مركزعمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
ً
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.

املوقع اإللكتروني www.OmranDirasat.org
البريد اإللكتروني info@OmranDirasat.org
تاريخ اإلصدار  20كانون الثاني /يناير 2017
جميع الحقوق محفوظة © مركز عمران للدراسات االستراتيجية

املجالس املحلية وملف األمن املحلي ٌ
دور مطلوب مللف إشكالي

احملتوايت
ملخص تنفيذي 2 ........................................................................................................................................................................
مقدمة 3 ......................................................................................................................................................................................
تمهيد 4 ........................................................................................................................................................................................
البيئة األمنية وأثرها على هياكل الحوكمة املحلية 4 ..................................................................................................................
مقاربات املجالس املحلية للتعامل مع األمن املحلي :االنخراط األمني أو املجتمعي 7 ................................................................
 .1االنخراط األمني 8 ..........................................................................................................................................................
 .2االنخراط املجتمعي 9 ....................................................................................................................................................
تقييم جهود املجالس املحلية وشركائها في توفير األمن املحلي 10 ..............................................................................................
األمن املحلي واختبار املؤسساتية :تجارب غير مكتملة10 ...................................................................................................
األمن املحلي واالختبارات الوظيفية :الفوض ى األمنية 11 .....................................................................................................
تحديات األمن املحلي والتوصيات12 ..........................................................................................................................................
خاتمة 17 .....................................................................................................................................................................................

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة1 :

عمران للدراسات االستراتيجية

Omran for Strategic Studies

املجالس املحلية وملف األمن املحلي ٌ
دور مطلوب مللف إشكالي

ملخص تنفيذي
 أدار نظام األسددد امللف األمني بمركزية عالية ،مهم ها صدديانة أمن النظام وتأدية ما ُيوكل إل ها من مهام وظيفية ،ورغم
ً
ّ ُ
تفاخره بالقدرة على حفظ األمن وسدط بيئة مطدطربة أمنيا ،إال أاها حالة ساسدتقرارس هشدة فرضدت بالترهيع والعنف
اللذان كانا من أبرز العوامل املفجرة للحراك الثوري.
 بينما كانت املركزية األمنية تتآكل تحت ض د د د دداط ديناميكيات الحراك الثوري ،برزت فواعل جديدة أص د د د ددبحت ً
جزء
ً
أساسيا من املعادلة األمنية ،لن تستقيم جهود تحقيق األمن على املستوى الوطني دون إشراكها.
ً
 يمكن تحديد خمس جهات أس دداس ددية لعبت وما تزاا تلعع دورا في إدارة األمن املحلي وهي :املجالس املحلية ،الش ددرطة
الحرة ،القطاء املحلي ،فصائل املقاومة الوطنية والفصائل الجهادية العابرة للحدود.
ً
ً
ُ يظهر تقييم الوض د د د ددع األمني ملناطق املجالس املحلية تفاوتا في درجة االس د د د ددتقرار األمني ،نظرا لعوامل عدة منها :حجم
وطبيعددة وتعددداد القوى العس د د د ددكريددة املس د د د دديطرة وطبيعددة ع قددايهددا فيمددا بينهددا ،مركزيددة دور املجددالس املحليددة في توفير
الخدمات األس دداس ددية وإدارة ش ددؤون مناطقها ،طبيعة القوى املهددة ألمن املجتمعات املحلية ،طبيعة العوامل املهددة
ألمن املجتمع املحلي (أمنية واجتماعية واقتصادية).
 تتطلع ش د ددروط األمن واالس د ددتقرار تبني مرجعية قط د ددائية مس د ددتقلة مدنية موحدة على مس د ددتوى مناطقي (املحافظة)،
وتوحيد عمل الش د د د ددرطة املحلية وربط مراكزها باملجالس املحلية ،ناهيك عن ض د د د ددرورة إعادة هيكلة الهيئات املعنية
باألمن املحلي وحوكم ها بالش ددكل الذي يط ددمن اتس دداقها مع املتطلبات األمنية للمرحلة الراهنة واالنتقالية ،وكذلك مع
مخرجات الحل السياس ي.
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مقدمة
ّ
أسس حافظ األسد ملركزية أمنية ُح ّددت مهامها بالحفاظ على نظام الحكم ،وتأدية األدوار الوظيفية املوكلة إل ها من قبل
منظومة األمن الدولية ،وإلنجاز ما س د ددبق ُمنحت املؤس د دس د ددة األمنية املوارد والاطاء الس د ددياس د د ي والقانوني ،أما بني ها فكانت
تقوم على ش د د د ددبكدات رس د د د ددميدة-إدارات األمن ،-وأخرى غير رس د د د ددميدة-املخبرين وبيروقراطيدة البعدا الحزبيدة-تتقداطع جميع ها
بخطوعها لتوج هات املركز املتمثل بشخص األسد األب.
ّ
تمكنت املؤسد دس ددة األمنية من التوغل في املجتمع والتحكم في تفاص دديل الحياة العامة للس ددكان ،وأحدث ذلك آثار كارثية في
منظومة املجتمع والدولة .وعلى الرغم من تراخي القبط د د ددة األمنية مع تولي األس د د ددد االبن الس د د ددلطة ض د د ددمن وعود اإلصد د د د
ّ
والتحديا ،إال أاها عادت ّ
بقوة بدفع من الحرس القديم ملواجهة الطد د د دداوط الخارجية التي تكثفت مع االحت ا األمريكي
ً
للعراق .وفي حين كان نظام األسد يفاخر بقدرته على حفظ األمن واالستقرار وسط بيئة مططربة أمنيا ،إال أن استعراض
ّ
يدلل على أاها حالة اس ددتقرار أمنية ه ّشد دة ُفرض ددت بالترهيع والعنفّ ،
ويدا على ذلك حوادث االص ددطدام املتكررة
الوقائع
بين املكونات املجتمعية ،وتزايد حالة الس د د د ددخط الش د د د ددعسي ،إض د د د ددافة إلى تحوا س د د د ددورية ملس د د د ددر لعدد من الحوادث األمنية
كاالغتياالت والتفجيرات.
على هذه األرضددية وفي ظل غياب إرادة سددياسددية جدية للشددروع بحل وطني ملعالجة األزمات املسددتعصددية والتي لم تعد تنفع
معهددا الحلوا املؤقتددة واألمنيددة ،انطلق الحراك الثوري في آذار - 2011والددذي عددد أحددد أسد د د دبددابدده الاط د د د ددع الكددامن تجدداه
ً
ممارس ددات األجهزة األمنية ،-وفش ددلت املؤس دس ددة األمنية للنظام في الس دديطرة على املوقف لتفقد تدريجيا س ددطويها ومركزي ها
نتيجددة بروز فدداعلين محليين مس د د د ددتقلين عن املركز يتولون إدارة األمن في مندداطق س د د د دديطريهم من جهددة ،وتزايددد أثر العددامددل
الخارجي في عمل األجهزة األمنية من جهة أخرى.
ً
وفقا ما سد ددبقّ ،
تعد دراسد ددة األمن املحلي في مناطق سد دديطرة فصد ددائل املقاومة الوطنية ودور املجالس املحلية ف ها إشك ك الية
تس ك ككلتفك الل ي  ،إذ أنه لن تس د ددتقيم جهود تحقيق األمن على املس د ددتوى الوطني دون إشد د دراك هياكل الحوكمة املحلية
ً
ً
القائمة وما س ددتلزمه ذلك من إطار س ددياس د ي وقانوني ودعم لتمكين هذه الهياكل حاليا ومس ددتقبليا من أداء مهامها .ويمكن
ً
في هذا السياق تحديد مصطلح األمن املحلي من خالل تعريفه إجرائيا ب د د د د د د د د :قدرة الهيئات املدنية والعسكرية ذات الطابع
واالختص د د د دداي املحلي على تثميددت مقومددات أمن مجتمعددايهددا املحليددة ،والحفدداظ على تمدداس د د د ددكهددا املجتمعي وردع ال هددديدددات
األمنية املوجهة لها من قبل القوى املعادية.
تعتمد هذه الدراسددة املنهج التصك في توصدديف سددياق تشددكل البيئة األمنية في مناطق سدديطرة فصددائل املقاومة الوطنية،
وإيراد املقاربات املتبعة من قبل املجالس املحلية في التعامل مع ملف األمن املحلي .كما تم اتباع املنهج اللحليلي في تقييم
أداء هيئات األمن املحلية.
ً
ّ
تتناوا الدراس د ددة الواقع األمني في مناطق س د دديطرة فص د ددائل املقاومة الوطنية بدءا من توص د دديف الس د ددياق الذي تش د ددكل فيه،
ً
وت ددداعي ددات ع دددم االس د د د ددتقرار األمني على املج ددالس ،ثم التطرق ملق ددارب ه ددا في التع دداطي مع ملف األمن املحلي ،مرورا بتقييم
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ً
الجهود املبذولة من قبل املجالس وش د د ددركائها في هذا املجاا ،واس د د ددتعراض أبرز التحديات التي تعوق جهودهم ،وص د د ددوال إلى
اقترا مجموعة من التوصيات العامة ذات الصلة بإدارة األمن املحلي.

متهيد
سد د د د دداهم التمثي ددل املجتمعي ال ددذي تحوزه املج ددالس املحلي ددة في اعتب دداره ددا الجه ددة املرجعي ددة املس د د د ددؤول ددة عن إدارة من دداطقه دا،
واستوجع ذلك من قيادايها التعامل مع عدة ملفات إشكالية فرضها واقع ما بعد خروج مناطقها عن سيطرة نظام األسد
وفي مقدم ها ملف األمن املحلي ،خاصدة مع وجود حاالت تجاوز أمنية كالسدرقات والتعدي على األم ك العامة .ولعل ما زاد
من أهمية املوض د د د ددوع لدى املجالس مخاوفها من تنامي مس د د د ددتوى ال هديدات األمنية ( كاالغتياالت واملفخخات والقصد د د د دف
ً
الجوي) التي تتعرض لها مناطقها وانعكاس ذلك س د د د ددلبا على أدائها واس د د د ددتمراري ها من جهة ،وهواجس د د د ددها من أن تالع على
أجندات الدوا املنخرطة في الص د د د دراع الس د د د ددوري االعتبارات األمنية-وما يفرزه ذلك من مس د د د ددار س د د د ددياس د د د د ي محكوم بأولوية
ً
مكافحة اإلرهاب-عوضا عن التركيز على اعتبارات االستقرار االجتمايي والسياس ي من جهة أخرى.
ً
انط قا مما سبق ،يفرض امللف األمني عدد من التحديات على املجالس املحلية ،إذ أاها مطالبة وبالشراكة مع عموم قوى
املقدداومددة الوطنيددة بددإثبددات قدددريهم على معددالجددة هددذا امللف في مندداطقهم ،من حيددا تثميددت مقومددات األمن املحلي وأبرزهددا:
ترميم التماسد ددك االجتمايي واحتواء الفوض د د ى األمنية ومكافحة اإلرهاب ،وبقدر ما تتمكن املجالس وشد ددركااها من النجا
في إدارة هذا التحدي فإاها تسددهم في إنعاا الحاضددنة الشددعبية املؤيدة للثورة ،وتأكيد شددرعي ها ودورها كشددريك أسدداسد ي في
أي ترتيبات يفرضها الحل السياس ي.

البيئة األمنية وأثرها على هياكل احلوكمة احمللية
أدرك نظام األس د د د ددد خطورة حركة االحتجاجات الس د د د ددلمية املناهط د د د ددة له لتمن ها مطالع وطنية عابرة ل نتماءات الفرعية،
ً
حظيددت بتعدداطف إقليمي ودولي ،وفي إطددار مواجه هددا لجددأ النظددام إلى إدارة املوقف أمنيددا وفق اسك ك ك ككتراتيجيككة ككال ن كتن
وذلك من خ ا:
-

استخدام تكتيكات العنف والترهيع؛

-

صناعة الفوض ى األمنية من خ ا اإلفراج عن املحكومين بقطايا جنائية؛

-

إط ق سرا املعتقلين على خلفية قطايا جهادية؛

-

تنفيذ عمليات أمنية لزعزعة االستقرار (التفجيرات ،اس هداف مناطق األقليات ،االغتياالت)؛
ً
اختراق هيئات الحراك الثوري أمنيا؛

-

التسد د د د دمددع بددأزمددات خدددميددة من خ ا التوقف عن تخددديم املندداطق الخددارجددة عن س د د د دديطرتدده ،واس د د د د هددداف هيدداكدل

-

الحوكمة املحلية الناشئة املسؤولة عن توفير الخدمات ،إضافة إلى تدمير البنية التحتية.
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ّ
تمكن نظام األسد د د ددد من إدارة املوقف والط د د د دداط على خيارات املتظاهرين ،ليدفع باتجاه تش د د د د ّدكل حراك ثوري مس د د د ددل ّ
مر
بتحوالت عدة كان لها الدور األكبر في صياغة البيئة األمنية ضمن املناطق التي خرجت عن سيطرة نظام األسد ،وفيما يلي
تحوالت السيطرة التي شهديها مناطق الحراك الثوري بشكل عام ،وأبرز سمايها األمنية:
 .1السك ك ككيطر املؤقلة :بدأت هذه املرحلة بسد د دديطرة مجموعات الحراك الثوري املس د د ددل على املقرات األمنية ساملخابراتس
وطرد قوايها خارج مناطقها ،ولتنتهي مع اقتحام الجيش لها .الع على هذه املرحلة االسلقرار الهش ويعود ذلك إلى:
 استمرار زخم العمل الثوري السلمي؛
 تولي مجموعات صايرة العدد والتسليح مهمة حماية املظاهرات السلمية؛
 استمرار الخدمات التي توفرها مؤسسات الدولة؛
 تخفيف النظام ععء الط د د د دداوط األمنية بحق املناطق الخارجة عن س د د د دديطرته ،وذلك إلفس د د د ددا املجاا لخ ياه
ً
األمنية للعمل وجمع املعلومات تمهيدا لشن عمل عسكري.
 .2االقلحامات ال س ك ك ر ة :بدأت هذه املرحلة بش د ددن النظام حم ت عس د ددكرية ضد ددد املناطق التي خرجت عن س د دديطرته
ولتنتهي مع خروج قواتده بفعدل حركدة مقداومدة منظمدة قداديهدا فصد د د د ددائدل املقداومدة الوطنيدة سالجيش الحرس .تميزت هدذه
الفترة لأزم املتق األمني لألسباب التالية:
 الزج بقوات الجيش في مواجهات مفتوحة في عموم الجارافية السورية ،وما نجم عنه من انشقاقات؛
 تدهور العمل الخدمي الناجم عن اس هداف املرافق العامة وضعف املهارات التنظيمية لهياكل الحوكمة املحلية
الناشئة؛
 بروز أزمات إنسانية كان من مؤشرايها حركات النزو الداخلية وتزايد أعداد القتلى والجرحى؛
ُ
 تنامي نشاط العناصر اإلس مية الجهادية التي أطلق سراحها في فترة سابقة.
 .3الخروج عن س ككيطر الن ام بدأت املرحلة بش ددن الفص ددائل املحلية النش ددأة واملنط ددوية تحت مس ددمى سالجيش الحرس
لهجمات عس د ددكرية منظمة ض د ددد قوات األس د ددد ،والتي اض د ددطرت بفعل ما لحق ها من خس د ددائر ل نس د ددحاب من مناطق
ً
املواجهددات .الددع على هددذه الفترة ال تضك ك ك ك األمني كة التي تتبدداين ش د د د د ددديهددا من منطقددة إلى أخرى تبعددا لتعدددد القوى
املنخرطة في إدارة امللف األمني وطبيعة ع قايهم وحجم مواردهم ،باإلض د د د ددافة إلى البيئة امليدانية والوضد د د ددع الجارافي
الذي تنشط ف ها تلك القوى ،ويمكن رد أسباب تلك الفوض ى إلى عدة أسباب منها:
ّ
 نش د د د دداط خ يددا النظددام األمنيددة التي نفددذت عدددة عمليددات في مندداطق س د د د دديطرة فص د د د د ددائددل املقدداومددة الوطنيددة؛ كبددا
اإلشاعات والقيام بعمليات تفجير واغتياالت؛
 تعدد فصائل املقاومة الوطنية وتصاعد ضعف التنسيق األمني والعسكري فيما بينها؛
 حدوث حاالت اقتتاا داخلي بين الفصائل في إطار الصراع على النفوذ واملوارد؛
 بروز ظاهرة أمراء الحرب وتاليبها ملصالحها الذاتية على حساب املصلحة العامة؛
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 تنامي قوة التنظيمات اإلس مية الجهادية العابرة للحدود على حساب فصائل املقاومة الوطنية؛
 تنامي اعتماد النظام على امليليشيات الشيعية مما عزز حالة االستقطاب املجتمعي في سورية واإلقليم؛
 تصاعد حدة العمليات العسكرية إثر التدخ ت اإلقليمية والدولية املباشرة في الجارافية السورية.
ومن الطبيعي أن تؤثر البيئة األمنية على اسددتقرار هياكل الحوكمة املحلية التي نشددأت في ظل الثورة وعلى أدائها لوظائفها،
ً
وكلما تحقق للمجالس املحلية بيئة مس ددتقرة أمنيا ،تمكنت من تطوير تجرب ها وترس دديخ تواجدها وأدائها لوظائفها والعكس
ً
صددحيح ،وفي هذا الصدددد ُيظهر تقييم الوضددع األمني ملناطق املجالس تفاوتا في درجة االسددتقرار األمني ،ويعزى ذلك إلى عدة
عوامل منها:
 حجم وطبيعة وتعداد القتى ال سك ك ك ك ر ة املس ك ك ككيطر وطبيعة ع قايها فما بينها ،وهنا يمكن القوا إنه كلما ق ّل
ً
إيجابا على الوضع األمني؛ ()1
عدد الهيئات األمنية العاملة في منطقة إدارية معينة ،انعكس ذلك
 مركز ة دور املجالس املحلية في توفير الخدمات األساسية وإدارة شؤون مناطقها؛
 طبي ة القتى املهدد ألمن املجلم ات املحلية ،حيا تواجه مناطق املجالس قوى مناوئة لها تتباين من حيا
عقيددديهددا وأهدددافهددا وع قددايهددا وطريقددة عملهددا ومن أبرز هددذه القوى :قوات نظددام األسد د د د ددد ،امليليشد د د د ديددات املحليددة،
القوات الروسدية ،امليليشديات الشديعية ،تنظيم سالدولة اإلسد ميةس ،وحدات الحماية الشدعبية والقوات املوالية
لها ،الفصائل الجهادية العابرة للحدود؛
 طبي ة ال تامل املهدد ألمن املجلمع املحلي والتي تتنوع بين عوامل ذات طبيعة أمنية واجتماعية واقتصادية.
ّ
ً
وعموما تشد د ددهد مناطق فصد د ددائل املقاومة الوطنية حالة عدم اسد د ددتقرار أمني تزيد من إمكانية تع ر هياكل الحوكمة املحلية
والتي تأخذ ث ثة أنماط رئيسية هي:


حل املجلس املحلي؛ ()2



تعليق عمل املجلس املحلي؛ ()3

ً
( )1تعتبر بصد د ددر الحرير في درعا من املناطق التي لم تشد د ددهد عمليات اغتياا في عام  2015نظرا لوجود جهة واحدة تتولى إدارة العمل األمني إضد د ددافة إلى أسد د ددباب
أخرى ،للمزيد مراجعة ،عرب عدنان ،رئيس اللجنة األمنية في (بص د ددر الحرير) :إنش د دداء وحدات أمنية في مناطق س د دديطرة الثوار س د دديحد من االغتياالت ،كلنا
شركاء ،تاريخ  ،2015-11-15رابط إلكتروني https://goo.gl/nK1e8F
( )2يذكر أن املجلس املحلي ملدينة داريا أعلن عن حل نفسدده بعد أن اضددطر للخروج من مدينة داريا إلى محافظة إدلع نتيجة الطدداط العسددكري الذي مارسدده
النظام وقواته املوالية له على املدينة ملدة تزيد عن أربعة س د د ددنوات ،للمزيد مراجعة ،بيان حل املجلس املحلي لداريا ،الص د د ددفحة الرس د د ددمية للمجلس املحلي
ملدينة داريا على الفيس بوك ،تاريخ  ،2016-11-24رابط إلكتروني https://goo.gl/ERNwzt
( )3س دداندي عيد ،مجلس “مش ددمش ددان” املحلي بريف إدلع علق أعماله جراء القص ددف ويطلق مناش دددات إلغاثة األهالي ،راديو الكل ،تاريخ  ،2016-11-17رابط
إلكتروني https://goo.gl/bmHJLT
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ً
 اس ددتنزاف كوادر املجالس الناجم عن اس د هدافها ( )4بش ددكل مباش ددر أو اض ددطرارها للماادرة نظرا لاياب بيئة آمنة
للعمل أو بحكم التهجير القسري.

مقارابت اجملالس احمللية للتعامل مع األمن احمللي :االخنراط األمين أو اجملتمعي
تولت عدة هيئات إدارة األمن املحلي في مناطق س د د د دديطرة فص د د د ددائل املقاومة الوطنية ،وذلك كبديل عن منظومة الط د د د ددبط
الس ددلطوية التي كانت قائمة في فترة س دديطرة نظام األس ددد ،وفي حين تعرض ددت العديد منها للزواا ،فإن بعط ددها ا خر ما يزاا
ً
ً
ناشطا ،وبالعموم يمكن تحديد خمس جهات أساسية لعبت وما تزاا تلعع دورا في إدارة األمن املحلي وهي:


الشرطة الحرة؛ ()5



القطاء املحلي؛ ()6

 فصائل املقاومة الوطنية؛
 الفصائل الجهادية العابرة للحدود؛
 املجالس املحلية.
سد د د د دداهم التمثي ددل املجتمعي ال ددذي تحوزه املج ددالس املحلي ددة في اعتب دداره ددا الجه ددة املرجعي ددة املس د د د ددؤول ددة عن إدارة من دداطقه دا،
واستوجع ذلك من قيادايها التعامل مع عدة ملفات إشكالية فرضها واقع ما بعد خروج مناطقها عن سيطرة نظام األسد
وفي مقدم ها ملف األمن املحلي ،خاص د د د ددة مع وجود حاالت تجاوز أمني كالس د د د ددرقات والتعدي على األم ك العامة .وفي إطار
تعاط ها مع ملف األمن املحلي لجأت املجالس إلى مقاربتين رئيسد دديتين هما االنخراط األمني و االنخراط املجلمعي ،أما عن
العوامل التي تحكم تبني املجالس إلحدى املقاربتين فتعود إلى:
()4اسد د د ددتشد د د دهد دداد رئيس املجلس املحلي ملد ددديند ددة قطند ددا ،املوقع الرسد د د ددمي للمجلس املحلي ملد ددديند ددة قطند ددا على الفيس بوك ،تد دداريخ  ،2016-5-24رابط إلكتروني
https://goo.gl/hBgwxD
( )5توجد في مناطق سيطرة فصائل املقاومة الوطنية أربعة تجارب شرطية رئيسية وهي )1 :الشرطة الحر في محافظتي حلع ( )2012-10-1وإدلع ()2014-7-1
ً
حيا تطددم ما يقارب من  3000عنصددر متوزعة على  50مركز في محافظة حلع و 33في محافظة إدلع ،ويجري حاليا العمل على تشددكيل الشددرطة الحرة في
محافظة درعا ومراكز أخرى في ريف دمشددق وحمص وبعم مناطق حماة ،وربطها مع بعطددها هيئة عامة للشددرطة الحرة ،في حين تم تعليق العمل بمشددروع
الشددرطة الحرة في املناطق الخارجة عن سدديطرة النظام في محافظة ال ذقية )2 .قياد الشكرطة يي الوتطة الشكرقية :تشددكلت عقع اندماج شددرطة الاوطة
الش ددرقيةق القطاعين الجنوبي واألوس ددط للاوطة وجزء من قطاع املرجق مع مديرية الش ددرطة في منطقة دوما وتوابعها ،عام  2014وذلك إثر تش ددكيل القيادة
املوحدة في الاوطة ،يقدر عدد أعطائها بد د د د د د د د د  )3 ،700قياد شرطة القلمتن الشرقي والبادية شكلت هدف مواجهة تمدد تنظيم سالدولة اإلس ميةس)4 ،
قتى األمن الداخلي يي الرسك ككتن :تشد ددكلت الشد ددرطة الثورية في الرسد ددتن بتاريخ  2012-3-24من املنشد ددقين عن جهاز الشد ددرطة ويقدر عدد أفرادها ب  .30ما
سبق جزء من ورقة بحثية غير منشورة بعنوان ساألمن يي مناطق سيطر فصائل املقاومة التطنية ين التاقع والضرور س.
( )6من أبرز الهيئات القطائية املتواجدة في مناطق سيطرة فصائل املقاومة الوطنية )1 :مجلس القضاء األعلى يي حلك :تأسس املجلس في  2015-7-30بتوحد
س ددبع محاكم في حلع وريفها )2 ،محاكم الهيئة اإلس ككالمية إلدار املناطق املحرر  :يقدر عددها بد د د د د د د د د د 11محكمة تنتش ددر في محافظة إدلع وجزء من ريف
حماة )3 ،مجلس القضاء يي الوتطة الشرقية :تأسس في  2014-6-24بتفويم من معظم الفصائل العاملة في الاوطة الشرقية والتي يقدر عددها آنذاك
بد د د س17س فصيل )4 ،دارال دل يي حتران :تشكلت في تشرين الثاني  2014وتشمل سلط ها املناطق الخاضعة لسيطرة فصائل املقاومة الوطنية في محافظتي
درعا والقنيطرة )5 ،املح مة ال ليا يي ر حمص الش ك ككما ي :تش د ددكلت في  2014-10-1وتط د ددم محاكم :الرس د ددتن ،تلبيس د ددة ،الزعفرانة والحولة )6 ،محاكم
فبهة فلح الشكام ااملحاكم الشكرعيةس .ما سددبق جزء من ورقة بحثية غير منشددورة بعنوان ساألمن يي مناطق سكيطر فصكائل املقاومة التطنية ين التاقع
والضرور س.
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 تباين مستوى ال هديدات 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 ع قة املجالس بالقوى املحلية املدنية منها والعسكرية.

 .1االخنراط األمين
ً
ً
انخرط جزء من املجالس في إدارة األمن املحلي بشكل مباشر ،وباالستق لية تارة وبالتعاون تارة أخرى مع الهيئات املحلية
املعنية باألمر ( ،)7وفي هذا السياق لجأت املجالس إلى تشكيل مكاتع أمنية أو مخافر شرطة شهدت تايرات طالت هيكلي ها
ومهامها ،ففي مرحلة الس د د دديطرة ا نية تم تشد د د ددكيل مكاتع أمنية هيكلية بسد د د دديطة وبما تيسد د د ددر من موارد محلية ،أما املهام
املوكلة إل ها فلم ّ
تتعد :حفظ النظام العام وحماية املمتلكات العامة من التخريع ورص د د د ددد املتعاونين مع النظام .لم يكتع
النجا لتجربة املجالس األولية في إدارة األمن املحلي لتت ش ى تحت ضاط ث ثة عوامل أساسية وهي:
 ضعف املوارد والخبرات وغياب الراية االستراتيجية إلدارة األمن املحلي؛
 تزايد منس د د ددوب عس د د ددكرة الحراك الثوري وبروز منافس د د ددين جدد للمجالس في مجاا إدارة األمن املحلي كفص د د ددائل
املقاومة الوطنية سالجيش الحرس والشرطة الثورية؛
 االقتحامات العسكرية التي نفذيها قوات النظام بحق املناطق الخارجة عن سيطريها والتي أدت إلى ااهيار هياكل
الحوكمة املحلية القائمة.
أعادت املجالس املحلية تش ددكيل نفس ددها من جديد بعد نجا فص ددائل املقاومة الوطنية بإخراج قوات األس ددد من مناطقها،
وفي حين لجأ بعط د د ددها إلى تشد د د دكيل هيئات أمنية تابعة لها بما تيس د د ددر لها من قبوا ش د د ددعسي وموارد ودعم لوجس د د ددتي من قبل
فصددائل املقاومة الوطنية ،فطددلت مجالس أخرى تشددكيل مكاتع أمنية كآلية للتنسدديق مع الهيئات املعنية باألمن املحلي ()8

( )7أش ددار مص دددر مطلع من مجلس محافظة حماة إلى وجود مكاتع أمنية لدى جزء من مجالس املحافظة تمارس مهام الش ددرطة ،في حين تعتمد مجالس أخرى
على فصائل املقاومة الوطنية ،حديا أجراه الباحا مع املصدر على وسائل التواصل االجتمايي ،تاريخ  ،2016-11-14كذلك أشار رئيس مجلس محافظة
حمص إلى وجود مكاتع أمنية ومخافر للشد د د ددرطة تتبع للمجالس املحلية تقوم بعملية حفظ األمن املحلي رغم محدودية قدرايها ،حديا أجراه الباحا مع
مجلس محافظة حمص على وسائل التواصل االجتمايي ،تاريخ .2016-11-1
( )8أكد أس د ددامة البردان ،رئيس مجلس محافظة درعا الحرة إلى تعاون مجلس املحافظة مع محكمة العدا والفص د ددائل الثورية لوقف الفوض د د ى األمنية ،للمزيد
مدراجدعد ددة ،عدطد دداف األحدمد ددد ،مدحد ددافددظ درعد ددا الدحددرة :مدجد ددالس د د د دند ددا املدحدلديد ددة سثددوريد ددة بد ددامدتديد ددازس ،الدخدلديددج أون اليددن ،تد دداريددخ  ،2016-12-9رابددط إلدكدتددرونددي
.http://klj.onl/SfINj
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كفصد د ددائل املقاومة الوطنية ( )9ومؤس د دس د ددات القط د دداء املحلي ( ،)10والش د ددرطة الحرة .)11( .وتعتبر تجربة املجلس املحلي لداريا
ً
مثداال للنموذج األوا ،حيدا تشد د د د دكدل مركز األمن العدام في داريدا من قبدل الهيئدة الرئداسد د د د ديدة-تطد د د ددم املجلس املحلي وقيدادات
فص د د ددائل املقاومة الوطنية-وكان من مهامه النظر في القطد د ددايا األمنية املدنية والعسد د ددكرية على حد سد د ددواء .أما بخص د د دوي
الهيكلية الناظمة له فكانت وفق ا تي :قس ددم التحقيق ،قس ددم الس ددجن ،قس ددم القط دداء ،قس ددم الدوريات ،قس ددم الشد دؤون
املدنية ،قسم الشؤون العسكرية ،الديون وقسم السجل املدني)12( .

 .2االخنراط اجملتمعي
فطلت أغلبية املجالس االبتعاد عن لعع دور مباشر في األمن املحلي مدفوعة بعدة أسباب منها:
 تبني قيادات املجالس مقاربة شد د د د دداملة لألمن تتجاوز البعد العس د د د ددكري إلى أبعاد أخرى ذات طبيعة اقتصد د د د ددادية
واجتماعية؛
 ت في تطارب املصال مع هيئات األمن املحلية خاصة تلك التي تتبع لفصائل املقاومة الوطنية؛
 عدم كفاية املوارد ال زمة لتشكيل هيئات أمنية تتبع لها؛
ً
 التأكيد على الطابع املدني للمجالس مراعاة العتبارات الجهات الداعمة من جهة ،وتجنبا لردود الفعل الس د د ددلبية
من قبل السكان املحليين من جهة أخرى.
بناء على ما س د د د ددبق لجأت املجالس إلى تركيز أولويايها على توفير الخدمات األس د د د دداس د د د ددية كأعماا ترميم البنية التحتية ّ
ً
ومد
ً
شددبكات املياه والصددرف الص د ي ،إضددافة إلى القيام بمشدداريع تنموية تسددهم في إنعاا املجتمعات املحلية ،واعتبار ما سددبق
ركائز أساسية ّ
مكملة لجهود شركائها في توفير األمن املحلي.

( )9جانع من إزالة املخالفات والتجاوزات والتعديات على خطوط كهرباء مضخات املياه التي تاذي عدد من مدن وقرى ريف درعا الشرقي بالتعاون بين املجلس
املحلي ملدينة بصد د د ددرى الشد د د ددام وفرقة شد د د ددباب السد د د ددنة ،للمزيد مراجعة ،املوقع الرسد د د ددمي ملجلس مدينة بصد د د ددرى الشد د د ددام ،تاريخ  ،2015-5-7رابط إلكتروني
 ،https://goo.gl/rEooTaكذلك أشد ددار األسد ددتاذ زهير السد ددلوم رئيس مكتع املشد دداريع في املجلس املشد ددترك لتجمع ركايا إلى وجود ع قة جيدة تربط املجلس
بالفصائل العاملة في منطقة املجلس ،حديا اجراه الباحا مع األستاذ زهير السلوم على وسائل التواصل االجتمايي ،تاريخ ,2016-11-6
( )10اقتر مجلس إدارة مدينة بنش بالتنسيق مع الهيئة اإلس مية إلدارة املناطق املحررة على املجلس املحلي تشكيل لجنة لطبط هذه املخالفات ،ووضع نظام
لية عملها ،للمزيد مراجعة ،املجلس املحلي ملدينة بنش شد د د ددكل لجنة لطد د د ددبط مخالفات املياه ،املبادرة السد د د ددورية للشد د د ددفافية ،تاريخ  ،2015-6-25رابط
إلكتروني https://goo.gl/27EtPq
( )11أش ددار األس ددتاذ أكرم طعمة نائع رئيس الحكومة املؤقتة في حديا مع الباحا إلى اعتماد املجالس املحلية في الاوطة الش ددرقية على قيادة الشد درطة في توفير
ً
األمن ،حديا أجراه الباحا مع األسد ددتاذ أكرم طعمة على وسد ددائل التواصد ددل االجتمايي ،تاريخ  ،2016-11-10أيطد ددا ،عتبر رئيس النقطة الشد ددرطية التابعة
للشد د د ددرطة الحرة في محافظتي حلع وإدلع عطد د د ددو في املجلس املحلي دون أن يمتلك حق التصد د د ددويت ،كما تمارس املجالس حق الرقابة والتوجيه على عمل
مراكز الشرطة الحرة القائمة في مناطقها ،مقابلة أجراها الباحا مع امل زم أوا عاشق محمد ضابط االرتباط لدى الشرطة الحرة في محافظة حلع ،غازي
عينتاب ،تاريخ املقابلة .2016-11-5
ً
( )12رامي س د د ددويد ،نظام اإلدارة املدنية في داريا واس د د ددتق ا املؤسد د د دس د د ددة األمنية ،الارباا ،تاريخ  ،2015-2-22رابط إلكتروني  ،https://goo.gl/QUf5Qzأيط د د ددا
ً
مراجعة ،زين كنعان ،األمن العام في داريا ش دددد الرقابة على األس ددعار ،عنع بلدي ،2016-2-21 ،رابط إلكتروني  ،https://goo.gl/FB9OC9أيط ددا ،حملة
أمنية واسعة في داريا ،وإلقاء القبم على مطلوبين للعدالة ،عنع بلدي ،تاريخ .https://goo.gl/lEhMT8 ،2014-10-5
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تقييم جهود اجملالس احمللية وشركائها يف توفري األمن احمللي
ً
تالع ال مركزية بش د ددكل عام على إدارة امللف األمني في مناطق س د دديطرة فص د ددائل املقاومة الوطنية ،وذلك نظرا لاياب جهة
ً
مرجعية مركزية تتولى إدارة هذا امللف لصددال جهات متعددة تؤدي أدوارا متباينة بحسددع إمكانيايها وع قايها والبيئة التي
تنشددط ف ها ،وإزاء تصدداعد ال هديدات املوجهة ألمن املجتمعات املحلية وكذلك لألمن اإلقليمي والدولي يطر السددؤاا حوا
مدى نجا املجالس املحلية بالتعاون مع ش د د د ددركائها في أداء املهام األمنية املوكلة إل هم فيما يل لق لثبيت مقتمات األمن
املحلي و رزهككا ترميم اللمككاس ك ك ك ك االفلمككاىي واحلتاء ال تضك ك ك ك األمنيككة وردا ال هككديككدات األمنيككة القككائمككة ومحككار ككة
ً
اإلرهاب .استنادا إلى ما سبق سيتم تقييم هيئات األمن ال مركزية للمعارضة وفق معيارين هما :مؤسساتية العمل األمني
لدى املجالس املحلية والهيئات املعنية باألمر ،ومدى النجا في أداء املهام الوظيفية املوكلة إل هم.

األمن احمللي واختبار املؤسساتية :جتارب غري مكتملة
تشتمل أي مؤسسة على ث ثة مقومات أساسية وهي:
 ال نصرالبشري فيما يتصل بالعاملين واإلداريين واملستفيدين من الخدمات سالعم ءس؛
 ال نصراملادي :شمل املوارد واملقرات والتجهيزات وا ليات؛
 ال نصرامل نتي :يتطمن الشرعية واملشروعية ( )13والقرارات الناظمة لعمل املؤسسة.
حالت أس ددباب بنيوية وموض ددوعية دون تطوير العمل املؤسد دس دداتي في الهيئات املس ددؤولة عن إدارة األمن املحلي ،ويش ددكل ما
ً
س د ددبق جزءا من إش د ددكالية أعم تعاني منها املعارض د ددة تتمثل بعدم تمكنها من بناء مؤس د دس د ددات متكاملة بديلة لنظام األس د ددد،
ألسددباب يتصددل بعطددها بفكر وإدارة قوى املعارضددة وتناقطددايها الداخلية ،وأخرى تتصددل بنظام األسددد والقوات املوالية له
وس د د ددع هم الدائم إلجهاض أي محاوالت جدية لبناء مؤس د د دس د د ددات بديلة وذلك عبر اس د د د هدافها بأدوات عس د د ددكرية كتدميرها
بعمليات القص د د ددف الجوي املكثفة ،وأخرى س د د ددياس د د ددية عبر إلااء تواجدها وتط د د ددمين ذلك كشد د ددرط أسد د دداس د د د ي في اتفاقيات
التفاوض املحلي.
ومن مظاهر افتقاد هيئات األمن ال مركزية للطابع املؤسساتي:
-

ت ككدد املرف يككات ال يتوافر إجمدداع لدددى هيئددات األمن ال مركزيددة املحليددة على مرجعيددة موحدددة س د د د د ً
دواء كددانددت
سددياسددية أو تنفيذية أو قطددائية ،حيا ال تتبع هذه الهيئات ملؤس دسددات املعارضددة السددياسددية الرسددمية وأجهزيها

( )13يمكن تعريف الشددرعية بحسددع ميشدديل دوبريه بأاها :اسددتناد الحكام إلى احتياطي من الدعم االنتشدداري ،بمعنى أن يكون الحكام واملؤس دسددات التي يمارسددون
الس د د ددلطة من خ لها ،والس د د ددياس د د ددات العامة التي يط د د ددعواها متوافقة مع معتقدات املحكومين وقيمهم وميولهم ومش د د دداعرهم أو ال تمتعد عنها ص د د دراحة .أما
املشروعية فأاها تعني :مدى التزام املؤسسات والحكومة بالقانون والدستور.
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التنفيذية ،كما أاها تتبنى مرجعيات قطددائية متباينة ،األمر الذي يف د ي إلى تطددارب األدوار وتنازع املصددال فيما
بينها ،وافتقادها ل
-

تساق والتكاملية؛ ()14

قلة ال ادرالبشري وض

الخبرات اللخصصية :تعاني الهيئات األمنية املحلية هنا من إشكاليتين هما :غياب

التوازن بين العدد القائم وطبيعة املهام األمنية املطلوبة منهم ،وض ددعف الخبرات في مجاا إدارة العمل األمني .أما
األسدباب فتعود إلى :غلبة العنصدر املدني على األمني في هذه الهيئات وضدعف دورات التدريع البدنية واقتصدارها
على الجانع املسلكي والعقائدي بشكل رئيس ي؛
-

ضك ك ك اللجهيدات املادية واللتفسك ك ك ية :تتفاوت هيئات األمن املحلي فيما بينها من حيا املوارد املادية املتاحة
ً
لها فيما يتعلق باملقرات والرواتع وا ليات والتس د د ددليح وأجهزة التواص د د ددل ،وعموما تعاني من ض د د ددعف قدريها على
تأمين االحتياجات اللوجستية التي يتطلبها العمل األمني خاصة في ظل األوضاع غير املستقرة؛ ()15

-

ضك ك ك ك

اللخطيي االسك ك ك ككتراتي ي :من خ ا تتبع عمددل ومهددام هيئددات األمن املحليددةُ ،يلحظ عدددم تمن هددا خطط

تنفيذية واضددحة تتصددل باسددتراتيجيات شدداملة ،أو اتسدداق أهدافها وهو ما يف د ي إلى تطددارب في األدوار واملصددال
وهدر املوارد.

األمن احمللي واالختبارات الوظيفية :الفوضى األمنية
تش ددهد املناطق التي تديرها املجالس املحلية فوضد د ى أمنية بحكم ض ددعف مأسد دس ددة هيئات األمن املحلية ومحدودية قدرايها
ً
من جهة ،إضد د ددافة إلى تزايد مسد د ددتوى ال هديدات التي تتعرض لها من قبل نظام األسد د ددد والقوات املوالية له من جهة أخرى،
ومن أبرز مؤشرات الفوض ى التي تعيشها مناطق املجالس:
-

ً
ارتفدداع عدددد الحوادث األمنيددة الجنددائيددة كددالس د د د ددرقددات والسد د د د دلددع والنهددع والجرائم املخلددة بددا داب العددامددة ،وتبعددا
إلحص ددائية مقارنة أص دددريها الش ددرطة الحرة في حلع ،يظهر تزايد نس ددبة جرائم الس ددرقة والقتل واإليذاء في الس ددتة
أشهر األولى من عام  2016مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015؛ ((16

-

ارتفداع عددد الحوادث األمنيدة كداالغتيداالت والتفجيرات التي تنفدذهدا خ يدا أمنيدة-تتبع للنظدام الس د د د ددوري والقوات
ً
املوالية له إض د د ددافة إلى تنظيم سالدولة اإلس د د د ميةس-تتواجد في مناطق س د د دديطرة فص د د ددائل املقاومة الوطنية ،ووفقا
إلحصد ددائيات عام  2015فقد سد ددجلت محافظة درعا أكبر عدد من االغتياالت مقارنة ببقية املحافظات ّ
يقدر ب د د د د د د د
 105حالة اغتياا بحسددع مكتع توثيق الشددهداء في درعا ،تل ها بالترتيع املحافظات التالية :إدلع ،ريف دمشددق،

( )14أشار األستاذ محمد حمادة عطو مجلس محافظة حلع الحرة إلى إشكالية تعدد القوى املسيطرة وغياب مرجعية واحدة متفق عل ها بين القوى األمر الذي
يف ي إلى خ فات دائمة ،حديا أجراه الباحا مع األستاذ محمد حمادة على وسائل التواصل االجتمايي ،تاريخ .2016-11-11
( )15أشد د د ددار امل زم عاشد د د ددق محمد ضد د د ددابط االرتباط لدى الشد د د ددرطة الحرة في محافظة حلع في حديا مع راديو الكل إلى نقص املعدات وا ليات ال زمة للعمل
الش د ددرطي ،للمزيد أنظر هل اس د ددتطاعت الش د ددرطة الحرة ض د ددبط الوض د ددع األمني في إدلع وحلع وما أبرز التحديات  ،راديو الكل ،تاريخ  ،2016-3-19رابط
إلكتروني https://goo.gl/jMvqdO
( )16دراسد د ددة مقارنة وفق مخطط بياني لنسد د ددبة الجرائم والحوادث خ ا االشد د ددهر السد د ددتة االولى من بداية العام  2016مع مثلها من نفس الفترة الزمنية في العام
 ،2015املوقع الرسمي لشرطة محافظة حلع الحرة على الفيس بوك ،تاريخ  ،2016-8-25رابط إلكتروني https://goo.gl/rrV3A6
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حلع ( .)17أما عن الجهات املس د د هدفة بعمليات االغتياا فتشد ددمل شد ددريحة من قيادات فص د ددائل املقاومة الوطنية
وناشطين إع مين وقيادات محلية؛
-

ش دديوع حاالت االعتقاا والتاييع القس ددري والتعذيع الجس دددي من قبل عدد من فص ددائل املقاومة الوطنية بحق
الناش د د ددطين في املجاا اإلع مي واملدني ،ويذكر هنا على س د د ددميل املثاا ما يثار حوا امت ك جيش اإلسد د د د م لث ثة
سددجون في الاوطة الشددرقية هي :سددجن التوبة ،سددجن الباطون ،سددجن الكهف ،ال تخطددع لرقابة القطدداء املوحد
في الاوطة ،كما ال يتا للمعتقلين ف

ها حق الدفاع عن أنفسهم؛ ()18
هريع وبيع البطائع املسروقة؛ ()20

-

انتشار واسع ملافيات الس

وتجار املخدرات ( )19وعصابات ال

-

انتش ددار غير مط ددبوط للس د

بين املدنيين واس ددتخدامه ألغراض تتعدى الحماية الش ددخص ددية إلى ممارس ددة أعماا

غير قانونية؛ ()21

-

حدوث حاالت اقتتاا داخلية بين فصد ددائل املقاومة الوطنية بسد ددمع خ فات عقائدية أو مصد ددلحية؛ ومن أبرزها:
اقتتاا جيش اإلسد د م مع فيلق الرحمن وجيش الفس ددطاط في الاوطة الش ددرقية ،اقتتاا حركة نور الدين الزنكي
وكتائع أبو عمارة مع ّ
تجمع فاس ددتقم كما أمرت في حلع ،اقتتاا حركة أحرار الش ددام اإلسد د مية وجيش الش ددماا
وأحرار سورية مع الجبهة الشامية في ريف حلع الشمالي؛ ()22

-

فوض د د د د ى تطبيق األحكام القط د د د ددائية نتيجة تعدد املرجعيات القط د د د ددائية ،إض د د د ددافة إلى إف ت عدد من عناص د د د ددر
الفصائل من العقاب بحكم الحصانة التي يتمتعون ها.

حتدايت األمن احمللي والتوصيات
تعمل هيئات األمن املحلية ال مركزية جاهدة على تعزيز أدائها األمني وتحقيق مهامها الوظيفية ،إال أاها تدرك ص د د د ددعوبة ما
سد ددبق في ظل تواجد تحديات عدة تعوق مسد دداع ها للتخفيف من الفوض د د ى األمنية التي تشد ددهدها مناطقها ،وفي حين يتص ددل
جزء من التحديات بالبيئة الداخلية لعمل تلك الهيئات ،فإن الجزء األكبر منها يتأتى من البيئة الخارجية التي تنشد ددط ف ها
هيئات األمن املحلية والتي يمكن وصفها بأاها بيئة معقدة ذات صراعات مركبة ومخاطر عالية ومن أبرز هذه التحديات:
.1

عمليات القص ك الجتي :س د هدف طيران روس دديا ونظام األس ددد املناطق التي تخط ددع لس دديطرة فص ددائل املقاومة
ً
الوطنية بعمليات قص د د د ددف جوية مركزة ،علما أن الهدف منها يتجاوز البعد العس د د د ددكري العملياتي ،وما يؤكد على

( )17ملفات ساخنة :االغتياالت املجهولة داخل سوريا وخارجها .األسباب واألبعاد ،االتحاد برس ،تاريخ  ،2016-1-12رابط إلكتروني https://goo.gl/FmV5B9
ً
ّ
السلفية في سوريا :جيش اإلس م نموذجا ،الجمهورية ،تاريخ  ،2016-9-9رابط إلكتروني https://goo.gl/OqkkZD
( )18عروة خليفة ،عن بنية التنظيمات
( )19آمنة رياض ،محكمة جنوب دمشقس تطلق برنامج ملعالجة مدمني املخدرات لديها ،سمارت ،تاريخ  ،2016-10-27رابط إلكتروني https://goo.gl/m4xMB6
( )20عصابات تحرم حلع املحررة من الكهرباء .وإدارة الخدمات تدعو ل ستنفار األمني ،راديو الكل ،2016-1-18 ،رابط إلكتروني https://goo.gl/ELY3hX
( )21عبد ددد الرحمن الحوراني ،انتش د د د د ددار الس د د د د وعبوات سداعشس تتس د د د دمد ددع بد ددانف ت أمني في درعد ددا ،الصد د د ددوت السد د د ددوري ،2016-10-6 ،رابط إلكتروني
https://goo.gl/oo9LDR
( )22أهم  4آثار سلبية ل قتتاا الداخلي بين فصائل الثورة السورية ،ميكرو سورية ،تاريخ  ،2016-11-16رابط إلكتروني https://goo.gl/YqKkQb
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ذلك االسد د د هداف املمنهل لهياكل الحكم املحلي ( )23والبنية التحتية .أما الهدف فيتمثل في رفع الكلف اإلنس د د ددانية
وزيادة مس د د د ددتوى األزمات الخدمية وتدمير هياكل الحوكمة املحلية ،وبالتالي تعميق حالة الفوضد د د د د ى األمنية بما
يفوق قدرة املجالس املحلية وش د د د ددركائها على التعامل معها وهو ما أكده العاملين في تلك الهيئات ( ،)24وفيما يلي
جدوا يوضد د د عدد الاارات التي ش د ددنها طيران نظام األس د ددد وروس د دديا على املناطق املدنية من بداية عام  2015إلى
شهر تشرين الثاني من عام )25( .2016

غارات طيران روسيا والن ام
350
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الش ل البيان رقم ( )1غارات الن ام وروسيا على املناطق املدنية الخاض ة لسيطر فصائل املقاومة التطنية

 .2قلة الدعم املا ي :يتطلع توفير األمن موارد مالية تاطي احتياجات هيئات األمن املحلية من رواتع ومص د د د دداريف
ً ً
تأسد د دديس د د ددية وتشد د ددايلية ،ويظهر الواقع عجزا ماليا س د د ددواء لدى املجالس املحلية وكذلك شد د ددركائها في تحمل كلف
ً
العمل األمني س د د دديما فيما يتعلق بتوفير الرواتع للعاملين ف ها وذلك نظرا لعدم اس د د ددتقرار مصد د ددادر الدعم وتزايد
حجم االحتياجات الناجمة عن تأزم املوقف األمني)26( .

 .3نقص ال تادر اللخصك ك ك كصك ك ك ككية يتطلع العمل األمني كوادر متخصد د د د دص د د د ددة ّ
ملمة بعلوم األمن وآلياته وأس د د د دداليبه
ً
دافة إلى ّ
تمتعها بثقافة قانونية جيدة حوا األطر القانونية الناظمة للعمل األمني ،وعلى الرغم من
الحديثة ،إض د د د د
( )23حوا اسد د د هداف املجلس املحلي ملحافظة ال ذقية ،املوقع الرس د ددمي ل ئت ف الوطني لقوى الثورة واملعارض د ددة الس د ددورية ،تاريخ  ،2016-3-23رابط إلكتروني
https://goo.gl/Wv9ARx
( )24اعتبر مصدددر من مجلس محافظة حماة عمليات القصددف املكثفة التي تشددنها روسدديا والنظام إضددافة إلى العمليات العسددكرية للميليشدديات الشدديعية أبرز ما
ي هدد أمن املجتمعات املحلية ،حديا أجراه الباحا مع املصدر على وسائل التواصل االجتمايي ،تاريخ .2016-11-14
( )25تجدر اإلشددارة إلى أن األرقام الواردة في الرسددم البياني تشددمل عدد غارات الطيران الحربي املنفذة ضددد مراكز مدنية فقط دون احتسدداب غارات البراميل ،أما
ً
ً
ُ
بخصوي عدد الصواريخ التي تطلق في كل غارة فمتباينة تبعا لنوعية الطيران ،فمث يقدر عدد الصواريخ التي يطلقها النظام في كل غارة جوية بين ،15-9
ً
في حين يرتفع العدد تقريبا بين  24-12صاروخ في كل غارة للطيران الروس ي .وحدة الرصد واملعلومات في مركز عمران للدراسات االستراتيجية.
( )26أشد ددار محمود الدالي رئيس مكتع التواصد ددل بقوى األمن الداخلي في الرسد ددتن إلى تواجد  180شد ددرطي منشد ددق عن النظام في الرسد ددتن 25 ،منهم عمل فقط في
ً
قسد ددم الشد ددرطة في الرسد ددتن في حين أن البقية علمون بأعماا حرة أو انتموا للفصد ددائل بحثا عن مردود مادي ،حديا أجراه الباحا مع محمود الدالي رئيس
مكتع التواصددل بقوى االمن الداخلي في الرسددتن على وسددائل التواصددل االجتمايي ،تاريخ املقابلة  ،2016-11-4كذلك اعتبر األسددتاذ أكرم طعمة نائع رئيس
الحكومدة املؤقتدة الددعم املدادي إحددى أبرز التحدديدات التي تواجده عمليدة توفير األمن املحلي ،حدديدا أجراه البداحدا مع األسد د د دتداذ أكرم طعمدة على وسد د د ددائل
التواصل االجتمايي ،تاريخ .2016-11-10
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ً
انش د ددقاق عدد كبير من قوى األمن عن النظام ،إال أن الاالبية منهم ف ّ
طد د دلت إما البقاء بعيدا عن امللف األمني أو
أاها انخرطت في العمل العسددكري ضددمن الفصددائل ،لتحدث فجوة في الكادر األمني تم تعويطددها من قبل املدنيين
ً
ً
الق ددادمين من خلفي ددات متنوع ددة علمي ددا ومهني ددا وهو م ددا أثر على مهني ددة العم ددل األمني وأدى إلى ارتك دداب أخط دداء
عملياتية.

ً
 .4غيككاب مركز ككة القرار األمنيُ :يفتقددد القرار األمني املركزي في مندداطق س د د د دديطرة فصد د د د ددائددل املقدداومددة الوطنيددة ،نظرا
ً
لتعدددد الجهددات املنخرطددة في امللف األمني والتي تؤدي أدوارا متبدداينددة بحس د د د د ددع إمكددانيددايهددا وع قددايهددا والبيئددة التي
تنش د د د ددط ف ها ،وبدا أن تاني هذه التعددية العمل األمني وفق قاعدة ت قي املص د د د ددال وتوزع األدوار وإيقاف هدر
املوارد املحدودة ،فإاها أفطت إلى نتائج عكسية فاقمت الفوض

ى األمنية)27( .

 .5تهديد تن يم االدولة اإلس ك ك ككالميةا عتبر التنظيم أحد أبرز الجهات التي يهدد العمل األمني في مناطق س د د د دديطرة
فص د د د ددائددل املقدداومددة الوطنيددة ،إذ يطد د د ددع التنظيم هددذه املندداطق ض د د د ددمن قددائمددة األهددداف التي يجددع التعددامددل معهددا،
ً
باعتبارها تشد د ددكل عائقا أمام تمدده في سد د ددورية ،من هنا ُيفهم مسد د ددعى التنظيم الحثيا لزعزعة أمن املناطق التي
تنش ددط ف ها هيئات األمن املحلية عبر القيام بعمليات انتحارية أو اغتياالت تسد د هدف قيادات املجتمعات املحلية
في املجالين املدني والعسد ددكري ،وبالتالي نشد ددر حالة الفوض د د ى األمنية بما ّس د دهل ظهور التنظيم من جديد ،ويكفي
هنا اإلش د ددارة إلى أس د ددلوب تنظيم الدولة في الس د دديطرة على الباب ومنبج والرقة من خ ا االس د ددتفادة من الفوض د د ى
األمنية التي شد د د ددهديها هذه املناطق ،وفيما يلي توزع العمليات االنتحارية التي ش د د د ددنها التنظيم على خصد د د ددومه منذ
كانون الثاني  2016لااية تشرين الثاني )28(.2016

( )27اعتبر األسدتاذ زهير السدلوم رئيس مكتع املشداريع في املجلس املشدترك لتجمع ركايا تعدد الفصدائل في منطقة عمل املجلس أحد اإلشدكاليات التي تعوق عملية
توفير األمن املحلي ،حديا أجراه الباحا مع األستاذ زهير السلوم على وسائل التواصل االجتمايي ،تاريخ .2016-11-6
( )28يظهر الشددكل البياني قلة عدد العمليات التي نفذها تنظيم الدولة اإلس د مية ضددد مناطق سدديطرة فصددائل املقاومة الوطنية ولهذا تفسدديرين )1 :نجا هيئات
األمن املحليددة ل مركزيددة للمعددارضد د د ددة في إحبدداط عدددد كبير من العمليددات االنتحدداريددة للتنظيم وتفكيددك شد د د ددبكددات كثيرة تددابعددة لدده )2 ،اتبدداع التنظيم أسد د د ددلوب
الهجمات النوعية وهو ما ستدا عليه بنوعية القيادات املس هدفة في مناطق املعارضة .م حظة :األرقام الواردة في الشكل البياني مقتمسة من اإلحصائيات
التي ينشرها تنظيم الدولة على موقع وكالة أعماق اإلخبارية.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة14 :

عمران للدراسات االستراتيجية

Omran for Strategic Studies

املجالس املحلية وملف األمن املحلي ٌ
دور مطلوب مللف إشكالي
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الش ل البيان رقم ( )2عمليات تن يم االدولة اإلسالميةا ين ينايرونتفمبر2016

 .6تنام ن تذ ال صك ك ك ككائل الجهادية فت التطنية :تمتلك هذه الفص د د د ددائل مش د د د ددروعها الخاي إلدارة املناطق التي
ً
تنتشدر ف ها ،وتبعا لذلك فإاها تعمل على تشدكيل مؤسدسدات موازية لهياكل الحكم املحلية القائمة والتي ال تعترف
ً
ها أص د د د  ،بل وتعمل جاهدة على إلاائها عبر الطد د دداط عل ها بما عيق قدريها على العمل ،أو تدميرها ب ل عدة
منها ( :)29تنفيذ أجندات خارجية ،اإلفسد دداد في األرض ،مخالفة الشد ددريعة اإلس د د مية وكمثاا على ما سد ددبق ،هاجم
ً
عددا من مخافر الشرطة ّ
الحرة في محافظة إدلع)30( .
جند األقص ى وجبهة فتح الشام
 .7تنتا مصككادرال هديد األمني تواجه هيئات األمن املحلية يهديدات متنوعة املصدددر تتجاوز البعد األمني إلى أبعاد
أخرى ذات منشد ددأ إنسد دداني واقتصد ددادي واجتمايي ،وفي حين تتطد ددافر كل العوامل السد ددابقة في يهديد األمن املحلي
ً
ً
فإن لبعطددها تأثيرا أكبر مقارنة بايرها ( ،)31فعلى سددميل املثاا تعتبر العوامل ذات الطبيعة االقتصددادية كالبطالة
وال هريع وارتفاع األس د د د ددعار أبرز مهددات األمن املحلي في الرس د د د ددتن وفي بعم مناطق حلع وهو ما ُ س د د د ددتنتج من
ّ
ارتفاع عدد جرائم السرقات والسلع ،في حين شكل التايير الديمارافي القسري وحركات النزو الداخلية أبرز
العوامل التي يهدد األمن املحلي في مناطق سيطرة فصائل املقاومة الوطنية في محافظة ريف دمشق.
 .8س ك ك ككيتلة الص ك ك ككراا وتويرات الس ك ك ككيطر تفتقد هيئات األمن املحلية لعنص د د ددر االس د د ددتقرار املكاني نتيجة لتايرات
السيطرة امليدانية وهو ما عيق مساع ها في تأسيس بنية مادية مستقرة يتطلبها العمل األمني ،فعلى سميل املثاا
فقدت الشددرطة الحرة في محافظة حلع  12مركز لها مع التقدم الذي أحرزه تنظيم الدولة في املنطقة الشددمالية
من املحافظة بين عامي )32( .2015-2014

ً
( )29اعتبر األس د ددتاذ أس د ددامة الحس د ددين مفوض املجلس املحلي ملدينة سد د دراقع في الخارج ،التنظيمات الجهادية أبرز مص د ددادر ال هديد التي تواجه األمن املحلي نظرا
لطبيعة عملها وقيامها بعمليات أمنية ،حديا أجراه الباحا مع األستاذ أسامة الحسين على وسائل التواصل االجتمايي ،تاريخ .2016-11-11
( )30وفا مصطفى ،جبهة سالنصرةس تداهم مراكز الشرطة ّ
الحرة في إدلع ،العربي الجديد ،تاريخ  ،2015-7-8رابط إلكتروني https://goo.gl/lYX0JD
( )31يؤكد رئيس مجلس محافظة حمص وجهة النظر هذه ،حيا يرى أن جميع العوامل س د ً
دواء كانت ذات منش ددآ أمني أو اجتمايي أو اقتص ددادي ،تس ددهم في يهديد
األمن املحلي ،إال أن لبعطها أثر أكبر مقارنة بايرها ،حديا أجراه الباحا مع مجلس محافظة حمص على وسائل التواصل االجتمايي ،تاريخ .2016-11-1
( )32مقابلة أجراها الباحا مع امل زم أوا عاشق محمد ضابط االرتباط لدى الشرطة الحرة في محافظة حلع ،غازي عينتاب ،تاريخ املقابلة 2016-11-5
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 .9امليليشياو ة :الحذر من تحوا الهيئات األمنية املحلية إلى هيئات شبه عسكرية أو هيئات أمنية مافيوية ،بمعنى
تحولها-تحت ض د د دداط الصد د د دراع وتش د د ددظي الفص د د ددائل وااهيار هياكل الحوكمة املحلية وتص د د دداعد نفوذ الفصد د د ددائل
الجهدداديددة فوق الوطنيددة-إلى أدوات أمنيددة-عسد د د ددكريددة تسد د د ددعى لفرض سد د د دديطريهددا االجتمدداعيددة وحمددايددة مص د د د ددالحهدا
االقتصادية وتنفيذ أجندات خارجية تتناقم مع مصال

املجتمعات املحلية)33( .

يفترض التالدع على التحدديدات الس د د د ددابقدة العمدل على إيجداد مقداربدة جدديددة ذات رايدة واضد د د د دحدة حوا إدارة األمن املحلي،
تنطلق من تحديد األهداف وترجم ها إلى اس د د د ددتراتيجية متكاملة توظف ما هو متا للوص د د د ددوا إلى ما هو مأموا وفق قاعدة
ت قي املصال وتبادا األدوار بين القوى املحلية .وضمن ما سبق يقتر مجموعة من التوصيات العامة:
ً
 .1تبني مرجعية قطائية مدنية موحدة على مستوى مناطقي (املحافظة) ذات استق لية بعيدا عن تدخ ت القوى
املحلية وتجاذبايها؛
 .2توحيد عمل الشرطة املحلية على مستوى مناطقي (املحافظة) وربط مراكزها باملجالس املحلية؛
 .3تولي املكاتع األمنية لفصائل املقاومة الوطنية ملهام الشرطة العسكرية واالستخبارات؛
 .4إعادة هيكلة الهيئات املعنية باألمن املحلي بما يطدمن اتسداقها بشدكل أكبر مع املتطلبات األمنية للمرحلة الراهنة
واالنتقالية ،وكذلك مخرجات الحل السياس ي؛
 .5تعزيز قدرات املجالس املحلية على إدارة ش د دؤون مناطقها وتلبية احتياجايها األسد دداسد ددية ،وذلك بالعمل على ث ث
حزم دعم متكاملة تشمل املوارد والع قات والحوكمة.

( )33اعتبر األس د ددتاذ محمد عط د ددو املجلس املحلي لجوبر انقس د ددام الفص د ددائل وتعدد والءات املكاتع األمنية القائمة من أبرز اإلش د ددكاليات التي تواجه عملية توفير
األمن املحلي ،حديا أجراه الباحا مع األستاذ محمد على وسائل التواصل االجتمايي ،تاريخ .2016-11-9
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خامتة
ً
ً
تولي املجددالس املحليددة أهميددة مللف األمن املحلي نظرا ملخدداوفهددا من تنددامي حددالددة الفوض د د د د ى األمنيددة وانعكدداس د د د دهدا سد د د د دلبددا على
اسددتمراري ها وأدائها ،ولهواجسددها ّ
املحقة من أن تالع على أجندات الدوا املنخرطة في الص دراع السددوري االعتبارات األمنية
ً
عوضا عن التركيز على اعتبارات االستقرار املجتمعي والسياس ي.
ً
ونظرا للتمثيدل املجتمعي الدذي تحوزه املجدالس فدإاهدا ُمطدالبدة بلعدع دور رئيسد د د د د ي في توفير األمن املحلي سد د د ددو ًاء بدالتصد د د دددي
لل هديدات األمنية من خ ا انخراطها املباش د د ددر في امللف األمني وإداريها لجهود الهيئات املحلية املعنية باألمر ،أو عن طريق
معالج ها لل هديدات التي تسد د د هدف اسد د ددتقرار مجتمعايها املحلية من خ ا توفير الخدمات األس د د دداس د د ددية ،والقيام بمشد د ددارع
تنموية تسهم في تثميت مقومات االستقرار املجتمعي.
إال أن الجهود املبددذولددة من قبددل املجددالس وش د د د ددركددائهددا املحليين فيمددا يتعلق بددإدارة األمن املحلي لم ترق بعددد إلى املس د د د ددتوى
ً
ّ
الفعالية ،األمر الذي يجعل الفوض د د ى األمنية الحالة السد ددائدة وما تمثله من
املطلوب ،نظرا لطد ددعف املأس د دسد ددة وانخفاض
مخاطر جدية ت هدد مش ددروع املجالس املحلية .وأمام ما س ددبق فإن املجالس وش ددركاءها معنيون بإيجاد مقاربة جديدة ذات
رايددة واضد د د د دحددة حوا إدارة األمن املحلي ،ذات أهددداف محددددة يتم ترجم هددا إلى اسد د د ددتراتيجيددة متكدداملددة توظف مددا هو متددا
للوصددوا إلى ما هو مأموا وفق قاعدة ت قي املصددال وتبادا األدوار بين القوى املحلية ،وما يتطلبه ما سددبق من العمل على
إعددادة هيكلددة الهيئددات املعنيددة بدداألمن املحلي بددالش د د د دكددل الددذي يطد د د ددمن اتس د د د دداقهددا مع املتطلبددات األمنيددة للمرحلددة الراهنددة
واالنتقالية ،وكذلك مخرجات الحل السياس ي.
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