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ً
ً
ً
دولة ومجتمعا وإنسانا ،ترقى لتكون
مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية واملنطقة
ً
مرجعا لترشيد السياسات ولرسم االستراتيجيات.
ً
ً
ً
ورافدا ّ
لصناع القرار في
تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر  2013كمؤسسة بحثية تسعى ألن تكون مرجعا أساسا
ّ
سورية واملنطقة في املجاالت 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 تحديد االحتياجات والتطلعات م ّما يمكن من وضع
الخطط التي ّ
يحقق تنفيذها تلك االحتياجات.
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حول طبيعة تغييرات النظام للقادة األمنيين

دون تأكيد من مصادر النظام؛ أشارت عدة تقارير إعالمية صادرة في األسبوع األول من شهر آب لعام  2019إلى إجراء
ً
النظام عدة تغييرات نوعية طالت أهم مراكز القوى األمنية والتي كان من أبرزها وفقا لهذه التقارير تعيين رئيس مكتب
ً
ً
األمن الوطني علي مملوك نائبا له للشؤون األمنية ،فيما حل بديال عنه في هذا املنصب اللواء محمد ديب زيتون الذي كان
ً
يشغل مدير إدارة املخابرات العامة؛ و وشملت التغييرات أيضا ،إحالة رئيس إدارة املخابرات الجوية اللواء جميل حسن
إلى التقاعد وتعي ّين اللواء غسان جودت إسماعيل ً
خلفا له؛ كما ّ
عين اللواء حسام لوقا (الذي كان يشغل منصب رئيس
ً
ً
مديرا إلدارة املخابرات العامة؛ ّ
وعين عوضا عنه اللواء ناصر العلي ،كما شملت التعيينات وضع
شعبة األمن السياس ي)
ً
مديرا إلدارة األمن الجنائي ً
خلفا للواء صفوان عيس ى.
اللواء ناصر ديب
وفي الوقت الذي ال يعلن النظام عن هذه التغييرات عبر قنواته الرسمية؛ تصدرت هذه التغييرات العديد من مواقع
التواصل االجتماعي والصفحات االعالمية السورية وأخذت مساحة واسعة من االهتمام والتداول بحكم الترابط الزمني
ما بين هذه التغييرات وما يشهده املسرح السوري من عقم سياس ي وتأزمات معززة لتنامي االستعصاء؛ وانحصرت تفاسير
ودوافع النظام لتلك التغييرات بين اتجاهات ثالثة مكملة لبعضها البعض:
االتجاه األول" :إجراء روتني"؛ فأوامر النقل والترفيع والتسريح والندب والتمديد ( املعروفة باسم النشرة) تصدر مرتين
ً
سنويا (بأول السنة وبمنتصفها)؛ ويستطيع من خاللها النظام -إذا ما استثنينا عامل العمر والوضع الصحي والتقييم
ً
األمني -إعادة توزيع مراكز القوة وفقا ملعاييره وشروطه؛ ففي التغييرات األخيرة هناك بعض الضباط قد تجاوز السبعين
ً
عاما من العمر وقد تم تمديد خدمتهم ألسباب عديدة أولها منطق "إدارة األزمة" (كجميل حسن ومحمد ديب زيتون تم
ً
تمديد خدمة كل منهما عشرة سنوات والبد من احالتهما الى التقاعد) ؛ أما بالنسبة لتعيين غسان إسماعيل مديرا إلدارة
ً
ً
ً
املخابرات الجوية فيمكن اعتباره "تدرجا وظيفيا" حيث كان نائبا لجميل حسن؛ وكذلك بخصوص تعيين حسام لوقا مدير
ً
إدارة املخابرات العامة حيث كان معاون مدير هذه اإلدارة قبل تعيينه رئيسا لشعبة األمن السياس ي.
االتجاه الثاني" :رسائل شكلية" :على الرغم من استمرار النظام بانتهاج ذات السياسة الناظمة ملعايير "النشرة" كمعيار
الوالء واإلطاعة؛ وسلوكه املنهي؛ والخبرة في حماية أمن النظام؛ حرص النظام في هذه التغييرات على تصدير عدة رسائل
أهمها اآلتي:
 .1اإليحاء "بإعادة التوازن الطائفي" بين مراكز القوة؛ فعين في إدارة املخابرات العامة حسام لوقا (شركس ي من السفيرة
بحلب) وفي األمن السياس ي ناصر العلي (سني من ريف حلب)؛ بينما أبقى املخابرات العسكرية والجوية بيد ضباط
علويين.
 .2التقاعد كوسيلة "مشرفة" ملن أوغل باإلجرام من قبل الثورة وبعدها؛ إذ تعد تلك الوسيلة طريقة بيروقراطية
لاللتفاف على مطالبات وإدانات املجتمع الدولي لهؤالء "القادة" بحكم ما ارتكبوه من جرائم مثبتة بحق الشعب
السوري.
ً
 .3تعزيز "مخيال قدرة النظام" على التحكم بقطاع األمن والدفاع أمام العديد من الفواعل؛ إذ يطمح أيضا من وراء تلك
التغييرات إبراز مساحة تحكمه أمام "افتراضات االنقسام االفقي والعمودي" لهذا القطاع لصالح الشبكات الروسية
واإليرانية.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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االتجاه الثالث" :املرونة أمام متطلبات الحلفاء" :إذ باتت واضحة رغبة موسكو بإعادة تنظيم قطاع األمن والدفاع
وتحسين أدائه ،وال تمتلك دوائر صنع القرار عند النظام إال إبداء املرونة والتكيف مع هذا التوجه الروس ي؛ حيث قامت
موسكو بإيفاد عدد من ضباط النظام إلى موسكو إلجراء دورات أركان في اختصاصات الدفاع ّ
الجوي واآلليات واملشاة،
كما دفعت بإجراء سلسلة من التعيينات في وزارتي الدفاع والداخلية ،طالت أكثر من  100ضابط بمناصب حساسة منذ
مطلع عام  ،2019كما تمت تنحية عدد من الضباط بذريعة بلوغهم السن القانوني للتقاعد ،في حين ّ
تم تهميش املحسوبين
ُ
ُ
على إيران تحت ذريعة انتهاء أدوارهم العسكرية ،وخاصة في الثكنات املحيطة بدمشق.
ً
عموما :إن التوصيف األكثر موضوعية لتلك التغييرات هي املحاولة إلعادة تشكيل حذرة ملراكز القوة في قطاع األمن
والدفاع بما يخدم فلسفة النظام الحاكم بإبقاء هذا القطاع كأداة تأثيروقوة يتحكم بها ويضمن ضبطها وتوجيهها من
ً
ً
جهة؛ ويعطي إيحاء "بتعديل ما" لن يكون إال شكليا من جهة ثانية ،وهذا األمرال يزال ااضعا لعقبات بالغة الععوةة.
وينبغي على املعارضة السورية (سواء الرسمية وغير الرسمية) وكافة القوى الوطنية املطالبة بالتغيير؛ أن تعتمد في
تعاطيها مع ملف التغييرات استراتيجية "التمسك بضرورة التغيير الشامل والجذري"؛ وذلك من االل ثالثة أدوات
رئيسية:
 .1األداة التفاوضية :عبر إصرارها بأن عملية التغيير هي عملية مرتبطة بالبنية والوظيفة والفلسفة املتحكمة في عمل
ً
هذه األجهزة وينبغي أن تكون موجهات ومحددات هذا التغيير مضمونة دستوريا ويرافقها العديد من اإلجراءات
املتعلقة بالترابط ما بين هذا امللف والتغييرات القانونية من جهة؛ وما بينه وبين مبدأ العدالة واملحاسبة من جهة
ثانية؛ وهذا يتطلب بطبيعة الحال تبني رؤية تنفيذية للتغيير؛
 .2األداة الحقوقية :وهذا يتطلب تظافر العديد من الجهود الوطنية ملواجهة طموح النظام في االفالت من العقوبة؛
ً
واستمرار العمل في توثيق جرائم وانتهاكات تلك األجهزة (كبينة وكقادة)؛ وهذا األمر يتطلب وجود مؤتمر سنويا للعديد
من املنظمات الحقوقية الوطنية وأجندة سنوية متسقة مع هذا الهدف؛

ً
 .3األداة البحثية واالعالمية :ال تزال املهمة البحثية واالعالمية األكثر إلحاحا في امللف السوري محصورة في الدفع
باتجاه إحداث القطيعة مع اإلرث املاضوي لعمل وفلسفة عمل قطاع األمن والدفاع ،وبلورة سياسات تعيد تصميم
ً
الهندسة االجتماعية فيه وفقا ملعايير احترافية ووطنية بعيدة عن األدلجة السياسية واملقاربات السلطوية؛ وانتاج
ً
خطط موضوعية باتجاه إعادة بناء هذا القطاع كلية وقوننة العالقات املدنية األمنية.
ً
يغيب النظام قسرا كل أسئلة التغيير الوطنية الدافعة باتجاه استقرار مستدام ،ويكتفي بإجراءات بيروقراطية
ورسائل ال وزن لها وغيرمؤثرة في طبيعة الحركة املستقبلية لهذا القطاع والذي يمض ي بتسارع نحو مجمع ميليشياوي
ً
ً
بزي عسكري "رسمي"؛ وأمام هذا التغييب ال بد من التنويه مجددا -استراتيجيا-على الضرورة امللحة لتبني املعارضة
وقوى الثورة والتغيير الستراتيجية صادة ملحاوالت النظام الطامحة إلفالته من العقاب ولإليهام بإجرائه تغييرات
تضلل املجتمع املحلي والدولي عبر بوابة "تغيير سلوكه" .فجل التغييرات التي حعلت والتي ستحعل ستبقى أسيرة
محددات تحكمه بالسلطة وإعادة ضبط قطاع األمن والدفاع وفق ثنائية (املعلحة واملرونة) التي تيهئ له الشروط
إلعادة انتا شبكاته بتغييرات شكلية وال تتعارض مع ضغوطات حلفائه الرامية لتطبيق منهجيتها في إعادة التشكل.
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