )3بروز أزمات إنسانية كان من مؤشراتها حركات النزوح الداخلية وتزايد أعداد الشهداء
والجرحى )4 ،تصاعد حملة االعتقاالت لناشطي الحراك الثوري بشقيه السلمي واملسلح،
 )5تنامي نشاط العناصر اإلسالمية الراديكالية التي أطلق النظام سراحها في فترة سابقة؛
 .3الخروج عن سيطرة النظام :بدأت املرحلة بشن الفصائل محلية النشأة واملنضوية تحت
مسمى "الجيش الحر" لهجمات عسكرية منظمة ضد قوات الجيش السوري ،والتي اضطرت
بفعل ما لحق بها من خسائر لالنسحاب من مناطق املواجهات .يغلب على هذه الفترة بشكل
عام شيوع مظاهر الفو�سى األمنية التي تتباين شدتها من منطقة إلى أخرى ،ويمكن رد
أسبابها إلى )1 :التخبط اإلداري والتنظيمي في الهيئات الخدمية وتدخل الفصائل في عملها
ً
وهو ما أثر سلبا على نوعية واستقرار الخدمات العامة )2 ،نشاط خاليا النظام األمنية التي
نفذت عمليات عدة في مناطق سيطرة فصائل املعارضة املسلحة كبث اإلشاعات والقيام
بعمليات تفجير واغتياالت )3 ،تعدد الفصائل وضعف التنسيق األمني والعسكري فيما
بينها )4 ،حدوث حاالت اقتتال داخلي بين الفصائل في إطار الصراع على النفوذ واملوارد)5 ،
بروز ظاهرة أمراء الحرب وتغليبها ملصالحها الذاتية على حساب املصلحة العامة )6 ،تنامي
قوة التنظيمات اإلسالمية الجهادية العابرة للحدود على حساب فصائل املعارضة املسلحة،
 )7تنامي اعتماد النظام على امليليشيات الشيعية وهو ما عزز حالة االستقطاب املذهبي في
املجتمع السوري واإلقليم )8 ،تصاعد حدة العمليات العسكرية إثر التدخالت اإلقليمية
والدولية املباشرة في الجغرافية السورية.
المطلب األول :خريطة الفاعلين أمنياً في مناطق سيطرة فصائل المعارضة
المسلحة
تشكلت هيئات أمنية المركزية في مناطق سيطرة فصائل املعارضة املسلحة كبديل عن منظومة
الضبط السلطوية التي كانت قائمة في فترة سيطرة النظام السوري ،وفي حين تعرضت العديد من
تلك الهيئات األمنية للزوال ،فإن بعضها اآلخر ما يزال ينشط ويقدم خدماته األمنية ،وبالعموم
يمكن تحديد أربعة جهات أساسية تتولى إدارة امللف األمني هي:
ً
أوال :املجالس املحلية
لجأت املجالس إلى مقاربتين رئيسيتين في العمل األمني هما االنخراط األمني أواالنخراط املجتمعي،
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وذلك مرتبط بمستوى التهديدات األمنية املوجهة للمناطق التي تديرها املجالس؛ مدى توافر
املوارد التي يتطلبها العمل األمني؛ منظور قيادات املجالس للعمل األمني؛ مركزية دور املجالس في
إدارة مناطقها؛ طبيعة عالقة املجالس بالقوى املحلية املدنية منها والعسكرية.
أ .االنخراط األمني
ن ً
ً
انخرط جزء من املجالس في إدارة األمن املحلي بشكل مباشر ،وباالستقاللية تارة وبالتعاو تارة
أخرى مع الهيئات املحلية املعنية باألمر( ،)110وفي هذا السياق لجأت املجالس إلى تشكيل مكاتب
أمنية أو مخافر شرطة شهدت تغيرات طالت هيكليتها ومهامها ،ففي مرحلة السيطرة اآلنية تم
تشكيل مكاتب أمنية بهيكلية بسيطة وبما تيسر من موارد محلية ،أما املهام املوكلة إليها فلم ّ
تتعد:
حفظ النظام العام وحماية املمتلكات العامة من التخريب ورصد املتعاونين مع النظام .لم يكتب
النجاح لتجربة املجالس األولية في إدارة األمن املحلي لتتال�سى تحت ضغط ثالثة عوامل أساسية
وهي :ضعف املوارد والخبرات وغياب الرؤية االستراتيجية إلدارة األمن املحلي؛ تزايد منسوب عسكرة
الحراك الثوري وبروز منافسين جدد للمجالس في مجال إدارة األمن املحلي كفصائل املعارضة
املسلحة "الجيش الحر" والشرطة الثورية؛ االقتحامات العسكرية التي نفذتها قوات النظام بحق
املناطق الخارجة عن سيطرتها والتي أدت إلى انهيار هياكل الحوكمة املحلية القائمة.
أعادت املجالس املحلية تشكيل نفسها من جديد بعد نجاح فصائل املعارضة املسلحة بإخراج
قوات األسد من مناطقها ،وفي حين لجأ بعضها إلى تشكيل هيئات أمنية تابعة لها بما تيسر لها
من قبول شعبي وموارد ودعم لوجستي من قبل فصائل املعارضة املسلحة ،فضلت مجالس أخرى
تشكيل مكاتب أمنية كآلية للتنسيق مع الهيئات املعنية باألمن املحلي( )111كفصائل املعارضة
املسلحة( )112ومؤسسات القضاء املحلي( ،)113والشرطة الحرة( .)114وتعتبر تجربة املجلس املحلي
) (110أشار مصدر مطلع من مجلس محافظة حماة إلى وجود مكاتب أمنية لدى جزء من مجالس املحافظة تمارس مهام الشرطة ،في حين تعتمد مجالس
أخرى على فصائل املعارضة املسلحة ،حديث أجراه الباحث مع املصدر على وسائل التواصل االجتماعي ،تاريخ  ،14-11-2016كذلك أشار رئيس
مجلس محافظة حمص إلى وجود مكاتب أمنية ومخافر للشرطة تتبع للمجالس املحلية تقوم بعملية حفظ األمن املحلي رغم محدودية قدراتها،
حديث أجراه الباحث مع مجلس محافظة حمص على وسائل التواصل االجتماعي ،تاريخ .1-11-2016
) (111أكد أسامة البردان ،رئيس مجلس محافظة درعا الحرة إلى تعاون مجلس املحافظة مع محكمة العدل والفصائل الثورية لوقف الفو�سى األمنية،
للمزيد عطاف األحمد ،محافظ درعا الحرة :مجالسنا املحلية "ثورية بامتياز" ،الخليج أون الين ،تاريخ  ،9-12-2016رابط إلكتروني:
.http://klj.onl/SfINj
ً
) (112جانب من إزالة املخالفات والتجاوزات والتعديات على خطوط كهرباء مضخات املياه التي تغذي عددا من مدن وقرى ريف درعا الشرقي بالتعاون
بين املجلس املحلي ملدينة بصرى الشام وفرقة شباب السنة ،للمزيد مراجعة ،املوقع الرسمي ملجلس مدينة بصرى الشام ،تاريخ ،7-5-2015
رابط إلكتروني  ،https://goo.gl/rEooTaكذلك أشار األستاذ زهير السلوم رئيس مكتب املشاريع في املجلس املشترك لتجمع ركايا إلى وجود عالقة
جيدة تربط املجلس بالفصائل العاملة في منطقة املجلس ،حديث أجراه الباحث مع األستاذ زهير السلوم على وسائل التواصل االجتماعي ،تاريخ
.6-11-2016
) (113اقترح مجلس إدارة مدينة بنش بالتنسيق مع الهيئة اإلسالمية إلدارة املناطق املحررة على املجلس املحلي تشكيل لجنة لضبط هذه املخالفات،
ووضع نظام آللية عملها ،للمزيد مراجعة ،املجلس املحلي ملدينة بنش يشكل لجنة لضبط مخالفات املياه ،املبادرة السورية للشفافية ،تاريخ 25-
 ،6-2015رابط إلكتروني https://goo.gl/ 7EtPq
ً
) (114يعتبر رئيس النقطة الشرطية التابعة للشرطة الحرة في محافظتي حلب وإدلب عضوا في املجلس املحلي دون أن يمتلك حق التصويت ،كما تمارس
املجالس حق الرقابة والتوجيه على عمل مراكز الشرطة الحرة القائمة في مناطقها ،مقابلة أجراها الباحث مع املالزم أول عاشق محمد ضابط
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ً
لداريا مثاال للنموذج األول ،حيث تشكل مركز األمن العام في داريا من قبل الهيئة الرئاسية-تضم
املجلس املحلي وقيادات فصائل املعارضة املسلحة-وكان من مهامه النظر في القضايا األمنية
املدنية والعسكرية على حد سواء .أما بخصوص الهيكلية الناظمة له فكانت وفق اآلتي :قسم
التحقيق ،قسم السجن ،قسم القضاء ،قسم الدوريات ،قسم الشؤون املدنية ،قسم الشؤون
العسكرية ،الديوان وقسم السجل املدني(.)115
ب .االنخراط املجتمعي
فضلت أغلبية املجالس االبتعاد عن لعب دور مباشر في األمن املحلي ،وإحالة األمر للهيئات األمنية
املختصة( )116مدفوعة بأسباب عدة منها :تبني قيادات املجالس مقاربة شاملة لألمن تتجاوز البعد
العسكري إلى أبعاد أخرى ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية؛ تالفي تضارب املصالح مع هيئات
األمن املحلية خاصة تلك التي تتبع لفصائل املعارضة املسلحة؛ عدم كفاية املوارد الالزمة لتشكيل
هيئات أمنية تتبع لها؛ التأكيد على الطابع املدني للمجالس مراعاة العتبارات الجهات الداعمة من
ً
جهة ،وتجنبا لردود الفعل السلبية من قبل السكان املحليين من جهة أخرى.
ً
بناء على ما سبق لجأت املجالس إلى تركيز أولوياتها لتوفير الخدمات األساسية كأعمال ترميم البنية
ً
التحتية ّ
ومد شبكات املياه والصرف الصحي ،إضافة إلى القيام بمشاريع تنموية تسهم في إنعاش
املجتمعات املحلية ،واعتبار ما سبق ركائز أساسية ّ
مكملة لجهود شركائها في توفير األمن املحلي.
ً
ثانيا :الشرطة الثورية
سعى النظام السوري قبل الحراك الثوري إلى إضعاف مؤسسة الشرطة املدنية بشكل ممنهج من
خالل تشويه صورتها لدى املواطن وإظهارها كمؤسسة فاسدة تفتقر للمهنية والفاعلية ،إضافة
ً
إلى تقوية األجهزة األمنية "املخابرات" على حسابها .وإمعانا في إضعاف الشرطة املدنية عمل النظام
على توظيفها كإحدى أدوات قمع الحراك الثوري ،وبحسب شهادة أحد ضباط الشرطة املنشقين
عن النظام ،شهد سلك الشرطة حالة انشقاقات مرتفعة مقارنة بتلك التي حدثت في املؤسسة
العسكرية واألجهزة األمنية ،وفيما يتعلق بأسباب ذلك فيرجعها املصدر إلى( )1 :)117غلبة الطابع
املدني على عمل الشرطة بحكم احتكاكها اليومي مع السكان ورفضها لألسلوب األمني في التعامل
مع املتظاهرين )2 ،ارتفاع مستوى التحصيل الجامعي لدى عناصر الشرطة مقارنة بضباط
االرتباط لدى الشرطة الحرة في محافظة حلب ،غازي عينتاب ،تاريخ املقابلة .5-11-2016
ً
) (115رامي سويد ،نظام اإلدارة املدنية في داريا واستقالل املؤسسة األمنية ،الغربال ،تاريخ  ،22-2-2015رابط إلكتروني  ،https://goo.gl/QUf5Qzأيضا
ً
مراجعة ،زين كنعان ،األمن العام في داريا يشدد الرقابة على األسعار ،عنب بلدي ،21-2-2016 ،رابط إلكتروني  ،https://goo.gl/FB9OC9أيضا،
حملة أمنية واسعة في داريا ،وإلقاء القبض على مطلوبين للعدالة ،عنب بلدي ،تاريخ .https://goo.gl/lEhMT8 ،5-10-2014
) (116أشار األستاذ أكرم طعمة نائب رئيس الحكومة املؤقتة في حديث مع الباحث أيمن الدسوقي إلى اعتماد املجالس املحلية في الغوطة الشرقية على
قيادة الشرطة في توفير األمن ،حديث أجراه الباحث مع األستاذ أكرم طعمة على وسائل التواصل االجتماعي ،تاريخ .10-11-2016
) (117مقابلة أجراها الباحث أيمن الدسوقي مع املالزم أول عاشق محمد ضابط االرتباط لدى الشرطة الحرة في محافظة حلب ،غازي عينتاب ،تاريخ
املقابلة .5-11-2016
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وأفراد الجيش واالستخبارات )3 ،حالة االستياء داخل جهاز الشرطة الناجمة عن ضعف الرواتب
وتسلط املؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية على عملها فيما يعرف "بالندب" )4 ،غلبة االعتبارات
ً
املذهبية واملصلحية عوضا عن االعتبارات املهنية داخل سلك الشرطة وانعكاس ذلك في موضوع
ً ً
املعامالت واالمتيازات .دفعت األسباب السابقة عددا كبيرا من ضباط وعناصر الشرطة لالنشقاق
عن النظام ،حيث يقدر عددهم ب ـ  650ضابط وآالف العناصر ،أي ما يساوي ثلث تعداد عاملي
وزارة الداخلية .وفي حين آثر جزء من املنشقين االبتعاد عن املشهد امليداني ،انخرط قسم منهم
في إدارة األمن في مناطق سيطرة فصائل املعارضة املسلحة بالتعاون مع املدنيين ال سيما مع تزايد
السخط الشعبي الناجم عن ارتفاع معدل السرقات والجرائم والتعدي على األمالك العامة،
لتظهر تجارب شرطية فرضها الواقع نهاية  2011بداية  2012منها:
الضابطة العدلية في حريتان وتل رفعت( ،)118مكتب األمن الثوري( ،)119املخافر الثورية في
معظم املناطق التي خرجت عن سيطرة النظام .لم تنجح معظم التجارب الشرطية السابقة في
ً
ُ ّ
االستمرارية وسبب ذلك )1 :قلة الدعم املقدم ،مضافا إليه ضعف الخبرات املشك ِلة لها()2 ،)120
منافسة فصائل املعارضة املسلحة لهذه التجارب في إدارة امللف األمني )3 ،تعدد مرجعية القضاء
املحلي ما بين هيئات شرعية وأخرى قضائية مدنية )4 ،شيوع مظاهر الفساد واالستخدام الكيفي
ً
وغير املشروع للقوة لتحقيق أهداف خاصة .انتقلت التجربة الشرطية إلى طور أكثر تنظيما مع
منتصف  ،2012حيث ظهرت تجارب مؤسسية عدة ،ما تزال قائمة من أبرزها:
أ .الشرطة الحرة
بدأت الشرطة الحرة بشكل رسمي في محافظة حلب بتاريخ  ،2012-10-1بدفع من املجلس
االنتقالي الثوري ودعم من املجالس املحلية ،وقد تهيأ للمشروع الجديد األرضية املواتية لالنطالق
ً
مستفيدا من عاملين )1 :فشل التجارب الشرطية السابقة )2 ،دعم الهيئات املدنية والسكان
املحليين لتشكيل جهاز أمني مدني مستقل .تتوزع الشرطة الحرة في محافظة حلب على  50مركز
بعدد عناصر يبلغ  .)121(2000أما في محافظة إدلب ،فقد تأخر انطالق مشروع الشرطة الحرة
لوجود خالف بين ممثلي الشرطة الحرة ومجلس محافظة إدلب حول اآللية الناظمة للعالقة بينهم
) (118مقابلة أجراها الباحث أيمن الدسوقي مع املالزم أول عاشق محمد ضابط االرتباط لدى الشرطة الحرة في محافظة حلب ،غازي عينتاب ،تاريخ
املقابلة .5-11-2016
) (119تشكل مكتب األمن الثوري في آب  2012من قبل لواء التوحيد وبمساعدة من حركة املحامين األحرار ،وقد تم افتتاح مقرين للمكتب أحدهما في
الراعي واآلخر في حي هنانو في حلب املدينة ،للمزيد مراجعة ،آدم باتزكو ,جيل دورونسورو ،بناء الدولة السورية في زمن الحرب ،مركز كارنجي ،تاريخ
 ،16-4-2013رابط إلكتروني https://goo.gl/OFgm9v
) (120يذكر العميد فؤاد سويد أن غياب الدعم كان السبب الرئي�سي لفشل نقطة الشرطة املدنية في كفرنبل ،للمزيد مراجعة ،مجلة الغربال ،رابط
إلكتروني https://goo.gl/88uJaA
) (121شرطة حلب الحرة  4سنوات في خدمتكم ،لقاء مع العميد أديب الشالف قائد الشرطة الحرة في محافظة حلب الحرة ،تاريخ  ،1-10-2016رابط
إلكترونيhttps://goo.gl/FE5ZdW :
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من جهة ومع الجهة الداعمة للمشروع من جهة أخرى ،إلى أن تم تجاوز هذه اإلشكالية ولتبدأ معها
ً
الشرطة الحرة بالعمل بشكل فعلي بتاريخ  ،)122(2014-7-1وحاليا يتواجد  33مركز للشرطة في
املحافظة بعدد عناصر يبلغ  .1000أما بخصوص بقية املحافظات ،فيجري العمل على تشكيل
الشرطة الحرة في محافظة درعا ومراكز أخرى في ريف دمشق وحمص وبعض مناطق حماة،
وربطها مع مثيالتها في حلب وإدلب بهيئة عامة للشرطة الحرة "مديرية عامة"( ،)123في حين تم تعليق
العمل بمشروع الشرطة الحرة في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام في محافظة الالذقية إثر
خالف بين الجهة الداعمة والجهات املحلية املعنية باملشروع(.)124
فيما يتعلق باملهام التي تمارسها الشرطة الحرة فتشمل :حفظ األمن العام ،الحفاظ على املمتلكات
العامة( ،)125مكافحة الجريمة( )126ومنع اإلخالل باآلداب العامة( ،)127مكافحة املخدرات( ،)128تنفيذ
املذكرات العدلية الصادرة عن املحاكم املختصة ،الرقابة على األسعار والحركة التجارية(،)129
تلقي شكاوي السكان وفض النزاعات فيما بينهم ،تنظيم حركة املرور( ،)130يضاف إلى ما سبق عدد
من املهام التي تمارسها الشرطة الحرة ضمن مفهوم "الشرطة املجتمعية" بالتعاون مع الهيئات
املدنية كالدفاع املدني واملجالس املحلية ومنها :إطالق حمالت توعوية للسكان( )131وتقديم الدعم
اللوجستي للهيئات املدنية في ممارسة مهامها(.)132
أما هيكلية الشرطة الحرة فتقوم وفق اآلتي :قائد الشرطة ،معاونو قائد الشرطة في القطاعات
ً
الجغرافية ،معاون قائد الشرطة اإلداري ويكون مسؤوال عن األقسام التالية :الشرطة النسائية،
ً
) (122حوار مع العميد فؤاد السويد قائد الشرطة الحرة في محافظة إدلب ،مجلة الغربال ،رابط إلكتروني  ،https://goo.gl/88uJaAأيضا ،هادية
املنصور ،الشرطة الحرة في إدلب وريفها  ..عمل مؤسساتي وتحديات كبيرة ،أخبار اآلن ،تاريخ  ،19-1-2016رابط إلكتروني https://goo.gl/sie by
) (123هل استطاعت الشرطة الحرة ضبط الوضع األمني في إدلب وحلب؟ وما أبرز التحديات؟ ،راديو الكل ،تاريخ  ،19-3-2016رابط إلكتروني:
https://goo.gl/jMvqdO
) (124أحمد حاج بكري ،الشرطة الحرة في ريف الالذقية الدعم معلق ،واملراكز مستمرة ،عنب بلدي ،تاريخ  ،7-6-2015رابط إلكتروني:
https://goo.gl/xBZ8LH
) (125دورية مشتركة من مركز شرطة ترمال الحرة واملحكمة الشرعية لقياس أرض ووضع الحدود لها ،موقع مركز شرطة ترمال الحرة على الفيس بوك،
تاريخ  ،13-4-2016رابط إلكترونيhttps://goo.gl/bZQDXX :
) (126إلقاء القبض على القاتل ومصادرة املسدس وإحالتهما إلى القضاء ،موقع مركز الشرطة الحرة في الجبل الوسطاني ،تاريخ  ،16-10-2016رابط
إلكترونيhttps://goo.gl/WaAQMY :
) (127إلقاء مركز شرطة األتارب على متحرش ،موقع قيادة شرطة حلب الحرة على الفيس بوك ،تاريخ  ،17-6-2016رابط إلكتروني:
https://goo.gl/KJtP89
)" (128الشرطة الحرة تكافح زراعة "الحشيش ،موقع يوتيوب ،تاريخ  ،16-11-205رابط إلكتروني https://goo.gl/ZnzNcD
) (129قيادة شرطة حلب الحرة؛ رمضان مبارك ودوريات لعناصر الشرطة الحرة في األسواق ،موقع يوتيوب ،تاريخ  ،7-6-2016رابط إلكتروني:
ً
 ،https://goo.gl/RLUQvNأيضا مراجعة الرابط التاليhttps://goo.gl/R qP q :
) (130أحمد األحمد ،شرطة املرور تبدأ عملها في ريف حلب الغربي ،جريدة سوريتنا ،تاريخ  ،16-5-2016رابط إلكتروني https://goo.gl/5OQD0V
)"(131شرطة إدلب الحرة "تطلق حملة للوقاية من غاز الكلور السام ،قناة راديو الكل على يوتيوب ،تاريخ  ،22-9-2016رابط إلكتروني:
https://goo.gl/ PNuy
) (132مؤازرة الشرطة الحرة في حلب للفرق املتطوعة في حمالت التلقيح ،موقع قيادة شرطة حلب الحرة على الفيس بوك ،تاريخ  ،28-6-2016رابط
إلكترونيhttps://goo.gl/DWIeht :
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التدريب والدراسات ،املعلوماتية واإلعالم ،الشؤون اإلدارية ،الذاتية والديوان العام ،املالية(.)133
تتولى خمس دول تمويل مشروع الشرطة الحرة وهي :الواليات املتحدة األمريكية والدانمارك
ً
وبريطانيا وأملانيا وهولندا مع وجود مؤشرات على توسع برنامج الدعم ليشمل دوال غربية أخرى،
بينما يلحظ غياب الدعم املقدم من دول عربية تحسب من املؤيدين للمعارضة ،ويشتمل الدعم
املقدم على :رواتب ولباس ومعدات اتصاالت وسيارات ودورات تأهيل وتدريب .فيما يتصل
بالعالقات التي تربط الشرطة الحرة بغيرها من املؤسسات املدنية كاملجالس املحلية ،فتقوم
على التشاركية من خالل عضوية رئيس النقطة الشرطية في املجلس املحلي دون أن يمتلك
حق التصويت ،إضافة إلى ممارسة املجلس للرقابة والتوجيه على عمل الشرطة الحرة( ،)134أما
العالقات مع فصائل املعارضة املسلحة فتتسم باإليجابية والتعاون خاصة مع فصائل كالزنكي
والجبهة الشامية والجبهة اإلسالمية وجيش املجاهدين( ،)135في حين تغلب السلبية على عالقتها
بالفصائل الجهادية فوق الوطنية كجبهة فتح الشام(.)136
ب .قيادة الشرطة في الغوطة الشرقية
تشكلت القيادة عقب اندماج شرطة الغوطة الشرقية_ القطاعين الجنوبي واألوسط للغوطة
وجزء من قطاع املرج_ مع مديرية الشرطة في منطقة دوما وتوابعها ،عام  ،2014إثر تشكيل
القيادة املوحدة في الغوطة( ،)137ويقدر عدد أعضائها املتوزعين على مديريات مناطق الغوطة
الشرقية ب ـ  700منتسب بين ضابط وعنصر ،ومن املهام التي تتوالها قيادة الشرطة :حفظ األمن
العام( ،)138الحفاظ على املمتلكات العامة( ،)139مكافحة الجريمة( ،)140مكافحة املخدرات(،)141
تنفيذ املذكرات العدلية الصادرة عن املحاكم املختصة ،ممارسة الرقابة على األسعار والحركة

) (133الشرطة السورية الحرة :شرطة حلب .وثيقة الهيكلية التنظيمية واملهام في مرحلة التأسيس ،وثيقة تم تزويد الباحث بها من قبل شرطة محافظة
حلب الحرة.
) (134مقابلة أجراها الباحث أيمن الدسوقي مع املالزم أول عاشق محمد ضابط االرتباط لدى الشرطة الحرة في محافظة حلب ،غازي عينتاب ،تاريخ
املقابلة 5-11-2016
) (135آلية عمل الشرطة الحرة في حلب ،راديو الكل ،رابط إلكتروني https://goo.gl/04CJO5
) (136وفا مصطفى ،جبهة "النصرة" تداهم مراكز الشرطة ّ
الحرة في إدلب ،العربي الجديد ،تاريخ  ،8-7-2015رابط إلكترونيhttps://goo.gl/lYX0JD
) (137بيان إعالن القيادة املوحدة في الغوطة الشرقية ،موقع يوتيوب ،تاريخ  ،27-8-2014رابط إلكتروني https://goo.gl/lkmwZd
) (138قامت مديرية منطقة دوما يوم الجمعة بتاريخ  7-10-2016بتوقيف شخص كان يطلق النار في أحد مواكب األفراح وتمت مصادرة سالحه وإحالته
ً
ً
للقضاء وذلك ردعا ووأدا لتلك الظاهرة ،موقع قيادة الشرطة على الفيس بوك ،تاريخ  ،8-10-2016رابط إلكتروني https://goo.gl/kfod5a
) (139تسيير فرع األمن الجنائي في قيادة الشرطة في الغوطة الشرقية دوريات ليلية للحفاظ على املمتلكات العامة والخاصة ،موقع قيادة الشرطة على
الفيس بوك ،تاريخ  ،18-4-2016رابط إلكتروني https://goo.gl/cDY8Ri
) (140إلقاء القبض على القاتل ومصادرة املسدس وإحالتهما إلى القضاء ،موقع مركز الشرطة الحرة في الجبل الوسطاني ،تاريخ  ،16-10-2016رابط
إلكتروني https://goo.gl/WaAQMY
) (141القبض على ثالثة أشخاص في حالة تخدير كامل جراء تعاطي الحشيش والحبوب ،موقع قيادة الشرطة على الفيس بوك ،تاريخ  ،31-8-2016رابط
إلكتروني https://goo.gl/VsZrHa
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التجارية( ،)142تلقي شكاوى السكان وفض النزاعات فيما بينهم( ،)143تنظيم حركة املرور( .)144أما
عن الهيكلية التنظيمية فتقوم وفق الصيغة اآلتية :قائد الشرطة ،نائب قائد الشرطة ،مديرو
ً
املناطق واملخافر الذين يتوزعون جغرافيا على املناطق التالية :منطقة دوما ومنطقة األوسط
ومنطقة عربين ومنطقة املرج ،مديرو السجون والشؤون اإلدارية وبعض اإلدارات التنظيمية(.)145
ً
ً
باالنتقال إلى الجهات الداعمة ،تتلقى قيادة الشرطة دعما رئيسيا من املكتب املالي التابع للقيادة
املوحدة في الغوطة الشرقية ،إضافة إلى بعض الدعم املقدم لها من املجالس املحلية واملؤسسات
األهلية( ،)146في حين لم َ
تتلق أي دعم من االئتالف الوطني أو الحكومة املؤقتة بحسب العقيد محمد
ً
ً
السالم _ قائد قيادة الشرطة في الغوطة الشرقية_( ،)147علما أن قيادة الشرطة رفضت عروضا من
سفارات الدول األوروبية لتمويلها .وفيما يتصل بعالقة قيادة الشرطة مع القوى املدنية كاملجالس
املحلية والدفاع املدني فيغلب عليها اإليجابية والتعاون( ،)148أما العالقة مع فصائل املعارضة
ً
املسلحة فتتسم بالتقلب بحسب طبيعة التوازنات القائمة في الغوطة الشرقية ،نظرا لتبعية قيادة
ً
ً
الشرطة للقيادة املوحدة ،علما أن عالقتها مع الفصائل الجهادية كجبهة فتح الشام غالبا ما يعتريها
التوتر(.)149
ت .قيادة شرطة القلمون الشرقي والبادية
ً
ُ ّ
تعتبر قيادة شرطة القلمون تطويرا لعمل الكتيبة  582املشكلة من متطوعين من فصائل املعارضة
املسلحة العاملة في منطقة القلمون الشرقي( ،)150إضافة إلى مدنيين ومنشقين عن جهاز الشرطة،
وتم اللجوء إلى هذه الخطوة بغية مواجهة التهديدات املتزايدة من قبل تنظيم "الدولة اإلسالمية:
املنتشر في بعض مناطق القلمون والبادية .تنتشر مراكز القيادة في املناطق التالية :الضمير
) (142مكافحة االحتكار والتموين مكتب من مكاتب قيادة الشرطة ويقوم بضبط االحتكار وضبط أسعار البضائع ،باإلضافة لدراسة صالحيات املواد
الغذائية في مخابر مختصة لذلك ،موقع قيادة الشرطة على الفيس بوك ،تاريخ  ،6-10-2016رابط إلكتروني https://goo.gl/ G0 4L
) (143استقبال مخفر مدينة دوما شكاوى األخوة املواطنين على مدار الساعة ،موقع قيادة الشرطة على الفيس بوك ،تاريخ  ،27-8-2016رابط إلكتروني
https://goo.gl/fdJICx
) (144يقوم مكتب املرور في قيادة الشرطة بتنظيم السير في الشوارع الرئيسية واألماكن العامة املزدحمة ،موقع قيادة الشرطة على الفيس بوك ،تاريخ
 ،20-8-2016رابط إلكتروني https://goo.gl/FXPS6j
ٌ
ٌ
) (145عمران أبو سلوم ،نائب قائد الشرطة بالغوطة الشرقية لـ (كلنا شركاء) :ضغوط كبيرة علينا ملنع تجاوزات العسكريين ،كلنا شركاء ،تاريخ 22-7-
 ،2016رابط إلكتروني http:// 9 . 58. .4/Archive/ 0 49
) (146غياث أبو ذهب ،انتقادات واسعة تطالها .شرطة الغوطة الشرقية بريف دمشق بين حيادية مطلوبة وتبعية مفروضة ،جريدة سوريتنا21-6- ،
 ،2016رابط إلكتروني https://goo.gl/dpo7cf
) (147وقائع املؤتمر الصحفي لقيادة الشرطة في الغوطة الشرقية ،موقع يوتيوب ،رابط  ،20-7-2016رابط إلكتروني https://goo.gl/ObI5 4
) (148أشار األستاذ أكرم طعمة نائب رئيس الحكومة املؤقتة في حديث مع الباحث أيمن الدسوقي إلى اعتماد املجالس املحلية على الشرطة في توفير األمن،
حديث أجراه الباحث مع األستاذ أكرم طعمة على وسائل التواصل االجتماعي ،تاريخ .10-11-2016
بيان لها الفصائل املسلحة التي هاجمت مسلحيها واعتدت على أهالي بلدة مسرابا في الغوطة
) (149قيادة الشرطة في الغوطة الشرقية تطالب في ٍ
باالنسحاب ،املرصد السوري املستقل ،تاريخ  ،29-4-2016رابط إلكتروني https://goo.gl/kxfQ 6
) (150تعتبر الكتيبة  582حراسة بمثابة بديل عن مخافر الشرطة واملراكز األمنية ،التي اختفت بعد تحرير البلدات الرئيسية في القلمون الشرقي
كالرحيبة والضمير وجيرود لتحل محلها في املكان واملهام وترعى هموم املدنيين ومشاكلهم وتحمي أمالكهم ومصالحهم ،للمزيد مراجعة ،أبو محمد
اليبرودي ،الكتيبة  582حراسة .تجسيد للدور األمني لثوار القلمون ،أخبار اآلن ،تاريخ  ،19-7-2015رابط إلكتروني https://goo.gl/MjlUx
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والرحيبة وجيرود والعطنة باإلضافة إلى قطاع البادية ،وفيما يتصل بالدعم املادي فهو قليل
ويقتصر على بعض الحوافز واللباس املقدم من الجهات املستفيدة من خدمات الشرطة( .)151أما
املهام التي تمارسها القيادة فتشمل :الحفاظ على األمن العام( ،)152تلقي شكاوى املواطنين(،)153
تنظيم حركة السير( .)154بالنظر إلى طبيعة العالقات التي تحكم قيادة الشرطة مع الهيئات املدنية
والعسكرية ،فقد أشار مصدر في مكتب الدراسات في القيادة إلى وجود عالقة ارتباط إيجابية
مع املجالس املحلية حيث تعتبر الشرطة بمثابة مكتب أمني للمجالس ،أما بخصوص العالقة مع
فصائل املعارضة املسلحة فهي متأرجحة بين التعاون والتنافس خاصة مع جيش اإلسالم.
ث .التجربة الشرطية في حمص "األمن الداخلي"(:)155
تشكلت الشرطة الثورية في الرستن بتاريخ  2012-3-24من املنشقين عن جهاز الشرطة ،حيث
ً
ً
أسسوا مخفرا تم تطويره الحقا إلى قسم للشرطة يعمل وفق الهيكلية التالية :مكتب رئيس
القسم ،مكتب معاون رئيس القسم ،مكتب األمن الجنائي ،مكتب التحقيق ،مكتب التوثيق،
إضافة إلى عدد من املفارز األمنية (مفرزة مرور ،مفرزة أمن بمعمل اإلسمنت ،مفرزة أمن عند
معبر الدار الكبيرة ،مفرزة أمن الشرطة في املجلس املحلي ،مفرزة شرطة في مجلس الشورى).
ً
أما عن عدد العناصر العاملين في قسم شرطة الرستن فيبلغ  30شرطيا من أصل  180شرطي
منشق عن النظام متواجد في الرستن( .)156تمارس شرطة الرستن مجموعة من املهام أبرزها :حفظ
األمن العام ،الحفاظ على املمتلكات العامة ،تنظيم حركة السير ،فض الخالفات بين األفراد،
تنفيذ مذكرات القضاء ،مكافحة الجريمة ،إصدار أوراق تعريفية( .)157وفيما يتعلق بالدعم فيعتبر
ً
ً
قليال وأغلبه من مصادر محلية ،علما أنه ال يكفي لتغطية احتياجات قسم الشرطة من الرواتب
واآلليات واملصاريف اإلدارية .باالنتقال إلى طبيعة العالقات التي تربط قيادة الشرطة مع الهيئات
ً
) (151أشار مكتب الدراسات في قيادة الشرطة في القلمون الشرقي والبادية إلى اعتمادهم على متبرعين محليين لتوفير جزء من احتياجاتهم ،علما أن
الدعم املقدم يصرف على شكل رواتب وبعض احتياجات جهاز الشرطة ،حديث أجراه الباحث مع مكتب الدراسات في قيادة الشرطة على وسائل
التواصل االجتماعي ،تاريخ  .1-11-2016إضافة إلى ما سبق يمكن مراجعة ،أبو محمد اليبرودي ،شرطة البادية والقلمون  ..بديل لشرطة النظام
في عهد الثورة ،أخبار اآلن ،تاريخ  ،29-7-2016رابط إلكتروني https://goo.gl/ye9UvO
) (152بعض أعمال قوى األمن الداخلي قيادة شرطة القلمون الشرقي والبادية /الرحيبة ،موقع قيادة شرطة القلمون الشرقي والبادية على الفيس بوك،
تاريخ  ،8-7-2016رابط إلكتروني https://goo.gl/PFxCME
) (153تلقي مركز الشرطة الحرة في الرحيبة (الضابطة األمنية) لشكاوى سكان الرحيبة ،املجلس الثوري املحلي في مدينة الرحيبة -ريف دمشق ،تاريخ
 ،1-4-2016رابط إلكتروني https://goo.gl/0uECZ8
) (154قرارات شرطة الرحيبة بخصوص تنظيم السير ،قيادة شرطة القلمون الشرقي والبادية ،تاريخ  ،11-11-2016رابط إلكتروني:
https://goo.gl/LK 0 t
) (155مركز الشرطة الثورية في الرستن ،عمل دؤوب رغم إغفال املؤسسات الثورية له ،قناة سمارت على اليوتيوب ،تاريخ  ،9-7-2015رابط إلكتروني
https://goo.gl/0oQ5c9
) (156حديث أجراه الباحث أيمن الدسوقي مع محمود الدالي رئيس مكتب التواصل بقوى األمن الداخلي في الرستن على وسائل التواصل االجتماعي،
تاريخ املقابلة .4-11-2016
) (157نماذج من عمل قوى األمن الداخلي في الرستن ،املوقع الرسمي قوى األمن الداخلي في الرستن املحررة على الفيس بوك ،روابط:
https://goo.gl/ VKoD، https://goo.gl/MXmcwE، https://goo.gl/lNVoHo
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املدنية كاملجالس املحلية فتقوم على التشاركية ،حيث يتولى رئيس قسم األمن الداخلي رئاسة
املكتب األمني في املجلس املحلي ،أما عن العالقة مع الفصائل فتتسم باإليجابية من حيث توزع
مساع حثيثة
األدوار وتقديم الدعم اللوجستي من قبل الفصائل للشرطة .تجدر اإلشارة إلى وجود
ٍ
لتشكيل قيادة منطقة على مستوى ريف حمص الشمالي من خالل التواصل مع األمن العام في
تلبيسة والزعفرانة(.)158
ج .قوات الشرطة واألمن العام الوطني

ً
تشكلت بداية عام  2017في جرابلس لتتوزع الحقا على عدد من املراكز الرئيسة في املناطق
املسيطر عليها من قبل فصائل املعارضة املسلحة املنضوية ضمن عملية درع الفرات ،ويقدر عدد
ً
ً
أفرادها راهنا ب ـ  1853عنصرا يتوزعون وفق اآلتي 450 :في جرابلس ،الراعي  ،463إعزاز ،)159(940
ً
علما أن غالبية عناصر الشرطة من املدنيين ً
سواء من الالجئين املتواجدين داخل تركيا خاصة في
املخيمات أم من املدنيين املتواجدين ضمن مناطق درع الفرات( ،)160وفيما يتعلق بآلية االنضمام
إلى قوات الشرطة فيصار إلى اإلعالن عن فتح باب التطوع لدورة شرطية في إحدى املراكز الرئيسية
الثالثة :مقر الجبهة الشامية في إعزاز ،املجلس املحلي لجرابلس ،مكتب العالقات السوري التركي في
أنطاكيا( .)161باالنتقال إلى الهيكلية الناظمة لعمل قوات األمن العام الوطني فتقوم وفق اآلتي(:)162
القيادة العامة لقوى الشرطة واألمن العام الوطني السوري ،قيادات الشرطة ،مديريات املناطق،
أقسام الشرطة ،املخافر واملراكز ،وفيما يتصل باملهام التي تمارسها فتشمل :مهام األمن الجنائي
فيما يتعلق بمكافحة الجريمة واإلخالل باآلداب العامة ومكافحة املخدرات إضافة إلى حماية
املمتلكات العامة وإدارة الشؤون املدنية وتيسير معامالت املواطنين ،إضافة إلى مكافحة اإلرهاب
من خالل نصب الحواجز ونشر قوات التدخل السريع ووحدات الهندسة املختصة بتفكيك
األلغام واملخلفات الحربية والعبوات الناسفة واملفخخات ،عالوة على إدارة الجمارك والهجرة
والجوازات واملرور .أما بخصوص الدعم فتتولى الحكومة التركية دعم قوات الشرطة واألمن العام
) (158أشار السيد محمود الدالي إلى وجود تواصل مع العميد أديب الشالف قائد الشرطة الحرة في محافظة حلب لجهة تطوير العمل األمني في ريف
حمص الشمالي ً
سواء من خالل توفير الدعم املالي لتطوير التجربة وتشكيل قيادة شرطة على مستوى منطقة ريف حمص الشمالي ،أم من خالل
ً
إلحاق قسم شرطة ريف حمص الشمالي إداريا بشرطة حلب الحرة ،حديث أجراه الباحث أيمن الدسوقي مع محمود الدالي رئيس مكتب التواصل
بقوى األمن الداخلي في الرستن على وسائل التواصل االجتماعي ،تاريخ املقابلة .4-11-2016
) (159تخريج دفعتين من قوات الشرطة واألمن العام في إعزاز والراعي ،الصفحة الرسمية لقوات الشرطة واألمن العام الوطني في الفيس بوك ،تاريخ
 ،2-3-2017رابط إلكتروني  ،https://goo.gl/l tJEKكذلك فقد أشار مسؤول التواصل االجتماعي لقوات الشرطة واألمن العام الوطني إلى أن
الرقم املستهدف الوصول إليه يقدر ب ـ  5000عنصر .حوار أجراه الباحث مع مسؤول التواصل االجتماعي لقوات الشرطة واألمن العام الوطني على
وسائل التواصل االجتماعي ،تاريخ .5-3-2017
) (160للمزيد حول قوات الشرطة واألمن العام الوطني مراجعة ،عدنان الحسين" ،الشرطة" تدخل جرابلس .وفصائل "درع الفرات" تغادرها ،موقع املدن،
تاريخ  ،25-1-2017رابط إلكتروني https://goo.gl/Rzyjt5
) (161حوار أجراه الباحث مع مسؤول التواصل االجتماعي لقوات الشرطة واألمن العام الوطني على وسائل التواصل االجتماعي ،تاريخ .5-3-2017
) (162عروة سو�سي ،قوات األمن والشرطة في جرابلس .هيكليتها ،مهامها ،ورواتب عناصرها ،موقع اقتصاد ،تاريخ  ،29-1-2017رابط إلكتروني:
https://goo.gl/ 87o 5
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الوطني من خالل دفع رواتب العناصر وتقديم اآلليات الشرطية( )163وتوفير الدعم اللوجستي
والتدريب .باالنتقال إلى طبيعة العالقات التي تربط قوات األمن العام الوطني مع الهيئات املدنية
كاملجالس املحلية فيغلب عليها غياب التنسيق ،بينما تتسم بالتعاون مع فصائل درع الفرات(.)164
باإلضافة إلى التجارب السابقة ،توجد العديد من التجارب الشرطية القائمة في مناطق سيطرة
فصائل املعارضة املسلحة والتي تعمل تحت مسميات متنوعة كقوات حفظ النظام واملخافر
الثورية واألمن العام واللجان األمنية والضابطة العدلية ،إال أنها ما زالت تجارب محلية النطاق
لم تتطور بعد إلى قطاعية أو مناطقية ذات هيكل مؤس�سي واضح ،كما أنها ال تخرج في تشكيلها
عن النماذج اآلتية :هياكل شرطية تتبع املجلس املحلي ،هياكل شرطية مؤسسة من قبل فصائل
املعارضة املسلحة ،هياكل أمنية مستقلة.
ح .اللجنة األمنية في مناطق درع الفرات
بعد إتمام عملية الدرع ملهامها ،اختارت فصائل الدرع ثالث شخصيات شكلت للجنة األمنية والتي
كان من مهامها تأسيس الجهاز وليس العمل فيه ،حيث تتابع أمور الجلب والتحقيق والسجن،
إضافة ملا سبق تمارس مهام ربط املؤسسة األمنية بالقضاء ،ومن أسباب النجاح النسبي للتجربة
األمنية في منطقة درع الفرات )1 :حيادية اللجنة التي استطاعت معالجة األخطاء وتطوير العمل،
ً
 )2تواجد نية وإرادة من قبل قيادات الفصائل للعمل معا إلنجاح التجربة األمنية )3 ،دعم الجانب
التركي للتجربة.
تعمل الشرطة املحلية في جرابلس فقط دون اللجنة األمنية ،وهي مؤلفة من الشرطة القضائية
واملخافر وقوات املداهمة ،أما عن نطاق عمل املؤسسة األمنية فيشمل املناطق خارج جرابلس
وهي معنية بمتابعة الشؤون العسكرية ،من خالل اجتماع يضم رئيس املجلس املحلي ورئيس
اللجنة األمنية والشرطية والقضائية.
ال تلغي الصورة السابقة تواجد ضغوط وتحديات كبيرة تواجه التجربة األمنية في منطقة درع
الفرات ومنها )1 :الضغوط األمنية من قبل الجهات املعادية ،مثال :املفخخات املرسلة من قبل
 ،PKKدخول جهات أجنبية لتخريب العمل األمني في منطقة درع الفرات ،غياب املرجعية املركزية
والهياكل املؤسسية حيث ال مرجعية للقضاء والشرطة واملجالس املحلية ،عالوة عن ضعف
) (163صور لعدد من اآلليات الشرطية التي قدمتها الحكومة التركية لقوات الشرطة واألمن العام الوطني ،الصفحة الرسمية لقوات الشرطة واألمن العام
الوطني في الفيس بوك ،تاريخ  ،25-1-2017رابط إلكتروني https://goo.gl/CkH5as
) (164أشار مسؤول التواصل االجتماعي لقوات الشرطة واألمن العام الوطني إلى عدم وجود أي عالقة أو تشاور أو تنسيق بين قوات الشرطة واملجالس
ً
ً
املحلية حاليا ،أما السبب فيعود إلى عدم استقرار الهيكلية التنظيمية بعد لقوات األمن العام الوطني ،مرجحا أن يكون للمجالس دور مستقبلي
عند استكمال البناء اإلداري والتنظيمي للشرطة .حوار أجراه الباحث مع مسؤول التواصل االجتماعي لقوات الشرطة واألمن العام الوطني على
وسائل التواصل االجتماعي ،تاريخ .5-3-2017
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العالقات التنظيمية فيما بين الهياكل املحلية في منطقة درع الفرات وضعف الدعم املقدم من
قبل السكان(.)165
ً
ثالثا :القضاء املحلي
يعتبر القضاء إحدى أهم مرتكزات حفظ األمن واالستقرار لدوره في رد املظالم والفصل بين
الخصوم ،وفي غياب املحاكم التي تتبع للمؤسسة القضائية للنظام ،ظهرت بدائل متباينة فيما
بينها من حيث مرجعياتها القانونية وآليات التشكيل وطرائق العمل وطبيعة االختصاص والتبعية،
ومن أبرز الهيئات القضائية املتواجدة في مناطق سيطرة فصائل املعارضة املسلحة(:)166
مجلس القضاء األعلى في حلب( :)167تأسس املجلس في  2015-7-30بتوحد سبع محاكم في حلب
وريفها( ،)168وقد تبنى املجلس القانون العربي املوحد كمرجعية قانونية له ،أما عن هيكليته فتقوم
وفق اآلتي :مكتب الرئيس ونائبه ،مكتب النائب العام ،مكتب التفتيش القضائي والدراسات
والبحوث ،مكتب الديوان العام ومكتب الشرطة القضائية( .)169يعتمد املجلس على الشرطة الحرة
وعدد من فصائل املعارضة املسلحة كقوة تنفيذية له ،ويعتبر تجمع فاستقم كما أمرت وحركة نور
الدين الزنكي من أهم الفصائل الداعمة له.
محاكم الهيئة اإلسالمية إلدارة املناطق املحررة :يقدر عددها بإحدى عشرة محكمة تنتشر في
محافظة إدلب وجزء من ريف حماة ،تتبع للهيئة اإلسالمية إلدارة املناطق املحررة التي تأسست في
 ،)170(2013باتفاق فصائل إسالمية وبدور مؤثر لحركة أحرار الشام .تتبنى محاكم الهيئة الشريعة
اإلسالمية كمرجعية قانونية لها .أما فيما يتعلق بهيكليتها فهي قريبة إلى حد ما من هيكلية محاكم
النظام سيما فيما يتعلق بتقسيم الغرف القضائية ومسألة إجراءات التقا�سي( .)171تعتمد محاكم
الهيئة على الفصائل الداعمة لها كقوة تنفيذية ،كما تتعامل مع الشرطة الحرة.
مجلس القضاء في الغوطة الشرقية :تأسس املجلس في  2014-6-24بتفويض من معظم
) (165تم استعراض التجربة من قبل أحد قادة الدرع وذلك خالل ورشة أقامها املركز حول أطروحات التغيير األمني في إسطنبول بتاريخ/5/ 0 7 :
) (166سلطان جلبي ،تسع سلطات قضائية تضيع العدل في املناطق السورية غير الخاضعة للنظام ،الحياة ،17-1-2016 ،رابط إلكتروني:
https://goo.gl/BmEqUJ
) (167مجلس القضاء األعلى ،وحدنا معظم محاكم حلب وريفها باستثناء محاكم النصرة واألحرار ،قناة سمارت على اليوتيوب ،تاريخ  ،10-8-2015رابط
ً
إلكتروني  ،https://goo.gl/ZDeJTBأيضا انظر ،سبع محاكم تتبع ملجلس القضاء األعلى في حلب والقاسمية إحداها ،قناة سمارت على اليوتيوب،
تاريخ  ،23-1-2016رابط إلكتروني https://goo.gl/8FptiK
) (168املحاكم السبعة املشكلة ملجلس القضاء املوحد في حلب هي :محاكم األنصاري وإعزاز وتل رفعت ومارع والقاسمية وكفرناها والحضار ،للمزيد
مراجعة ،أمجد التيناوي ،مجلس القضاء األعلى” يبدأ عمله في حلب من خالل  7محاكم ،موقع كلنا شركاء ،تاريخ  ،31-7-2015رابط إلكتروني
https://goo.gl/YnVmSr
) (169محاكم قضائية تعلن تشكيل مجلس القضاء األعلى بحلب ،الدرر الشامية ،تاريخ  ،30-7-2015رابط إلكتروني https://goo.gl/sLDwOc
) (170ما هي الهيئة اإلسالمية إلدارة املناطق املحررة؟ وما هي نشاطاتها؟ ،الدرر الشامية ،تاريخ  ،22-8-2015رابط إلكتروني:
https://goo.gl/w0Gw5O
) (171محاكم الهيئة اإلسالمية في إدلب ،قناة سمارت على اليوتيوب ،تاريخ  ،14-12-2015رابط إلكتروني https://goo.gl/fZbMw
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الفصائل العاملة في الغوطة الشرقية والتي يقدر عددها آنذاك ب ـ " "17فصيل أبرزهم :جيش
اإلسالم ،فيلق الرحمن ،االتحاد اإلسالمي ألجناد الشام ،حركة أحرار الشام اإلسالمية ،إضافة إلى
ً
جبهة فتح الشام "النصرة" والتي انسحبت الحقا من املجلس( .)172تتبع للمجلس أربع محاكم تغطي
الغوطة الشرقية ،وتعتمد على قيادة الشرطة في الغوطة الشرقية كقوة تنفيذية لها ،ويمنع على
العسكريين تنفيذ أي اعتقال أو تبليغ باستثناء القضايا األمنية(.)173
دار العدل في حوران :تشكلت في تشرين الثاني  2014وتشمل سلطتها املناطق الخاضعة لسيطرة
فصائل املعارضة املسلحة في محافظتي درعا والقنيطرة .تعتمد الدار القانون العربي املوحد
كمرجعية لها( ،)174أما بخصوص هيكليتها فتضم ثالث محاكم هي :محكمة الجنايات ،محكمة
قاض يرأسها وقضاة يتبعون لها( .)175وكانت
األحوال الشخصية ،املحكمة املدنية ،ولكل محكمة ٍ
جبهة النصرة قد أعلنت انسحابها من الدار على خلفية اعتمادها القانون العربي املوحد كمرجعية
ً
لها ،كما انسحبت جبهة ثوار سورية أيضا معللة ذلك بإطالق دار العدل سراح املعتقلين املتهمين
بانتمائهم لتنظيم الدولة دون محاكمة( .)176تعتمد املحكمة على فصائل الجبهة الجنوبية كقوة
تنفيذية إضافة إلى عدد آخر من فصائل املعارضة املسلحة غير املنضوية ضمن الجبهة الجنوبية،
ً
كما توجد قوة تنفيذية تابعة للمحكمة يقدر عددها بـ  150شخصا(.)177
املحكمة العليا في ريف حمص الشمالي :تشكلت في  2014-10-1وتضم محاكم :الرستن ،تلبيسة،
الزعفرانة والحولة .تشمل والية املحكمة القضايا التالية( :)178القضايا األمنية كالتعامل مع النظام،
القضايا الجزائية كقطع الطرق والتعامل بالسالح ،القضايا اإلدارية العامة التي يكون أحد أطرافها
ً ً
ً
شخصا اعتباريا عاما (مجلس محلي -مجلس شورى) ،القضايا املدنية العامة التي يكون أحد
ً
ً
أطرافها شخصا اعتباريا من املجتمع املدني (هيئات اإلغاثة) ،القضايا املتعلقة بالسلطة القضائية
) (172نجم سالم ،اإلعالن عن تشكيل مجلس قضاء موحد في الغوطة الشرقية ،كلنا شركاء ،24-6-2014 ،رابط إلكتروني:
ً
 ،https://goo.gl/pLb9WPأيضا انظر ،عب�سي سميسم /أنس الكردي" ،النصرة" تعلق عضويتها في مجلس القضاء املوحد ،العربي الجديد23- ،
 ،7-2014رابط إلكتروني https://goo.gl/j I Gw
) (173نماذج القضاء وشكل القوانين في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري ،عنب بلدي ،19-12-2015 ،رابط إلكتروني:
https://goo.gl/XtLVN7
ً ً
ً
) (174اعتماد القانون العربي املوحد رسميا ،وجعله مرجعا عاما للقضاء في دار العدل في حوران ،الصفحة الرسمية لدار العدل في حوران على الفيس
بوك ،تاريخ  ،2-11-2015رابط إلكتروني https://goo.gl/xbe5Hp
) (175بيان من دار العدل بخصوص آلية عملها وتشكيلها ،الصفحة الرسمية لدار العدل في حوران على الفيس بوك ،تاريخ  ،25-10-2015رابط
إلكتروني https://goo.gl/fqM cY
) (176ميسرة الزعبي ،جبهة ثوار سورية تنسحب من دار العدل في حوران وتحتكم ملحكمة القنيطرة ،موقع ميكرو سورية ،تاريخ  ،13-2016رابط
إلكتروني https://goo.gl/0XFfZs
) (177الفصائل هي :حركة أحرار الشام اإلسالمية ،ألوية الفرقان ،جيش اليرموك ،جيش اإلسالم ،لواء املهاجرين واألنصار .حول املوضوع انظر ،محمد
عمر ،فصائل معارضة تضع قواها العسكرية تحت تصرف دار العدل في حوران ،موقع الحل ،11-8-2016 ،رابط إلكتروني:
https://goo.gl/nWuf7C
)(178اختصاص املحكمة الشرعية العليا ،موقع املحكمة الشرعية العليا لحمص على الفيس بوك ،تاريخ  ،18-4-2016رابط إلكتروني:
https://goo.gl/EPV4hW
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كتنازع االختصاص بين املحاكم الفرعية وتحديد املحكمة صاحبة االختصاص ،القضايا املحالة
ً
ً
إليها من املحاكم الفرعية ،القضايا العسكرية التي يكون أحد أطرافها فصيال مسلحا .تعتمد
املحكمة على الشرطة املدنية وعلى الفصائل املوقعة على ميثاقها -فيلق حمص وحركة أحرار
الشام وجيش التوحيد وآخرين-كقوة تنفيذية لها.
ً
ً
ً
محاكم هيئة تحرير الشام "النصرة سابقا" :لعبت الجبهة دورا رئيسيا في تشكيل الهيئات
ً
القضائية األولى في املناطق بالتعاون مع فصائل املعارضة املسلحة ،إال أنها انسحبت الحقا لتؤسس
محاكمها الخاصة التي تتركز في محافظات في إدلب وحلب والالذقية ودرعا تحت مسمى "دور
العدل" .تعتمد هذه املحاكم على الشريعة اإلسالمية كمرجعية لها وترفض عملية قوننتها ،كما
تعتمد في تنفيذ أحكامها على قوة تنفيذية تابعة لها تحت مسمى الشرطة اإلسالمية أو الحسبة.
ً
رابعا :املكاتب األمنية للفصائل
ً
شكلت فصائل املعارضة املسلحة عند بداية انطالقها لجانا أمنية مصغرة كان من مهامها جمع
ً
املعلومات وتحليلها وتحديد قائمة األهداف املراد التعامل معها ،وتطورت التجربة الحقا وتم
تأطيرها بمكاتب أمنية قائمة ضمن هيكلية الفصائل تحت تأثير العوامل التالية )1 :تزايد مستوى
التهديدات األمنية التي تتعرض لها الفصائل مع تصاعد نفوذ التنظيمات اإلسالمية الجهادية
العابرة للحدود والقوات املوالية للنظام )2 ،وفرة اإلمكانيات املساعدة على تطوير التجربة األمنية
داخل الفصائل سيما مع توافر العنصر البشري -تزايد أعداد املتطوعين -والعنصر املادي -تدفق
الدعم املادي لها )3 ،-تراكم الخبرات في إدارة العمل األمني بحكم التجربة امليدانية املتشكلة لدى
ً
الفصائل خالل عملها ،عالوة على الخبرات التي نقلها املنشقون عن النظام .يمكن تصنيف املكاتب
األمنية للفصائل إلى أربعة نماذج:
 .1املكاتب األمنية لفصائل املعارضة املسلحة ومن أبرزها :الجبهة الشامية ،جيش املجاهدين ،نور
الدين الزنكي ،فيلق الرحمن ،فصائل الجبهة الجنوبية ،جيش النصر ،جبهة األصالة والتنمية.
 .2املكاتب األمنية للفصائل اإلسالمية الوطنية كأحرار الشام اإلسالمية ،جيش اإلسالم ،فيلق
الشام.
 .3املكاتب األمنية املنبثقة عن التحالفات العسكرية :القوة التنفيذية "جيش الفتح"(،)179
املكتب األمني لجيش إدلب الحر ،املكتب األمني املشترك لكتائب أحفاد حمزة ولكتائب أبو
عمارة ،غرفة عمليات حمص.
 .4املكاتب األمنية للفصائل الجهادية فوق الوطنية كهيئة تحرير الشام.
) (179أمجد تيناوي ،فصائل جيش الفتح تشكل لجنة أمنية تدير مدينة إدلب ،كلنا شركاء ،تاريخ  ،2-4-2015رابط إلكتروني https://goo.gl/ttQxNe
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ال تتوافر معطيات كافية بخصوص هيكلية املكاتب األمنية للفصائل وعديد أفرادها ومهامها
ً
ودورها في عملية صنع القرار نظرا للسرية التي تعمل بها ،ولكن يمكن استخالص مالمح أولية ملهام
وهيكلية هذه األجهزة من خالل رصد األعمال املعلن عنها من قبلها ،فمن جهة املهام ،تؤدي هذه
ً
املكاتب مهاما عدة منها :مالحقة املتعاونين مع النظام ،رصد األهداف وتحديدها ،إنجاز عمليات
تبادل األسرى ،التحقيق مع األسرى ،تنفيذ عمليات أمنية في مناطق سيطرة النظام والقوات
املوالية له ،الحفاظ على األمن العام في مناطقها ،مالحقة خاليا تنظيم "الدولة اإلسالمية" ،تأمين
عمليات االنشقاق ومتابعة العسكريين املنشقين .أما فيما يتعلق بالهيكلية فيعتقد بأنها تتألف من
األقسام التالية:
•

القوة التنفيذية :تتألف من املخافر والدوريات والحواجز ،وتتولى مهام املراقبة والحراسة
واملالحقة وتطبيق األوامر التنفيذية الصادرة عن قيادة الفصيل أو أحد مكاتبه أو الهيئات
الشرعية.

•

القسم اإلداري :يضم اإلداريين املسؤولين عن تحليل املعلومات ورفع التقارير لقيادة
الفصيل ومتابعة األوامر والتوجيهات الصادرة عنه وأرشفتها ،إضافة إلى تنظيم ذاتية عناصر
املكتب األمني.
ً
قسم التحقيق :التحقيق مع األسرى واملطلوبين أمنيا على خلفية تعاونهم مع النظام أو
التنظيم.

•
•

قسم االستخبارات :يتولى رصد األهداف األمنية والعسكرية وجمع املعلومات عنها ،إضافة
إلى زرع خاليا أمنية في مناطق سيطرة النظام والقوات املوالية له(.)180

المطلب الثاني :تقييم العمل األمني في مناطق سيطرة فصائل المعارضة
المسلحة
ً
تغلب الالمركزية على إدارة امللف األمني في مناطق سيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،وذلك نظرا
لغياب جهة مرجعية مركزية تتولى إدارة هذا امللف لصالح جهات متعددة منخرطة في الشأن األمني
ً
والتي تؤدي أدوارا متباينة بحسب إمكانياتها وعالقاتها والبيئة التي تنشط فيها .فبينما توصلت
دراسة سابقة إلى عدم تواجد قطاع أمني متكامل لدى النظام وشيوع مظاهر الفساد داخل
ً
) (180يتألف املكتب األمني والشرطة لحركة نور الدين الزنكي من  10مخافر شرطة و 15حاجزا ،وتعمل على ضبط األمن في املناطق التابعة للحركة،
ومكافحة الجريمة واللصوص ،في حين تتألف املؤسسة األمنية في الجبهة الشامية من  1500عنصر 200 ،منهم إداريون ومحققون وقضاة،
يتوزعون على حلب املدينة وريفها الشمالي والجنوبي ،على شكل مفارز ومقار رئيسية ،للمزيد حول ما سبق مراجعة ،عارف حاج يوسف ،خريطة
ً
الفصائل املسلحة في حلب ،موقع الجمهورية ،تاريخ  ،6-4-2015رابط إلكتروني  ،https://goo.gl/ZVQjAZأيضا ،التعريف باملؤسسة األمنية في
الجبهة الشامية ،املوقع الرسمي للجبهة الشامية ،رابط إلكتروني https://goo.gl/ zjw
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أجهزته األمنية وفشلها في إدارة مهامها الوظيفية وتطويعها فقط لضمان استمرار النظام ،باملقابل
تطرح أسئلة حول مدى امتالك املعارضة ملؤسسات أمنية تشكل حالة قطيعة-من حيث الفكر
واألسلوب واملرجعية_ مع تلك القائمة لدى النظام ،ومدى نجاحها في أداء املهام األمنية املكلفة بها
فيما يتعلق بتوفير األمن وحماية املجتمعات املحلية وردع التهديدات ومحاربة اإلرهاب.
ً
استنادا إلى ما سبق سيتم تقييم هيئات األمن الالمركزية للمعارضة وفق معيارين )1 :مدى اشتمال
الهيئات األمنية الالمركزية على مقومات املؤسسة األمنية )2 ،مدى نجاح الهيئات األمنية في أداء
املهام املوكلة إليها.
هيئات األمن الالمركزية واختبارالعمل املؤسساتي :املؤسساتية املفقودة
تشتمل أي مؤسسة على ثالثة مقومات أساسية وهي )1 :العنصر البشري فيما يتصل بالعاملين
واإلداريين واملستفيدين من الخدمات "العمالء" )2 ،العنصر املادي :يشمل املوارد واملقرات
والتجهيزات واآلليات )3 ،العنصر املعنوي :يتضمن الشرعية واملرجعية القانونية والسياسية
والتشريعات واألوامر والقرارات الناظمة لعمل املؤسسة .بناء على العناصر السابقة ال يتوافر
ً
لدى هيئات املعارضة األمنية القائمة مقومات مؤسسة أمنية متكاملة ،ويشكل ما سبق جزءا من
إشكالية أعم تعاني منها املعارضة تتمثل بالعجز عن بناء مؤسسات بديلة للنظام ألسباب يتصل
بعضها بفكر وإدارة املعارضة وتناقضاتها الداخلية ،وأخرى تتصل بالنظام والقوات املوالية له
وسعيهم الدائم إلجهاض أي محاوالت جدية لبناء تجارب مؤسسية ناجحة ،ومن مظاهر افتقاد
هيئات األمن الالمركزية للطابع املؤسساتي:
•

تعدد املرجعيات :ال يتوافر إجماع لدى هيئات األمن الالمركزية املحلية على مرجعية موحدة
ً
سواء كانت سياسية أم تنفيذية أم قضائية ،حيث ال تتبع هذه الهيئات ملؤسسات املعارضة
السياسية الرسمية وأجهزتها التنفيذية ،كما أنها تتبنى مرجعيات قضائية متباينة ،األمر الذي
يف�سي إلى )1 :تضارب األدوار وتنازع املصالح فيما بينها )2 ،افتقادها لالتساق والتكاملية.

•

قلة الكادر البشري وضعف الخبرات التخصصية :تعاني الهيئات األمنية املحلية هنا من
إشكاليتين هما )1 :غياب التوازن بين العدد القائم وطبيعة املهام األمنية املطلوبة منهم)2 ،
ضعف الخبرات في مجال إدارة العمل األمني .أما األسباب فتعود إلى :غلبة العنصر املدني
على األمني في هذه الهيئات وضعف دورات التدريب البدنية واقتصارها على الجانب املسلكي
والعقائدي بشكل رئي�سي.

•

ضعف التجهيزات املادية واللوجستية :تتفاوت هيئات األمن املحلي فيما بينها من حيث
املوارد املادية املتاحة لها فيما يتعلق باملقرات والرواتب واآلليات والتسليح وأجهزة التواصل،
ويلحظ تطور البنية املادية للعمل األمني لدى الفصائل مقارنة بتلك التي تتمتع بها هيئات
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ً
األمن املدنية ،ورغم ما سبق تعاني الهيئات األمنية عموما من ضعف قدراتها على تأمين
االحتياجات اللوجستية التي يتطلبها العمل األمني خاصة في ظل األوضاع غير املستقرة.
•

ضعف التخطيط االستراتيجي :ال يلحظ من خالل تتبع مهام وعمل هيئات األمن املحلية
عملها وفق خطط تنفيذية واضحة تتصل باستراتيجيات شاملة ،وفي حين تركز املكاتب
األمنية للفصائل بالدرجة األولى على حماية مصالحها الذاتية ومناطق نفوذها ،فإن الهيئات
ً
األمنية ذات الطابع املدني تسعى لتحقيق أهداف أكثر اتساقا مع املجتمعات املحلية.

هيئات األمن الالمركزية واختبارات املشهد األمني :الفو�ضى األمنية
تغلب الفو�سى األمنية على املناطق التي تنشط فيها هيئات األمن الالمركزية للمعارضة ،بحكم
ضعف مأسستها ومحدودية قدراتها من جهة ،إضافة إلى تزايد مستوى التهديدات التي تتعرض
لها من قبل القوى املناوئة لها من جهة أخرى ،ومن أبرز مؤشرات الفو�سى األمنية لهذه املناطق:
•

ارتفاع عدد الحوادث األمنية كاالغتياالت والتفجيرات التي تنفذها خاليا أمنية-تتبع للنظام
السوري والقوات املوالية له إضافة إلى تنظيم "الدولة اإلسالمية"-تتواجد في مناطق سيطرة
ً
فصائل املعارضة املسلحة ،ووفقا إلحصائيات عام  2015فقد سجلت محافظة درعا أكبر
عدد من االغتياالت مقارنة ببقية املحافظات ب ـ  105حالة اغتيال بحسب مكتب توثيق
الشهداء في درعا ،تليها بالترتيب املحافظات التالية :إدلب ،ريف دمشق ،حلب( .)181أما عن
الجهات املستهدفة بعمليات االغتيال فتشمل شريحة من قيادات فصائل املعارضة املسلحة
وناشطين إعالمين وقيادات محلية؛

•

ارتفاع عدد الحوادث األمنية الجنائية كالسرقات والسلب والنهب والجرائم املخلة باآلداب
ً
العامة ،وتبعا إلحصائية مقارنة أصدرتها الشرطة الحرة في حلب حول نسبة الجرائم
والحوادث األمنية خالل الستة أشهر األولى من عام  2016مقابل الفترة نفسها من عام
 ،2015فقد ظهر تزايد نسبة جرائم السرقة والقتل واإليذاء((182؛

•

شيوع حاالت االعتقال والتغييب القسري والتعذيب الجسدي من قبل عدد من فصائل
املعارضة املسلحة بحق الناشطين في املجال اإلعالمي واملدني ،ويذكر هنا على سبيل املثال ما
يثار حول امتالك جيش اإلسالم لثالثة سجون في الغوطة الشرقية هي :سجن التوبة ،سجن
الباطون ،سجن الكهف ،ال تخضع لرقابة القضاء املوحد في الغوطة ،كما ال يتاح للمعتقلين

) (181ملفات ساخنة :االغتياالت املجهولة داخل سورية وخارجها .األسباب واألبعاد ،االتحاد برس ،تاريخ  ،12-1-2016رابط إلكتروني:
https://goo.gl/FmV5B9
) (182دراسة مقارنة وفق مخطط بياني لنسبة الجرائم والحوادث خالل األشهر الستة األولى من بداية العام  2016مع مثلها من الفترة الزمنية نفسها في
العام  ،2015املوقع الرسمي لشرطة محافظة حلب الحرة على الفيس بوك ،تاريخ  ،25-8-2016رابط إلكتروني https://goo.gl/rrV A6
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فيها حق الدفاع عن أنفسهم()183؛
•

انتشار واسع ملافيات السالح وتجار املخدرات( )184وعصابات التهريب وبيع املسروقات()185؛

•

انتشار غير مضبوط للسالح بين املدنيين واستخدامه ألغراض تتعدى الحماية الشخصية
إلى ممارسة أعمال غير قانونية تشمل االنتقام والسرقة()186؛

•

حدوث حاالت اقتتال داخلية بين فصائل املعارضة املسلحة بسبب خالفات عقائدية أو
مصلحية؛ ومن أبرزها :اقتتال جيش اإلسالم مع فيلق الرحمن وجيش الفسطاط في الغوطة
الشرقية ،اقتتال حركة نور الدين الزنكي وكتائب أبو عمارة مع ّ
تجمع فاستقم كما أمرت
في حلب ،اقتتال حركة أحرار الشام اإلسالمية وجيش الشمال وأحرار سورية مع الجبهة
الشامية في ريف حلب الشمالي()187؛

•

شيوع حالة فو�ضى في تطبيق األحكام القضائية نتيجة تعدد املرجعيات القضائية،
إضافة إلى إفالت عدد من عناصر الفصائل من العقاب بحكم الحصانة التي يتمتعون بها.
المطلب الثالث :التحديات التي تواجه هيئات األمن الالمركزية

تعمل هيئات األمن املحلية الالمركزية جاهدة على تعزيز أدائها األمني وتحقيق مهامها الوظيفية،
إال أنها تدرك صعوبة ما سبق في ظل تواجد تحديات عدة تعوق مساعيها للتخفيف من الفو�سى
األمنية التي تشهدها مناطقها ،وفي حين يتصل جزء من التحديات بالبيئة الداخلية لعمل تلك
الهيئات ،فإن الجزء األكبر منها يتأتى من البيئة التي تنشط فيها هيئات األمن املحلية والتي يمكن
وصفها بأنها بيئة معقدة ذات صراعات مركبة ومخاطر عالية.
 .1عمليات القصف الجوي :يستهدف طيران روسيا والنظام السوري املناطق التي تخضع
ً
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة بعمليات قصف جوية مركزة ،علما أن الهدف منها
يتجاوز البعد العسكري العملياتي ،وما يؤكد على ذلك االستهداف املمنهج لهياكل الحكم
املحلي والبنية التحتية واملدنيين ،أما الهدف فيتمثل في رفع الكلف اإلنسانية وزيادة مستوى
ً
ّ
السلفية في سورية :جيش اإلسالم نموذجا ،الجمهورية ،تاريخ  ،9-9-2016رابط إلكتروني:
) (183عروة خليفة ،عن بنية التنظيمات
https://goo.gl/OqkkZD
ً
) (184آمنة رياض ،محكمة جنوب دمشق تطلق برنامجا ملعالجة مدمني املخدرات لديها ،سمارت ،تاريخ  ،27-10-2016رابط إلكتروني:
https://goo.gl/m4xMB6
) (185عصابات تحرم حلب املحررة من الكهرباء .وإدارة الخدمات تدعو لالستنفار األمني ،راديو الكل ،18-1-2016 ،رابط إلكتروني:
https://goo.gl/ELY hX
) (186عبد الرحمن الحوراني ،انتشار السالح وعبوات "داعش" تتسبب بانفالت أمني في درعا ،الصوت السوري ،6-10-2016 ،رابط إلكتروني:
https://goo.gl/oo9LDR
) (187أهم  4آثار سلبية لالقتتال الداخلي بين فصائل الثورة السورية ،ميكرو سورية ،تاريخ  ،16-11-2016رابط إلكتروني https://goo.gl/YqKkQb
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األزمات الخدمية وتدمير هياكل الحوكمة املحلية ،وبالتالي تعميق حالة الفو�سى األمنية بما
يفوق قدرة هيئات األمن املحلية على التعامل معها وهو ما أكده العاملون في تلك الهيئات.
 .2قلة الدعم املالي :يتطلب توفير األمن موارد مالية تغطي احتياجات هيئات األمن املحلية
ً ً
من رواتب ومصاريف تأسيسية وإدارية ،ويظهر الواقع عجزا ماليا لدى أغلب هيئات األمن
املحلية في تحمل كلف العمل األمني سيما فيما يتعلق بتوفير الرواتب للعاملين فيها وذلك
ً
نظرا لتذبذب مصادر الدعم وتزايد حجم االحتياجات الناجمة عن تأزم املوقف األمني(،)188
وفي حين تعتمد املكاتب األمنية للفصائل على ما يقدم لها من دعم مالي من قيادتها ،تعتمد
بعض هيئات األمن املدنية على التمويل الخارجي-الشرطة الحرة ،)189(-بينما تعتمد أخرى
على مصادر دعم محلية غير مستقرة( ،)190ومن مخاطر قلة الدعم املادي املقدم لهيئات
األمن املحلية دفع العناصر إلى ترك العمل األمني والخوض في أعمال أخرى ،إضافة إلى بروز
مخاطر جدية من انخراط عناصر تلك الهيئات في أعمال االتجار باألمن.
 .3نقص الكوادرالتخصصية :يتطلب العمل األمني كوادر متخصصة ملمة بعلوم األمن وآلياته
وأساليبه الحديثة ،إضافة إلى تمتعها بثقافة قانونية جيدة حول األطر القانونية الناظمة
للعمل األمني ،وعلى الرغم من انشقاق عدد كبير من قوى األمن عن النظام ،إال أن الغالبية
ً
منهم فضلت إما البقاء بعيدا عن امللف األمني أو أنها انخرطت في العمل العسكري ضمن
الفصائل ،لتحدث فجوة في الكادر األمني تم تعويضه من قبل املدنيين القادمين من خلفيات
ً
ً
متنوعة علميا ومهنيا وهو ما أثر على مهنية العمل األمني وأدى إلى ارتكاب أخطاء عملياتية.
ً
 .4غياب مركزية القراراألمني في مناطق سيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،نظرا لتعدد الجهات
ً
املنخرطة في امللف األمني والتي تؤدي أدوارا متباينة بحسب إمكانياتها وعالقاتها والبيئة التي
تنشط فيها ،وبدل أن تغني هذه التعددية العمل األمني وفق قاعدة تالقي املصالح وتوزع
األدوار وإيقاف هدر املوارد املحدودة ،إال أنها أفضت إلى نتائج عكسية فاقمت الفو�سى
األمنية .يمكن القول أنه كلما قل عدد الهيئات األمنية العاملة في نطاق إداري معين وتوافر
ً
لها عوامل مساعدة ،انعكس ذلك إيجابا على الوضع األمني في تلك املنطقة(.)191
) (188أشار محمود الدالي رئيس مكتب التواصل بقوى األمن الداخلي في الرستن إلى تواجد  180شرطي منشق عن النظام في الرستن 25 ،منهم يعملون
ً
فقط في قسم الشرطة في الرستن في حين أن البقية يعملون بأعمال حرة أو انتموا للفصائل بحثا عن مردود مادي ،حديث أجراه الباحث أيمن
الدسوقي مع محمود الدالي رئيس مكتب التواصل بقوى األمن الداخلي في الرستن على وسائل التواصل االجتماعي ،تاريخ املقابلة 4-11-2016
ً
ً ً
) (189يتقا�سى عناصر الشرطة الحرة مبلغا ماليا قدره  100$شهريا لكل عنصر ،وبحسب املالزم عاشق فإن املبلغ ال يكفي لتغطية متطلبات املعيشة،
للمزيد حول الصعوبات التي تواجه عمل الشرطة الحرة مراجعة ،هل استطاعت الشرطة الحرة ضبط الوضع األمني في إدلب وحلب؟ وما أبرز
التحديات ،راديو الكل ،تاريخ  ،19-3-2016رابط إلكتروني https://goo.gl/rKGHv
) (190املخافر الثورية في املناطق املحررة اإلمكانيات والصعوبات التي تواجهها ،نبض سورية ،تاريخ  ،16-8-2016رابط إلكتروني:
https://goo.gl/C4K5Y
ً
) (191تعتبر بصر الحرير في درعا من املناطق التي لم تشهد عمليات اغتيال في عام  2015نظرا لوجود جهة واحدة تتولى إدارة العمل األمني إضافة إلى
أسباب أخرى ،للمزيد مراجعة ،يعرب عدنان ،رئيس اللجنة األمنية في (بصر الحرير) :إنشاء وحدات أمنية في مناطق سيطرة الثوار سيحد من
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 .5تهديد تنظيم "الدولة اإلسالمية" :يعتبر التنظيم إحدى أبرز الجهات التي تهدد العمل األمني
في مناطق سيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،إذ يضع التنظيم هذه املناطق ضمن قائمة
ً
األهداف التي يجب التعامل معها ،باعتبارها تشكل عائقا أمام تمدده في سورية ،من هنا
يفهم مسعى التنظيم الحثيث لزعزعة أمن املناطق التي تنشط فيها هيئات األمن املحلية
عبر القيام بعمليات انتحارية أو اغتياالت تستهدف قيادات املجتمعات املحلية في املجالين
املدني والعسكري ،وبالتالي نشر حالة الفو�سى األمنية بما يسهل ظهور التنظيم من جديد،
ويكفي هنا اإلشارة إلى أسلوب تنظيم الدولة في السيطرة على الباب ومنبج والرقة من خالل
االستفادة من الفو�سى األمنية التي شهدتها هذه املناطق.
 .6تنامي نفوذ الفصائل الجهادية فوق الوطنية :تمتلك هذه الفصائل مشروعها الخاص
ً
إلدارة املناطق التي تنتشر فيها ،وتبعا لذلك فإنها تعمل على تشكيل مؤسسات موازية لهياكل
ً
الحكم املحلية القائمة والتي ال تعترف بها أصال ،بل وتعمل جاهدة على إلغائها عبر الضغط
عليها بما يعيق قدرتها على العمل ،أو تدميرها بحجج عدة منها؛ تنفيذ أجندات خارجية،
اإلفساد في األرض ،مخالفة الشريعة اإلسالمية ،وكمثال على ما سبق ،هاجم جند األق�سى
ً
وجبهة فتح الشام عددا من مخافر الشرطة الحرة في محافظة إدلب(.)192
 .7تنوع مصادر التهديد األمني :تواجه هيئات األمن املحلية تهديدات متنوعة املصدر تتجاوز
البعد األمني إلى أبعاد أخرى ذات منشأ إنساني واقتصادي واجتماعي ،وفي حين تتضافر
ً
كل العوامل السابقة في تهديد األمن املحلي فإن لبعضها تأثيرا أكبر مقارنة بغيرها ،فعلى
سبيل املثال تعتبر العوامل ذات الطبيعة االقتصادية كالبطالة والتهريب وارتفاع األسعار
أبرز مهددات األمن املحلي في الرستن وفي بعض مناطق حلب وهو ما يستنتج من ارتفاع
عدد جرائم السرقات والسلب ،في حين يشكل التغيير الديمغرافي القسري وحركات النزوح
الداخلية أبرز العوامل التي تهدد األمن املحلي في ريف دمشق إضافة إلى العامل األمني.
 .8سيولة الصراع وتغيرات السيطرة :تفتقد هيئات األمن املحلية لعنصر االستقرار املكاني
نتيجة لتغيرات السيطرة امليدانية وهو ما يعيق مساعيها في تأسيس بنية مادية مستقرة
ً
يتطلبها العمل األمني ،فعلى سبيل املثال فقدت الشرطة الحرة في محافظة حلب  12مركزا
لها مع التقدم الذي أحرزه تنظيم الدولة في املنطقة الشمالية من املحافظة بين عامي -2014
.)193(2015
االغتياالت ،كلنا شركاء ،تاريخ  ،15-11-2015رابط إلكتروني https://goo.gl/nK e8F
) (192وفا مصطفى ،جبهة "النصرة" تداهم مراكز الشرطة ّ
الحرة في إدلب ،العربي الجديد ،تاريخ  ،8-7-2015رابط إلكتروني https://goo.gl/lYX0JD
) (193مقابلة أجراها الباحث أيمن الدسوقي مع املالزم أول عاشق محمد ضابط االرتباط لدى الشرطة الحرة في محافظة حلب ،غازي عينتاب ،تاريخ
املقابلة .5-11-2016
106

التغيير األمني في سورية

مركز عمران للدراسات االستراتيجية

 .9الشرعية واملشروعية :تواجه هيئات األمن املحلية إشكالية مركبة تتعلق ببعد تمثيلي وآخر
قانوني ،حيث تواجه أزمة ثقة مع السكان املحليين بسبب ضعف أدائها وآليات عملها إضافة
إلى ضعف التزام عناصرها بالقواعد القانونية الصادرة عن املرجعيات القضائية املتعددة،
وهو ما يرسخ الصورة النمطية السلبية املوروثة عن األجهزة األمنية للنظام.
 .10امليليشياوية :هنالك مخاوف كثيرة من تحول الهيئات األمنية املحلية إلى هيئات شبه
عسكرية أو هيئات أمنية مافيوية ،بمعنى تحولها-تحت ضغط الصراع وتشظي الفصائل
وانهيار هياكل الحوكمة املحلية وتصاعد نفوذ الفصائل الجهادية فوق الوطنية-إلى أدوات
أمنية-عسكرية تسعى لفرض سيطرتها االجتماعية وحماية مصالحها االقتصادية وتنفيذ
أجندات خارجية تتناقض مع مصالح املجتمعات املحلية.
المطلــب الرابــع :اختبــار نظريــات اإلصــالح األمنــي فــي مناطــق المعارضــة
(التفكيــك ،إعــادة الهيكلــة ،الدمــج)
تعاني هيئات األمن املحلية الالمركزية للمعارضة من إشكاليات جدية تتعلق بضعف مأسستها
وتدني مستوى فاعليتها ومهنيتها ،كما تواجه تحديات ُت ّ
صعب عملية تطويرها وإنجازها ملهامها
الوظيفية في فرض األمن املحلي وردع التهديدات ومكافحة اإلرهاب ،وأمام هذه اإلشكالية املركبة
ُ
"ضعف التأثير وصعوبة التطوير" تطرح تساؤالت حول املقاربة التي يتوجب تبنيها إزاء هيئات
األمن املحلية الالمركزية والتي ال تخرج عن ثالثة طروحات أساسية وهي :التفكيك ،إعادة الهيكلة،
الدمج ،وسيتم فيما يلي مناقشتها وفق معيارين أساسين هما )1 :واقعية الطرح )2 ،مدى اتساقها
مع املتطلبات األمنية للمرحلة الراهنة واالنتقالية.
 .1تفكيك هيئات األمن املحلية الالمركزية :السيرفي املجهول
تطرح هذه املقاربة تفكيك هياكل األمن املحلية واالستغناء عنها ،وتسوق في الدفاع عن رؤيتها
مبررات عدة من أهمها )1 :تدني مستوى مأسسة هذه الهياكل )2 ،الضعف في تحقيق املهام
الوظيفية املوكلة إليها )3 ،عدم كفاية ما تمتلكه من مقومات تضمن لها االستمرارية .وعلى الرغم
من املبررات املوضوعية التي تطرحها هذه املقاربة إال أنها تجاهلت الضرورات األمنية للمرحلة
الراهنة واالنتقالية سيما مع تصاعد املخاطر األمنية وغير األمنية وتجاوزها للجغرافية السورية
ً
إلى ساحات إقليمية ودولية ،وتركيز الفاعلين في امللف السوري وفقا ملا سبق على االعتبارات األمنية
كمحدد لسياساتهم تجاه سورية ،كما تغفل هذه املقاربة الخطوة التالية لالستغناء عن هذه
الهياكل من حيث ماهية الجهة التي ستمأل الفراغ األمني بعدها ،عالوة عن اآلثار املترتبة على هذا
التفكيك واملتمثلة بتعاظم الفو�سى األمنية وشيوع مناخ مناسب لعمل التنظيمات املتطرفة ،األمر
الذي يؤدي إلى تمزيق أكثر لبنية املجتمعات املحلية وتهديد متزايد لألمن اإلقليمي وحتى الدولي.
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 .2دمج هيئات األمن املحلية مع األجهزة األمنية لدى النظام واإلدارة الذاتية :الجمع بين
املتناقضات
تتبنى هذه املقاربة فكرة دمج هياكل األمن املحلية لدى املعارضة السورية مع األجهزة األمنية
للنظام إضافة إلى الهيئات األمنية لإلدارة الذاتية ،بما يف�سي إلى تشكيل جسم أمني موحد يتولى
ً
مكافحة اإلرهاب وفرض األمن في الجغرافية السورية حاليا وفي املرحلة االنتقالية .أما املبررات
املوضوعية التي تسوقها فهي )1 :غلبة االعتبارات األمنية على أجندات القوى الفاعلة في امللف
السوري )2 ،عدم قدرة أي طرف بمفرده على التصدي للتهديدات األمنية بمعزل عن دعم األطراف
املحلية األخرى )3 ،وجود تهديدات أمنية مشتركة تواجه هذه األطراف وفي مقدمتها تنظيم "الدولة
ً
اإلسالمية" .يعتبر هذا الطرح ممكنا من الناحية النظرية ،كما أنه يستجيب للمتطلبات األمنية
للمرحلة الراهنة من حيث اقتراح تضافر جميع جهود القوى املحلية واالستفادة من خبراتها
ومعرفتها بواقع املناطق التي تسيطر عليها للتصدي لإلرهاب وفرض األمن في مجتمعاتها ،لكن
باملقابل يفتقد هذا الطرح للواقعية وذلك لألسباب التالية )1 :إن دمج األجهزة األمنية يجب أن
ً
يكون نتيجة التفاق سيا�سي لألزمة السورية وليس سابقا له ،بمعنى يوجب أن يكون الدمج ترجمة
ّ
التفاق سيا�سي يحظى بضمانات دولية وإقليمية )2 ،غلبت هذه الرؤية االعتبارات األمنية كمدخل
ً
للتعاون بين هذه القوى ،في حين أغفلت القضايا الخالفية وغياب الثقة فيما بينها أيضا )3 ،من
املتعذر في الوقت الراهن جمع بنى أمنية متباينة -من حيث الهيكلية وآليات العمل واألهداف -في
قطاع أمني واحد.
 .3إعادة هيكلة هيئات األمن املحلية الالمركزية :الواقعية األمنية
تطرح هذه املقاربة فكرة اإلبقاء على هيئات األمن املحلية الالمركزية مع إعادة هيكلتها ،بمعنى
إجراء التصويب الالزم لها على النحو الذي ُيكسبها فاعلية ويجعلها أكثر مهنية ،ويضمن اتساقها
بشكل أكبر مع املتطلبات األمنية للمرحلة الراهنة واالنتقالية وكذلك مخرجات الحل السيا�سي
النهائي .وبخصوص املبررات الداعمة لهذا الطرح فهي )1 :االستفادة من الخبرات واملعلومات
التي راكمتها هذه الهيئات في مجال العمل األمني )2 ،ضرورة استمرار عمل الهيئات للتخفيف ما
أمكن من الفو�سى األمنية وصد محاوالت تمدد التنظيمات املتطرفة )3 ،البناء على النجاحات
التي حققتها في مواجهة التهديدات األمنية كإجهاض العديد من عمليات "تنظيم الدولة" وتفكيك
خالياه األمنية )4 ،قدرة الهيئات على التعامل مع املجتمعات املحلية بحكم انتماء عناصرها لها.
ً
علما أن إعادة هيكلة هيئات األمن املحلية يجب أن تأخذ بعين االعتبار الضرورات األمنية الواجب
ً
ّ
التعامل معها خالل املرحلتين الحالية واالنتقالية ،إضافة إلى ضرورة اتساقها مع العملية األشمل
والهادفة إلى إعادة هيكلة املنظومة األمنية للدولة السورية وفق أطر جديدة تضمن إعادة بناء
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الهياكل التنظيمية للمؤسسة األمنية وتعريف دورها وأهدافها وتحديد القواعد الناظمة لعملها
وفق قاعدة أساسية " التوازن بين حماية أمن الدولة وضمان حقوق املواطن".
أظهرت األزمة السورية اإلشكاليات املركبة التي تتهدد الدولة واملجتمع السوريين ،ومنها امللف
األمني الذي طغى على ما سواه من امللفات االجتماعية واالقتصادية والسياسية ً
سواء على مستوى
الطرح أم االستجابةُّ ،
ومرد ذلك إلى تحول الجغرافية السورية لبيئة مهددة لألمن اإلقليمي والدولي
سيما مع تزايد نفوذ التنظيمات الجهادية العابرة للحدود ،وتشكل موجات هجرة أثقلت كاهل
الدول املستضيفة .وأمام تصاعد االعتبارات األمنية وجدت املعارضة نفسها أمام اختبار جدي
يشكل فرصة إلثبات نجاعتها كشريك قادر على أداء املهام األمنية فيما يتصل بمكافحة اإلرهاب
وضبط حالة الفو�سى األمنية ومعالجتها ،وبما يضمن بقاءها ضمن معادلة الحل السيا�سي النهائي.
تغلب الالمركزية كسمة على إدارة امللف األمني في مناطق سيطرة فصائل املعارضة املسلحة من
حيث تواجد هيئات أمنية عدة تفتقر إلى التوافق على مرجعية موحدة ،يضاف إلى ذلك افتقادها
ً
لالتساق من حيث الفكر واألدوات واألهداف ،وقد أظهرت عملية تقييمها ضعفا في أداء املأمول
ً
منها ،ومن مؤشرات ذلك؛ ضعف مأسستها وشيوع حالة الفو�سى األمنية في مناطقها ،علما أن
ً
درجة هذه الفو�سى تتباين بين منطقة وأخرى تبعا لتعدد الفاعلين وتضارب مصالحهم وطبيعة
عالقاتهم ونوع وحجم قدراتهم ،باإلضافة إلى الوضع امليداني الذي تنشط فيه تلك الهيئات ،وتجدر
اإلشارة إلى أن أسباب ضعف تلك الهيئات يعود لتحديات مركبة تتجاوز قدرتها على التعامل معها.
ُ
وأمام هذا الواقع وإلنجاز االختبار األمني ،تطرح ثالثة مقاربات رئيسة تشتمل على التفكيك
والدمج وإعادة الهيكلة ،وفي حين أظهر التحليل ضعف واقعية خياري التفكيك والدمج وعدم
ً
ً
َ
الخيار
اتساقهما مع املتطلبات األمنية الواجب إنجازها راهنا ومستقبال ،يصبح خيار إعادة الهيكلة
األكثر واقعية واألفضل من حيث الجدوى ،على أن يكون ذلك ضمن تصور شامل للحل السيا�سي
يف�سي على املدى البعيد إلى إعادة تشكيل املنظومة األمنية للدولة السورية بشكل تؤخذ فيه
بعين االعتبار الهواجس األمنية للفاعلين اإلقليميين والدوليين ،وال يتم تجاهل العناصر األساسية
املوطدة لالستقرار على املستوى املحلي والوطني وذلك وفق قاعدة جوهرية هي " التوازن بين
حماية أمن الدولة وضمان حقوق املواطن".
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المبحث الثالث :ثوابت المشهد األمني وضرورات الحوكمة األمنية
ال يمكن تحديد ثوابت املشهد األمني قبل استعراض التجربة األمنية الناشئة في مناطق اإلدارة
ً
ً
الذاتية ،إذ تبين حركية األجهزة املعنية بالشؤون األمنية في مناطق" اإلدارة الذاتية" تشابها واضحا
في الوظيفة األمنية للفواعل املوكل إليها تنفيذ وتطبيق املهام األمنية في هذه املناطق مع تلك
الوظيفة التي كانت سائدة في مناطق النظام قبل الثورة من حيث:
.1

ضرورة الضبط املجتمعي بما يتناسب مع طبيعة الفكر السيا�سي للجهة الحاكمة.

 .2شرعنة االعتقاالت السياسية وعسكرة املجتمع وربط اتجاهاته بالبوصلة األمنية للقوة
املركزية.
ً
وتشهد البنية األمنية في تلك البنى تضاربا في املؤسسات وازدواجية في املرجعيات ما بين النظام والـ
ً
 .PYDولعل الخطر األكبر املهدد لألمن العام ارتباط األذرع العسكرية واألمنية فكريا بحزب العمال
الكردستاني ذي التوجهات االنفصالية والعدائية لدول الجوار .وقبل استعراض أهم الفواعل
األمنية في "اإلدارة الذاتية" تشكل "حركة الشبيبة الثورية" تحت إمرة "خبات ديريكي"  /قيادي
سابق في حزب العمال أولى الحركات التي شكلها الـ PYDبعد الثورة السورية ،وهي اللبنة األساسية
ً
التي تكاثرت منها معظم التنظيمات العسكرية واألمنية للحزب الحقا ،وتمتلك اإلدارة الذاتية اآلن
مجموعة من املؤسسات العسكرية واألمنية نذكر منها(:)194
•

وحدات الحماية الشعبية وقوات حماية املرأة ،تعتمد على عامل التطوع لالنضمام،
تقود العمليات العسكرية الكبيرة في األرياف وداخل املدن املوضوعة كأهداف للسيطرة
ّ
عليها ،واإلطار العام للتراتبية العسكرية يتشكل من رئاسة القيادة العامة لوحدات حماية
ً
الشعب واملرأة ،ومن ثم املجلس العسكري لهذه الوحدات ،ونزوال إلى القادة امليدانيين
ً
من قادة الكتائب والسرايا واملناطق أيضا ،فكل منطقة لها "جبهة" ،واستندت الوحدات
ً
في "مشروعيتها العسكرية" الحقا إلى املادة  15من "ميثاق العقد االجتماعي لإلدارة الذاتية
الديمقراطية" الذي تمت املصادقة عليه في الجلسة رقم  / 1 /بتاريخ  ،2014/01/06وتنص

) (194تم اقتباس هذه الفقرة من ورقة بحثية غير منشورة /مركز عمران للدراسات االستراتيجية من إعداد األستاذ بدر مال رشيد ...كما جاء فيها“ :يوجد
مجموعة من القوات الرديفة وأهمها كتيبة الحرية العاملية واملستشارون الغربيون ويعود سبب تشكيلها لتوافد عناصر أجنبية بغاية االنضمام
ً
لوحدات الحماية الشعبية  YPGبعد انتهاء معركة “ كوباني” ضد “ تنظيم الدولة” ،وتم اإلعالن عن الكتيبة رسميا في  ، 0/06/ 0 5في مدينة
ً
رأس العين /سريه كانيه بقوام  25عنصرا ،واستقطبت الوحدات عناصر أجنبية من مختلف الجنسيات كان أهمها من اليسار التركي وبشكل
ي
رئي�سي من  :الحزب الشيوعي املارك�سي اللينيني  MLKPالتركي وجيش العمال والقرويين لخالص تركيا (واألخير كان الذراع العسكر لحزب،MLKP
وتعود جذوره إلى عام  ،)1973وأفراد من الحركات اليسارية في أوروبا الشرقية ،وتشكلت تنظيمات عدة انضم لها العناصر الجدد القادمون إلى
ً
“روج آفا” ،وتنقسم الكتيبة إلى لواءين ضمن تشكيالتها ،لواء (بوب كرو  )BCBوينسب االسم لزعيم نقابي بريطاني ،ولواء «هنري كرازوكي» نسبة
ُ
ً
ً
ّ
إلى قائد شيوعي فرن�سي ،أما قيادة الكتيبة فقد أسندت لفتاة كردية في الثالثين من عمرها ،اتخذت «دنيز» اسما حركيا ،ويتم تقدير أعدادها من
 200-300مقاتل”.
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على أن "وحدات حماية الشعب هي املؤسسة الوطنية الوحيدة املسؤولة عن الدفاع وعن
سالمة أرا�سي املقاطعات وسيادتها اإلقليمية ،وهي في خدمة مصالح الشعب ،وحماية
أهدافه وأمنه الوطني" ،ويقدر عدد عناصر الوحدات الحماية من  20إلى  30ألف مقاتل.
•

قوات الدفاع الذاتي  ،HPXإذ أقر العقد االجتماعي املعلن من قبل اإلدارة الذاتية تشكيل
هيئة الدفاع والحماية الذاتية في /21كانون الثاني  ،2014كما أقر املجلس التشريعي قانون
الدفاع الذاتي في  ،2014/07/13ويتضمن هذا القانون وجوب قيام كل أسرة بتقديم أحد
أفرادها ممن تتراوح أعمارهم بين  30 – 18سنة من أجل أداء "واجب الدفاع الذاتي" الذي
يستمر مدة  6أشهر وتم رفعها إلى  9أشهر في  1كانون الثاني  .2016ومهمة هذه الهيئة هو
العمل على وضع القوانين الناظمة لعملية "التجنيد اإللزامي" للعناصر ،وتتم هذه العملية
ُ
بشكل خاص من قبل اإلدارة الذاتية على الكرد في مناطق سيطرتها ،بينما تقوم األطراف
املتحالفة معها بتنفيذ األمر في مناطق سيطرتها وبشكل خاص قوات الصناديد التابعة
لعشيرة الشمر.

•

وحدات الحماية الجوهرية  HPCتستقي مهامها وواجبتها من شروحات اإلدارة الذاتية
حماية هذه اللجان ملناطقها وأحيائها من أي هجمات قد تحدث في ظل األحداث التي تمر بها
املنطقة ،كالقيام بنصب الحواجز على الطرقات العامة املؤدية إلى األحياء ،جمع املعلومات
عن أي فرد ّ
يشك بتحركاته في املنطقة ،مساندة وحدات حماية الشعب واملرأة في جبهات
القتال ،التنسيق املستمر مع مراكز قوات األسايش والقوى األمنية العاملة على األرض كافة.

•

مؤسسة قوى األمن الداخلي أسايش روج آفا تتبع للهيئة العامة فيها في مقاطعتي الجزيرة
وكوباني برئاسة مشتركة بين القيادي "جوان ابراهيم" و"ايتان فرهاد" ،وخالل ما يقارب 4
سنوات من تشكيله ،تطور األمن العام من اإلشارة فقط لقوات األسايش التي تقوم باملهام
األمنية كافة خالل عامي  ،2014-2013لتظهر مؤسسات أمنية تقوم بأدوار مختلفة وتتألف
وفق هيكلتيها اإلدارية من :شرطة املرور (ترافيك) ،وقوات مكافحة اإلرهاب  ،HATأسايش
املرأة ،أمن الحواجز ،جهاز األمن العام ،شعبة مكافحة الجريمة املنظمة ،ويمتلك جهاز
ً
األمن العام مع نهاية عام  45 ،2016مركزا منها  21في مقاطعة الجزيرة 5 ،في مقاطعة كوباني،
ً ً
 19في مقاطعة عفرين ،باإلضافة ألكثر من  195حاجزا ثابتا في عموم روج آفا ،وبلغ عدد
األفراد والعناصر املنضمين إلى هذه املؤسسات  4إلى  5آالف عنصر .لالطالع على البنى
األمنية لألسايش في مناطق «اإلدارة الذاتية» انظر الشكل أدناه:
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ً
إذا يدلنا التفكيك العام للبنى األمنية الناشئة على الجغرافية السورية على جملة من الثوابت
التي ستؤثرعلى طبيعة املخرج النهائي للجهازاألمني العام املستقبلي في سورية وهي:
 .1اختالف املرجعيات السياسية والفكرية والعسكرية
 .2عدم اتساق الداعمين الدوليين في هذه البنى.
 .3اختالف املشاريع والطموحات السياسية لتلك البنى.
 .4عدم قدرة أي حكومة مركزية على ضبط هذا املشهد بأدوات مركزية وواقعية الالمركزية
تفرض نفسها.
 .5كمون مهددات أمنية إضافية ستنفجر لحظة أي انتقال سيا�سي ال تراعي هذا الواقع.
ً
 .6عدم نجاعة وصف أن بنية مناطق سيطرة النظام السياسية متسقة أمنيا.
 .7التشكيك بقدرة النظام على ضبط بيئته األمنية.
 .8تنامي املخاطر األمنية في مناطق سورية كافة.
 .9ضرورة أن تنطلق عملية التغيير األمني متسقة مع معطيات الواقع األمني العام.
 .10االختراقات األمنية اإلقليمية والدولية املتعددة واملتضاربة.
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وفيما يتعلق بالترتيبات الرئيسية لبناء قطاع أمني متكامل ،فإن الخطوات الرئيسة واملمهدة
لالنتقال إلى بيئة أمنية خفيفة السيولة ومضبوطة قدراإلمكان باستراتيجية أمنية؛ هي:
 .1مجموعة مبادئ دستورية تحدد عقيدة األمن الجديدة وفق مبادئ الالمركزية اإلدارية
وتربطها ببوصلة الوطن واملواطن وتحد من تدخالت األجهزة األمنية في الحياة السياسية.
ً ً
 .2خروج امليليشيات األجنبية كافة من سورية وعدها خطرا أمنيا يستوجب املواجهة.
 .3اتفاق الفواعل والضامنين الدوليين واإلقليميين على دعم االستقرار األمني وتنظيم العالقات
مع الجهة املركزية وتقديم الخبرات والدعم الالزم لتطوير البنى البشرية في تلك الفواعل
األمنية.
 .4حل املليشيات املحلية كافة وتسليم أسلحتهم للدولة كضرورة استراتيجية أو ضبط األداء
ً ً
األمني ضمن مدونة سلوك وأهداف أمنية توقع عليها هذه امليليشيات ،تتضمن جدوال زمنيا
لتسليم السالح واالنحالل كإجراء تكتيكي مباشر.
ً
ابتداء والتأكيد على ضرورات الدمج.
 .5تتبنى مخرجات العملية السياسية ضرورة التغيير األمني
 .6ضرورة تبني الدولة لبرامج حوكمة العمل األمني في سورية.
وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على:
•

توزيع القوة األمنية بشكل مقونن على القطاعات الجغرافية خارج سيطرة النظام وذلك فيما
يتعلق باملهام األمنية كافة ،التي هي ما دون املهام السيادية.

•

تضافر الفواعل ملحاربة اإلرهاب بأشكاله كافة.

•

ً
االنطالق من التجارب األمنية الناجحة والعمل على ربطها مؤسساتيا ببنى الحكم املحلي ال
سيما في مناطق املعارضة ومحافظة السويداء.

•

إنهاء املرجعيات القانونية السائدة وربطها بمرجعية قانونية موحدة تنجزها الدولة وفق
الدستور الجديد.

•

أرشفة العمل األمني في املناطق كافة وفق نظام أرشفة خاص.

•

التأكيد على ضرورة دعم املجتمع املدني لعملية التغيير ومراقبتها وصيانتها.

•

ً
تحويل الفواعل العسكرية إلى أدوات تنفيذية أمنية محلية تتبع لوزارة الداخلية إداريا مع
منحها هوامش استقاللية عالية.
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ً
تعزيز مفهوم التمكين املحلي أمنيا عبر ضرورات إشراف وتنفيذ أبناء املنطقة للخطة واملهام
األمنية ومراعاة البعد الهوياتي لتلك املنطقة.
استصدار قانون عام ينظم تلك األعمال األمنية وأهدافها وحدودها وتعرف عالقتها مع
الجهاز املركزي وتلزم الفواعل األمنية بمجموعة سياسات تضمن استقاللية القرار السوري
وتمنع التشظي واالنقسام.

• اتساق السياسات املالية واإلشرافية واإلدارية مع مفاهيم الالمركزية اإلدارية.
ً ً
يبين الشكل أدناه مقترحا أوليا للوظائف األمنية املركزية والقطاعية(:)195

) (195الوظائف األمنية القطاعية :هي تلك الوظائف التي تمنحها السلطة املركزية للقطاع الجغرافي على سبيل توزيع القوة األمنية وهي املتعلقة بضبط
الحدود واملعابر (حرس الحدود) ،أو املرتبطة بالجرائم املنظمة كالتهريب والعصابات ( قوات الدرك) وتشكل هاتان القوتان من القوات العسكرية
املحلية ،أو تلك الوظائف املستمدة من طبيعة املجتمع وهويته والتي تعنى بالضبط املجتمعي (الشرطة املجتمعية) املكونة من عناصر مدنية
ً
ً
مدربة ،ناهيك عن وظيفتين رئيسيتين األولى الشرطة املحلية وتتبع إداريا وهيكليا لوزارة الداخلية إال أن الوحدة املحلية هي من تشرف عليها وتعين
ً
كوادرها وفق األنظمة املتبعة ،أما الثانية فهي القوة الخاصة املرتبطة عضويا بالقوة املركزية وتعد الذراع العسكري التنفيذي لهذه القوة فيما
يتعلق بمكافحة اإلرهاب.
الوظائف األمنية املركزية وهي تلك املتعلقة باالختراقات األمنية ومكافحة اإلرهاب وجلب املعلومات األمنية ورفد الجهات املختصة بها ،وحماية
االستقرار العام وضمان نفاذ القانون ،وتتابع األعمال األمنية في باقي القطاعات.
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خطة التغيير األمني
في سورية

"يبين هذا الفصل التحديات التي ستواجهها عملية التغيير ،إذ يبحث في العالقة بين الظرف
السيا�سي وتحوالته ومدى اقترابه أو ابتعاده عن تشكيل عملية سياسية تف�سي لتغيير أمني حقيقي
مع الغايات املتوقعة في امللف األمني وفرضيات التغيير عامة ،كما يبين مدى ارتباط أي تغيير بمدى
توافر القدرة على مواجهة تحديات "الدولة الفاشلة" والسير وفق منظومة إصالحات ال يستقم
ً
ً
ً
سير العملية دونها وتجعله سيرا شكليا والتفافا على متطلبات هذا امللف ،ويقدم املطلب األخير في
هذا الفصل رؤية تنفيذية للعملية األمنية املوضوعية والتي تنطلق من جملة أهداف استراتيجية
كفيلة بالوصول إلى بناء قطاع أمني متماسك قادر على القيام بمهامه األمنية ويضمن املشاركة
ّ
ويفصل في هذا السياق الجدول الزمني ومراحل التنفيذ لهذه
املجتمعية ًفي صيانة األمن ومراقبتهِ ،
ً
العملية بدءا من مرحلة ما قبل االنتقال والتي بات يطلق عليها "مرحلة بناء السالم" ومرورا باملرحلة
ً
وانتهاء بمرحلة االستقرار".
االنتقالية
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المبحث األول :فرضيات التغيير األمني في سورية
ينطلق املتابعون واملهتمون في عملية التغيير األمني في سورية من مقاربة ارتباط عملية إعادة هيكلة
األجهزة األمنية بالتوصل لحل سيا�سي ،يؤسس لقيام جسم موحد بمركز فعال ،بغض النظر
عن شكل هذا الجسم فيما إذا كان سيتبنى الالمركزية اإلدارية أو السياسية بصيغها .من هنا
كانت نقطة البدء بتحليل التجارب األمنية القائمة في الجغرافية السورية بشمولية ووفق معايير
موضوعية ،والتأسيس عليها لوضع تصور إلعادة هيكلية األجهزة األمنية يأخذ بعين االعتبار تقاسم
السلطات األمنية بين املركز واألطراف ،مع التأكيد على سيادية القطاع األمني .على الجانب اآلخر،
يجادل بعض الباحثين بعدم واقعية هذا الطرح ،بمعنى رهن عملية إعادة التغيير األمني بالحل
السيا�سي( ،)196حيث أن االقتصار على سيناريو واحد من شأنه أن يلغي السيناريوهات السياسية
القائمة كإعادة شرعنة النظام أو تمكنه من استعادة السيطرة على الجغرافية السورية وفق مدى
زمني معين وبدعم حلفائه ،أو دمج املعارضة والنظام (بطريقة املحاصصة السياسية) مع اإلبقاء
على األجهزة األمنية ،وهو ما سيفقد الحديث عن إصالح األجهزة األمنية معناه.
ً
يعد ارتباط الظرف السيا�سي بتموضع التغيير األمني ضمن منظومة األولويات الوطنية ارتباطا
ً
وثيقا ،فحين انطلقت الدراسة السابقة "األجهزة األمنية السورية وضرورات التغيير البنيوي
والوظيفي" من فرضيات تتوافق مع سياق الحديث عن العملية االنتقالية ،أي ما قبل معادلة
حلب وعزم النظام وحلفائه على فرض الحل العسكري ،وهذا ما ُيفقد الحديث عن العملية
االنتقالية أي ً
معنى ،خاصة في ظل غياب أي مؤشرات جدية على حدوث تحول في مقاربة املجتمع
الدولي للملف السوري وذلك لألسباب التالية )1 :احتمالية مواصلة الرئيس األمريكي الجديد
دونالد ترامب لسياسة أوباما "االنعزالية" )2 ،استمرار غياب الدور األوروبي الذي يعود بجذوره
إلى عام  )3 ،2003نجاح روسيا في جعل سرديتها بخصوص اإلرهاب وتصنيف املجموعات املقاتلة
مقبولة بشكل تلقائي من قبل املجتمع الدولي.
وهذا االرتباط يعكس في طبيعة الحال أن "عملية التغيير" هي ورقة سياسية مرتبطة بالظروف
امليدانية للنظام وحلفائه ،وهي نظرة غير موضوعية وال ترتبط مع ضرورات تهيئة املناخ املالئم
ً
لالستقراروالدافع باتجاه مواجهة التحديات األمنية السائلة ،تلك الضرورات التي تعد أساسا
ً
صحيا إلنهاء التأزم السوري (السيا�ضي  -االقتصادي  -الجغرافي  -املجتمعي) وعليه يمكن
تثبيت الفرضيات األتية:
ً
ً
ً
ً
 .1يشكل التوافق السيا�سي املجتمعي على أهمية اإلصالح األمني وظيفيا وبنيويا مستندا رئيسا
إلنجاح العملية االنتقالية والوصول إلى دولة املؤسسات والقانون.
) (196خالل ندوة نقاشية عقدها املركز حول "مالمح رؤية وطنية إلصالح القطاع األمني في سورية" ،في مدينة إستانبول بتاريخ  2أيار .2017
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ً
ً
 .2يعد التباحث الوطني في سبل وآليات وأشكال االنتقال بعيدا عن تجاذبات السياسة والتصاقا
باملهددات األمنية املتعلقة بالوطن واملواطن ،خطوة وطنية بالغة الضرورة.
ً ً
 .تعد مراعاة الشروط املحلياتية في أي عملية سياسية املتأتية كنتاج لصراع شرطا الزما
ً
للسير قدما نحو االستقرار خاصة فيما إذا كانت الظروف املواتية لتعزيز احتماالت االنهيار
كتحد على جميع األطراف.
التام للدولة تفرض نفسها
ٍ
 .4لالنتقال من حالة "االنتفاخ السرطاني" لألجهزة الحالية والوصول إلى قطاع أمني وطني
متماسك عبر عملية تغيير سلسة ،فإن ذلك يتطلب جملة من اإلجراءات املدنية والعسكرية
واألمنية ،التي تنطلق من ضرورات االرتباط العضوي بحركية اإلصالح العام واتجاهاته
الوطنية وعلى املستويات كافة ،األمر الذي يعني من شأن التوصل لحل سيا�سي حقيقي.
 .5إن املباحثات واملفاوضات الجارية في جنيف التي التزال تناقش القضايا غير الرئيسة بحكم
قواعد التوافق األولي بين الفاعلين الرو�سي واألمريكي ،ال تنذر بالتأسيس ملرحلة انتقالية
ً
ً
تضمن تغييرا حقيقيا على املستوى السيا�سي والدستوري واالجتماعي ،وهو ما من شأنه أن
يبقي عجلة اإلصالح متعثرة ،فالعمل الجدي من قبل املجتمع الدولي على مناقشة القضايا
املركزية وعدم تنحيتها ودفعها إلى األمام سيساهم في تهيئة العناصر األساسية لالستقرار
املجتمعي والوطني.
ً
 .6إن أسئلة التغيير األمني (منهجا ووظيفة وبنية) هي من أهم األسئلة التي تنتظر إجابات
موضوعية تراعي الظروف الناشئة وجملة املتغيرات املتسارعة التي عصفت بالجغرافية
السورية.
 .7إن العملية بحد ذاتها هي عملية معقدة لن تصلح معها األطروحات املغيبة لطبيعة وأهمية
األمن الوطني من جهة ،أو املتجاوزة لضرورات التماسك وعدم االنهيار من جهة ثانية،
ً
ً
ً
ً
وتتطلب تلك جهدا وطنيا مشتركا تصوغه مكونات املجتمع متسقا مع متطلبات البنية األمنية
املحلية واإلقليمية والدولية ،والساعية لبناء قطاع أمني متماسك.
وفي هذا الصدد يجب التأكيد على املبادئ األساسية التي ال يمكن تجاهلها في عملية إعادة هيكلة
األجهزة األمنية والتي تشتمل على )1 :التمايز الوظيفي بين السلطات )2 ،وضع قيود على تغول
السلطة التنفيذية )3 ،ضرورة قيام عقد اجتماعي بين الحاكم واملحكوم )4 ،سيادة الثقافة
الديمقراطية في املجتمع )5 ،قيام مجتمع مدني حر )6 ،خضوع األجهزة األمنية لسلطة القانون)7،
إدارة املدني لألجهزة األمنية )8 ،حيادية الدولة )9 ،التشاركية )10 ،نزع الصفة التنفيذية عن
ً
األجهزة األمنية )11 ،ضبط مسميات األجهزة األمنية واعتماد لفظ االستخبارات عوضا عن
املخابرات )12 ،إدارة التنوع )13 ،الشفافية املالية لألجهزة املالية.
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ومن التساؤالت املؤثرة في التغيير األمني يبرز التساؤل املتعلق بمن يقرر العملية؟ وبمعنى آخر
من هي الجهة الوطنية التي تقرر إجراءات اإلصالح والتغيير األمني ومن هي الجهة التنفيذية؟
وما مستوى عمق التغيير املطلوب؟ وما املناحي املراد تغييرها .ولإلجابة عن تلك األسئلة يبرز
مستويان:
املستوى األول :ويتعلق بالسياق السيا�ضي وتفاعالته ضمن املشهد العام واعتبارأن املحددات
القانونية "لحل األزمة" هي مستندات جنيف وما تبعها من قرارات دولية ذات صلة ،إال أن
العطالة السياسية التي تعتري حركية مفاوضات جنيف يجعل مطلب "التغيير واإلصالح" العام
ً
كما تم ذكره ورقة سياسية تتأثر بتموضع األطراف عسكريا من جهة وبمخرجات مسار األستانة
من جهة ثانية ،وهو ما ينذر بتسيس العملية أو خضوع القطاع األمني في أحسن السيناريوهات
للمحاصصة السياسية ،وعليه ينتظر من األطراف األخرى املعنية بالشأن األمني من إعالم ومجتمع
مدني ومؤسسات مختصة ومهتمة باالستقرار وبناء السالم بأن تدفع باتجاه انطالق عجلة التغيير
وفق مبادئ املشاركة املجتمعية وقواعد الشفافية ،وبهذه الحالة ينبغي أن يستمد قرار التغيير
شرعيته من االتفاق السيا�سي الذي أكدت عليه املستندات الناظمة ملداخل "حل األزمة" ،وتوكيل
مهام وضع األجندة والخطط لهيئة وطنية مشتركة تابعة للجسم االنتقالي.
أما املستوى الثاني فهو مرتبط بسيناريوهات االنتصار العسكري وتغييب األجندة السياسية
ملسارجنيف ،عندئذ سيغدو أي حديث عن إصالح أمني ال جدوى له وإن أطلق "املنتصر" برنامجه
في ذلك فهو سيكون املغير وهو محل التغيير لذا فإن العملية برمتها ستكون شكلية وال قيمة لها(.)197
كما تتأثرعملية التغييراألمني ومساراتها بمجموعة من القضايا يجب مناقشتها ومراعاتها أثناء
القيام بأي إعداد لخطة تغييرأمني وهي:
•
•

ارتباط القطاع األمني في سورية باملنظومة األمنية العاملية واإلقليمية.
ُ
امليليشيات الطائفية ومشاريعها العابرة للسورية داخل سورية وامل ّنفذة من خالل مؤسسات
الدولة أو من خارجها.

•

االنطالق من توصيف دقيق ملسار تشكل األجهزة األمنية من حيث األسباب والسياق الزمني
والتحوالت التي طرأت عليها فيما يتصل بهياكلها ومهامها والقوانين الناظمة لعملها.

•

أثر القوى اإلقليمية والدولية على األجهزة األمنية وكذلك امليليشيات الطائفية.
ً
ً
تجنب ترسيخ املحاصصة الطائفية والعرقية واألثنية (قانونا أو عرفا) في عمليات التغيير

•

) (197هذا كإجابة إلحدى التساؤالت املطروحة في ورشة إسطنبول للتغيير األمني واملتعلقة بمن يقرر التغيير ومن ينفذه.
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وذلك بحكم ما ستفرزه من هشاشة في أساسات العملية ولتجنب تكرار تجربة دول الجوار
(لبنان والعراق).
•

مواكبة تطورات الصراع ومناقشة ملف التغير األمني بما يتسق مع السيناريوهات املطروحة
وبما ال يتجاوز املبادئ األساسية الثابتة لعملية إعادة الهيكلة.

•

حالة التشظي املحلية وكيفية املوازنة بين الدور األمني للمركز ولألطراف.

•

التغيرات التي طرأت على مؤسسات الدولة من حيث الهياكل واملهام وآلية العمل ،وماهي
املؤسسات التي تشكلت خالل الصراع.

•

التأصيل الدقيق للمصطلحات واملفاهيم ذات الصلة باألمن والتغير األمني.

•

مناقشة التغيير األمني ضمن سياق شامل بحيث تتسق مع اإلصالح السيا�سي واملجتمعي
والقضائي.

•

استعراض أشمل للتجارب األمنية املحلية القائمة في الجغرافية السورية وتقييم التجارب
األمنية الناجحة في مجال حفظ األمن املحلي.

المبحث الثاني :تحديات عملية التغيير األمني في سورية
وطبيعتها المحتملة
تنبع التحديات التي ستفرض نفسها على مستويات اإلصالح األمني من واقع "الدولة الفاشلة"
بالدرجة األولى والتي تتعزز عوامل تدهورها مع استمرار عاملين اثنين ،األول الخطف املستمر
لهذه األجهزة من قبل النظام الحاكم وإجبارها على املواءمة مع السياسة األمنية والعسكرية التي
ً
تسطرها الشبكات املذكورة آنفا ،والشغور الواضح ألهم وظائف الدولة املجتمعية بحكم أولوية
ُ
البعد السيا�سي والعسكري لدى جل األطراف الفاعلة التي لم تقم بأية إجراءات تراعي عدم تعزيز
مناخات االنقسام االجتماعي وتسيس الخدمات وتجييرها لصالح النظام الحاكم حتى في أبسط
األمور املعاشية.
أما الثاني فينطلق من تحكم فئات دينية واجتماعية واقتصادية موالية للنظام على مراكز القرار
في مؤسسات الدولة ،وتبنيها لسياسة اإلمعان في إلغاء وسحق الطرف اآلخر وعدم شموله بخدمات
ً
ٌ
ٌ
الدولة ،األمر الذي يدفع موضوعيا لواقعية أطروحات أن منظومة اإلصالح منظومة متكاملة لن
ً
ُ ّ
تستقيم معها السياسات األحادية ،فعمليتا بناء الدولة والحوكمة الديمقراطية تمثالن شرطا
ً
أساسيا إلعادة تأهيل القطاعات األمنية وإخضاعها للرقابة الحكومية الهادفة.
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ومما ال شك فيه وجود جملة من التحديات التي التزال تفرض نفسها على مدار سنوات "الصراع"،
ً
ً
وستكون عامال مرهقا ألية إجراءات وعمليات إصالحية ،األمر الذي يتطلب وحدة في املوقف
الوطني العام تجاه االستراتيجية األمنية الوطنية الجديدة ،ومن هذه التحديات نذكر ما يلي:
ّ
واملؤسسية السائدة التي كانت تقوم عليها األنظمة
 .1إعادة بناء التحالفات االجتماعية
ّ
االستبدادية السابقة ،واستبدالها بتحالفات جديدة مستقرة تجعل عملية بناء القطاع
ً
ً
ّ
األمني في املرحلة االنتقالية أكثر اتساقا وتماسكا .ويتطلب هذا تنحية كل األسس الطائفية
أو األثنية أو الحزبية ،وأن تستند مرجعية العملية البنائية على عاملين أساسيين :الوطنية
واملهنية وبشكل عابر للفصائلية والحزبية(.)198

 .املواءمة مع مفهوم "الالمركزية" بأنواعها ،إذ تدلل املعطيات على تزايد تشظي املركزية وتآكلها
الشديد ،وهذا ما يتطلب القدرة على هندسة العملية اإلصالحية وفق متطلبات التمكين
املحلي والضرورات الوطنية الكبرى.
 .مراعاة ثنائية (الواقعية – املثالية) فطبيعة امللفات األمنية التي تكتنف املشهد السوري
على املستوى املحلي واإلقليمي ال يمكن التصدي لها بأطروحات مغرقة في تعاطيها النظري
حول الرؤية املثلى للقطاع األمني املستقبلي مما سيجعلها تصطدم بالعديد من العراقيل في
بمراحل جد مبكرة.
 .4صعوبة ضبط التجاوزات األمنية بكل تجلياتها وأبعادها وذلك عائد ملجموعة أسباب،
يتعلق بعضها بمحاوالت شبكات النظام املتمكنة على مستوى األدوات والخبرة واآلليات لبث
الفو�سى وإدارتها لخدمة أهدافها السياسية في االلتفاف على صيغ الضبط.
 .5غياب السلطات الوطنية وال سيما القضائية والعسكرية التي ُّ
تعد دعامتي صيانة لألمن
الوطني ،إضافة إلى صعوبة امتالك القدرة على تشكيل مؤسسات سياسية وإدارية قوية
ً
تمتلك إرادة حقيقة للتغيير ،مدعومة شعبيا ،قادرة على تحسين وسائل الرقابة واملساءلة
القانونية واملجتمعية ،وبناء قطاع أمني منسجم يعتمد على مقاربة غير متحزبة تستند إلى
توافق مجتمعي حول مكونات النظام االجتماعي ومبادئ االقتصاد العادل.
 .6تضارب طبيعة وغاية الرؤى األمنية للفاعلين املحليين ،فالنظام وموالوه لن يقبلوا بأية
ً
صيغ تطويرية أو إصالحية ألن في ذلك تقويضا ألدوات حكمه ،ناهيك عن اعتبار املعارضة
ً
برمتها إرهابيين وأهدافا مطلوبة لألجهزة األمنية ،بينما ال تتبنى معظم فعاليات املعارضة على
اختالف عقائدها إال نظرية النسف الكلي وتفكيك األجهزة وعزل املنضوين فيها ثم إعادة
) (198يزيد صايغ :معضالت األمن ،مرجع سابق.
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البناء من جديد مع تكريس القطيعة التامة مع النظام الحاكم وكل أدواته كشرط الزم
للتغيير السيا�سي.
 .7إعادة امتالك القرار الوطني ،وتجفيف منابع االستقطاب السيا�سي اإلقليمي والدولي الذي
ً
يتعزز طردا مع استمرار "األزمة" ،والعمل على بناء صيغ أمنية تراعي املهددات األمنية املحلية
دون تعارض مع املعادالت األمنية اإلقليمية والدولية.
 .8تنامي املشاريع العابرة للوطنية سواء املرتبطة بعقيدة دينية أم قومية ،خاصة مع توافر
ً
أسباب تمكينها محليا وامتالكها القدرة على التعرض الدائم لسير عمليات اإلصالح ،األمر
الذي يتطلب إبراز ومواجهة هذه املشاريع كأولوية وطنية متفق عليها.
 .9طبيعة تحوالت الثورة في سورية وخصوصيتها عن باقي دول الربيع العربي جراء التسارع في
االنتقال في مستويات الصراع وشموله ألبعاد مجتمعية وعقدية وقومية عدة ،كما أنه بات
ً
مرشحا لحرب دولية مباشرة على األرض السورية ،إذ إن تغير طبيعة الصراع القائم وتحوله
من شكل إلى آخر وما رافقه من نتائج كاختطاف الدولة لصالح حلفاء النظام وميليشياته
جعل من عملية التحول نحو إعادة البناء عملية يعتريها جملة عقبات وتحديات ،وبالتالي
ً
ً
ُ
سيشكل التوافق الشعبي والرؤى السياسية املوحدة لهذه العملية أسا ضامنا في إتمام هذا
التحول.
 .10االرتباط العضوي بين إعادة الهيكلة واإلرادة السياسية في التغيير واالنتقال السيا�سي
املؤسس لقيم العدالة والديمقراطية واملشاركة املجتمعية الفعالة في بناء الدولة واملجتمع.
 .فو�سى السالح والسيولة األمنية ،فال يمكن فرض األمن واالستقرار والعمل على إصالح
ً
املؤسسات في بيئة تتسم بالفو�سى ،خصوصا في ظل انتشار السالح واستخدامه في فرض
املشاريع السياسية.
 .12انهيار االقتصاد السوري ،وهو العائق الحقيقي أمام عملية إصالح أي جهاز أو مؤسسة في
الدولة ،والحجم الكارثي للدمار الذي ّ
حل بالبنية التحتية في معظم املناطق السورية إضافة
إلى الكارثة اإلنسانية التي حلت باملجتمع السوري(.)199
 .13حصول انقسام قومي وأيديولوجي وطائفي حاد في املجتمع السوري نتيجة لتحوالت الصراع
السيا�سي في سورية وما أفرزته سياسات إدارة األزمة من قبل الفاعلين اإلقليمين والدوليين.
 .14غياب العدالة االنتقالية في املفاوضات السياسية ولدى الفاعلين اإلقليميين والدوليين كافة،
) (199إصالح القطاع األمني :تقرير مشروع اليوم التالي ،الرابطhttp://goo.gl/EWQLqK :
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وما ستفرزه من سلوكيات ثأرية وانتقامية ،سيزيد من نسب التوتر واالنفجار املجتمعي.
وبالتالي يعطل عملية إعادة الهيكلة.
 .15شيوع ثقافة االنتقام في البنى والعالقات االجتماعية وأثرها على مقاومة عملية إعادة هيكلة
األجهزة األمنية(.)200
 .16الحالة املليشياوية القائمة ذات املنشأ الخارجي أو املحلي وأثرها على خطط اإلصالح األمني.
 .17تدخل القوى املسلحة واألجهزة األمنية في العمليات السياسية املؤسسة للمرحلة االنتقالية
ولإلصالح األمني ،ولديها القدرة على خرق املنظومة القانونية.
 .18االفتقاد للخبرات التقنية التي تتطلبها عملية إعادة هيكلة األجهزة األمنية.
 .19تأجج املسألة الطائفية وأثرها الحالي واملحتمل على األجهزة األمنية.
 .20اقتصاد العنف وأثره على خطط إعادة هيكلة األجهزة األمنية.
وفيما يتعلق بطبيعة عملية التغيير املحتملة ،وعلى الرغم من املبررات املوضوعية لدعوات النسف
والحل وإعادة التشكيل إال أن الضرورة األمنية وأهميتها في سياق أي عملية انتقالية (السيما في
جغرافية كسورية وكونها أحد عناصر معادلة إقليمية ودولية حساسة) تفرض سيناريوهات أخرى
تتمثل في إعادة الهيكلة أو التغيير املدروس املنضبط والبعيد عن مجاالت التنافس السيا�سي،
فاألمن من أهم وظائف الدولة لتحقيق االستقرار االجتماعي وتحصين البالد من أي اختراق أمني
يهدد النسيج االجتماعي ،وهو أساس التنمية ودون توفر األمن وخاصة في مراحل ما بعد الصراع
حيث املجتمع منهك ومشتت وفي أثناء عمليات إعادة اإلعمار والبناء املرافقة النتهاء الصراعات
َ
ً ً
يشكل تحديا كبيرا ،وفي املقابل فإن غياب التنمية ينتج عنه توقف العمليات التطويرية ومن ث َّم
غياب االستقرار االجتماعي واالقتصادي والسيا�سي.
ً
ً
إذا إن تفكيك األجهزة األمنية وإنهاء عملها نهائيا وعدم إعادة بناء بديل وطني ُببنية متماسكة
ووظائف متصلة بطبيعة الفعل األمني ،إنما هو طرح مستبعد وخاصة في املرحلة القادمة من سورية
الجديدة التي تنامت فيها املشاريع العابرة للحدود السورية وكادت سلوكياتهم الال حضارية تتجذر
في ُ
البنية السورية ،وبالتالي فإن نظرية تفكيك األجهزة األمنية الحالية يعتبر من األمور التي تؤدي إلى
ً
انهيار الدولة السورية بشكل كامل .ومن هنا تبدو الحاجة األكثر اتساقا مع ثنائية (رفض السلوك
واملنهج  /الضرورة األمنية) إلى ضرورة إعادة الهيكلة للمؤسسات األمنية في املرحلة القادمة ُلتجاري
أجهزة األمن املوجودة في الدول املتقدمة واملبنية على أسس صحيحة لخدمة الوطن واملواطن.

) (200ورشة بيروت (.)20 - 11
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الهدف األسا�سي من عملية إعادة الهيكلة هو إعادة بناء ملؤسسة ما بهدف إكسابها فاعلية وفائدة
أعظم تتوافق مع األهداف الجديدة ومتطلبات املرحلة القادمة .وبهذا السياق تعني عملية إعادة
هيكلة األجهزة األمنية إعادة بنائها بما يتوافق مع مصلحة الشعب في حمايته من األخطار املحتملة
التي تهدد استقرار املجتمع وتحمي عملياته الحركية الوطنية .ال بد إذن أن تشمل عملية إعادة
الهيكلة على ما يلي:
•

إعادة بناء الهياكل التنظيمية للمؤسسة األمنية ،وما يتبعه من ضرورات إلغاء أو دمج
وحدات واستحداث أخرى ،وتحديد األهداف العامة والنتائج الدقيقة التي تسعى املؤسسة
إلى تحقيقها على املدى البعيد.

• تحديد األنظمة والقواعد املؤثرة في أوضاع وعمليات املؤسسة األمنية ،وبحيث يكون تجديدها
ً
أو تحديثها متوافقا مع إمكانات التطبيق ،باإلضافة إلى وضوح آليات العمل والرقابة عبر
مجموعة قوانين ملزمة ومتسقة مع العمل القضائي والعدلي.
يستمد األمن الوطني ألي دولة مبرراته النظرية والعملية من مفهومين رئيسين ُيمثالن صلب وجود

الدولة أولهما السيادة وتعني تمتع الدولة باختصاص شامل على إقليمها بشكل مستقل عن أي
ً
سلطة أخرى ،ما لم يقيد هذا االختصاص بقواعد دوليةُ .ويعد نشاط األمن الوطني انعكاسا لهذه
السيادة بوصفه فكرة تستند إلى حق الدولة الشرعي في الدفاع عن كيانها وحماية أمنها من خالل
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بذلك .وثانيهما :املصالح األساسية والحيوية للدولة وهي من املفاهيم
العائمة ،التي تهدف في جوهرها إلى ضرورة تفضيل مصالح الدولة على أي اعتبارات أخرى ،لذا
فإن أمن الدولة هو مجموع مصالحها الحيوية .وقد يتحول األمن الوطني في بعض الحاالت إلى
ً
هاجس يندمج في صلب العقيدة السياسية للدولة ،فينعكس في سلوكها وممارساتهاُ ،ليشكل هدفا
َّ
ووسيلة في آن واحد ،وال سيما إذا تبنت السلطة مفردات النظرية التآمرية أو هاجس التهديد أو
ً
العدو كجزء من استراتيجيتها الداخلية والخارجية ليكون ذلك أساسا تقوم عليه ما يدعى بالدولة
البوليسية .ويظهر توجه الدولة البوليسية هذه في أشكال عدة أبرزها :الشك وعدم الثقة في
ً
نوايا اآلخرين والعنف الذي يظهر جليا في سلوكها املوجه للداخل أو الخارج ،مما ُيبرر لها في إطار
متطلبات األمن الوطني الكثير من األهداف أبرزها اختالق األزمات إلبعاد األنظار عن املشاكل
املستعصية أو العيوب الذاتية للنظام ،وتبرير التوسع على حساب اآلخرين ،وكذلك تبرير الدخول
في سباق التسلح ومحاولة عسكرة املجتمع .أما الهدف األخطر والغالب في طبيعة هذه األنظمة هو
مصادرة الحريات بالعنف ،ومحاولة شخصنة السلطة لتبرير ظهور ُ
النظم الشمولية.
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المبحث الثالث :األجهزة األمنية السورية وضرورة اإلصالح
الدستوري والقانوني
إن السلطة األمنية والحرية مفهومان نسبيان ،فال وجود لسلطة أمنية مطلقة ،أو حرية مطلقة،
إنما هناك سلطة نسبية وحرية نسبية ،وكل منهما بأداء األخرى متناسبان ،إن ارتفعت حرارة واحدة
منها انخفضت درجة األخرى ،والعكس بالعكس ،ومن هذا الديالكتيك بين السلطة والحرية،
يمكن القول بأن الحرية والسلطة متكامالن وليسا متناقضين ،وهنا تأتي وظيفة القانون بأشكاله
ً
ً
كافة في الدولة بأن يحدد نسبية كل منهما ،بحيث يحفظ توازنا مقبوال من العالقة بينهما ،يسمح
بالقول بأن كل منها له وجود ُيحترم ،وينبغي على الحرية أن تتعايش مع القانون ،هذا التعايش
يتسم بالجدلية ،إذ يسعى القانون إلى حماية النظام على حساب الحريات .من هنا يثار العديد
من التساؤالت ،هل عملت القوانين السورية بأشكالها على تحقيق توازن بين الحرية والسلطة
األمنية؟ أم أنها حققت األمن على حساب حقوق املواطنين وحرياتهم؟ األمن الذي يدلنا معناه
اللغوي على االطمئنان وعدم الخوف ،هل الدولة السورية حققت األمن بهذا املعنى؟ باإلضافة
ً
إلى األسئلة املتعلقة بعالقة السلطات األمنية السورية بالقانون؟ وهي تمارس سلطتها بعيدا عن
االلتزام القانوني؟
المطلب األول:القاعدة الدستورية واألجهزة األمنية :الدستور كما هو كائن
بمحاولة من السلطة الستيعاب األحداث ،وتحت الضغط ،تم إصدار دستور  2012ضمن خطة
تراها الحكومة كفيلة بإصالح السلطات ومؤسساتها األمنية ،لكن الحقيقة أن هذا الدستور جاء
ً
ً
نتيجة نشاط الفئة املمسكة بالسلطة ،ولم تدع الطرف اآلخر للمشاركة ،فكان دستورا سلطويا
بامتياز ،وبدل أن يكون عامل تهدئة كان عامل جدل ولغط وانقسام ،ال بل زاد في انشطار املجتمع
ً
السوري ،وتعميق األزمة ،وأصبح الدستور جزءا من املشكلة ،ولم يصبح مفتاح الحل.
وألن تغول السلطات األمنية يتم على الحقوق والحريات العامة ،فقد حرصت الدول على حماية
الحقوق والحريات العامة في دساتيرها ،ووضع اآللية الحترامها ،وما فجر األحداث في سورية غياب
الحقوق والحريات ،وليس غياب األمن ،من هنا حرص واضعو دستور  2012على وضع باب خاص
بالحقوق والحريات شمل املواد( )54-33وهي نصوص كفيلة بحماية الحقوق والحريات في أي بلد
في حال تطبيقها ،ولكن الدساتير ال تحمل في طياتها فضيلة تضمن نجاحها ،وال تتوقف فاعليتها
على القيمة الكامنة في نصوص الدستور ،إنما يتوقف نجاحها على ظروف وآليات تطبيقها ،ومن
هنا سنستعرض ما ورد في دستور  2012من نصوص تتعلق بحماية الحقوق والحريات ،ونتساءل
هل استطاعت حمايتها؟
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ً
أوال :الدستور عارض االعتقال التعسفي ولم يحميه ،لقد نص الدستور على حماية حرية املواطن
ً
من أي اعتقال تعسفي تقوم به السلطات األمنية أو اإلدارية ،ونصب من السلطة القضائية حارسا
لهذا الحق ،بحيث جعلها صاحبة اإلذن به ،من خالل النصوص التالية:
•

(م33ف )1الحرية حق مقدس ،وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية ،وتحافظ على
كرامتهم وأمنهم.

•

(م53ف) ال يجوز تحري أحد أو توقيفه إال بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية
املختصة ،أو إذا قبض عليه في حالة الجرم املشهود ،أو بقصد إحضاره إلى السلطات
القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.

•

(ف )2ال يجوز تعذيب أحد ،أو معاملته معاملة مهينة ،ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

•

(ف )3كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ أسباب توقيفه ،وال يجوز االستمرار في توقيفه
أمام السلطة اإلدارية إال بأمر من السلطة القضائية.

رغم وضوح النص الدستوري بحماية الحرية ،ومعارضة أي اعتقال تعسفي ،إال أن األجهزة األمنية
مارست االعتقال التعسفي العلني واملمنهج على عشرات اآلالف من السوريين .وبقياس النص
وتطبيقاته التنفيذية على أرض الواقع يدرك الجميع أن هذا النص ينتهك كل يوم ،وبكل كلمة
ً
ً
وردت فيه ،فال الحرية كانت حقا مقدسا ،ولم تعمل الدولة على حماية حريات املواطنين ،ولم
ً
تنتظر األجهزة األمنية قرارا من السلطة القضائية لتوقيف أي مواطن أو تحريه ،كما أنه لم يبلغ
أي موقوف بأسباب توقيفه أو حقوقه ،واستمرت السلطات األمنية بتوقيفه إلى أن تشاء بإطالق
سراحه ،وإن امتدت فترة توقيفه لسنوات ال تحتاج ألي تغطية قانونية من السلطة القضائية،
ً
ً
إذا ،هذا االعتداء العلني على املواطنين املعتقلين ،هو اعتداء على هذه النصوص الدستورية أوال.
أثبت الواقع العملي في الحياة الدستورية السورية أن الضمانات النظرية التي تحتويها الدساتير
لتفعيل نصوصها وضمان تطبيقها غير قادرة بمفردها على كفالة هذا االحترام ،وتحقيق الغرض
املنشود من تقريرها ،وذلك ألن هذه الضمانات النظرية ال تفي بذلك الغرض ،مهما بلغت من
الدقة في الصياغة واإلحكام والتعبير ،ولو ّ
فعلت هذه النصوص وطبقت بشكل حقيقي على أرض
ِ
ً ً
الواقع ،لكانت ضمانا قويا وخيمة لحماية املواطن من أي تعسف تقوم به السلطة.
ً
ثانيا :الدستور منح الحريات السياسية واألمن عاقب من مارسها ،إن من أهم أنواع الحريات
في العصر الحديث الحريات السياسية ،حرية االعتقاد ،والرأي ،واالجتماع ،والتظاهر ،وتكوين
ً
األحزاب ،وغيرها من الحريات التي تعد ممارستها تعبيرا عن رأي سيا�سي معين ،ولم يغفل دستور
سورية لعام  2012النص على الحريات ،وال سيما السياسية منها ،وذلك من خالل املواد التالية:
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•

م( 8ف )2تسهم األحزاب املرخصة ،والتجمعات االنتخابية في الحياة السياسية الوطنية،
وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.

•

م( 8ف )3ينظم القانون األحكام واإلجراءات الخاصة بتكوين األحزاب.

•

(م )34لكل مواطن حق اإلسهام في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
وينظم القانون ذلك.

•

(م( )42ف )2لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية ،بالقول أو الكتابة أو
بوسائل التعبير كافة.
ً
(م )43تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم واستقالليتها وفقا
للقانون.
ً
(م )44للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا ،واإلضراب عن العمل في إطار مبادئ
الدستور ،وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.

•
•

• (م )45حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وألهداف مشروعة وبوسائل
ً
سلمية مكفولة ،وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون.
ً
ً
ً
في هذه النصوص نالحظ قاسما مشتركا بينها جميعا ،هو أن املشرع الدستوري بعد أن يمنح الحق
بشكل مطلق ،يعود ويعطي القانون حق تنظيمه( ،)201لذلك كان يتوجب على دستور سورية لعام
 2012عدم تخويل املشرع حق تنظيم أي من تلك الحريات السياسية ،ألن املشرع العادي هنا
ليس عليه من القيود القانونية سوى قيد واحد هو عدم إلغاء أو هدم تلك الحرية .وهنا تكمن
اإلشكالية املركبة ،فإن ما منحه املشرع الدستوري من حقوق ،استرده املشرع العادي بالقوانين
التي نظمت ذاك الحق أو تلك الحرية ،هذا من ناحية النص القانوني ،أما الواقع فإن الجهات
األمنية لم تكترث لهذه النصوص ،فعاقبت كل من صدقها ،وحاول ممارسة أي من الحقوق الواردة
في النصوص الدستورية.
ً
ثالثا :الدستور يحمي الحياة الخاصة واألجهزة األمنية تنتهكها ،لذلك نص دستور سورية لعام
 2012على حماية الحياة الخاصة بمجموعة من املواد منها(:)202
•

(م 36ف )1الحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.

) (201ونتفق مع الدكتور عبد الحميد متولي بقوله (إن الدستور حين يخول للمشرع حق تنظيم حرية من الحريات ،إنما يخول له الحق في أن ينتقص من
هذه الحرية ،فإن من له حق التنظيم بإحدى الحريات كان له وضع قيود على تلك الحريات ،والقيود تنطوي بداهة على االنتقاص من هذه الحرية).
) (202عند الحديث عن الحياة الخاصة وأهميتها للمواطن ،يحضرني قول (وليام بيت) رئيس وزراء بريطانيا وهو يتحدث عن قدسية املنزل في بريطانيا
ً
ً
فيقول (بيت أكثر الرجال فقرا ،يستطيع أن يتحدى جميع سلطات التاج ،فقد يكون هذا البيت هزيال ،قد يهتز سقفه ،وتعصف به الرياح ،وتتسرب
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ف 2املساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشها إال بأمر قضائي وفي األحوال املبينة في
القانون.

• م 37سرية املراسالت البريدية واالتصاالت السلكية والالسلكية وغيرها مكفولة وفق القانون.
ً
في البدء نشير على أن الدستور إذا منح حرية أو حقا ،يجب أال يخول املشرع تنظيمه ،ألنه ينتقص
ً
منه كما ذكرنا سابقا ،أما الواقع العملي فيخبرنا بأنه "يحق" ملوظف األمن في سورية اقتحام أي
منزل ،وال يحتاج أي إذن قضائي ،وأن سرية املراسالت واالتصاالت منتهكة من قبل األجهزة األمنية،
ً
ً
وقد أحدثت لها فرعا خاصا للتجسس على مراسالت واتصاالت املواطنين ،وأحدثت مفرزة في كل
مركز بريد مهمتها التجسس على املواطنين.
هذه أهم الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور لحماية املواطنين من تغول السلطات
األمنية ،لكن هذه النصوص لم تشكل أي حماية للمواطنين ،ولم تستطع ردع السلطات األمنية
عن ممارساتها ،وإساءة استخدام سلطاتها ،فعملت على هدم تلك النصوص ،وأفقدتها معناها
وقيمتها ،ألن هذه النصوص تم اختراقها قبل وأثناء وضعها ،فهي ال تساوي الحبر الذي كتبت به.
المطلب الثاني :القاعدة الدستورية واألجهزة األمنية:
(الدستور كما يجب أن يكون)
إن املقترحات التي يجب أن يتضمنها الدستور تتلخص في ثالثة محاور ،تفعيل النصوص
الدستورية ،بحيث تجسد على الواقع ويكون لها أثر إيجابي ،وتعديل بعض النصوص ،وال سيما
املتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين ،وإحداث نصوص دستورية تتعلق بتشكيل مجلس األمن
الوطني العام ومهامه.
ً
أوال :تفعيل النصوص الدستورية املتعلقة بالحقوق والحريات
أصيبت الحقوق والحريات العامة في سورية بأزمات مستعصية على الرغم من كثرة النصوص
الدستورية الضامنة لها ،ولكن ال نجد لها صدى في الواقع ،وأصبح اإلشكال املركب في سورية
يتمثل في كيفية الدفاع عن حقوق نص عليها الدستور ،أمام جور واستبداد وتغول السلطات
األمنية على تلك الحقوق ،وتحول الدستور إلى مجرد ورقة ال قيمة لها النعدام الظروف االجتماعية
ً
والسياسية املواتية التي تساعد على تفعيل تلك النصوص وتطبيقها على الواقع .إذا ال بد في سبيل
حماية اإلنسان لحقوقه وحرياته من تغول السلطات األمنية ،من تفعيل النصوص السابقة،
ً
وتجسيدها واقعا ،لتصبح الخيمة أو املالذ األخير للمواطن في وجه بطش السلطات األمنية ،لذلك
إليه األمطار ،لكن ملك إنكلترا ال يستطيع أن يدخله إال بإذن قضائي ،ألنه مكان للهدوء والراحة ومستودع األسرار).
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نرى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات لتفعيل هذه النصوص وفق ما يلي:
يجب أال تبقى القاعدة الدستورية الضامنة للحقوق والحريات دون جزاء عند مخالفتها ،ألن
تخلف الجزاء يجرد القاعدة من صفتها القانونية( ،)203ويمكن أن يكون النص:
أ.

كل من أقدم على تعطيل أو مخالفة أو انتهاك املواد الدستورية املتعلقة بالحقوق والحريات
العامة ً
سواء كان ذلك ملخالفة مضمونها أم شكلها يعاقب بالحبس والغرامة.

ب .تشدد العقوبة إلى الضعف إذا كان الفاعل أقدم على جريمته نتيجة السلطة التي يمتلكها أو
بسببها أو بسبب الوظيفة العامة التي يشغلها.
ج .تحرك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة مجرد علمها بأي وسيلة كانت بالواقعة ،وال
تتوقف إقامة الدعوى العامة على الشكوى أو اتخاذ الشاكي صفة االدعاء الشخ�سي.
ً
ثانيا :تعديل النصوص الدستورية املتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين
تستند السلطات األمنية عندما تخالف هذه القواعد الدستورية إلى قوانين أو مراسيم تحميها ،وألن
القوانين هي السابقة في مخالفة مضمون الدساتير ،لذلك ال يكفي النص على الحقوق والحريات في
الدستور ،أو املصادقة على اإلعالنات واالتفاقيات الدولية ،بل البد من ضمان احترامها وحمايتها
من طرف الحكام واملحكومين على السواء ،وال يتم ذلك إال بوجود رقابة دستورية فاعلة ،ألن
الدستور هو القانون األسمى واألسا�سي لألمة ،لذلك فإن كل تشريع يخالف الدستور هو تشريع
باطل عديم األثر .إن الرقابة على دستورية القوانين في حالة غياب لدى الدولة السورية منذ
نشأتها ،ولم تقدم على إلغاء أي قانون خالل مدة تزيد على مئة عام ،مما أدى إلى ارتفاع مخزون
القوانين املخالفة للدستور ،واملتعارضة مع الحقوق والحريات العامة.
إن ضعف الرقابة الدستورية أو انعدامها لم يرتبط بنظام سيا�سي معين ،أوتوقراطي أو ديمقراطي،
بل بأسباب تتعلق بنوعية الرقابة على دستورية القوانين املطبقة في سورية ،التي هي رقابة
ً
سياسية ،هذا الشكل يؤدي إلى تعطيلها( ،)204إضافة إلى حصر حق الرقابة بالجهات املساهمة في
ً
صناعة القانون فقط ،وهي عدد من أعضاء مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ،وهؤالء -حتما -لن
تكون لديهم رغبة في الطعن بقانون ساهموا بصنعه.
)(203كما يقول العالمة إهرنج "إن القاعدة التي تخلو من عنصر الجزاء هي من قبيل التناقض ،فهي نار ال تحرق ،ونور ال ي�سيء" ،فالقاعدة القانونية
ليست نصيحة وال رجاء يتوجه به املشرع الى املخاطبين بأحكامها ،وإنما هي تكليف يعززه الجزاء ،إذ ينبغي أن يكون الجزاء على مخالفة القاعدة
ً
الدستورية في سورية جز ًاء ماديا تطبقه السلطة العامة ،ويتم ذلك من خالل إضافة مواد لقانون العقوبات تنص على أن من ينتهك القاعدة
ً
الدستورية بأي شكل من األشكال تحرك الدعوى العامة بحقة تلقائيا من قبل النيابة العامة ،وال تتوقف إقامتها على تقديم شكوى أو ادعاء
شخ�سي وتشدد العقوبة إذا كان الفاعل أقدم على فعله بسبب الوظيفة أو السلطة التي يمتلكها.
ُ
) (204نرى بأن الرقابة السياسية بطبيعتها تنشأ معطلة ففي فرنسا أحدثت الرقابة بعام  1799ولم تلغ أي قانون إلى عام .1971
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واألمر األخير هو وقت إجراء الرقابة حيث جميع الدساتير السورية السابقة نصت على رقابة
مسبقة على صدور القانون ،ولم تسمح بأي رقابة الحقة على القوانين أي بعد صدورها ،لذلك
ينبغي تعديل املواد املتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين لتصبح كما يلي:
أ.

التحول من الرقابة السياسية إلى الرقابة القضائية ،وتشكيل محكمة دستورية مؤلفة
ً
من عدد من القضاة ،تكون مهمتها الرقابة على دستورية القوانين ،وإضافة إلى املحكمة
الدستورية ،إعطاء الحق بشكل صريح وواضح لجميع املحاكم بعدم تطبيق النص القانوني
املخالف للدستور ،وهو ما يسمى منها برقابة الدفع.

ب .توسيع حق املراجعة باإلضافة للجهات الرسمية ،إعطاء الحق ألي مواطن يستند في دعواه
إلى املواد املتعلقة بالحقوق والحريات العامة بمراجعة املحكمة الدستورية إللغاء التشريع.
ج .الرقابة يجب أن تكون سابقة والحقة لصدور القانون ،وال سيما القانون املتعارض مع
ً
النصوص الدستورية املتعلقة بالحقوق والحريات ،يجب أن يكون األمر مفتوحا ،ومن حق
ً
أي مواطن وفي أي وقت ،يطبق عليه قانون يراه متعارضا مع النصوص الدستورية مراجعة
املحكمة الدستورية.
ً
هذه اإلجراءات الواسعة قليال نحتاجها على األقل في الفترة األولى إلزالة التراكم القانوني املخالف
للدستور ،منذ نشأة الدولة السورية إلى اآلن ،باملحصلة نحتاج إلى ثورة واسعة لتفعيل الرقابة
على دستورية القوانين ،وال سيما تلك التي تسمح بتغول السلطات األمنية على الحقوق والحريات.
ً
ثالثا :دسترة جهازاألمن الوطني العام
أدركت الدول كافة وعلى رأسها الدول النامية أن اقتصار مفهوم األمن الوطني على األبعاد
العسكرية من شأنه أن يؤدي إلى تهديد األمن وليس حمايته( ،)205وذلك ملا يترتب عليه من تخصيص
نسبة كبيرة من املوازنة القومية لإلنفاق على استيراد املعدات ،والتدريب املكثف واملكلف ،وكذلك
ملا يؤدي إليه من إنشاء نخبة تسلطية تحد من حجم املشاركة الشعبية.
ولذلك توسع مفهوم األمن الوطني لدى الدول املتقدمة( )206فيرى (روبرت مكن مارا) وزير
الدفاع األمريكي السابق أن األمن يعني التطور والتنمية سواء منها االقتصادية أم االجتماعية أم
السياسية في ظل حماية مضمونة ،أما الفقه فقد عرف األمن الوطني بأنه قدرة الدولة على الدفاع
عن أمنها وحقوقها وصيانة استقاللها وسيادتها على أراضيها ،وتنمية القدرات واإلمكانيات ،في
) (205املقصود بذلك أي النص على جهاز األمن الوطني العام في الدستور.
) (206األمن القومي أو الوطني كأي مفهوم أو مصطلح ال يمكن التوصل إلى تحديد دقيق له خارج نطاق املكان أو الزمان الذي يتحرك في مداره ،مع التنبه
ً
لخضوعه الدائم للتعديل والتطوير انسجاما مع املتغيرات والعوامل التي أثرت وال زالت تؤثر في بروزه إلى ميدان التداول والتعليق.
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مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية ،مستندة إلى القدرة العسكرية
والدبلوماسية.
المطلب الثالث :القاعدة القانونية واألجهزة األمنية :القوانين السورية تحمي
األجهزة األمنية
شكلت القوانين السورية شبكة حماية لرجال األمن في وجه املالحقة القضائية ،فكانت السد
املنيع في وجه السلطات ،أو األفراد الذين يودون مالحقة رجال األمن على ما ارتكبوه من انتهاكات،
إن هذه القوانين منها ما له عالقة مباشره بعمل األجهزة األمنية ،ومنها ما يشكل حماية غير مباشرة
لهذه األجهزة .هناك قوانين تنظم عمل األجهزة األمنية بشكل مباشر ،وتساعدها على االنتهاكات
التي تقوم بها ،وندرس منها ثالثة مراسيم تشريعية.
 املرسوم التشريعي رقم  14تاريخ  1968/12/15قانون إحداث إدارة أمن الدولة ،صدر هذاً
ً
ً
املرسوم دون أن يكتمل ،فولد مشوها ،شكال وموضوعا ،من الناحية الشكلية انتهك حقوق جميع
ً
السوريين بأن يطبق عليهم قانون غير مكتمل اإلجراءات ،وموضوعا أنتهك حق من تأذى من عمل
إدارة أمن الدولة ورغب بمالحقة عناصرها ومنعه القانون.
فمن الناحية الشكلية ،نصت املادة  30من املرسوم املذكورة أعاله "ال ينشر هذا املرسوم ويعمل
ً
به اعتبارا من تاريخ صدوره" ،وتابعت على ذات املنوال املادة ( )101من املرسوم التشريعي 549
تاريخ  1969/5/25من قانون التنظيمات الداخلية إلدارة أمن الدولة "ال ينشر هذا املرسوم ويعتبر
ً
نافذا من تاريخ نفاذ املرسوم  146تاريخ  ،"1968/12/15وتشكل هذه املادة الخطر الحقيقي في
املرسوم ،ألنها تلغي املفهوم الحديث للقانون ،فالنشر هو املرحلة األخيرة التي يمر بها التشريع
ً
ً
ً
لكي يصبح ملزما للمخاطبين به( ،)207إذ إن العمل بالقواعد القانونية يقت�سي (عقال ،وعدال) علم
املخاطبين بوجودها ومضمونها حتى يوجهوا سلوكهم بمقتضاها ،إذ إن للقانون قواعد تتضمن
أوامر ونواهي ،ليلتزم بها املواطن ،كيف يستطيع االلتزام بها من لم يعلم بها ،وكيف للعدالة أن
تطبق على شخص لم يعلم بوجود القانون ،ويعد هذا الخلل املقصود سابقة لم تشهدها الدولة
السورية من قبل ،قانون يطبق دون نشره ،وهو يشكل انتكاسة كبيرة في مجال التطور القانوني
للدولة ،وعليه فإن هذا القانون باطل لعدم اكتمال مراحل سنه ،فكل قانون حتى يولد يمر
بأربع مراحل :االقتراح-اإلقرار-اإلصدار-النشر .والنشر هو الذي يعطي القانون صفة اإللزام
لذلك فانعدامه يجعله غيرملزم.
أما من الناحية املوضوعية ،لم يكتف املشرع بأن ألزم املواطنين بقانون لم ينشر ،بل ضمنه
ً
) (207يقصد بالنشر إعالم الناس بالتشريع ،أو تمكينهم من العلم به لكي يصبح ملزما بالنسبة لهم ،ويكون النشر عادة في الجريدة الرسمية وال يغني عن
النشر في الجريدة الرسمية أي وسيلة كانت ،وكذلك ال يغني عنه العلم الشخ�سي بالقانون.
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ً
نصوصا مخالفة ألبسط قواعد املساواة ،فقد نصت املادة  16منه على ما يلي "ال يجوز مالحقة
أي من العاملين في اإلدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ املهمات املحددة املوكلة إليهم
أو في معرض قيامهم بها إال بموجب أمر مالحقة يصدر عن املدير" ،ولذلك نصت املادة  74من
املرسوم التشريعي رقم  549تاريخ  1969/5/25من قانون التنظيمات الداخلية بإدارة أمن الدولة
على ما يلي" :ال يجوز مالحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو املنتدبين أو املعارين اليها ،أو
املتعاقدين معها ،مباشرة أمام القضاء في الجرائم الناشئة عن الوظيفة ،أو في معرض قيامه بها،
قبل إحالته إلى مجلس التأديب في اإلدارة ،أو استصدار أمر مالحقة من قبل املدير".
يمكن من خالل القراءة األولية لهذين النصين أن نستنتج بعض املالحظات وأهمها:
•

لقد حصن النص كل من يعمل في إدارة أمن الدولة من املالحقة القضائية ،فأصبح القانون
خيمة يتحصن بها املجرمون من مالحقة القانون.

•

لقد خص النص (الجرائم) فقد نص صراحة (ال يجوز املالحقة عن الجرائم التي يرتكبونها)
فهو لم يحصن األفعال التي بها شبه جريمة ،بل حصن الفعل الذي يشكل جريمة من
املالحقة ،إن هذا النص يحول الدولة السورية بكل سلطاتها إلى شريك مع املجرم ،فقانون
ً
العقوبات يعاقب من يخفي مرتكب الجريمة ،فكيف من يحصن مجرما من املالحقة فهو ال
يخفيه بل يظهره على رؤوس األشهاد وال يستطيع أحد أن يالحقه.
ً
يهدم هذا النص مبدأ املساواة أمام القانون ،التي نص عليها الدستور ،ألنه منح امتيازا لفئة
من املوظفين عن باقي موظفي الدولة.

•

يهدر هذا النص مبدأ العدالة القا�سي بأن املجرم ينال جزاءه العادل بالقانون.

•

هذا النص يتعارض مع نصوص قانونية أخرى ،وضعت لتالحق املوظف إذا أخطأ أو ارتكب
جريمة بسبب وظيفته ،فهو يتعارض على األخص مع النصوص التالية:

•

-املادة ( )1من قانون أصول املحاكمات الجزائية التي أعطت الحق للنيابة العامة بمالحقة
ً
ً
الجرائم وتجبر على تحريك الدعوى إذا نصب املضرور من نفسه مدعيا شخصيا.
ً
-املادة ( )257التي تعاقب املوظف الذي يحبس مواطنا بغير الحاالت التي سمح بها
القانون.
-املادة ( )360والتي تتعلق بخرق حرمة منزل من قبل موظفي الدولة.
-املادة ( )366التي تتعلق بجلب منفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد األضرار بالغير.
-املادة ( )391التي تعاقب املوظف الذي يحصل على اعتراف مواطن بالتعذيب.
وخالصة القول :إن ما يمكن أن ينتج عن أفعال رجال األمن من جرائم هي ما ذكرت ،فإذا
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توقف تحريك الدعوى العامة على مالحقة مدير اإلدارة الذي هو شريك بالجريمة ،فلن يعطي
املوافقة على تحريك أي دعوى بحق أي جريمة ترتكب في إدارته.
 املرسوم التشريعي رقم  64تاريخ  2008/9/30املتعلق بحصانة عناصر وزارة الداخلية وشعبةاألمن السيا�سي والضابطة الجمركية ،لم يكن صدور املرسوم  14لعام  1968هو خطأ عابر
في سياسة الدولة السورية األمنية ،بل هو منهج تسير عليه لتحصين املجرمين الذين يعملون
ً
لحسابها من أي مالحقة ،فبعد أربعين عام تقريبا تصدر املرسوم  64تاريخ  2008/9/30لتكرر ذاتها
وأخطاءها ،وتضيف عناصر أمنية أخرى تمنع القضاء من مالحقتهم عند ارتكاب جرائم ،حيث
نصت املادة ( )1من املرسوم أعاله على اآلتي:
أ.

الجرائم املرتكبة من ضباط وصف ضباط وأفراد قوى األمن الداخلي ،وعناصر شعبة األمن
السيا�سي ،وعناصر الضابطة الجمركية ،بسبب تأدية املهام املوكلة إليهم.

ب .تصدر أوامر املالحقة بحق ضباط وصف ضباط وأفراد قوى األمن الداخلي ،وعناصر شعبة
األمن السيا�سي ،وعناصر الضابطة الجمركية ،بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات
املسلحة.
كما نصت املادة ( )2على :تحال الدعاوى املقامة أمام القضاء العادي املتعلقة بالجرائم املذكورة
في املادة ( )1إلى القضاء العسكري .إن ما ذكر من تقييم على املرسوم السابق ينطبق ذاته على هذا
املرسوم ،ولكن أضاف املرسوم املادة الثانية بأن نقل االختصاص من القضاء العادي الذي يتمتع
ً
بالحصانة نسبيا أكثر من القضاء العسكري ،حيث يستطيع وزير الدفاع حفظ أو تخفيف أو
إلغاء أي عقوبة صادرة من القضاء العسكري.
 املرسوم التشريعي رقم  55تاريخ  ،2011/4/21لقد أعطى هذا املرسوم للسلطات األمنية الحقً
في توقيف املشتبه بهم ملدة ستين يوما دون أمر من السلطة القضائية ،حيث يعطي هذا املرسوم
ً
األجهزة األمنية حقا بأن تبقي املشتبه به لدى السلطات األمنية ويحقق معه ملدة ستين يوم ،وهذا
االعتقال الوارد بهذا املرسوم يتماثل مع االعتقال اإلداري( )208الذي برز بشكل خاص في األرا�سي
الفلسطينية املحتلة ،ويتم من قبل الكيان الصهيوني الذي يعتقل الناشطين بموجب قرارات
إدارية دون الحاجة للسلطة القضائية .كما أن هذا االعتقال هو غير التوقيف االحتياطي الذي
هو وضع املدعى عليه في أحد محال التوقيف طيلة مدة التحقيق معه وبموجب مذكرة صادرة
عن السلطة القضائية ،والجذر التاريخي لهذا القانون والذي استمد منه قانون أصول املحاكمات
الجزائية ،هو القانون الصادر عام  1810في فرنسا الذي يتوجب على الشرطة أن تحيل املتهم
) (208يعترض األستاذ موريس كارسون على مدة األربع وعشرين ساعة إلحضار املقبوض عليه فيقول "إن هذا النص إنما يفصح عن الوقت الذي صدر
ً
فيه ( )1810حيث لم تكن طرق املواصالت في جميع األحوال ميسورة أما األن فيجب أن يقدم املقبوض عليه أمام القا�سي التحقيق به فورا".
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خالل أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة(.)209
قاض من رجال
إن هذا املرسوم ينتزع من املتهم أهم ضمانة هو أن تودع سلطة ًتوقيفه إلى ٍ
ً
إجراء خطيرا يسلب من الشخص حريته
السلطة القضائية فقط دون أي جهة أخرى ،حيث أن
ال يجوز أن يمارسه أحد غيرالقضاة الذين يتمتعون باالستقالل والحياد والتخصص.
المطلب الرابع :العالقة التبادلية بين القوانين االستثنائية واألجهزة األمنية
منذ أن تسلم البعث السلطة ،دأب على إصدار قوانين استثنائية ،شكلت الحامل القانوني
الرئي�سي للدولة السورية ،تعددت وتنوعت ،وكانت الغاية منها حماية النظام والسلطة ،ونجحت
في ذلك ملدة تزيد على نصف قرن ،وشكلت هذه القوانين املرتكز القانوني لألجهزة األمنية ،التي
كانت تتغذى بها ليستمر وجودها ،وتزداد سلطاتها ،والعالقة التشابكية مع تلك القوانين شكلت
مظلة واقية لتجاوزاتها .باملقابل فإن األجهزة األمنية بمنهجها املعادي للقانون والعدالة ،طبقت
ً
تلك القوانين وبثت بها الروح ،وحولتها من نصوص كان من املمكن أن تكون حبرا على الورق،
إلى نص يعيش ويحيا ويطبق على الناس بفضل تلك األجهزة األمنية ،إذ لوال القوانين االستثنائية
ً ً
ً
اعتداء ماديا بحتا ،ولوال األجهزة األمنية ملا
لكانت أفعال األجهزة األمنية غير شرعية ،وتشكل
ً
طبقت القوانين االستثنائية .لذلك سنمر سريعا عند أهم القوانين االستثنائية التي لها عالقة
باألجهزة األمنية.
 قانون الطوارئ الصادر باملرسوم التشريعي رقم  51تاريخ  ،1962/1/24طبق هذا القانون منذ 1963/3/8بموجب القرار العسكري رقم  2عام  ،1963واستمر لغاية إنهاء حالة الطوارئ بعام
َ
 ،2011وبداية ينبغي أن نعلم أن إعالن نهاية الطوارئ ال يعني إلغاء قانون الطوارئ املؤلف من
أربعة عشر مادة ،واستطاعت أن تحكم سورية ملدة تزيد على نصف قرن ،ألن جميع الصالحيات
والسلطات التي تمتعت بها األجهزة األمنية مستمدة من هذا القانون وال سيما املادة الرابعة منه
التي تنص:
أ .وضع قيود على حرية األشخاص في االجتماع والتنقل واملرور في أماكن وأوقات معينة،
ً
ً
وتوقيف املشتبه به أو الخطرين على األمن والنظام العام توقيفا احتياطيا ،واإلجازة في تحري
األشخاص واألماكن في أي وقت وتكليف أي شخص أي عمل من األعمال.
ً
ب .مراقبة الرسائل واملخابرات أيا كان نوعها ،ومراقبة الصحف والنشرات وامللفات والرسوم
واملطبوعات واإلذاعات ،وجميع وسائل التعبير والدعاية واإلعالن قبل نشرها ،وضبطها
) (209االعتقال اإلداري هو اعتقال يتم ً
بناء على أمر إداري فقط بدون جسم قضائي وبدون الئحة اتهام وبدون محاكمة بحيث يكون بناء على ملفات
سرية استخبارية.
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ومصادرتها ،وإلغاء امتيازها ،وإغالق أماكن طبعها.
ت .تحديد مواعيد فتح األماكن العامة وإغالقها.
ث .سحب إجازات األسلحة والذخائر واملواد القابلة لالنفجار.
ج .إخالء بعض املناطق أو عزلها ،وتنظيم وسائل النقل ،وحصر املواصالت وتحديدها في
املناطق املختلفة.
ح .االستيالء على أي منقول أو عقار ،وفرض الحراسة املؤقتة على الشركات واملؤسسات،
وتأجيل الديون ،وااللتزامات املستحقة التي تتحقق على ما يجري االستيالء عليها.
كل ذلك مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد املنصوص عليها في القوانين األخرى ،إذ تعتبر هذه املادة
مانحة الصالحيات للسلطات األمنية ،وهي التي غذت تلك السلطات بكل الصالحيات االستثنائية،
التي مارستها ملدة تزيد على النصف قرن.
هذا القانون ال زال ساري املفعول ،لكنه معلق ،فمتى ما أعلنت حالة الطوارئ يعاد تطبيقه لذلك
كان يتوجب مع إلغاء حالة الطوارئ تعديل هذا القانون ،بما ينسجم مع االتفاقيات الدولية
واإلعالنات عن شروط إعالن حالة الطوارئ ومضمونها ،بحيث تخلق حالة توازن معقولة بين
الحالة الطارئة التي تصيب الدول وبين الحقوق والحريات العامة بحيث ال تهدر وال تنتهك.
ً
 القانون  49تاريخ  ،1980/7/8والذي ينص في املادة األولى منه على" :يعتبر مجرما ويعاقبباإلعدام كل منتسب لتنظيم جماعة اإلخوان املسلمين" ،هذه املادة غذت السلطات األمنية ملدة
تزيد عن ربع قرن لألسباب التالية:
ً
أ .اعتبرت من ينتسب للجماعة هو مجرم وليس متهما ،فمجرد اتهام األجهزة األمنية للمواطن
ً
بأنه ينتسب للجماعة يتحول تلقائيا ملجرم ،ويتم التعامل معه على هذا األساس.
ب .كل مواطن ضد السلطة ونظام الحكم ،تستطيع األجهزة توجيه هذه التهمة له ويوضع تحت
رحمة القانون 49
منتم لإلخوان.
ت .كل من يمارس العبادة ويتردد على الجوامع وينتمي لفكر اإلسالم السيا�سي هو ٍ
لقد استطاعت األجهزة األمنية استغالل هذه املادة على كل من يعادي النظام ،وتطبقها على من
تريد داخل معتقالتها ،بعد انتزاع االعتراف منه بالقوة.
 إحداث املحاكم االستثنائية ،لقد عمل نظام البعث على إحداث محاكم استثنائية للهروب منالقضاء املحايد واملستقل واملتخصص ،فأنشأ العديد من املحاكم االستثنائية منها:
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محكمة أمن الدولة املحدثة باملرسوم رقم  47لعام  :1968هذه املحكمة ال تتقيد بالضوابط
اإلجرائية واملوضوعية التي تتقيد بها املحاكم األخرى ،فقد نصت املادة ( )7من مرسوم
إحداثها (ال تتقيد محاكم أمن الدولة باإلجراءات األصولية املنصوص عنها في التشريعات
النافذة ،وذلك في جميع أدوار وإجراءات املالحقة والتحقيق واملحاكمة)

ب .املحكمة امليدانية املحدثة باملرسوم رقم  109تاريخ  :1968/8/17هذه القوانين التي
أحدثت هذه املحاكم املتعارضة مع أحكام الدستور واالتفاقيات واإلعالنات الدولية
املتعلقة بحقوق اإلنسان ،هي التي حكمت سورية وال زالت تتحكم بمفاصل الدولة
وبحياة املواطنين ،كما أن هذه املحاكم ساهمت بالتغطية على الجرائم املرتكبة داخل
األجهزة األمنية من خالل ما يلي:
•

استالم املوقفين عند األجهزة األمنية دون النظر ملدة التوقيف التي كانت تصل في أغلب
األحيان لسنوات ،وهو ما ال يقبله القضاء العادي.

•

األخذ باالعتراف األمني دون االلتفات الى أن االعتراف انتزع بالتعذيب والعنف.
ً
اعتبرت هذه املحاكم نفسها جزءا من املنظومة األمنية ،فلم تكترث لحالة التعذيب
ً
واالعتقال التعسفي ولم تبحث بهم أبدا.

•

العمل وفق التوجيهات األمنية لجهة صدور األحكام بحق املتهمين ،بحيث تغطي على
األغلب فترة التوقيف عند الجهات األمنية.

•

عند الحكم بالبراءة ال يبحث بالتعويض أو تحميل املسؤولية ألحد عن السنوات التي
قضاها املتهم في املعتقل األمني.

•

المطلب الخامس :االقتراحات القانونية في إصالح األجهزة األمنية
يستلزم اإلصالح القانوني أمرين ،إلغاء القوانين التي تتغذى منها األجهزة األمنية ،ومحاربة
الظواهرالتي ترهب بها املواطنين.
ً
أوال-إلغاء القوانين االستثنائية (الرئة التي يتنفس منها االستبداد) ،لن يتم أي إصالح قانوني
للسلطات األمنية ،قبل إلغاء جميع القوانين الناظمة لعمل هذه الجهات ،والقوانين االستثنائية
التي تشكل الرئة التي تتنفس منها ،والخيمة التي تحميها ،واملظلة التي تعطيها الشرعية .ويجب أن
يشمل اإللغاء القوانين التالية:
 .1املرسوم التشريعي رقم ( )14تاريخ  1969/1/25املتعلق بإحداث إدارة أمن الدولة
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 .2املرسوم التشريعي رقم  549تاريخ  1969/5/25املتعلق بالتنظيمات الداخلية إلدارة أمن
الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها.
 .3املرسوم التشريعي رقم  47تاريخ  1968/3/28املتعلق بأحداث محكمة أمن الدولة العليا.
 .4القانون رقم  22تاريخ  2012/2/26املتضمن تأسيس محكمة مكافحة اإلرهاب (وريثة
محكمة أمن الدولة)
 .5القانون رقم  49تاريخ  1980/7/8املتعلق باالنتساب لجماعة اإلخوان املسلمين.
 .6القانون رقم  53تاريخ  1979/4/8قانون أمن حزب البعث العربي االشتراكي.
 .7املرسوم التشريعي رقم  4تاريخ  1965/1/2املتعلق بالعقوبات التي تطبق بحق من يعرقل
تنفيذ التشريعات االشتراكية.
 .8املرسوم التشريعي رقم  51تاريخ  1962/1/22قانون الطوارئ.
 .9املرسوم التشريعي رقم  109تاريخ  1968/8/17املتضمن إحداث املحكمة امليدانية.
 .10املرسوم التشريعي رقم  40تاريخ  1966/5/21الذي رفع الحصانة عن القضاء وضمان عدم
تكراره.
 .11املرسوم التشريعي رقم  64تاريخ  2008/9/30الذي أعطى حصانة لعناصر وزارة الداخلية
وعناصر األمن السيا�سي وعناصر الضابطة الجمركية.
 .12املرسوم التشريعي رقم  55تاريخ  2011/4/21والقا�سي بالسماح بتوقيف املشتبه بهم ملدة
ً
تزيد على الستين يوما.
 .13القانون رقم  19تاريخ  2012/7/2املتعلق بمكافحة اإلرهاب.
 .14القانون رقم  20تاريخ  2012/7/2املتعلق بصرف املوظفين من الخدمة وحرمانهم من
حقوقهم في حال إدانتهم من قبل محكمة اإلرهاب.
 .15إلغاء أي قانون أو قاعدة قانونية تتعارض مع الحقوق والحريات العامة املنصوص عنها
بالدستور السوري ،أو الواردة باالتفاقيات واالعالنات الدولية لحقوق اإلنسان والحريات
العامة ،والتي وقعت عليها الدولة السورية.
ً
ثانيا-لجم التجاوزات األمنية بالقانون ،إن املمارسات األمنية التي تشكل حاالت االعتداء املادي
على املواطنين متعددة ومتنوعة ومتكررة ،لكن من أخطر هذه املمارسات االعتقال التعسفي
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والتعذيب ،ألن السلطات األمنية تستطيع بهما أن تكم األفواه ،وتدخل الرعب في قلوب املواطنين.
لذلك سندرس كل ظاهرة على حدا مع اقتراح معالجتها من الناحية القانونية.
 .1محاربة االعتقال التعسفي بالقانون
لم يجر تعريف االعتقال التعسفي من قبل األمم املتحدة بمواثيقها التي نصت على تجريمه ،لكن
مجموعة العمل حول االعتقال التعسفي عرفته( :إنه اعتقال يخالف أحكام حقوق اإلنسان
ً
التي تنص عليها الوثائق الكبرى لحقوق اإلنسان) وذات املجموعة وضعت أنماطا ثالثة لالعتقال
التعسفي :النمط األول :هو أن يتم االعتقال التعسفي في ظل غياب األساس القانوني؛النمط الثاني:
أن يكون سبب االعتقال هو ممارسة الشخص لحقوقه وحرياته التي نص عليها الدستور؛ النمط
الثالث :هو أال يخضع املعتقل منذ اللحظة األولى إلجراءات املحاكمة العادلة( ،)210واألخطر من
االعتقال التعسفي ويشابهه بالفعل هو االختفاء القسري ويعني (االختطاف أو حرمان الحرية أي
كان نوعه ألسباب سياسية ،يتبعه رفض االعتراف بالحرمان من الحرية ،أو إخفاء مصير الشخص
املختفي ،أو مكان تواجده مما يجعله خارج حماية القانون).
لقد عالج قانون العقوبات السوري حالة االعتقال التعسفي بالنص على ذلك باملادة  357منه
التي تقول (كل موظف أوقف أو حبس شخص في غير الحاالت التي ينص عليها القانون يعاقب
باألشغال الشاقة املؤقتة) ورغم قساوة العقوبة لم تحقق أي حالة من الردع فاالعتقال التعسفي
في تزايد ،وممارس من السلطات األمنية بشكل يومي وعلني ،ولم تطبق هذه املادة على أي من
عناصر األجهزة األمنية التي قامت باالعتقال التعسفي .لذلك ال بد من رؤية قانونية جديدة ملحاربة
االعتقال التعسفي الذي تقوم به األجهزة األمنية وفق ما يلي:
•

تعريف االعتقال التعسفي ضمن أنماطه الثالث ،وكل توقيف خارج دائرة القانون وبدون
مذكرة قضائية.
ً
العقوبة يجب أن تشمل كال من الفاعل واملحرض والشريك واملتدخل وأال تقل عن  15عشر
ً
سنة سجنا.

•

كل من علم باالعتقال التعسفي ولم يخبر السلطات القضائية هو شريك باالعتقال التعسفي.

•

معاون النيابة أو القا�سي الذي تلقى األخبار بواقعة االعتقال التعسفي ،ولم يتخذ اإلجراءات
الالزمة إلنهائه ،هو شريك وتطاله العقوبة املقررة بالقانون.

•

) (210من شروط املحاكمة العادلة  1-ضمانات إلقاء القبض  2-ضمانات االعتراف  3-ضمانات الحجز والتفتيش  4-مدة التوقيف االحتياطي  5-محكمة
مختصة غير استثنائية  6-محكمة مستقلة محايدة  7-علنية الجلسات وشفوية املرافعات  8-براءة املدعي عليه حتى تثبت إدانته  9-درجات
التقا�سي  10-عدم رجعية القوانين
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•

يتوجب على النيابة العامة ندب وكيل النيابة ملراقبة دور التوقيف األمنية وبشكل يومي.

•

هذه الجريمة ال تطبق عليها أحكام التقادم.

 .2مناهضة التعذيب بالقانون

ً
يعرف التعذيب بأنه (كل عنف أو إيذاء أيا كانت طبيعته يقترف من طرف موظف ،أو يأمر تجاه
املتهم ،تتحقق به جريمة التعذيب) ،هذا التوسع في مفهوم التعذيب من شأنه أي يوفر حماية أكثر
ملن يقع ضحية لهم ،وقد جرم قانون العقوبات السوري التعذيب باملادة  391منه التي تنص( :أ-من
ً
ً
ً
سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة منه بالحصول على إقرار عن جريمة أو على
معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات ،ب-إذا أفضت أعمال العنف
عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب سنة) .رغم أن النص سابق في وجوده على السلطات
ً
األمنية في عهد البعث ،إال أنه كان قاصرا عن قمع هذه الظاهرة ،التي هي بازدياد ،والسيما عند
حدوث االضطرابات والثورات ،حيث تزيد األجهزة األمنية من وحشتها في التعذيب على أمل منها أن
تنهي حالة التمرد ضد السلطة ،كما يمكن تسجيل مالحظة العجز على هذا النص إذ إنه لم يقمع
الظاهرة ،ولم يعاقب من قام بالتعذيب ،وبقيت األجهزة األمنية تمارس التعذيب إلى حد املوت.
 .3املعالجة الحديثة لقمع ظاهرة التعذيب
ً
انطالقا من ضرورة االستفادة من الدول املتقدمة في مجال حقوق اإلنسان والحريات العامة والتي
استطاعت القضاء على ظاهرة التعذيب في بالدها عامة ،ومن األجهزة األمنية خاصة ،نبين تجربة
فرنسا التي أصدرت القانون رقم  92/684تاريخ 1993/7/12وعدلت من مفهوم التعذيب كظرف
مشدد وحولته إلى جريمة مستقلة قائمة بذاتها ومتباينة عن جريمة اإليذاء ،حيث:
•

حددت املادة  /من القانون املذكور العقوبة على جريمة التعذيب بالحبس إلى  15عشر
سنة ،إذا لم تكن مصحوبة بظرف مشدد ،باإلضافة إلى املنع من ممارسة الحقوق الوطنية
واملدنية ،واملنع من اإلقامة على التراب الفرن�سي.

•

 /إذا اقترنت جريمة التعذيب باعتداء جن�سي غير االغتصاب تصل العقوبة إلى 20
ً
سنة .وتشدد العقوبة إلى  30عاما إذا ارتكب التعذيب على قاصر أو عاجز أو نتج عنه بتر أو
عاهة دائمة.

•

إذا نتج عن جريمة التعذيب وفاة الضحية دون نية إحداثها تصبح العقوبة السجن

/6
املؤبد.

ً
كما تابعت بعض الدول التشدد في عقوبة جريمة التعذيب ،ومنها بلجيكا التي أصدرت قانونا بتاريخ
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ً
 2002/7/14خاصا بجرمية التعذيب ،ونصت املواد  3/417 2/417على عقوبة جريمة التعذيب
من  10سنوات إلى  20سنة وفي حالة التشديد تصبح العقوبة من  15سنة إلى  30سنة.
لذلك ينبغي ملعالجة هذه الجريمة في سورية إصدار قانون خاص بجريمة التعذيب ،يتضمن
العقوبات القاسية والرادعة ذاتها ،الواردة في القانون الفرن�سي والبلجيكيّ ،
ويشدد العقوبة عندما
تتم داخل األجهزة األمنية بغرض الحصول على االعتراف ،وأال تسقط هذه الجرائم بالتقادم
ً
وتحرك الدعوى العامة تلقائيا دون شكوى املتضرر ،واتخاذ اإلجراءات ذاتها التي ذكرناها بالنسبة
لالعتقال التعسفي.

المبحث الرابع :عقبات تطبيق وتنفيذ عملية التغيير األمني
في سورية
على الرغم من أن عملية إعادة الهيكلة عملية سياسية بالدرجة األولى ،إال أن هناك بعض
املالحظات التقنية واالجتماعية التي ستشكل عقبة لتطبيق أجندة وبرامج عملية التغيير األمني.
المطلب األول :صعوبة تنفيذ استحقاقات التغيير األمني
تعد اإلجراءات التقنية في تلك العمليات إجراءات بالغة الصعوبة فهي مكونة من مجموعة
متسلسلة من الخطوات تبدأ بالبناء التشريعي للقوانين الناظمة لعمل األجهزة األمنية (كما ذكرنا
باملبحث السابق) ،ومن ثم إحداث مؤسسات رقابية تتيح للسلطات املدنية مراقبة عمل وميزانيات
ً
هذه األجهزة ،فيما يلي تلك املرحلة يأتي الدور على هيكلتها اإلدارية وتقسيم اختصاصاتها تبعا
ً
لالحتياجات األمنية للبالد وتدريب ضباطها وأفرادها وفق البرامج املتفق عليها عامليا ،وقد يتم
االستعانة في هذه املرحلة بخبرات دولية أو إقليمية.
ومن مطالعة تجارب الدول التي مرت بمرحلة تحول ديمقراطي وعملية إعادة هيكلة لألجهزة األمنية،
ً
نجد أن اإلطار العام لعملية إعادة الهيكلة يكاد يكون متطابقا ما خال بعض الفروقات البسيطة
العائدة لخصوصية كل بلد وأجهزته واحتياجاته األمنية ،ولكن املشكلة واالختالف الحقيقي
يكمن في طريقة وصول كل بلد إلى مرحلة التحول الديمقراطي ،األمر الذي سيترتب عليه
ً
تحديد شكل عملية إعادة الهيكلة ومدى صعوبتها واألطراف القائمة عليها ،وخصوصا إذا كان
هذا التحول الديمقراطي جاء بنتيجة صراع دموي طويل األمد كما هو الحال في سورية ،فالصراع
ً
ً
ً
الدموي الذي أخذ طابع الحرب األهلية ،وأحدث انقساما وشرخا هوياتيا بين مكونات الشعب
السوري ،سيفرض أن تكون العقبة الكبرى في وجه التحول الديمقراطي في البالد بما يتضمنه
من عملية إعادة هيكلة لألجهزة األمنية هي "العدالة االنتقالية وعملية املصالحة الوطنية "،
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تلك الخطوة التي سيحدد شكلها السيناريو الذي سينتهي به الصراع في سورية ،وهنا نحن أمام
ً
ً
خيارين :إما أن يخرج أحد طرفي الصراع منتصرا فيطبق ما يسمى سياسيا بـ(عدالة املنتصر) وهي
وإن كانت أقرب إلى الشكل االنتقامي منه إلى العدالة ،إال أنها ستكون أسهل بالنسبة لعملية إعادة
هيكلة األجهزة األمنية كون العملية ستقاد من قبل الطرف املنتصر ووفق أجندته وتصوره لدور
تلك األجهزة .أما في حال تمت نهاية الصراع وفق املطروح من تصورات دولية تكون فيها قيادة
املرحلة االنتقالية والتحول الديمقراطي مشتركة بين طرفي الصراع ،فإن عملية العدالة االنتقالية
لن تنجح على الغالب في محاسبة مرتكبي الجرائم في سورية وعلى رأسهم نظام األسد وضباط
جيشه وأجهزته األمنية.
إن العديد من التجارب التي استدعت فيها املصالحة الوطنية واملشاركة في إدارة عملية التحول
الديمقراطي العفو أو تأجيل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب لسنوات ،ليست قليلة ،كما حدث في
تجارب معظم دول أمريكا الالتينية وأفريقيا وكوسوفو ،ولكن األمر مختلف في سورية حيث إن
إفالت رموز اإلجرام في نظام األسد من املحاكمة أو تأجيلها سيفسد بالضرورة عملية املصالحة
ً ً ً
الوطنية ،كونه سيترك إرثا كبيرا جدا من الظلم والقضايا املعلقة ملئات اآلالف من ضحايا النظام،
وسيجعل البالد عرضة الندالع الصراع مرة أخرى في أي لحظة ،وهنا تظهر عقبة أخرى في وجه
عملية التحول الديمقراطي وهيكلة األجهزة األمنية كجزء منها ،وهي صعوبة عملية نزع السالح من
يد فصائل املعارضة واملليشيات غير الحكومية الداعمة لنظام األسد ،وإعادة دمجها في القوات
ً
ً
الحكومية والذي يعتبر شرطا مبدئيا لنجاح عمليتي التحول الديمقراطي وإعادة هيكلة األجهزة
ً
ً
األمنية ،وتعتبر الحالة الليبية مثاال واضحا على فشل عملية التحول الديمقراطي وإعادة بناء
أجهزة أمنية جديدة ،نتيجة لرفض الفصائل الثورية املسلحة إلقاء السالح واالندماج في األجهزة
األمنية الحكومية( ،)211على الرغم من أن سيناريو الحل في ليبيا كان انتصار طرف على اآلخر.
كما أن مشاركة ضباط أو مسؤولي نظام األسد في عملية التحول الديمقراطي سيشكل عقبة
جديدة في وجه تلك العملية وبخاصة شقها املتعلق بإعادة هيكلة األجهزة األمنية ،وسيطيل من
ً
أمدها ويزيد صعوبتها كما حدث في الحالة البرازيلية ،خصوصا مع انقسام الشارع السوري الناتج
عن الصراع ،وانشغال األحزاب واملجتمع املدني في مرحلة ما بعد الصراع بعملية معالجة آثاره
وعلى رأسها إعادة اإلعمار ،والتي ستكون على رأس أولوياتهم ،مما قد يؤدي إلى فقد الدعم الشعبي
والتوافق حول عملية إعادة هيكلة األجهزة األمنية ،بل إن مشاركة أعضاء النظام السابق في
عملية التحول الديمقراطي قد يودي بالعملية كاملة ،ويؤدي إلى إعادة إنتاج الديكتاتورية بشكل
مختلف ،وهو ما حدث في مصر نتيجة سيطرة الجيش على عملية التحول الديمقراطي ومشاركة
"الفلول" في العملية.
) (211انظر :دونالد جيه بالنتي ،تحول قطاع األمن في ضوء الصحوة العربية ،معهد السالم األمريكي ،تقرير خاص رقم  ،317أيلول /سبتمبر .2012
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مما يزيد من خطورة سيناريو اإلدارة املشتركة بين املعارضة والنظام لعملية التحول الديمقراطي
ويجعلها في صالح النظام ،وخاصة فيما يتعلق بعملية إعادة هيكلة األجهزة األمنية ،أن
ً
تكامال وأقصد هنا "خطة التحول
املعارضة السورية في تصورها إن لم يكن الوحيد فهو األكثر
ً
الديمقراطي" ،لم تحسب حسابا لهذا السيناريو ،وإنما بنت خطتها وبرنامجها إلعادة هيكلة
ً
األجهزة األمنية على أساس أنها الطرف املنتصر ،والذي سيقود منفردا العملية برمتها( ،)212وهذا
ً
قد يكون عائدا إلى توقيت إصدار الخطة والذي كان في آب/أغسطس  2013حيث كانت املوازين
العسكرية والسياسة تميل لصالح املعارضة ،ولم يكن التدخل الرو�سي على األرض في سورية قد
ً
حدث بعد ،األمر الذي جعل من الخطة متفائلة جدا بل وأقرب إلى الحالة املثالية منها إلى الواقعية.
وفي ظل سيناريو اإلدارة املشتركة بين النظام واملعارضة لعملية التحول الديمقراطي وهيكلة
ً
األجهزة األمنية ،وما سينتج عنه من خالفات بين الطرفين كون تصور كل منهما مختلف تماما عن
اآلخر حول األجهزة األمنية ودورها الوظيفي ،تظهر الحاجة إلى وجود داعمين إقليميين ودوليين
ً
ً
لعملية إعادة الهيكلة عموما وخطواتها التقنية خصوصا من حيث إعداد برامج التدريب وإرسال
مدربين ،وقد تكون العملية بحاجة لقيادة دولية في بدايتها نتيجة عجز النخب املحلية السورية عن
قيادتها ،وهنا ستظهر العقبة األكبر أمام عملية إعادة الهيكلة فمن هو الطرف الدولي أو اإلقليمي
الذي سيدعم أو سيقود عملية إعادة الهيكلة في ظل انقسام املواقف اإلقليمية والدولية بين
داعم للمعارضة وداعم للنظام وعلى هذا األساس فإن لكل طرف وجهة نظر خاصة في عملية إعادة
الهيكلة ،وفي ظل الوجود العسكري الرو�سي على األرض يبدو أن روسيا ستكون صاحبة الدور
األكبر في عملية إعادة هيكلة األجهزة األمنية السورية ،حتى لو شاركت أطراف أخرى إقليمية أو
ً
دولية ،األمر الذي إن حدث سيشكل خطرا على إمكانيات نجاح إعادة هيكلة األجهزة األمنية بشكل
ديمقراطي وسيجعل العملية منحازة باتجاه النظام ،وهذا ما تثبته دراسة تجارب إعادة الهيكلة في
دول ما بعد الصراع والتي سيطر عليها طرف دولي وحيد مما أدى إلى فشل العملية كما حدث في
تجربة سيراليون ،والتي سيطرت فيها الواليات املتحدة األمريكية على عملية إعادة الهيكلة .
وفيما يتعلق بعمليات  DRRيتضح من خالل ما تم استعراضه من نقاط تتعلق بماهية هذه
العمليات ومكوناتها وآليات تطبيقها (التي تم التطرق لها في الفصل األول)؛ بأنها عملية تقنية
واضحة املعالم ،ولكنها في املقام األول تحتاج إلى خبراء ومؤسسات أجنبية لتنفيذها على األقل
في مراحلها األولى ريثما يتم تدريب طواقم وطنية تكون قادرة على االضطالع بالعملية ،وإن كان
عدم القدرة الوطنية عائق بالنسبة للعملية كون املؤسسات الدولية مهما بلغت خبرتها التقنية
تبقى أقل قدرة على فهم خصوصية وطبيعة الصراع من الجهات الوطنية ،وبالتالي سيؤدي غياب
الكفاءات الوطنية إلى إطالة أمد العملية ،ويمكن اعتبار فهم خصوصية الصراع وطبيعته ودوافع
) (212انظر :خطة التحول الديمقراطي في سورية ،الفصل التاسع :إعادة هيكلة األجهزة األمنية في سورية ،ص.141:
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الفواعل األساسية املنخرطة فيه ،هي أولى خطوات تكييف التقنيات الدولية لنزع السالح وإعادة
ً
دمج املقاتلين السابقين عبر تقسيمهم إلى فئات تبعا لدوافع االنخراط بالصراع ،ففي حالة مثل
سوريا تتعدد الدوافع النخراط املقاتلين في الصراع بين دوافع عدة ،منها املادي واإليديولوجي،
بحيث يمكن تصنيفهم في الفئات التالية:
 .1على مستوى النظام
• قوات حكومية :حيث يمكن تطبيق برامج الـ DDRعلى تلك املجموعات بعد تنفيذ عملية
العدالة االنتقالية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتجاوزات حقوق اإلنسان ،كونه يسهل
سحب سالحها وتسريحها مقابل مساعدات مادية تساعد على دمجهم في الحياة املدنية،
باإلضافة إلى توافر السجالت الحكومية التي تح�سي عددهم وأنواع األسلحة التي يمتلكونها،
األمر الذي يسهل عملية جمع سالحهم.
• مليشيات طائفية :تتكون من املليشيات الشيعية السورية التي أشرفت إيران وحزب هللا
ً
على إنشائها وتسليحها وتمويلها ،وهي تعد األخطر من حيث إنها تمثل جزءا من استراتيجية
ً
إيران لخلق دولة ضمن الدولة السورية تحفظ مصالحها أيا كانت مآالت الثورة السورية
على غرار ما حدث في العراق ولبنان ،حيث يصعب إحصاء أعداد وسالح تلك املليشيات
من ناحية ،والنخراط مقاتليها بمشروع طائفي إقليمي ُي ّ
صعب عملية سحب سالحهم وإعادة
ِ
دمجهم باملجتمع ،األمر الذي قد يحتاج إلى استخدام القوة إلضعاف تلك املليشيات كمرحلة
أولى ثم إجبارها على إلقاء السالح ،كما تندرج ضمن هذه الفئة املليشيات الطائفية غير
الشيعية (العلوية ،الدرزية ،املسيحية) التي دعم النظام تشكيلها لحماية مناطق انتشار تلك
الطوائف ،وهي مليشيات تمارس عمليات النهب كمورد رئي�سي للتمويل ،لذلك فإن تسريح
ً
أفرادها مقابل الدعم املادي الذي تقدمه برامج الـ DDRسيكون سهال ،ولكن تبقى املرحلة
االنتقالية هي الفيصل في قابلية تلك املليشيات إللقاء سالحها ،من حيث تقديم ضمانات لها
بعدم وقوع أعمال انتقامية بحقها وبحق الطوائف التي تمثلها ،والتي اختارت الوقوف إلى
جانب النظام ،وهو األمر الذي قد يؤدي إذا لم يتحقق إلى تمسك تلك املليشيات بسالحها
واندالع صراعات طائفية .
 .2على مستوى املعارضة
• فصائل وطنية (الجيش الحر) :واملكونة من مجموعات من العسكريين املنشقين عن جيش
ُ
النظام ،وأفراد مدنيين اضطرهم عنف النظام وإرهابه إلى حمل السالح ،وتعد هذه الفئة هي
ً
األكثر قابلية واستعدادا للتجاوب مع عمليات نزع السالح وإعادة الدمج ،ولكن سيكون هذا
ً
األمر رهنا بتحقق أهداف الثورة التي حملوا السالح من أجلها ،وتحقيق العدالة االنتقالية
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ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من جهة النظام.
• الفصائل السلفية :فهي وإن كانت تقاتل بجانب املعارضة إلى أنها ال تتبنى أهدافها وال علمها،
وإنما تمتلك مشروعها الخاص العابر للحدود الوطنية ،وبذلك فإنها بحاجة إلى حذر وتدرج
في عملية سحب سالحها وإعادة دمج مقاتليها في الحياة املدنية ،وذلك بين تقديم برامج
مساعدات سخية لسحب سالح بعض املقاتلين غير املؤدلجين ضمن صفوف تلك املليشيات
ممن انتقلوا من الجيش الحر إلى تلك الفصائل نتيجة ظروف الصراع ،واستخدام القوة
بحق بعض األجنحة الراديكالية ضمن تلك الفصائل والتي ستتمسك بسالحها ومشروعها
اإليديولوجي.
 .3على مستوى (قسد) قوات سورية الديمقراطية
والتي تشكل القوات الكردية الـ  YPGعصبها الرئي�سي ،والتي باتت تسيطر على مساحات واسعة
في شمال شرق سورية في إطار سعيها لتكوين كانتون كردي في سورية على غرار العراق .وإمكانية
ً
تطبيق برامج سحب السالح وإعادة الدمج مع هذه املليشيات بالطرق السلمية تبدو صعبة نظرا
للطبيعة اإليديولوجية لتلك املليشيات وانخراطها ضمن مشروع قومي إقليمي يرى في الفو�سى
الدائرة في املنطقة فرصة تاريخية ،لذلك قد يتطلب سحب سالح تلك املليشيات اتفاقات أمنية
مع داعمين دوليين تف�سي إلى دمجهم ضمن صفوف الجيش مقابل مكاسب إدارية في مناطقهم.
ال تنحصر أزمة تتعدد إيديولوجيات ودوافع األطراف املنخرطة في الصراع السوري في زيادة صعوبة
تصميم برامج نزع السالح وإعادة الدمج فحسب ،بل تتجاوزها إلى طبيعة الجهات اإلقليمية
الداعمة لتلك األطراف املحلية واختالف أجندات كل منها ،وهو األمر الذي سيؤثر على دعم
وتمويل الدول اإلقليمية ،وبخاصة املجاورة لسوريا لعملية نزع السالح وإعادة الدمج ،مما سيؤثر
ً
بالضرورة على فرص نجاح العملية ،والتي تتطلب تعاونا من الدول اإلقليمية ،هذا باإلضافة إلى أن
دخول أطراف دولية على خط األزمة السورية وبوادر تحولها إلى أزمة دولية بين الواليات املتحدة
وروسيا التي تتحالف كل منها مع طرف من أطراف النزاع املحلية سيساهم في تعقيد العملية،
ً
ً
خصوصا مع تحالف الواليات املتحدة وحمايتها للمليشيات الكردية ،وبدء روسيا فعليا في تنظيم
املليشيات الداعمة للنظام في تشكيالت الجيش السوري (الفيلق الرابع والخامس).
المطلب الثاني :التغييب المتعمد للمجتمع المدني السوري
لكي تنجز عملية التغيير األمني املنشودة أهدافها املتوخاة منها في تجاوز السلطوية القمعية لصالح
جهاز أمني وطني فعال وشرعي ،يتوجب أن تتسم بالشمولية والتشاركية وأن تكون تدريجية .وأهم
الفاعلين في أي سياسة تشاركية هم منظمات املجتمع املدني السوري ،إال أن منظمات املجتمع
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املدني ال سيما في مناطق املعارضة يتغلب الطابع السلبي على مقارباتها لألدوات التي تمتلكها في
ملف التغيير األمني ،ب ــ:
ً
 .1قناعة منظمات املجتمع املدني بمحدودية دورها نظرا الفتقادها األدوات والقدرات التي
تؤهلها للعب دور محوري في هذا امللف وأهمها العالقة مع السكان املحليين وتضاؤل دورها
في ظل العسكرة.
 .2قناعة املنظمات بعدم جدية املجتمع الدولي في إحداث إصالح بنيوي حقيقي لألجهزة األمنية،
في ظل الحاجة إليها للتصدي مللفات اإلرهاب وامليليشيات املحلية والالجئين.
 .3إدراك منظمات املجتمع املدني للتعقيدات التي تكتنف امللف األمني ،وهواجسها من تداعيات
ً
سواء فيما يتعلق بخسارتها للدعم بذريعة عدم الحيادية واالستقاللية من
االنخراط فيه
جهة ،أم تعرضها ملضايقات من قبل الفصائل العسكرية.
 .4سياق تشكل منظمات املجتمع املدني ورؤيتها وتعريفها لطبيعة دورها ،الذي يغلب عليه
ً
البعد اإلنساني الخيري ،في حين أن الجانب الحقوقي السياساتي ما يزال ضعيفا.
ولتجاوز حالة السلبية القائمة تلك ،يتوجب العمل على توعية املنظمات باألدوار التي يمكن أن
تمارسها ضمن ملف التغيير األمني وامللفات األخرى املطروحة ،والتأكيد على أن ذلك جزء رئي�سي
من هويتها وال يتعارض مع مبادئ الحيادية واالستقاللية ،ومن أهم أدوارمنظمات املجتمع املدني
ً
في هذا الصدد باإلضافة إلى ما ذكر سابقا ،قيامها بالرصد واملناصرة والتعبئة املجتمعية
والتوعية الحقوقية واملساهمة في إعادة صياغة املفاهيم الحقوقية ذات الصلة باألمن
واملشاركة في صنع القرار .وتتيح حالة السيولة القائمة في الوضع السوري وهوامش التأثير
املتاحة ملنظمات املجتمع املدني (العالقات مع املانحين والدول ،الحضور السيا�ضي ،املشاريع
والخدمات التي تقدمها) قيامها بدور محوري في القضايا الرئيسية املطروحة ،وأن يكون لديها
رؤية وموقف تجاهها ،على أن يكون ذلك بالتنسيق مع هياكل الحوكمة الحلية وبنى املعارضة
السياسية والقوى العسكرية.
ً
من جهة أخرى ،تشكل إعادة بناء املؤسسات الحكومية في دول ما بعد الصراع أمرا ال يمكن
ً
االستغناء عنه بالتأكيد ،لكنه ليس كافيا ،وبخاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع األمني،
حيث أن الهياكل االجتماعية والسياسية املستقرة في املجتمعات التي مزقتها الحرب تتطلب أمرين
آخرين ،وهما :وجود استراتيجية مقنعة للتنمية االقتصادية؛ خطط متجهة من القاعدة إلى
القمة( ،)213وهنا تظهر الحاجة لدور املجتمع املدني ،والذي يمكنه توفير األسس الالزمة للوصول
(213) Clark john 2005, UN-Civil society interaction: working together for peace, London: lynne rinner,pp:59.
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إلى إجماع اجتماعي يبث روح االتفاق على السالم ،وإعادة بناء املؤسسات لدى الجميع .ففي ظل
غياب التنمية االقتصادية ال يشعر املواطنون باألمان املادي ،األمر الذي قد يدفعهم باتجاه
األحزاب املتطرفة والهياكل النفعية أو االستمرار باالنخراط في أنشطة الحرب ويجعلهم عازفين
عن املشاركة في العمل السيا�سي وبخاصة الشباب .لذا البد من بناء مؤسسات سياسية وأمنية
تخدم املواطنين وتساعد على إرساء الشفافية والتغلب على الفساد ،وهي شروط خلق املصداقية
والحفاظ عليها ،وهو دور تعجز عنه الحكومات منفردة ،فالبد من تكامل دورها مع دور منظمات
املجتمع املدني وبخاصة في مجال التثقيف السلمي ونشر قيم الديمقراطية ،والتوعية بأهمية
عملية إعادة هيكلة القطاع األمني وبناء مؤسسات أمنية على أسس ديمقراطية لحماية املواطنين،
وتغيير الصورة الذهنية السابقة لتلك املؤسسات لدى املواطنين ،وذلك بهدف خلق إجماع شعبي
حول عملية اإلصالح السيا�سي واألمني ،وهي مواضيع ال يمكن للمواطنين أن يتقبلوها في ظل غياب
مجتمع مدني يعمل بشكل جيد.
المطلب الثالث" :تغييب" برامج العدالة االنتقالية في سورية
تواجه الحالة السورية تحديات عديدة فيما يخص التشكيك في تحقيق هدف العدالة االنتقالية،
واحتمال تهميش برامجها لصالح ادعاءات بناء السالم ،فالثابت في متطلبات االستقرار في بلدان
ما بعد الصراع هو البحث عن موجبات توفير البيئة االجتماعية املستقرة ،وتعد العدالة أحد
أهم أوجه هذه املوجبات ،وعليه ال بد من التذكير والتنبيه لضرورة التمسك بهذه البرامج حتى ال
تغدو عملية االنتقال والتغيير عملية شكلية تتجاوز متطلبات رفع الظلم االجتماعي وتعيد تكريس
االستبداد في السلطة من جديد.
في هذا السياق تو�ضي الدراسة بمجموعة من القضايا الخاصة ببرامج العدالة االنتقالية في
سورية:
 .1أهمية تثبيت تناول ملف العدالة االنتقالية بكل أهدافها ككتلة واحدة في مباحثات السالم،
ً
فيما تقرر حكومة االنتقال الحقا من خالل عملية حوار مجتمعي وإجماع وطني أولويات عمل
منظومة العدالة االنتقالية ،ويهدف هذا اإلجراء إلى تحييد العدالة االنتقالية عن أي هدف
تفاو�سي من خالل إرضاء أحد أطراف التفاوض بتجاوز ملف اإلصالح األمني أو غيره خالل
مباحثات السالم؛
 .2وضوح الجدول الزمني لبرنامج العدالة االنتقالية وتبيان أهداف وخطط كل مرحلة.
 .3تنعكس مخرجات الحل السيا�سي على عملية العدالة االنتقالية لجهة طرح االستحقاقات
الدستورية خالل املباحثات والتي ستؤثر مخرجاتها على شكل ومضمون عملية التغيير في
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بنية القوانين وخاصة تلك املتعلقة باإلصالح املؤس�سي األمني ،ويو�سى هنا باالكتفاء بإعالن
دستوري ينظم املرحلة االنتقالية ويحدد برامجها ومهامها ،وذلك بهدف حماية عملية إصالح
القوانين وخاصة تلك املرتبطة بحوكمة قطاع األمن؛
 .4توجه النخب املجتمعية والقيادات والقوى الوطنية إلى عزل عملية العدالة االنتقالية عن
التجاذبات السياسية واالستقطابات الناشئة في مرحلة االنتقال والتي تعمل على توظيف
عملية اإلصالح األمني ضمن أولويات املصالح السياسية الضيقة وليس ضمن أولويات الحل
الوطني املستدام؛
 .5قدرة حكومة االنتقال على مشاركة مسؤولية تشكيل لجان الحقيقة واملساءلة مع فئات
املجتمع كافة ،وكل األطراف املتضررة من الصراع وضحايا االنتهاكات والخبراء الدوليين
واملحليين؛
 .6إيجاد الحدود الدنيا الالزمة إلطالق عملية العدالة االنتقالية بما تتضمنه هذه العملية من
إصالح للقطاع األمني ،من خالل تعزيز إجراءات بناء الثقة املتضمنة تطمين جميع أصحاب
املصلحة إلى أهمية الحوار املجتمعي والكشف عن الحقائق ،ومحاولة طلب العون من
منظمات دولية غير حكومية للعب دور الوسيط في عمليات بناء الثقة؛
 .7الدفع باتجاه احتكار حكومة االنتقال للعنف الشرعي ،عبر تفاهمات مع املحليات من شأنه
توظيف الكمون األمني فيها باتجاه دعم هذا الهدف ويمكن اإلشارة هنا إلى أهمية توظيف
القوى املسلحة غير الشرعية وغير املتورطة بانتهاكات بدعم احتكار الحكومة للعنف
الشرعي ،بما يضمن توفير البيئات املناسبة إلطالق العدالة االنتقالية؛
 .8تشجيع الهيئات الرقابية والتمثيلية ومنظمات املجتمع املدني والقيادات املجتمعية على
ً
املشاركة في وضع مقترحات إصالح املؤسسات األمنية والحقا الرقابة على عمل املؤسسات
األمنية وفق أطر يحددها القانون؛
 .9أهمية حفاظ املؤسسة األمنية على الحدود املناسبة من الشفافية اإلجرائية واملالية ،وبما ال
يتعارض مع ظروف العمل األمني وسريته؛
 .10توجيه املؤسسات األمنية الجديدة إلى القيام بإجراءات استعادة الثقة مع املجتمع ،وهي ال
تقتصر على الشفافية والحوار املجتمعي وجدية اإلصالح املؤس�سي ،بل املساهمة في جهود
جبر الضرر وخاصة على الصعيد املعنوي أو املادي (على سبيل املثال :تحويل مراكز التوقيف
التابعة لها إلى متاحف وتوجيه كتب اعتذار وتعويضات ولو رمزية للضحايا وأسرهم)؛
 .11توجيه املؤسسات األمنية الجديدة إلى القيام بإجراءات حفظ الذاكرة الوطنية من خالل
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التعلم من أخطاء املا�سي القمعي واالعتبار منها؛
 .12أهمية وجود قناعة تامة أن عملية اإلصالح األمني ينبغي أن تبنى على نجاح في تحقيق
أهداف العدالة االنتقالية التي تسبق عملية اإلصالح املؤس�سي ،وأن تحقيق أهداف العدالة
االنتقالية يجب أن يبنى على حدود دنيا من التوافقات املجتمعية واألمن املحلي ،وأن كل هذه
اإلجراءات يجب أن تستوفي وقتها.
 .13أهمية نشر ثقافة مجتمعية تحث أبناء املجتمع على املساهمة في عمليات التوثيق الفردي
النتهاكات أفراد وقيادات املؤسسات األمنية ،بما يدعم عمليات لجان الحقيقة واملساءلة،
واللجان العاملة على إصالح أو إعادة تأسيس قطاع األمن.
المطلب الرابع :تهميش األدوات الالعسكرية في مواجهة اإلرهاب

ً
رغم تنامي مهددات اإلرهاب وتعدد مستويات خطورته على املشهد السوري عموما واعتباره
ً
ً
مدخال أساسيا ألي عملية سياسية تبحث عن مداخل حل األزمة ،إال أن خصوصية البنية
السورية وطبيعة تطور مستويات الصراع التي تشهدها جغرافيته ،يجعل هذه الظاهرة بحاجة
إلى إدراك ألسبابها كافةً ،
سواء املتصلة بالصراع ومفرزاته أم املتعلقة بالتراكمات التاريخية ،ولعل
ً
ً
التعامل مع اإلرهاب كظاهرة صلبة تتمثل في تنظيم عسكري أو خاليا نائمة يتطلب حسما عسكريا
ً
وأمنيا ،إال أن استراتيجية املكافحة واملواجهة تفرض ضرورة توازي األدوات العسكرية والفكرية
واالجتماعية واالقتصادية واإلعالمية ،وذلك بحكم تنوع الدوافع والعوامل املفضية للتطرف
والغلو بمختلف أشكاله (سواء الديني أم األيديولوجي أم القومي) ،ال سيما في ظل بيئة الصراع
املتغيرة بظروفها والتي تساعد في التأزم في مسارات السياسة والفكر وتساهم في االبتعاد عن
املداخل املوضوعية املفضية النفراج القضية املجتمعية ،إذ تدفع هكذا بيئة نحو انتهاج العنف
املنظم وغير املنظم وانتشار الجريمة بكل مستوياتها ،وتسهم في نمو التشدد خاصة إذا عززت
ً
طبيعة الصراع املظلوميات املجتمعية التي ستكون مدخال يتكئ عليها لتبرير أجندات سلطوية ،لذا
فالشرط الالزم للبدء في مكافحة األجسام كافة ،التي تنتهج العنف واإلرهاب كوسيلة لبسط
السيطرة والنفوذ هو بدء املمارسة السياسية وفق قواعد حتمية التغيير وضرورة انتقال
السلطة وفق متطلبات املجتمع الثائروالذي هو أس الصراع.
ومما يساهم في ظهور اإلرهاب وتناميه أسباب ال تتسق فحسب مع بيئة الصراع تلك ،ومنها نذكر:
ً
ً
 .عدم وجود املؤسسات االجتماعية واملدنية والدينية الفاعلة كونها مصدرا أساسيا من
مصادر االتجاهات واملعلومات واملعتقدات.
.

تنامي عوامل الفشل في حماية النشء االجتماعي الذي تحده معطيات وأدوات عنفية من كل
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الجهات .وهو ما يساهم في زيادة نسب األداء السلبي واالنحرافات السلوكية والفكرية ويعزز
من فرص انتشار ثقافة العنف.
ً
وعليه يبدو لزاما في سياق معالجة املظاهر اإلرهابية ضرورة إدراك أهمية دور التفاعالت
ً
والفعاليات املدنية في دفع العجلة االجتماعية قدما نحو معادالت التمكين والتأثير ،وتصدير
أنواع من السلوك .لذا فإن عودة السياسة
جماعة مرجعية قوية قادرة على القيادة
وتحديد ٍ
ً
ً
وتنامي الدور االجتماعي سيولدان مناخا صحيا يطهر البيئة التي لوثتها ماكينات االدعاء والتسويق
للجماعات اإلرهابية كافة .ويجب التنويه هنا لضرورة االتساق مع وسائل اإلعالم التي سيكون لها
ّ
دور هام في ضبط االنفالت البصري
والصوري وتقديم األفكار الجامعة وتحطيم األفكار الهدامة.
وفي هذا السياق تقترح الدراسة إنشاء هيئة مدنية لصيانة األمن الوطني ،وهي هيئة استشارية
مستقلة ذات مخرجات غير ملزمة ،تمدها السلطة التنفيذية بمستلزماتها الفنية واللوجستية،
ومكونة من مختصين وخبراء عدة في مجاالت األمن وعلم االجتماع السيا�سي والتربية ،يتم تعينهم
وفق معايير علمية ومهنية ،ويحدد لها استراتيجية عمل واضحة الغايات ضمن جدول يحدد
األهداف العامة والوقت املتوقع للتوصل لها .تقوم هذه الهيئة باملهام التالية:
 .1االستشارات الفكرية :حيث ينبغي على هذه الهيئة تقديم رؤى كاملة حول قضايا فكرية عدة
مرتبطة بسبل معالجة الظاهرة اإلرهابية ،كاألمن الفكري وأدواته وبرامجه ،وأساليب نشر
الثقافة والوعي ضمن الشباب السوري ،أسباب الغلو ودوافعه وأنواعه ومظاهره ومداخل
معالجته ،دراسات توصيفية للبيئة وأمراضها الناشئة ،طرق إعادة التكوين النف�سي والفكري
ُ
للمتطرف واملغالي ،سبل تطويق منهجية الرغبة في الطاعة مع الجهل.
 .2مقترحات ملعايير قياس نجاعة األداء فيما يتعلق بالوسائل االجتماعية والسياسية واإلعالمية
والفكرية.
 .3بلورة منهجية لتطبيق مفهوم الوسطية وتبيان األدوار املتوقعة على املستوى التربوي
واإلعالمي.
 .4عقد ندوات وحوارات مع الهيئات الدينية والتوصل ملخرجات تقييمية لطبيعة دور الفعاليات
الدينية ومهامها وسبل تحسين أدائها بما ينسجم مع الظرف السيا�سي النا�سئ.
 .5تحديد مستويات العنف والتطرف في الجغرافية السورية وطرق عالجه وذلك عبر أدوات
تستند للواقع السوري.
 .6استشارات استراتيجية تتصل باستراتيجية عمل املؤسسات الرسمية واألهلية واملدنية،
بحيث تقدم مجموعة رؤى متسقة مع الرؤية العامة الستراتيجية هذه املؤسسات وعدم
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تعارض أهدافها العامة للبرنامج الوطني ملكافحة اإلرهاب والتطرف.
 .7إنشاء مركز يقدم تصورات وآليات لعمليات الحوار الفكري ومستلزماته وآلياته وذلك بغية
االستناد إليها في عمليات املعالجة االجتماعية.
 .8بناء قاعدة بيانات ملكافحة اإلرهاب تستقى من إيجابيات بعض تجارب القواعد الدولية في
هذا الصدد (كقاعدة املعرفة للعمليات اإلرهابية أو قاعدة بيانات راند للحوادث اإلرهابية
أو قاعدة هوية وبيئة اإلرهاب ،أو قاعدة بيانات السمات اإلرهابية العاملية...إلخ) ،وينبغي أن
تتسم هذه القاعدة برصد الحوادث اإلرهابية وأنواعها وتوقيتها ويشرف عليها مجموعة خبراء
ومتخصصين.

المبحث الخامس :خطة التغيير واالنتقال إلى قطاع أمني متماسك
إن تعثر العجلة السياسية واستعصاء مسارات جنيف ،دفع العديد من املهتمين بالشأن السوري
إلى طرح مراحل عدة لعملية التغيير تبدأ باملرحلة الراهنة (مرحلة ما قبل االنتقال) ،ومرحلة ما
ً
بعد االتفاق السيا�سي (بداية املرحلة االنتقالية والتي تمتد وفق القرار  2254إلى  18شهرا) ومرحلة
الجمهورية الجديدة (مرحلة ما بعد االنتقال واتمام االستحقاقات الوطنية) ،ويدفع هذا التقسيم
املرحلي إلى التباحث في ترتيبات كل مرحلة.
وألن التغيير األمني املطلوب يحتاج ألن يستهدف مستويات عدة مرتبطة بمنظومة إصالح شاملة،
فإن العامل الزمني في الخطة يجب أن يتمتع باملرونة خاصة مع القضايا االستراتيجية في التغيير
ال سيما املتعلقة بالوظيفة وفلسفة العمل مع ضرورة التنبيه للقيام باإلجراءات الرئيسية للتغيير
منذ بداية العملية االنتقالية ،ولكن هذا ال ينفي الدفع بمجموعة ترتيبات وتدابير لتهيئة املناخ
لالنتقال والتغيير في سورية في مرحلة ما ،سميت بقبل االنتقالية ،ومن هذه التدابير نذكر:
 .1تثبيت وقف إطالق النار في أنحاء البالد ،إلى جانب توفر آلية فعالة للرصد واتخاذ تدابير
عقابية واضحة ضد منتهكيه.
 .2دعم النماذج البديلة "الهدن" أو "تجميد الصراع" وتحسين ظروفها عبر تضمينها الشروط
اإلنسانية وتفعيل مؤسسات اإلدارة املحلية.
 .3مركزة العمل األمني في القطاعات السورية التي تقع تحت سيطرة املعارضة او اإلدارة الذاتية
وتوحيد مرجعياتها القانونية.
 .4تشكيل لجان وطنية لحفظ أرشيف تنظيم الدولة في املناطق التي تتحرر منه.
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 .5بسط السيطرة املركزية على الجماعات شبه العسكرية املوالية للنظام السوري قبل حلها
(أثناء املرحلة االنتقالية) وتوخي الحذر خالل إدماج غير املؤدلج في األجهزة الحالية ،باإلضافة
إلى القيام بإجراءات عودة وحصر امليليشيات املحلية في "مناطقها".
 .6اإلعداد التخاذ تدابير إلخراج املقاتلين األجانب وامليليشيات األجنبية.
 .7االستعداد لتشكيل مجلس عسكري – أمني مشترك لرسم االستراتيجيات العامة في املرحلة
االنتقالية.
 .8دعم مسارات التفاوض التقنية بين األطراف األكاديمية والعلمية املختصة.
 .9قيام املجتمع املدني بإعداد الدراسات والتقارير التوثيقية وكل ما يلزم لدعم عمل اللجان
املختصة بعملية التغيير األمني.
والثابت كنقطة انطالق في عملية التغييرتكمن في إنجازعقد وطني يحدد ٌأبعاد العالقة البينية
كجهاز أمني ومجتمع مع تبيان الحدود والحقوق والواجبات وهو شرط ٌ
الزم لبدء العملية
اإلصالحية ،وفي سبيل ذلك تقترح الدراسة جملة من املسلمات التي ينبغي أن يتضمنها هذا
العقد فيما يتعلق بقضية التغييراألمني ،وهي:
 .1يجب أن تنطلق عملية إعادة البناء من عقيدة أمنية جديدة ،ترتكز إلى حماية أمن الوطن
ً
واملواطن ،بدال من العقيدة السابقة الفاسدة ،التي كانت ترتكز إلى خدمة الحاكم وأعوانه.
ّ
التحزب داخل
 .2الفصل التام لألجهزة األمنية عن تجاذبات السياسة بشكل كامل ،بما يمنع
هذا القطاع ،وأن ُيعنى القطاع األمني بخدمة مصالح الشعب ،وتوفير األمن والسكينة
واألمان لجميع املواطنين السوريين ،ليتمكنوا من ممارسة حرياتهم السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية والدينية ،وفق القانون والدستور مع الحفاظ على النظام العام
واحترام حقوق اإلنسان والدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها.

 .3تحسين طرق تقديم الخدمات األمنية والعدلية ،للمواطن السوري ،وتقديم التدريب
االحترافي وفرض التطور على جميع العاملين في القطاع األمني على أن يشمل هذا التدريب
مجاالت حقوق اإلنسان واملواطنة ،باإلضافة إلى املهارات التقنية والفنية ووضع إطار قانوني
ً
واضح لتحديد اختصاصات األجهزة األمنية وفقا للمعايير واالتفاقات الدولية لحقوق
اإلنسان.
 .4إنشاء أنظمة إدارة ورقابة ومساءلة ّ
فعالة لألجهزة األمنية ،بحيث يحق لتلك الجهات الرقابية
االطالع على الوثائق التي تكشف األداء املنهي والوطني للمؤسسة األمنية ،وفق معايير األداء
املنهي عالي املستوى.
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 .5تعزيز ثقافة أن القطاع األمني هو مكون أسا�سي من مكونات النظام الديمقراطي الجديد
الخادم للمجتمع ومواطنيه ،الحامي لقيم املواطنة والعدالة االجتماعية ،القائم على تطبيق
العدالة االنتقالية وسيادة القانون وتعزيز وتجسيد فكرة املواطنة ،وتلك الثقافة هي نقطة
الفصل الحقيقية بين األنظمة الديمقراطية واألنظمة االستبدادية ،وعند البدء بعملية
البناء ال ّبد من تحسين وسائل الرقابة واملساءلة القانونية واملجتمعية.
 .6تأسيس جهاز معلوماتي كفء ،منوط به حماية األمن الداخلي ،وذلك شريطة أن يواكب
هذا الجهاز متطلبات التحول الديموقراطي ،وأن يخضع ملختلف وسائل الرقابة (تشريعية،
قضائية ،شعبية ،مجتمعية ،ذاتية).
أما األهداف العامة إلعادة هيكلة أجهزة األمن في سورية املستقبل فتكمن في حماية أمن الدولة
واملواطن أو ما يسمى األمن الوطني وليس حماية أشخاص أو جهات معينة على حساب األمن
الوطني لكامل البلد ،وعليه يمكن إجمال أهداف إعادة هيكلة أجهزة األمن بما يلي:
•

حماية الوحدة الوطنية السورية.

•

حماية حدود سورية والعمل على إبقاء سورية موحدة بغض النظر عن شكلها سواء أكان
ً
ً
بسيطا أم مركبا

•

دمج العناصر الفاعلين في الثورة بالدولة وباألجهزة األمنية.

•

الحد من عمليات التسليح وسحب السالح من الفصائل غير املنضوية تحت سلطة الدولة.

•

العمل على تحقيق أمن املنشآت الحكومية والخاصة والحفاظ على مؤسسات الدولة.

•

حماية برامج مكافحة اإلرهاب والتطرف والغلو.

•

حماية وصيانة خطط العدالة االنتقالية ومنع عمليات االنتقام من األقليات وحمايتها.

ولكي تتسق عملية التغيير األمني ينبغي عليها مراعاة الديناميات األمنية الناشئة على امتداد
الجغرافية السورية ،تلك الديناميات التي تتميز ببعدها املحلي وتمكين مواردها البشرية
املحلية ،وتفرض ضرورة توزيع القوة األمنية ما بين املركز والقطاع دون أن يعني هذا منح
القطاع سلطات أمنية غيرمحدودة.
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المطلب األول :األهداف االستراتيجية للقطاع األمني المستقبلي
ً
أوال :توفير األمن واألمان للوطن واملواطن .وذلك عبر مجموعة من اإلجراءات والسياسات التي
تعزز الشروط املوضوعية لتحقيق االستقرار ،نذكر منها:
•

تعزيز النظام العام وسيادة القانون ،وذلك من خالل وضع استراتيجية وطنية للتعامل
مع املهددات األمنية كافة سواء املتعلقة بمحاوالت شبكات النظام القديمة بالسيطرة على
مراكز القوى في الدولة أم على صعيد مواجهة املشاريع العابرة للسورية ،باإلضافة إلى تعزيز
دور املجتمع في عملية البناء واملساندة في فرض النظام وسيادة القانون ،وبناء شراكات
مجتمعية مع القطاع في هذا الشأن.

•

الحد من جرائم أمن الدولة (الخيانة والتجسس ...إلخ) املتأتية من التداخالت الوظيفية
ألجهزة األمن ونقص التشريعات والقوانين وضعف اإلمكانيات املادية واللوجستية
والتسليحية ملكافحة جرائم ضد أمن الوطن ،األمر الذي يوجب ضرورة فصل السلطات
وتدعيم وصيانة بنك املعلومات األمنية ،وتعزيز دور وحدات الرقابة والشكاوى وبناء القدرات
عبر برامج التدريب والتأهيل ،واملواجهة الحازمة للجرائم التي تستهدف األموال واملمتلكات
العامة.

•

الحد من الظواهر املشرعنة للواسطة واملحسوبية عبر إنماء االتجاهات املعززة للوالء
الوطني ومحاصرة الوالء العشائري والجغرافي والحزبي والعقدي ،وتوضيح اللوائح واألنظمة
والتعليمات التي تنظم العالقة الداخلية في الجهاز األمني ،مع ضرورة األخذ بالحسبان تطوير
إدماج النوع االجتماعي في السياسات والخطط واملوازنات ،باإلضافة إلى ضرورة االعتماد على
نظم التقييم والتحليل وتطوير مناهج الرصد املبكر ،ونظام الشكاوى.

•

تعزيزمبادئ ومفاهيم القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان في عمل قطاع األمن ،من
خالل برامج التثقيف والتدريب ،وتبني دليل عمل أمني يوضح السلوكيات وضرورة اتساقها
مع حزمة القوانين املرافقة لعمليات اإلصالح ،والعمل على تطوير منظومة السلوك فيما
يتعلق بحقوق اإلنسان داخل املؤسسة األمنية بالتعاون مع الشركاء املعنيين ،وتعزيز ما بين
مؤسسات قطاع األمن ومنظمات املجتمع املدني ،وبناء قدرات العالقات العامة واإلعالم.

•

تعزيز السياسات العامة املرتبطة بالقيم األساسية في قطاع األمن ،والتي يجب أن تراعي
معايير عدة تزيد من نسقية الحركة األمنية واقترابها من تحقيق أهدافها العامة ،وال سيما
االنسجام مع قيم وتطلعات املجتمع السوري ،وصيانة الهوية الوطنية الجديدة ،وحماية
الدستور ،ومراعاة حق املمارسة العقدية ...إلخ.
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ً
ثانيا :تطويروتنظيم وبناء قدرات قطاع األمن ومؤسساته ،وذلك لالرتقاء بالعمل األمني واتساقه
مع ضرورات التعامل مع إشكاالت املرحلة االنتقالية وذلك عبر ما يلي:
•

تعزيز املأسسة في قطاع األمن ومؤسساته على أسس الحكم الرشيد ،وتقديم الخدمات
بكفاءة وفاعلية وعادلة.

•

تكامل األطر القانونية والتشريعية الناظمة للعمل األمني وإلغاء آليات الندب كافة،
وإصدار قوانين التجنيد والتشغيل وفق معايير وشروط تتعلق بالكفاءة والسالمة الجسدية.

•

مراجعة األنظمة القائمة وإصالحها سواء بنسف كل األمور املتعلقة بغياب املعايير القابلة
للقياس ،أم عبر تطوير أنظمة تقييم األداء ونظام التعيين والترقي.

•

استراتيجية منهجية واحدة للتدريب والعمل على اإلشراف عليها من قبل مدربين متخصصين
بالشأن األمني.

•

بلورة آلية موحدة لالتصال املعلوماتي بين مؤسسات األمن ،ورفدها باملستلزمات
اللوجستية كافة.
ً
تقييم البنى التحتية وإلغاء املختل وظيفيا ،وإنشاء هيئات ولجان ترفع مستوى األداء
األمني .وتراعي متطلباته.

•

إيجاد أنظمة إدارة مالية ،والسعي الدائم لتالفي آثار وتداعيات محدودية املوارد وذلك
عبر خطة عمل تحدد األولويات العامة ،وتعزز أساليب التخطيط والتنسيق ،وتعيد توزيع
وتنظيم املوارد املادية املتاحة ،وتوحد قنوات الدعم.

•

بناء القدرات املالية لقطاع األمن بشكل ينسجم مع النظام املالي املعمول به في وزارة
الداخلية.

•

مأسسة العالقة بين قطاعي األمن والعدل وتوضيح الصالحيات واألدوار (بين القطاعين).

•

عقد بروتوكول ينظم العالقة بين النيابة العامة العسكرية واملدنية.

•

إشراف األجهزة القضائية على مراكز االعتقال والتأهيل كافة.

•

ً
ثالثا :تعزيز التكامل بين قطاعي األمن والعدل ،وهي من إحدى أهم عوامل نجاح العمل األمني
والتي تحد من سلطاته غير القانونية واإللغائية وتحد من تغول وتسلط هذه األجهزة في السياسات
ً
املجتمعية ،شريطة أن تخضع أيضا املؤسسات العدلية والقضائية لسلسلة إجراءات إصالحية
وتطويرية تخرجها من أسرها من فلك النظام وشبكاته ،وأهم اإلجراءات في هذا الصدد هي:
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•

دليل إجراءات خاص بتنظيم التنسيق مع النيابة العامة املدنية فيما يتعلق بتمثيلها
للمؤسسة األمنية أمام القضاء.

•

مراجعة مذكرات التفاهم املوجودة بين كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية فيما يتعلق
بعمل الشرطة القضائية.

•

إصدار قانون خاص بالقضاء العسكري صادر عن السلطة التشريعية ،وإيجاد إطار قانوني
لعمل املختبرات الجنائية ،وتعديل قوانين الشرطة وقوى األمن الداخلي والئحته التنفيذية.

•

تشكيل لجان تختص في التحقيق واملساءلة فيما يتعلق بقضايا انتهاك حقوق اإلنسان
وتحديد املسؤولين وعرضهم على املحكمة.

•

إصالح أسلوب وآليات القيادة في القوات الوطنية املسلحة ،وإيجاد آليات دمج سلسة لعناصر
ً
الجيش السوري الحر فيها ،وذلك عن طريق تمكينها بعد تأهيلها محليا لتقوم بمهام الشرطة
ً
وضبط األمن املحلي وتتبع إداريا لألجهزة املركزية املختصة ،ومن خالل إعادة تشكيل القوات
الوطنية املسلحة األمر الذي يتطلب رفدها بقطاعات عسكرية.

•

بناء الثقة بين القيادات السياسية للجماعات املعارضة وبين الجيش السوري الحر من خالل
التواصل املستمر ،والدفع باتجاه مبادرة تهدف إلى تطوير القيادة واإلدارة بين الجماعات
َّ
املعارضة ،وضمان التزام هذه املجموعات بمبادئ حقوق اإلنسان.
املسلحة ِ
إنشاء لجنة رقابية للتحضير لعملية إصالح القطاع األمني وإدارتها خالل املرحلة االنتقالية.
ويمكن أن تتشكل هذه اللجنة من مدنيين معارضين وأعضاء في الجيش السوري الحر ،وأن
يتم توسيعها بأعضاء موثوقين في الشرطة والقوات املسلحة .وممارسة عمليات التدقيق
وفق املعايير الدولية في سلوك كوادر املجموعات املسلحة املعارضة ،وتحديد مرتكبي أي
انتهاكات ومحاسبتهم.

ً
رابعا :مواجهة األخطار واملهددات املرشحة في املشهد السوري ،األمر الذي يتطلب سلسلة من
اإلجراءات والسياسيات ،لعل أهمها:

•

•

ضبط األسلحة وتأمينها ،وذلك عبر حماية مخازن األسلحة التقليدية وجمع األسلحة الثقيلة
واملتوسطة كافة ،وحماية مخازن األسلحة املوجودة في املباني التي يتحكم بها حزب البعث
واألحزاب السياسية الحليفة له ،باإلضافة إلى املنظمات الشعبية.
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المطلب الثاني:مستويات التغيير ومراحله
يبين الرسم التوضيحي املجاور املستويات
واملراحل واإلجراءات املطلوبة إلعادة
الهيكلة ،والتي تستند إلى مبادئ التغيير
واالنتقال السلس واملتماسك خشية
تداعيات التغيير املفاجئ وما تحمله من
ارتدادات محتملة ،وتضمن عودة هذه
األجهزة إلى اإلطار الوطني وتكاملها مع
مؤسسات الدولة ،هذه اإلجراءات التي
ً
تأتي انعكاسا لسلسلة تفاهمات سياسية
تدلل على اإلرادة الحقيقية للتغيير
واالنتقال السيا�سي ،وتخلو من أية
حسابات تنافسية أو استحواذية سلطوية.
املرحلة األولى :استصدارمجموعة من التشريعات واملراسيم املتعلقة في إعادة الهيكلة وتشمل
ما يلي:
ً
ً
• قرار تشكيل (جهاز األمن الوطني العام) إذ ينبغي أن يكون موسعا ،ومؤلفا من رئيس
ً
ً
ً
ً
الجمهورية رئيسا ،رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس ،رئيس مجلس الشعب عضوا دائما،
ً
ً
ً
ً
ً
ً
وزير الدفاع عضوا دائما ،وزير الداخلية عضوا دائما ،وزير العدل عضوا دائما ،رئيس هيئة
ً
ً
ً
ً
املخابرات الخارجية عضوا دائما ،رئيس هيئة املخابرات الداخلية عضوا دائما ،رئيس أركان
ً
ً
ً
ً
هيئة املخابرات الخارجية عضوا دائما ،رئيس أركان هيئة املخابرات الداخلية عضوا دائما،
وزراء املالية-الصحة-التربية والتعليم وباقي الوزراء ،أعضاء يستدعون عند الحاجة ،وعند
طرح مواضيع تتعلق بوزاراتهم .إذ إن توسيع هذا املجلس بضم كل هؤالء األعضاء يتما�سى مع
مفهوم األمن الوطني العام والدولة املدنية واحتياجاتها ،فحق البقاء لم يعد الغذاء فقط ،بل
تنوعت الحاجات وتعددت االحتياجات.
ً
ً
• دمج شعبة األمن السيا�سي وإدارة املخابرات العامة (أمن الدولة) وربطهم إداريا وتنفيذيا
بمكتب األمن القومي ضمن مسمى جديد (جهاز األمن الوطني العام) ،يعين رئيس هذا الجهاز
بموجب مرسوم رئا�سي ،ويعمل كجهاز معلوماتي يقوم بجمع وتحليل املعلومات األمنية
الداخلية والخارجية ويناط به حماية األمن الداخلي والخارجي للدولة ،وينبثق عنه جهازا
مخابرات مستقالن :املخابرات املضادة واملخابرات الخارجية.
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•

دمج إدارة املخابرات الجوية إلى إدارة املخابرات العسكرية واعتبارهما من منظومة
ً
االستخبارات العسكرية على اعتبار القوى الجوية جزءا من منظومة الجيش والقوات
املسلحة على أن يتبع هذا الجهاز إلى رئاسة أركان الجيش بشكل مباشر ،تكون مهمة هذا
الجهاز جمع وتحليل املعلومات العسكرية والعملياتية الخاصة بالجيش وحماية الجيش
من أي عمليات تجسس أو خروقات أجنبية ،ويحذر تدخله بالشؤون املدنية ،وفي حال
ً
ً
ً
ورود أي معلومات إليه تحمل طابعا استخباراتيا وأمنيا تتعلق بمدني يتم إحالتها إلى جهاز
االستخبارات الداخلي أو إلى الشرطة أو القضاء حسب الحالة ،وعلى أن يكون رئيس هذا
الجهاز يتبع رئيس األركان ،وينبثق عنه قسم أو فرع يتولى أمور املطارات العسكرية ويتبع
رئيس جهاز االستخبارات العسكرية.

•

تفكيك وظائف الشبكات األمنية والعسكرية وإعادة توجيه بوصلتها ضمن خطط املؤسسة
العسكرية وتوجهاتها .وإنهاء وتفكيك وظائف وبنى املؤسسات واألجساد األمنية الرديفة.

•

إلغاء القوانين واملراسيم املذكورة بمطلب (األجهزة األمنية وضرورة اإلصالح القانوني
والدستوري) :والتي أهمها إلغاء املحاكم االستثنائية وحصر العمل القضائي بالقضاء املدني
في البت بالجرائم األمنية .وإعادة النظر في القضاء العسكري وآليات عمله وحدود سلطاته
وإلغاء العمل بقوانين الطوارئ والقوانين املشابهة والقوانين غير املنشورة فيما يتعلق
بالتوقيف واملحاكمات .ناهيك عن تحديث التشريعات القانونية التي تحدد الجرائم الواقعة
على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتي تقع ضمن صالحيات األجهزة األمنية ،وإخضاع عمل
الجهاز األمني للرقابة البرملانية من حيث الصالحيات والعمل.

املرحلة الثانية :البدء املنظم في عملية إصالح البنية الداخلية ،وتشمل البدء بـ:
•

إحالة العناصر املتورطين في ارتكاب جرائم الحرب والتعذيب وانتهاكات حقوق اإلنسان إلى
القضاء والبدء ببرامج التأهيل السلوكي والوظيفي.

•

إعادة التوازن للتركيبة الوظيفية والعضوية في أجهزة األمن السورية والبدء بتصدير قوانين
عمل وتوظيف عامة وفق شروط صحية ونفسية وثقافية فقط دون األخذ بمعاير الطائفية،
وإنهاء العمل بقوانين الندب.

•

دمج العناصر التي لم تتورط في جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق اإلنسان في األجهزة الجديدة
بعد التثبت من قدرتها على االندماج والعمل وأهليتها للمشاركة في عملية التحول السيا�سي.

•

تطوير البنية اإلدارية والفنية لألجهزة األمنية مع األخذ بعين االعتبار التعديالت الهيكلية التي
سيتم إجراؤها بحيث تتمكن هذه األجهزة من االنطالق بشكل سريع ألداء مهامها املطلوبة.
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•

الحفاظ على وثائق ومحفوظات األجهزة األمنية وإتاحة االطالع على أرشيف املعلومات
لديها وفق قانون خاص ينظم عمليات النفاذ بما ال يؤثر على سالمة الدولة وبنية املجتمع
واملقصود باملعلومات هنا ،معلومات هيئات الدولة والهيئات الخاصة ،ولقد ثبت بالدليل
القاطع أن نقص املعلومات املتاحة للجمهور يؤدي إلى تف�سي الفساد ،وإلى إساءة استخدام
السلطة السياسية لصالحياتها.

•

التخلص من العناصر الفاسدة في األجهزة األمنية حتى ولو لم تتورط في العنف أو انتهاكات
حقوق اإلنسان.

•

السعي الستعادة الثقة بين أجهزة األمن واملواطنين بحيث يمكن إنشاء عالقة تشاركية بينهما
وتغيير الصورة النمطية التي يحملها املواطن السوري عن أجهزة األمن بأنها وسيلة قمع
وتسلط في يد النظام الحاكم.

•

العمل على دمج العناصر الثورية في املؤسسات األمنية والعسكرية وخاصة العناصر ذات
التأثير والسمعة الحسنة في وسطها االجتماعي وإذا فشلت هذه العمليات فمن املحتمل أن
تفشل عملية التحول الديمقراطي ّ
برمتها.

•

االستفادة من أبنية األجهزة األمنية وكل ما تحتويه من معلومات وأرشيف والحفاظ عليه
للمساعدة في العمل األمني أو كشف الوثائق التي تدين النظام وأزالمه أمام املحاكم الدولية.

•

االستفادة من اإلمكانيات املادية التي لم تتأثر باألعمال الحربية مثل األجهزة الفنية وأجهزة
االتصال واألجهزة االستخبارية والعمل على تطويرها واستخدامها في اتجاهها الصحيح.

•

االستفادة ممن عمل في الثورة في مجال العمل األمني أو جمع املعلومات وتوظيفهم في بناء
الجهاز األمني الجديد وتطوير قدراتهم األمنية بإخضاعهم لدورات خاصة حسب االختصاص.

املرحلة الثالثة :بناء باقي مكونات القطاع ،والتأسيس لحاالت تكامل بين القطاعين األمني
واملدني
ضمانات دستورية وقانونية تحدد فيها وظائف األجهزة األمنية واختصاصاتها ومراقبتها
ومسؤولياتها ،وذلك كما وردت في فقرة اإلصالح القانوني والدستوري.
•

تخصيص جلسات برملانية ملناقشة الخطة واملوازنة األمنية.

•

تشكيل لجنة برملانية تعنى بالرقابة واإلشراف على األجهزة األمنية.

•

تشكيل مجلس األمن الوطني العام وفق آلية التشكيل املقترحة في فقرة اإلصالح القانوني
والدستوري.
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•

تحصين جهاز األمن العام عبر تدعيمه باستراتيجية إعالمية تعلي من معيار وقيمة األمن.

•

عقد حوارات مدنية – أمنية منتظمة ملناقشة سبل وتعزيز األمن املجتمعي.

•

الدفع باتجاه تأسيس مراكز أبحاث أمنية تخصصية ،تقدم مخرجات بحثية تعزز التكامل
بين مكونات القطاع األمني.

•

قوننة عمليات التدخل السريع ،عبر التعريف الواضح ملفهوم املهددات األمنية الوطنية
وقواعد السلم األهلي.
ً
ً
فتح أكاديميات أمنية لتخريج الكوادر البشرية ضباطا وصف ضباط وأفرادا.

•

وفي هذا السياق فإن األطراف الفاعلة في القطاع األمني يمكن توضيحها باألشكال التالية:
ما املقصود بالقطاع األمني

أهم الفاعلين ضمن مستويات القطاع االمني
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المطلب الثالث :التصور العام لمقترح «جهاز األمن الوطني العام»
مما سبق ذكره بعد إعادة هيكلة األجهزة األمنية سينتج لدينا جهازا أمن ،األول :جهازاستخبارات
ً
عسكرية ،يتبع كليا لوزارة الدفاع ويختص بأمن الجيش الوطني على مختلف تسمياته وتشكيالته
ليس له عالقة باملدنيين ،والثاني هو جهاز األمن الوطني العام ،يتبع لرئاسة الجمهورية يهتم
بتحقق األمن واالستقرار الداخلي ،وصيانة الهوية الوطنية والحفاظ على السلم األهلي .تقوم
حدود التعاون بين هذين الجهازين على مبدأ «تبادل املعلومات» ٌ
كل حسب اختصاصه ،والتضافر
لحماية الدولة من الداخل والخارج وصون سيادتها.
يهتم جهازاألمن الوطني العام بالعمل على حماية أمن البلد من الداخل وحماية مؤسسات الدولة
ومنع االختراق وتسريب املعلومات وكشف التجسس واملساهمة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة من
تربية وإعالم واقتصاد في خدمة املشروع الوطني وصيانة وحدة املجتمع والوطن ،ويتضمن هيئتين،
األولى هيئة املخابرات املحلية ،واألخرى هيئة املخابرات الخارجية ،كما هو موضح بالشكل أدناه:
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ً
أوال :هيئة املخابرات املحلية

تشمل هيئة املخابرات املحلية أنشطة مخابراتية وأخرى ّ
عملياتية ،ويرتكز النشاط املخابراتي على
اإلجراءات التالية:
•

اإلجراءات اإلدارية :وهي متابعة تنفيذ األوامر واإلجراءات املتعلقة بتتبع الخطط األمنية
وحماية األسرار ومنع االختراق وتسريب املعلومات.

•

اإلجراءات القانونية :وهي اإلجراءات التي تضمن حماية القانون باإلضافة إلى تقديم مقترحات
ومشاريع قوانين تساعد على تسهيل وتطوير العمل األمني.
ً
اإلجراءات العسكرية :إذا اكتشفت املخابرات املضادة أعماال تخريبية في منطقة معينة
أو عمليات تهدد أمن البلد ،فإن املخابرات املضادة تستعمل قوات عسكرية ملواجهة هذه
األنشطة مثل محاصرة مكان ما أو مداهمته (وحدة مهام خاصة).

•

أما النشاط العملياتي فيهتم بأمور جمع املعلومات وإدارة املصادر ،وتعد من أهم أهدافه
حماية أمن وأسرار الدولة وتفاعالتها السياسية واالقتصادية واألمنية ،وتوفير أمن الحدود للدولة
ومراقبة حركة الدخول والخروج ،وحماية الحركة السياسية الوطنية سواء السلطة أم باقي
الفعاليات السياسية املحلية .وكشف النشاط التخريبي والتصدي له ،باإلضافة إلى توفير األمن
للمواقع الهامة واألهداف الحيوية (العسكرية ،املدنية ،الوزارات ،محطات كهربائية ،مصانع...
إلخ) .ويقسم النشاط العملياتي إلى:
•

إدارة نشاط العمالء واملصادر :مهمتها عمليات التجنيد والتوجيه وتدريب العمالء واملصادر
ومتابعة نشاطاتهم.

•

القسم الفني :ويعنى بإدارة املصادر الفنية واإللكترونية لجمع املعلومات باإلضافة إلى الدعم
الفني لعمليات املخابرات املضادة وعمليات األرشفة اإللكترونية.

•

قسم التحليل املعلوماتي :يعنى بعمليات تحليل وتقييم املعلومات باإلضافة إلى عمليات
التوجيه واستثمار املعلومات.

•

قسم العمليات امليدانية :مثل املراقبة والحماية واالتصال ،وتنفيذ عمليات خاصة في
االقتحامات واالعتقاالت بناء على مذكرات قضائية.

•

قسم مكافحة اإلرهاب :مختص بجمع املعلومات عن األنشطة والحركات اإلرهابية والتخريبية
والتصدي لها.
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•

قسم مكافحة الجاسوسية :منع عمليات تسريب املعلومات واختراق مؤسسات الدولة
للحفاظ على األمن الوطني.

•

قسم الشؤون اإلدارية واإلمداد ،يتبع له مكاتب التنفيذ واملتابعة وتقييم األداء وبرامج
التطوير والتأهيل.

ً
ثانيا :هيئة املخابرات الخارجية

ومهمتها حماية وصيانة مصالح البلد في الخارج وإدارة املحطات االستخباراتية الخارجية ،وتتألف
من األقسام التالية:
•

قسم املعلومات :مهمته جمع وتحليل املعلومات التي تطلبها القيادة السياسية باإلضافة إلى
توجيه العناصر ووضع الخطط واملهام وفق متطلبات ورؤى االستراتيجية األمنية العامة.

•

قسم املحطات الخارجية :مهمته توجيه املحطات بالخطط واألوامر وتتبع التنفيذ ومراقبته.

•

قسم العمليات الخارجية :مراقبة مجموعة أو حركة إرهابية أو تخريبية قد يمتد عملها إلى
الداخل ،أو تضر بمصالح القطر في الخارج.

•

قسم االستخبارات العملياتية :مهمتها جمع واستثمار املعلومات وتوجيهها وتدريب ضباط
االستخبارات.

•

القسم الفني :مهمته الدعم اللوجستي الفني للعمليات الخارجية وحماية املحطات
ومؤسسات الدولة في الخارج من االختراق وعمليات التنصت أو التهديد اإللكتروني.

•

قسم اإلمداد والدعم اللوجستي.

162

التغيير األمني في سورية

مركز عمران للدراسات االستراتيجية

163

التغيير األمني في سورية

مركز عمران للدراسات االستراتيجية

خاتمة
يرتبط استقرار الدولة السورية في مراحل االنتقال وما بعده بمدى تحقيق عملية التغيير األمني
ألهدافها املرتبطة بتهيئة بيئة محلية آمنة ال تتعارض مع معادالت األمن اإلقليمي ،وبالوصول إلى
قطاع أمني فعال قادر على التصدي للمهددات األمنية املتعددة وعلى رأسها اإلرهاب ،إذ تضمن
هذه العملية أن تكون العملية االنتقالية عملية ناجحة وتؤسس للوصول إلى دولة املؤسسات
ً
والقانون .لذا ُيعد التباحث الوطني في سبل وآليات وأشكال االنتقال بعيدا عن تجاذبات السياسية
ً
وأكثر التصاقا باملهددات األمنية املتعلقة بالوطن واملواطن ،خطوة وطنية بالغة الضرورة،
بحيث تعمل على مراعاة الشروط املحلياتية خاصة فيما يتعلق باحتماالت االنهيار التام للدولة،
واستراتيجية الخروج من الفشل الدولتي ،باإلضافة إلى استيعابها ملتطلبات األمن اإلقليمي ،عبر
إعالء أهداف وأولويات ترسيخ االستقرار املحلي واإلقليمي ،وتعزيز سبل التعاون والتنسيق
سواء مع املكون املدني أم األجهزة املعنية في دول الجوار .وذلك ألن عملية التغيير األمني عملية
فيها العديد من العقبات الداخلية والخارجية ،وتحديد فرص نجاحها أو فشلها واملدى الزمني
ً
املطلوب لها قد بات رهنا للتوافقات اإلقليمية والدولية وما سينتج عنها من صيغة للحل تر�سي
األطراف املحلية املنخرطة بالصراع ،وبخاصة موضوع بقاء النظام أو اإلطاحة به وما سترتب عليه
من آليات لتطبيق العدالة االنتقالية واملحاسبة ،وهي املقدمة الضرورية لنجاح عمليات سحب
السالح والتسريح وإعادة الدمج للمقاتلين ،ومن ثم استكمال هيكلة األجهزة األمنية ،وذلك لخلق
بيئة آمنة تتيح إطالق عملية إعادة اإلعمار والتحول الديمقراطي في سورية.
ترتبط إعادة بناء املؤسسات الحكومية وإعادة هيكلة القطاع األمني ،وجود استراتيجية مقنعة
ً
ً
للتنمية االقتصادية ،وخطط متجهة من القاعدة إلى القمة ،وهو أمر يتطلب جهدا وأدوارا واضحة
للمجتمع املدني ،والذي يمكنه توفير األسس الالزمة للوصول إلى إجماع اجتماعي يبث روح االتفاق
على السالم ،فمن األهمية بمكان تكامل دور القطاع األمني مع دور منظمات املجتمع املدني وبخاصة
في مجال التثقيف السلمي ونشر قيم الديمقراطية ،والتوعية بأهمية عملية إعادة هيكلة القطاع
األمني وبناء مؤسسات أمنية على أسس ديمقراطية لحماية املواطنين ،وتغيير الصورة الذهنية
السابقة لتلك املؤسسات لدى املواطنين ،وذلك بهدف خلق إجماع شعبي حول عملية اإلصالح
السيا�سي واألمني ،وهي مواضيع ال يمكن للمواطنين أن يتقبلوها في ظل غياب مجتمع مدني يعمل
بشكل جيد .
ً
عموما لالنتقال من حالة «االنتفاخ السرطاني» لألجهزة الحالية والوصول إلى قطاع أمني وطني
متماسك عبر عملية تغيير سلسة ،يجب اتخاذ جملة من اإلجراءات املدنية والعسكرية واألمنية
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والبرامج والسياسات التي تضمن أن تكون حركية وبوصلة هذا التغير متسقة مع ضرورات االرتباط
العضوي بحركية اإلصالح العام واتجاهاته الوطنية وعلى املستويات كافة.
ً
ومما ال شك فيه أن أسئلة التغيير األمني (منهجا ووظيفة ُوبنية) من أهم األسئلة التي تنتظر
ُ
إجابات موضوعية تراعي الظروف الناشئة وجملة املتغيرات املتسارعة التي عصفت بالجغرافية
السورية ،كما أن العملية بحد ذاتها هي عملية معقدة لن تصلح معها – وفق الواقع السوري
املغيبة لطبيعة وأهمية األمن الوطني من
الخاص – نظريات اإلصالح الجاهزة أو األطروحات ِ
ً
ً
جهة ،أو املتجاوزة لضرورات التماسك وعدم االنهيار من جهة ثانية ،وتتطلب تلك جهدا وطنيا
ً
ً
احترافيا متسقا مع متطلبات البنية األمنية املحلية واإلقليمية والدولية ،والساعية لبناء قطاع
أمني متماسك.
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اللجان األمنية في المناطق
والمحافظات السورية

ّ
ّ
تم إحداث لجان أمنية في املحافظات ّ
تولي حافظ األسد الحكم في سورية ّ
وتم
من املعروف أنه منذ
ّ
ّ
تتولى هذه اللجان ّ
األمنية
إحداث لجان أمنية مصغرة في كل منطقة ضمن املحافظة نفسها حيث
مناقشة الوضع األمني في املحافظة أو املنطقة بشكل عام ومعالجة كل ما هو طارئ من حاالت
أمنية ّ
وحتى اإلدارية واالجتماعية واالحتفاالت واملسيرات وكيفية املحافظة على أمن االنتخابات
ً
بمختلف أنواعها وما يرد من تعليمات وأوامر من مكتب األمن الوطني وتنفيذ ما يرد أحيانا من
طلبات من األجهزة األمنية املركزية بدمشق التي تتطلب العمل املشترك ما بين كل األجهزة األمنية
فيتم عرضها على اللجنة األمنية على مستوى املحافظة لتقاسم العمل بخصوصها وكانت هذه
ً
االجتماعات تعقد كل شهر أو كل  15يوما حسب املحافظة واألمور الطارئة فيها كما كانت هذه
اللجان األمنية قبل بدء الثورة السورية تتشكل من:
في املنطقة:
y
y
y
y
y
y

ً
أمين شعبة حزب البعث العربي االشتراكي في املنطقة – رئيسا للجنة األمنية.
مدير املنطقة.
رئيس قسم األمن السيا�سي.
رئيس قسم األمن العسكري.
رئيس قسم املخابرات الجوية.
رئيس قسم املخابرات العامة.

أو من ينوب عن رؤساء هذه األقسام في حال عدم وجود قسم لهذه األجهزة األمنية في املنطقة ممن
يتم انتدابهم من الفرع األمني الذي تتبع هذه املنطقة له لحضور هذه االجتماعات.
في املحافظة:
y
y
y

ً
أمين فرع حزب البعث العربي االشتراكي في املحافظة – رئيسا للجنة األمنية.
املحافظ.
قائد شرطة املحافظة.
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 yرئيس فرع املخابرات العسكرية.
 yرئيس فرع املخابرات العامة.
 yرئيس فرع األمن السيا�سي.
 yرئيس فرع أو قسم املخابرات الجوية.
()214
 yقائد املنطقة العسكرية إن كان عمله بنفس املحافظة أو من ينوب عنهم من الرتب العليا .
 yرئيس فرع الشرطة العسكرية في املحافظة.
ً
ويمكن للجنة األمنية في املناطق واملحافظات استدعاء من تراه ضروريا من باقي الدوائر الحكومية
للسؤال واالستفسار عن موضوع ّ
محدد فيما يخص دائرته أو مؤسسته دون حضوره كامل

الجلسة ،ويقوم كل عضو في اللجنة برفع نتائج هذه االجتماعات وما ينتج عنها إلى الجهة املسؤولة
عنه في املحافظة ،فرئيس اللجنة األمنية في املنطقة يرفع صورة عن محضر االجتماعات إلى أمين
ً
فرع الحزب في املحافظة ّأما باقي رؤساء األقسام فيرفعون صورة عن املحضر كال إلى رئيس فرعه
وإذا كان قد صدر أي قرار يستحق املعالجة بشكل أوسع وأعمق يتم تناوله في اجتماع اللجنة األمنية
على مستوى املحافظة ليتم البت فيه ّأما باقي القرارات العادية فيتم تنفيذها من قبل مسؤولي
املنطقة الحزبيين أو الشرطة أو األمنّ ،أما اجتماعات اللجنة األمنية على مستوى املحافظة فيرفع
كل عضو من أعضاء اللجنة نتائج االجتماعات إلى الجهة أو املؤسسة التي ينتمي إليها.
ّأما في فترة الثورة السورية فقد ّ
تم تشكيل خلية األزمة املركزية بدمشق واملؤلفة من( :العماد
ً
حسن تركماني – رئيسا ،اللواء آصف شوكت  -نائب رئيس هيئة األركان عضو ،اللواء محمد
الشعار  -وزير الداخلية عضو ،العماد داوود راجحة  -وزير الدفاع عضو ،اللواء هشام بختيار –
رئيس مكتب األمن الوطني).
ّ
كما ّ
تم تكليف قادة عسكريين كبار لتولي مهام رؤساء اللجان األمنية في املحافظات وأصبح أمين
ً
ً
فرع حزب البعث العربي االشتراكي عضوا في اللجنة األمنية واختلف عمل هذه اللجنة جذريا حيث
ّ
تخصص عملها في كيفية قمع املظاهرات وإلقاء القبض على املطلوبين واملشاركين في
أصبحت
ّ
النشاط الثوري وإعداد قوائم بالناشطين واملوظفين ورجال الدين والطالب وكافة شرائح املجتمع

ّ
) (214وهنا يقت�سي التنويه بالنسبة لقائد املنطقة العسكرية فمن املعروف أنه يوجد قادة عسكريين للمنطقة الجنوبية والشمالية والشرقية والوسطى
ً
ً
والساحلية ّ
يسمى مثال (قائد املنطقة الشرقية) وغالبا ما تكون أعمالهم إدارية مكتبية إعالمية للجهات األعلى وتدريبية ويمكن تفسير ذلك بما يلي:
ّ
قائد املنطقة العسكرية الجنوبية :ويتبع له محافظات درعا والسويداء والقنيطرة ومقره درعا.
قائد املنطقة العسكرية بدمشق :ويتبع له محافظتي دمشق وريفها ّ
ومقره دمشق.
قائد املنطقة العسكرية الساحلية :ويتبع له محافظات طرطوس والالذقية ّ
ومقره الالذقية.
قائد املنطقة العسكرية الوسطى :ويتبع له محافظات حماه وحمص ّ
ومقره حمص.
قائد املنطقة العسكرية الشمالية :ويتبع له محافظات حلب وإدلب ّ
ومقره حلب.
قائد املنطقة العسكرية الشرقية :ويتبع له محافظات دير الزور والحسكة ّ
ومقره دير الزور.
ّ
وإن قادة هذه املناطق العسكرية يحضرون اجتماعات اللجان األمنية في املحافظات إذا كان مقر عمله في املحافظة التي يعقد فيها االجتماع ويمكن
أن يرسل من ينوب عنه إلى املحافظات التي تتبع له وال يكون ّ
مقره فيها.
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املشاركين في النشاط الثوري وتقييم موظفي الدولة املوالين واملعارضين ليتم إنهاء خدمة املعارضين
واتخاذ اإلجراءات الالزمة ّ
بحقهم والقيام بالعمليات العسكرية الستعادة املناطق التي سيطرت
ّ
عليها فصائل املعارضة املسلحة والعمل على إنهاء كل ما له عالقة بالثورة السورية وتقسيم العمل
بين الجهات الرسمية واألمنية للقيام بذلك كما أخذ يشارك في هذه االجتماعات القادة العسكريين
ّ
املتواجدين في املحافظات لقمع انتفاضة الشعب السوري باعتبار أنه من الضروري التنسيق معهم
ّ
ّ
فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام وقد تكثفت هذه االجتماعات لتصبح
ّ
شبه ّ
يومية وكانت ترسل كل جهة مشاركة في هذه االجتماعات ما تمخض عنه االجتماع إلى الجهة
ّ
الرسمية التي يتبع لها جميع املشاركين كما كانت خلية األزمة تتلقى تقارير ّ
يومية من املحافظات
ّ
عن كل ما يتعلق بالثورة السورية والحراك الثوري والعمليات العسكرية لقوات النظام لتبدي
ًّ
جليا مدى التداخل والتشابك
مالحظاتها عليها وتصدر أوامر وتعليمات جديدة .ومن هنا يظهر
األمني بالعسكري باإلداري بالحزبي خالل فترة الثورة السورية وكل ذلك بغية إيجاد الحلول
والوسائل واآلليات املناسبة لقمع الثورة السورية .وبعد مقتل عدد من أعضاء خلية األزمة
املركزية بدمشق عام  2012واستالم اللواء علي مملوك ملنصب رئيس مكتب األمن الوطني فقد ّ
تم
ً
تقليص صالحيات خلية األزمة املركزية نظرا لهيمنة اللواء علي مملوك على األجهزة األمنية.
ّ
ّ
األمنية في املحافظات واملناطق قبل الثورة:
صالحيات اللجان
ّ
األمنية فيما يخص وضع األحزاب التي
 .1مناقشة الوضع األمني في املحافظة ومعالجة الثغرات
يطلق عليها األحزاب الصديقة وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية واألحزاب املعارضة واألحزاب
املعادية ونشاط هذه األحزاب واإلجراءات الواجب القيام بها حيالها باإلضافة ملعالجة أوضاع
مديرية األوقاف في املحافظة ورجال الدين وخطب الجمعة والتوجهات اإلسالمية املختلفة
ّ
إن وجدت وتقاسم العمل فيما يتعلق بالظواهر والحاالت التي تقت�سي معالجتها ما بين
األجهزة األمنية أو الحزبية أو اإلدارية.
 .2مناقشة وضع مدراء الدوائر الحكومية في املحافظة ومدى قيامهم بعملهم واتجاهاتهم
الدينية.
 .3تنفيذ األوامر الصادرة عن مكتب األمن الوطني والقيادة القطرية للحزب فيما يخص
املحافظة.
ّ
يتعلق بالحاالت التي ّ
يتوجب
 .4عرض كل جهاز أمني ما يرده من رئاسة الجهاز الذي يتبع له فيما
عرضها على اللجنة األمنية.
 .5توزيع االختصاصات واملهام في حيال قيام فعاليات مثل املسيرات واالنتخابات لتأمين الحماية
األمنية لهذه الفعاليات.
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 .6مناقشة األوضاع االجتماعية والعشائرية في املحافظة واملشاجرات الجماعية وكل ما يخل
باألمن.
 .7املشاركة في تقييم مرشحي مجلس الشعب ومجالس املحافظة واملدن ليتم فيما بعد اتخاذ
القرار بشأنها من قبل فرع الحزب.
 .8معالجة كل طارئ يجري باملحافظة على املستوى السيا�سي واألمني واالقتصادي واالجتماعي
وغيرها.
ويكون عادة املرجع األسا�سي لهذه االجتماعات القيادة القطرية للحزب باعتبار الحزب قائد للدولة
واملجتمع ،كما يتم االلتزام بما يتم االتفاق عليه بين أعضاء اللجنة األمنية ّ
وينفذ كل عضو في
اللجنة ما ّ
يخصه ويقوم برفع تقرير عن مضمون هذا االجتماع إلى الجهاز أو املؤسسة التي ينتمي
إليها.
ّأما بعد اندالع الثورة السورية فقد أصبحت صالحيات هذه اللجان األمنية كل ما سبق

ذكره باإلضافة إلى مناقشة كل السبل إلنهاء املظاهرات والحراك الثوري والنشاط العسكري
للمعارضة وإلقاء القبض على املطلوبين والعمليات العسكرية ضد املعارضة السورية.
ولكن في هذه الفترة ّ
تم تقليص دور أمين فرع الحزب واملحافظ وإبعادهم عن الجهود العسكرية
لقوات النظام ولكن ذلك ليس باملطلق إنما يرجع إلى مدى ّ
قوة هاتين الشخصين ودعمهما من
ّ ً
ّ
وخاصة أن ّ
تم العمل مؤخرا على تعيين املحافظ وأمين فرع الحزب من
القيادة املركزية بدمشق
الشخصيات العسكرية والشرطية واألمنية املتقاعدين أو الذين ال زالوا على رأس عملهم ليكون
عمل اللجان األمنية في املحافظات عسكري باملطلق.
ّأما في املناطق فعمل اللجان األمنية وصالحياتها شبيه بعمل اللجان األمنية في املحافظات ولكن

على مستوى املنطقة ومرجعيتهم قياداتهم باملحافظة حيث يتم مناقشة نتيجة اجتماعاتهم في
اللجنة األمنية باملحافظة وإبداء الرأي في قراراتهم.
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الميليشيات المحلية
والفلسطينية

ً
أوال :امليليشيات املحلية ،ويبين التفنيد أدناه أهم امليليشيات (شيعية – علوية – درزية – ُسنية)
التي تقاتل بجانب قوات النظام السوري وعددها 42ميليشا ويقدر مجموع أعدادهم بـ 65000
مقاتل:
 .1قوات االمام الرضا (علوية -شيعية) ميليشيا سورية – لبنانية تنتشر في ريف حمص الشرقي
عددها التقريبي .2000
 .2قوات النمر (تابعة لجيش النظام) تنتشر في حماه وحمص وحلب والرقة ،عددها التقريبي
.10000
 .3صقور الصحراء (علوية) :ميليشيا سورية  +بضعة عراقيين ،تنتشر في حماه وحمص وحلب
وبشكل أقل في دمشق ،عددها التقريبي .6000
 .4فوج مغاوير البحر (علوية) ميليشيا سورية تنتشر في الالذقية وحمص ويقدر عددها
.1000
 .5كتائب البعث (قومية عربية) وهي ميليشيا سورية تتبع لحزب البعث وتنتشر في حلب وحمص
وحماه والالذقية وطرطوس ودمشق والسويداء والحسكة ،عددها التقريبي .15000
 .6الحرس القومي العربي (عربية ناصرية) ينتشر في حلب وحمص ودمشق ودرعا والقنيطرة،
عددها .1000
 .7املقاومة السورية(ماركسية) ميليشيا تركية سورية تنتشر في الالذقية وريف إدلب الغربي
عددها .600
 .8فهود حمص (علوية) وهي ميليشيا سورية تنتشر في ريف حمص الغربي والشرقي عددها
التقريبي .5000
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 .9نسور الزوبعة (مسيحية – علوية – سنية) وهي ميليشيا سورية لبنانية فلسطينية ،تنتشر
في حماه وحمص والالذقية والقنيطرة والسويداء ،عددها التقريبي .5500
 .10قوات الغضب (مسيحية) وهي ميليشيا مسيحية تنتشر في حماه عددها .500
 .11قوات درع القلمون وهي ميليشيا سوريو تنتشر في القلمون وحماه وحمص.
 .12قوات درع األمن العسكري السوري تنتشر في البادية السورية والالذقية وحلب ودير الزور.
 .13سرايا العرين ( 313علوية) وهي ميليشيا سورية تنتشر في الالذقية وحمص ويقدر عددها
بـ .600
 .14لواء أسود الحسين (علوي) وهو ميليشيا سورية تنتشر في الالذقية وحماه وحمص ودمشق،
عددها التقريبي .1000
 .15لواء درع الساحل تابع لقوات الحرس الجمهوري وينتشر في الساحل السوري ويقدر عدده
بـ .3000
 .16لواء السيدة رقية (شيعي – اثني عشري) وهو ميليشيا سورية تنتشر في دمشق ويقدر عددها
ب ـ .300
 .17لواء سيف املهدي (شيعي – اثني عشري) وهو ميليشيا سورية تنتشر في دمشق ويقدر عددها
بـ .400
 .18لواء االمام املهدي (شيعي – اثني عشري) وهو ميليشيا سورية تنتشر في دمشق وحلب ودرعا
والقنيطرة وعددها التقريبي .1000
 .19لواء سيف الحق وهو ميليشيا سورية تنتشر في دمشق وريفها وعددها .400
 .20لواء العقرب (خيبر) لواء سوري تابع لقوات الدفاع الوطني ينتشر في حمص وسهل الغاب
يقدر عدده بـ .200
 .21فوج االمام الحجة (شيعي) وهو ميليشيا سورية لبنانية ينتشر في حلب ويقدر عدده بـ .600
 .22الغالبون (شيعي/جعفري – علوي) وهي ميليشيا سورية تنتشر في دمشق يقدر عددهابـ .300
 .23لواء الباقر (شيعي) وهو ميليشيا عشائرية سورية تنتشر في حلب يقدرها عددها ب ـ .500
 .24لواء االمام زين العابدين (شيعي – مسيحي) ميليشيا سورية تنتشر في دير الزور ويقدر
عددها بـ .250
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 .25لواء املختار الثقفي (شيعي) ميليشيا سورية تنتشر في الالذقية وحماه يقدر عددها بـ .300
 .26املقاومة الوطنية العقائدية (شيعي) ينتشر في طرطوس وحماه وحمص ويقدر عددها بـ
.1000
 .27كتيبة الجبل – قمة النبي يونس (علوية) تابعة لقوات دفاع وطني موجودة في قمة النبي
يونس ويقدر عددها بـ .200
 .28كتيبة الجبالوي (علوية) تابعة لقوات دفاع وطني تنتشر في ريف حمص الغربي ،عددها .200
 .29قوات مقاتلي العشائر (سنية متشيعة) تنتشر في ريف حلب ويقدر عددها بـ .1700
 .30فوج مغاوير البادية (سني) وهي ميليشيا سورية – عشائرية تنتشر في ريف حمص ويقدر
عددها .750
 .31جيش املوحدون (درزي) في السويداء.
 .32سرايا التوحيد (درزي) في السويداء والقنيطرة يقدر عددها بـ .400
 .33لواء الجبل(درزي) ينتشر في الغوطة الشرقية وجبل شاعر بحمص ودير الزور ويقدر بـ .500
 .34لواء درع الوطن (درزي -كردي) وهي ميليشيا عراقية سورية تنتشر في السويداء والقنيطرة
ودمشق يقدر عددها بـ .100
 .35قوات الفهد (درزية) تنتشر في السويداء يقدر عددها ب .300
 .36كتائب حماة الديار (درزية) تنتشر في السويداء يقدر عددها بـ .2000
 .37فوج الجوالن (درزي) ينتشر في القنيطرة ويقدر عددها بـ .600
 .38فوج الحرمون ُ
(سني) ينتشر في ريف دمشق الجنوبي الغربي ،عدده التقريبي بـ .1200
 .39لواء أسود الوادي (مسيحي) ينتشر في حمص.
 .40قوات صالح العا�سي (علوي) ينتشر في حماه – مصياف ويقدر عدده بـ .500
 .41حشد الجزيرة والفرات (عشائر) تنتشر في الحسكة.
 .42لبوات الجبل سوري (درزي) تنتشر في السويداءويقدر عددها حوالي .50
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ً
ثانيا امليليشيات الفلسطينية التي تقاتل بجانب قوات النظام السوري:
 .1لواء القدس :ميليشيا مسلحة فلسطينية تم تشكيل لواء القدس بشهر تشرين األول من عام
 2013في محافظة حلب من فلسطيني مخيمي النيرب وحندرات بقيادة املهندس محمد سعيد
ويتلقى دعم إيران ويحمل لواء القدس شعار (فدائية الجيش العربي السوري) ويشارك في
جبهات القتال الى جانب قوات النظام وترتبط قادة لواء القدس بعالقات قوية مع الجنرال
اإليراني قاسم سليماني وضابط االرتباط الرو�سي في مدينة حلب يبلغ عدد مقاتليه حوالي
ً
 2000مقاتل براتب  $ 100أمريكي شهريا ،ويتألف اللواء من ثالثة كتائب رئيسية هي:كتيبة
أسود القدس ،كتيبة أسود الشهباء ،كتيبة الردع.
 .2الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة :يقودها أحمد جبريل وتعد أكبر
امليليشيات الفلسطينية التي تقاتل بجانب قوات النظام ،وتتواجد في مخيم اليرموك ومناطق
جنوب دمشق( .فلسطيني قومي يساري) عدد مقاتليه .500
 .3جبهة النضال الشعبي :فلسطيني قومي يساري ،أمينها العام املدعو الدكتور أحمد مجدالني
وهو عضو في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية وكذلك يعد املدعو قاسم
معتوق املسؤول العسكري عن ميليشيا هذه الجبهة .تنتشر قوات هذه الجبهة في دمشق.
 .4جيش التحرير الفلسطيني :يقوده اللواء محمد طارق الخضراء ،ويقاتل جيش التحرير
الفلسطيني بجانب النظام على عدة جبهات في دمشق وريفها وفي درعا في مناطق شمال
السويداء والزبداني وفي مناطق الغوطة الشرقية والغوطة الغربية كما شارك في املعارك ضد
قوات املعارضة في الزبداني ويضم ثالثة ألوية :قوات حطين ومقرها مدينة قطنا ،وقوات
أجنادين ومقرها جبل الشيخ ،وقوات القادسية ومقرها السويداء .لم يشارك بعدد كبير
من قواته ،حيث يقدر عدد املشاركين في القتال ضد الشعب السوري حوالي  300عنصر،
ورفض عدد كبير من عناصر القتال.
 .5حركة فلسطين الحرة( :قومي) تقاتل بجانب قوات النظام السوري في جبهات مخيم اليرموك
ومناطق جنوب دمشق يقودها ياسر قشلق وقائدها العسكري املدعو سائد عبدالعال،
ينتشر في دمشق
 .6قوات الجليل – حركة شباب العودة الفلسطينية :ميليشيا مسلحة فلسطينية يتزعمها فادي
املالح ونائبه أبو علي بدران وتتبع لحركة شبان العودة الفلسطينية تلقى عناصرها تدريبات
على يد ضباط إيرانيين ومقاتلين من حزب هللا اللبناني وبدأ نشاطها بالظهور في العام ،2014
ً
خالل معارك القلمون والحقا تم نقل قسم عناصرها إلى دير الزور كما شارك مقاتلو قوات
الجليل في معارك تدمر (يقودهم في تدمر العقيد أبو حسن بلول) وريف حماه الشمالي
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(يقودهم في ريف حماه املقدم دانيال رزوق) يبلغ عدد مقاتليه حوالي  5000مقاتل.
 .7حركة فتح االنتفاضة – حركة التحرير الوطني الفلسطيني :يقودها املدعو أبو حازم ويقود
املليشيا العسكرية أبو فراس القبالوي .ينتشر في دمشق .200
 .8الحزب الديمقراطي الفلسطيني – سرايا العودة والتحرير :يقودها املدعو مازن شقير ويرتكز
تواجدها في دمشق وريفها ويقدر عددها بـ .200
 .9قوات الصاعقة – الجناح العسكري لحزب البعث الفلسطيني :يقودها املدعو فرحان أبو
الهيجا ويشغل منصب األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي الفلسطيني تنتشر في
دمشق وريفها ولها مراكز في حمص وحماه والالذقية .يبلغ عددها .250
 .10حركة العمل الوطني املقاوم :هي حركة سياسية فلسطينية مؤيدة للنظام السوري تحت
مسمى املقاومة الفلسطينية ولها جناح عسكري باسم لواء الجليل يشارك في جبهات القتال
الى جانب قوات النظام بالتنسيق مع الفرقة السابعة في منطقة زاكية بريف دمشق في جيش
النظام السوري .يقدر عددهم بـ .200
 .11وتعتبر مخيمات عودة الالجئين الفلسطينيين في عموم املحافظات السورية أماكن تجنيد
الشباب السوري الفلسطيني للقتال ضد أبناء الشعب السوري الثائر على حكم بشار األسد.

174

