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الفصـل التاسع

إعادة هيكلة األجهزة األمنية
في سوريا



يذكر السوريون أن بداية صعود األجهزة األمنية وتدخلها يف احلياة السياسية واالجتماعية اكن
مع استالم عبد احلميد الرساج قيادة األجهزة األمنية ومن ثم وزارة ادلاخلية يف اإلقليم السوري
إثر الوحدة مع مرص بني اعيم  1958و 1961حيث تكرس دور االستخبارات واألجهزة األمنية
وبدأت ببسط نفوذها ىلع املجتمع.

يف اعم  1963وإثر انقالب حزب ابلعث
زادت سلطة األجهزة األمنية بشلك رهيب،
وأسس جهاز األمن السيايس واذلي من
مهامه مراقبة أحزاب املعارضة وحتراكتها،
وقد توىل عبد الكريم اجلندي قيادة أجهزة
األمن كونه رئيس مكتب األمن القويم يف
حزب ابلعث ،فيما توىل عيل حيدر مسؤويلة
القوات اخلاصة واليت تمثل وحدة عسكرية
بمهمات استخباراتية ،وباحتماء هذه األجهزة
حبالة ًالطوارئ وحماكم أمن ادلولة املشلكة
حديثا ،فإنها بدأت تؤدي واجباتها بأقل قدر
من اتلقييد واملحاسبة والرقابة.
ً
واضحا صعود «اللجنة
كان
العسكرية» داخل جهاز
حزب البعث التي أصبح
ً
ً
حاسما
دورا
لها فيما بعد
في تقرير من يستلم
السلطة ويتحكم بها

ً
اكن واضحا صعود «اللجنة العسكرية»
حزب ابلعث اليت أصبح هلا فيما
جهاز ً
داخل ً
بعد دورا حاسما يف تقرير من يستلم السلطة
ويتحكم بها ،وذللك فإن دور املؤسسة
العسكرية نما بشلك أاعق تطور املؤسسات
ّ
املدنية وشل عملها يف بعض األحيان كما
حصل مع االنقالبات العسكرية املتتايلة اليت
حصلت خالل اتلاريخ السوري منذ اعم 1949
وحىت اعم .1970
إثر انقالبه ادلاخيل اعم  ،1970قام حافظ
األسد بتوسيع أجهزة املخابرات ،وأىت برؤسائها
إىل داخل مؤسسات ً ادلولة .وقد أسس ً األسد
اعم  1971تشكيال عسكريا وأمنيا سيم
برسايا ادلفاع وجعل قيادته بيد شقيقه رفعت

تفويض واسع،
األسد .وحصلت
ً
ً
الرسايا ىلع ً
ثم رشعت تشلك فراع خمابراتيا خاصا بها من
أجل محاية انلظام من أي انقالب عسكري
قد حيدث ،وقد بلغ تعداد أفرادها يف أواخر
السبعينيات أكرث من عرشة آالف عنرص .يف
اكنت رسايا ادلفاع اجلهاز األكرث
تلك ًالفرتة ً
إخافة وإراعبا للمجتمع السوري وذلك ملا
اكتسبته من سمعة كبرية بأسايلب االعتقال
واتلعذيب واإلعدام.
ً
يف اعم  1976أسس األسد جهازا جديدا
باسم احلرس الرئايس بقيادة عدنان خملوف،
واحنرصت مسؤويلات هذا اجلهاز بسالمة
الرئيس األسد وأمنه الشخيص املبارش ،وقد
رشع هذا اجلهاز ينمو باطراد حىت صار عدد
أفراده ً عرشة آالف عنرص يضم يف بنيته
تنظيما شبه عسكري وأمين.
اتكأ حافظ األسد خالل حكمه وبشلك
رئييس ىلع رفاق دربه يف انلضال العسكري،
وذللك حتدد تطور إطار ادلولة يف اعملني
رئيسيني؛ اعمل الوالء وهو املحدد احلاسم،
واخللفية العسكرية اليت شلكت اجلزء غري
الظاهر يف نمط ادلولة املدنية اليت حاول
األسد بناءها.
لكنه قام وباتلوازي مع ذلك يف بناء هيالك
مؤسسية هدفها ترسيخ انلظام ،تتوارى السلطة

ً
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واجهة املؤسسات املدنية،
الفعلية خلف
ً
وبنفس الوقت أيضا اكن البد من إاعدة بناء
املنظمات الشعبية مثل احتاد العمال والفالحني
وانلقابات وغريها إضافة حلزب ابلعث ىلع
أسس تضمن الوالء الاكمل ،وذلك عرب توسيع
اإلدارة ً احلكومية واجليش واألجهزة األمنية
مرتافقا مع تزايد القدرة املايلة لدلولة جراء
املعونات العربية اهلائلة اليت قدمت إىل سوريا
بعد حرب  1973ثم العائدات انلفطية السورية
اليت اكتشفت فيما بعد.
وقد انعكست طريقة بناء األسد ملؤسسات
ادلولة بطريقة حيكم السيطرة عليها من
خالل صياغته لدلستور ادلائم اذلي صاغه
ّ
وأقر يف اعم  .)1(1973إذ يعطي دستور اعم
صالحيات واسعة لرئيس اجلمهورية،
1973
ً
فهو فضال عن ذلك األمني العام حلزب

ابلعث اذلي يعطيه ادلستور السوري يف مادته
اثلامنة احلق يف قيادة ادلولة واملجتمع ،كما أنه
جيمع إىل ذلك منصب القائد العام للجيش
والقوات املسلحة وفق (املادة  )103من
ادلستور ،وهو رئيس القيادة املركزية للجبهة
الوطنية اتلقدمية ،أما صالحياته فيه تتجاوز
الصالحيات اتلنفيذية إىل الترشيعية ،كما أن
هل احلق يف تعيني رئيس جملس الوزراء ونوابه
والوزراء وإعفائهم من مناصبهم (املادة ،)95
وإعالن حالة احلرب (املادة  ،)100وإعالن
حالة الطوارئ وإلغائها (املاة  .)2()101ذلك اكن
باتلأكيد نقطة ابلداية اليت سمحت لألسد يف
بناء ادلولة ىلع شلك اهلرم يكون فيه رئيس
أضالعه اثلالثة فيه
ادلولة رأس اهلرم أما
ً
ً
أوال اإلدارة احلكومية ًوثانيا اجليش وأجهزة
األمن (املخابرات) وثاثلا احلزب.

األجهزة األمنية

هذه األجهزة الثالثة
عبارة عن هياكل هرمية
متمركزة تنحدر كلها من
نزوال إلى
قيادة النظام
ً
المدينة ثم القرية إلى الحي
بدرجات متفاوتة ،ومتوازية
ً
خطيا بعضها مع بعض

حزب البعث

المؤسسات الحكومية
هذه األجهزة اثلالثة عبارة عن هيالك
هرمية متمركزة تنحدر لكها من قيادة انلظام
ً
القرية إىل اليح بدرجات
نزوال إىل املدينة ثم
ً
متفاوتة ،ومتوازية خطيا بعضها مع بعض،
وهكذا ىلع مستوى املحافظة ،يتمثل الرئيس
باملحافظ ،فاملحافظون األربعة عرش يف سوريا

ممن ينفذون أوامر الرئيس مبارشة هم اذلين
يهيمنون ويرشفون ىلع أعمال اإلدارات
اتلابعة للوزارات احلكومية املركزية والقطاع
العام يف املحافظة وما حوهلا من مناطق وقرى،
فاملحافظ هو الرئيس اتلنفيذي ً لإلدارة
احلكومية ،وهو حبكم منصبه أيضا رئيس

القطاع العام
األمن

2005

1991

1965
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وفي ظل التنافس األمني
بين هذه األجهزة المختلفة
فقد توسع دور بعض
الفروع األمنية بشكل
كبير حتى على حساب
اإلدارة التابع لها ،وذلك
يعود إلى نفوذ رئيس
ً
غالبا
الفرع وسلطته التي
ما تتعزز بحسب عالقته
المباشرة مع الرئيس

املجلس ابلدلي يف املحافظة ً ،ويف ً حاالت
الطوارئ يكون املحافظ أيضا قائدا لقوات
الرشطة واجليش املتمركزة يف حمافظته،
وبموازاة املحافظ يكونً أمني فرع حزب
ابلعث يف املحافظة ممثال للسلطة املركزية
ً
أيضا ،فأمناء فروع احلزب يف املحافظات
يكونون موضع االختيار ادلقيق من قبل
الرئيس بوصفه األمني العام للحزب وهم
يتوجهون إيله مبارشة بتقاريرهم ،وتراقب
فروع احلزب املوجودة يف املحافظات األربعة
عرش أعمال اإلدارات واملؤسسات احلكومية
واتلعليمية واجلامعية والصحية واثلقافية
والفنية والرياضية ومؤسسات القطاع العام
عرب شعبها أو فرقها املوجودة يف لك هذه
املؤسسات وترفع تقاريرها إىل قيادة الفروع،
عالوة ىلع ذلك فإن أمني الفرع قد يقوم مقام
املحافظ يف حال غياب األخري عن حمافظته،
وىلع املستوى اثلالث واألخري فإن أنشطة
احلزب واإلدارة املختلفة وىلع لك املستويات
اإلدارية تكون موضع املراقبة ايلومية
لألجهزة األمنية األربعة املوجودة يف سوريا.
هذه األجهزة يه؛ املخابرات العامة (أمن
القويم
ادلولة) واليت تتبع ملكتب األمن
ً
اتلابع للقيادة القطرية حلزب ابلعث اسميا،
وأصبح فيما بعد مكتب األمن الوطين ،واألمن
السيايس اذلي هو دائرة من دوائر وزارة
وخمابرات
ادلاخلية ،واملخابرات العسكرية ً
القوى اجلوية اللتان تتبعان اسميا لوزارة
ادلفاع ،وينسق بني هذه األجهزة مكتب
األمن القويم اتلابع للقيادة القطرية حلزب
األجهزة مهمات املراقبة
ابلعث .للك هذه
ً
املحلية وتمتلك فرواع يف لك املحافظات
ً
وفرواع مركزية داخل العاصمة دمشق
باستثناء خمابرات القوى اجلوية ذات املهمات
اخلاصة(.)3

ويف ظل اتلنافس األمين بني هذه األجهزة
املختلفة فقد توسع دور بعض الفروع األمنية
بشلك كبري حىت ىلع حساب اإلدارة اتلابع هلا،
يعود إىل نفوذ رئيس الفرع وسلطته
وذلك ً
اليت اغبلا ما تتعزز ًحبسب عالقته املبارشة
مع الرئيس ،ذلا اغبلا ما تعدت هذه الفروع
صالحياتها يف الكثري من األحيان وترافق
ذلك مع نمط من احلصانة القانونية؛ إذ حتيم
املادة  16من قانون استحداث إدارة أمن
ادلولة اذلي صدر باملرسوم الترشييع رقم 14
بتاريخ  ،1969/1/15موظيف األمن من املالحقة
القضائية يف حال ارتكابهم جرائم اتلعذيب
بالرغم من أن القانون يصفها باجلرائم ،حيث
تنص املادة ىلع أنه «ال جيوز مالحقة أي من
العاملني يف إدارة أمن ادلولة عن اجلرائم اليت
يرتكبونها أثناء تنفيذ املهمات املحددة املولكة
إيلهم أو يف معرض قيامهم بها إال بموجب
أمر مالحقة يصدر عن املدير» .وقد ظلت
لك هذه القوانني سارية املفعول بالرغم من
صدور ادلستور انلافذ والصادر يف ،1973/3/3
مما جعلها صاحبة اتلأثري األول واألخري يف
القرار السيايس أو االقتصادي أو اإلداري،
وساهم بنموها بشلك خميف ،فقد بلغ عدد
املوظفني يف أجهزة األمن السورية املختلفة
وعدة مئات من
 65ألف موظف بدوام اكمل ً
األلوف بدوام جزيئ ،فهناك وفقا ذللك عنرص
خمابرات للك  257من املواطنني السوريني ،وملا
اكن  %59.5من السوريني فوق سن  15سنة،
فعندها يكون هناك رجل خمابرات للك 153
مواطن سوري ويه تعترب من النسب األىلع
يف العالم(.)4
وبانلظر إىل األرقام لإلشارة إىل مدى اتلوسع
ابلريوقرايط يف أجهزة ادلولة املختلفة يف عهد
اجلمهورية اثلاثلة ،فإن عدد موظيف القطاع
العام يف اإلدارات احلكومية املختلفة يف اعم

األعضاء
السكان
1992

1981

1971

1963
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ً
 ً 1965بلغ 70000
موظفا لكنه تعدى ً 685000
موظفا يف اعم  )5(1991وجتاوز  900000موظفا
يف اعم  ،2004أما عدد العاملني يف اجليش
واألجهزة األمنية املختلفة ً فقد بلغ اعم
 65000شخصا ،ويف اعم 1991
 1965ما يعادل ً
بلغ  530000شخصا لكنه جتاوز  700000يف اعم
.)6(2004

أما حزب البعث فقد
تضخم وفق «سياسة
التبعيث» التي اتبعها
األسد ،حيث أصبح تعيين
القيادات الدنيا في الحزب
يأتي من قبل القيادة
القطرية «من فوق «
وبالتعيين وليس باالنتخاب

أما حزب ابلعث فقد تضخم وفق «سياسة
اتلبعيث» اليت اتبعها األسد ،حيث أصبح
تعيني القيادات ادلنيا يف احلزب يأيت من قبل
القيادة القطرية «من فوق « وباتلعيني وليس
باالنتخاب من قبل أعضاء احلزب كما اكن
من قبل .واتبع األسد منذ انقالبه سياسة ًفتح
االنتساب حلزب ابلعث أو «اتلبعيث» ،أمال يف
حتويل حزب ابلعث إىل أداة ضبط أمين ىلع
غرار احلزب الشيويع السوفييت ،فقد أعلن
بعد بضعة أسابيع من انقالبه أنه «بعد هذا
ايلوم لن يكون ابلعث حزب انلخبة(،)7
واكن ًعدد أعضاء احلزب ال يتجاوز (400
عضوا) عند قيام انقالب  ،1963إال أنهم ًيف
اعم  1971أصبح عددهم ( 65398عضوا)،
وبنتيجة سياسية األسد يف فتح االنتساب ىلع
احلزب بعد
أوسع نطاق فقد صار عدد أعضاء
ً
عرش سنوات اعم  374332( 1981عضوا) ،ويف
أواسط اعم  1992قفز العدد إىل 1.008.243
ً
عضوا(.)8
وىلع الرغم من أن هذه السياسة شجعت
املواطنني لالنتساب كأعضاء يف احلزب،
ّ
وجرت بعض الفوائد واالمتيازات البسيطة
مع فتح األبواب هلم لولوج جهاز السلطة ،إال

هذا ابلناء ابلريوقرايط اهلائل ألضالع
اهلرم اثلالثة يتيح قدرة أورويلية (نسبة إىل
جورج أورويل يف رواية  1984اليت يصف
فيها الرقابة ىلع الشعب) لإلرشاف ىلع ادلولة
وانلظام والشعب بأرسه ،وذللك ستكون حدود
املدين
املعارضة السياسية أو منظمات املجتمع ً
حمدودة للغاية إن لم تكن معدومة نهائيا ،إذ
يصعب فيها أن تفلت من رقابة أجهزة ادلولة
املختلفة ،إن لم حتاول ادلولة ذاتها اخرتاقها
وحتويلها إىل مؤسسات «خاضعة» أو متعاونة
ىلع أقل تقدير.
وفيما ييل ذكر ألهم األجهزة األمنية وفروعها
يف سوريا اليت شلكت املنظومة األمنية يف عهد
الرئيسني حافظ وبشار األسد ،واملعلومات
املذكورة عن لك فرع يه ًمعلومات ًتوضيحية
قد ال تكون دقيقة لكيا ذلك نظرا لصعوبة
اتلأكد من دقتها.

األجهزة األمنية «المدنية»
إدارة المخابرات العامة «أمن الدولة»

وبينما كان األمن
السياسي يركز عمله على
القوى السياسية المنظمة
و النشاطات السياسية
الممكنة فإنه في السنين
األخيرة تولى مراقبة
الحكومة واإلشراف عليها

أنهم وباإلضافة إىل ذلك أصبحوا آلة تلجنيد
وحتشيد وحتريك الوالء للرئيس ،اذلي يراقب
مع واكالت األمن األخرى لك العاملني
الرسميني يف احلكومة ،واذلين حيتاجون
باستمرار موافقة احلزب ىلع لك نشاطاتهم
مهما اكنت مدنية الطابع ،وباالستعانة بأعضاء
احلزب واملخربين وصلت عيون األسد وآذانه
وهوائياته الالقطة إىل لك يح من أحياء املدن
الكبرية ،واملدن الصغرية .حىت أنها بلغت
األماكن الريفية ابلعيدة حيث ال يأمل
ابلوليس الرسي واملخابرات العامة بالوصول
إيلها ومراقبتها بفعايلة(.)9

القويم اتلابع للقيادة
تتبع ملكتب األمن
ً
القطرية حلزب ابلعث اسميا وقد أصبح فيما
بعد مكتب األمن الوطين ،يعتقد أن إلدارة
املخابرات العامة ثمانية أو تسعة فروع رئيسية
أكرثها أهمية الفرع رقم ( )251ويطلق عليه
يمتلك مقرات مستقلة
(الفرع ادلاخيل) اذلي
ً
يف العاصمة دمشق وهل أيضا مؤسسات حتقيق
خاصة به دون غريه ،ويعتقد أنه مسؤول بشلك
رئييس عن أمن مدينة دمشق بكل فروعها
احلكومية واألهلية .أما فروع املخابرات
العامة األخرى فتقع يف معظمها بالقرب
من املقر العام يف كفرسوسة ويه الفرع
اخلاريج وفرع املعلومات والفرع اإلداري
وفرع اتلحقيق وفرع ماكفحة اتلجسس
وفرع املداهمات .وباإلضافة إىل تنظيمها

ً
املركزي فإن لإلدارة فرواع أخرى ىلع مستوى
املحافظات واملناطق املختلفة يف سوريا.
شعبة األمن السياسي

يعترب أحد أقدم األجهزة األمنية السورية،
لكنه جهاز إداري أكرث منه ميداين ،فهو خزان
املعلومات بالنسبة للنظام السوري .ويملك
هذا اجلهاز مفرزة يف لك «مديرية وناحية»،
ودوره اإلداري االستخباريت كبري ،وأهم فروعه
يه الفنادق ،املاليه واملطاعم ،الطالب،
املوظفني ،األحزاب ،وفرع الرتاخيص
والصناعية ،ويتبع هذا اجلهاز لوزارة
اتلجارية
ً
ادلاخلية نظريا ،مهمته اتلأكد من عدم وجود
أي نشاط سيايس منظم يهدف إىل إضعاف
انلظام أو حكم األسد ،وتتضمن أنشطتها
مراقبة الشخصيات السياسية وادلبلوماسية،

الفصل التاسع | 129

ومراقبة العنارص األجنبية املقيمة يف سوريا
وخاصة يف اتصاالتها مع املواطنني ،كما تراقب
مجيع املواد املطبوعة واملسموعة واملرئية يف
أجهزة اإلعالم.

األنشطة الطالبية وفرع آخر للمراقبة
واملتابعة أو املالحقة يدىع شعبة املطلوبني
واملراقبني وفرع آخر يغطي دمشق يسىم فرع
املدينة ،وبينما اكن األمن السيايس يركز عمله
ىلع القوى السياسية املنظمة والنشاطات
السياسية املمكنة فإنه يف السنني األخرية توىل
مراقبة احلكومة واإلرشاف عليها ،وقد أطلق
ىلع الفرع وهو يتابع أداء هذه املهمة شعبة
أمن املؤسسات احلكومية.

ويضم اجلهاز فرع خاص يدىع شعبة
األحزاب السياسية يكثف واجباته
ومهماته حنو هذا انلوع من النشاط ،وفرع
آخر متخصص بشؤون الطلبة يدىع شعبة
األجهزة األمنية العسكرية
شعبة المخابرات العسكرية

تعترب من أكرب فروع املخابرات حجما
وقد تزايد دورها بشلك كبري خالل أحداث
اثلمانينات ومع بداية اثلورة السورية أصبحت
بعض فروع شعبة املخابراتً العسكرية
الكثرية كبرية ومستقلة نسبيا ،ومن هذه
الفروع فرع فلسطني يسء السمعة وفرع
املنطقة ًاذلي تمتع باستقالل ونفوذ نسيب
كبري جدا ،وهناك فرع اتلحقيق العسكري
باإلضافة إىل شعبة األمن واالستطالع يف
بلنان اليت تعترب مسؤولة عن كثري من
االعتقاالت وأعمال اخلطف يف بلنان قبل
االنسحاب السوري منه اعم .2005

ً

مخابرات القوى الجوية
ً
رأسها حممد اخلويل ًملدة طويلة جدا ،وقد
استعان به األسد كثريا يف إلقاء القبض ىلع
خصومه عندما استوىل ىلع السلطة يف العام
 ،1970اكنت مهمة “املخابرات اجلوية” محاية
سالح اجلو السوري ،إضافة إىل طائرة الرئيس،

وأمن الرئيس خالل تواجده خارج سوريا
وأمن السفارات ،ونتيجة تطور املهام اليت
أولكتها املخابرات اجلوية نلفسها ،حتول اجلهاز
إىل واحدة من أهم اإلدارات اتلابعة لرئاسة ً
األراكن ً يف اجليش السوري ،وصار منافسا
حقيقيا لألمن العسكري يف محاية انلظام
وتأكيد الوالء هل ،وأرشف ىلع تأسيسه حافظ
األسد خالل رئاسته لسالح الطريان.
اتسعت مسؤويلاتها حىت وصلت حدا
جتاوزت فيه املسائل العسكرية ،إذ صارت هلا
ايلد الطوىل يف اعتقال خصوم انلظام ًاملدنيني،
وأصبحت من جهة أخرى فعالة جدا ومؤثرة
يف العمليات اخلارجية الرسية ،وباإلضافة إىل
ّ
املقر الرئيس إلدارة خمابرات القوة اجلوية،
هناك مخسة مراكز أخرى هلا يف دمشق،
ناهيك عن دائرة اتلحقيق اخلاصة بها ،وهلا
كذلك ثالثة فروع يف ثالث حمافظات يه
حلب ،ومحص والالذقية.

دور األجهزة األمنية في الثورة السورية
قامت األجهزة األمنية
باعتقال و التحقيق مع
عشرات المعارضين
السياسيين و منعهم
من السفر ،كما امتألت
السجون بآالف المعتقلين
من الناشطين و الناشطات
المحتجين على سياسات
النظام و الذين تعرض
عدد كبير منهم للتعذيب

مع اندالع احلراكت االحتجاجية يف شهري
شباط وآذار من ًاعم  2011إثر موجة ثورية
اعرمة غزت عددا من ادلول العربية مثل
وايلمن ،لعبت األجهزة
ً
تونس ومرص ويلبيا ً
األمنية مجيعها دورا كبريا يف حماولة منها
إلمخاد االحتجاجات وصد املتظاهرين
السلميني ،وقد قامت األجهزة األمنية باعتقال
واتلحقيق مع عرشات املعارضني السياسيني
ومنعهم من السفر ،كما امتألت السجون
بآالف املعتقلني من انلاشطني وانلاشطات
املحتجني ىلع سياسات انلظام واذلين تعرض
عدد كبري منهم للتعذيب وبعضهم قىض
جراء ذلك ،إىل جانب العديد من االعتقاالت
اتلعسفية غري املسببة ،كما نرشت األجهزة
األمنية عنارصها بني املتظاهرين وتم خطف

العديد من قادة احلراك الشعيب ومعظمهم من
الشباب ،واستخدمت اهلراوات والغاز املسيل
لدلموع قبل أن يتم استخدام أسايلب أكرث
ً
عنفا ودموية منذ املظاهرات األوىل يف شهر
آذار من العام .2011
ً
ً
شلكت ظاهرة الشبيحة ذعرا كبريا دلى
املدنيني )ويه عبارة عن ميليشات موايلة
للحكومة حتصل ىلع سالحها من قبل األجهزة
األمنية ًويموهلا أشخاص من اعئلة األسد)،
خصوصا يف مناطق دمشق ومحص ودراع ومحاة
وإدلب وحلب .ولم تكتف األجهزة األمنية
واملدعمة بالشبيحة بمطاردة املتظاهرين
وفض االحتجاجات ومنعها ،بل جتاوزت ذلك ً
باقتحام دور العبادة اليت أصبحت منطلقا

ً
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وباذلات أيام اجلمع واليت
العارمة
للتظاهرات
ً
ً
أصبحت موعدا أسبوعيا الرتقاء عرشات
ومئات من القتىل ىلع أيدي هذه األجهزة
األمنية والشبيحة ،كما جرت عمليات ً
منازل وحمال جتارية حبثا
واسعة القتحام
ً
عن املطلوبني وإرهابا للبيئة احلاضنة تللك
احلراكت االحتجاجية ،وقد تم اعتقال العديد
من الفتيات واألطفال من أجل تلك الغاية،
ونرشت املئات من الروايات عن حاالت
اغتصاب وتعذيب آلالف الفتيات والسيدات
واألطفال ،قبل أن تظهر صورة طفل يف اثلاثلة
عرش من العمر يف مدينة دراع وقد قتل جراء
اتلعذيب املستمر وإطفاء السجائر ىلع جسده
وقطع ذكره ،مما أشعر موجات غضب كبرية
يف الشارع ًالسوري واملجتمع ادلويل رغم أن
انلظام ممثال بالرئيس األسد نىف مسؤويلته
عن ذلك.
ومع انتهاج انلظام السوري احلل األمين يف
وجه املحتجني واملتظاهرين وانتشار ظاهرة
الشبيحة ،عمد املتظاهرون لتشكيل جلان
شعبية من ساكن املنطقة تكون مهمتها محاية
املنطقة من املجرمني وحتذير املتظاهرين من
أي تدخل أمين قادم ،مما دفع انلظام إلقحام
قواته العسكرية يف مواجهة الشعب األعزل
مع تعذر وقف احلراكت االحتجاجية يف املدن
السورية ىلع أجهزة األمن.

ارتكاب عدد من المجازر
بحق المدنين و بطرق
وحشية قاسية في مناطق
االحتكاك الطائفي بين
العلويين و السنة و
ً
تحديدا غرب سوريا

ويف حقيقة األمر فإن هذا لم يكن السبب
الوحيد تلدخل اجليش ،فقد تدخلت قوات من
الفرقة الرابعة لصد مظاهرات واحتجاجات
اعرمة واغضبة يف دراع إثر حادثة اعتقال
أطفال كتبوا ىلع جدران مدرستهم لكمات
معادية للنظام ورفضت األجهزة األمنية
وحمافظ دراع تسليمهم ألهايلهم حىت بعد
تدخل وجهاء العشائر ادلراعوية ،ولقد قدمت
األجهزة األمنية وبشلك تصاعدي متسارع،
أسوأ نماذجها القمعية منذ نشأتها خالل
اثلورة السورية أي يف العامني املنرصمني ،مما
أجج املشاعر الشعبية وخلق ردة فعل كبرية
دلى الشارع جعلته يرص ىلع مطابله ويرفع
ً
مستوى ممكن.
السقف إىل أىلع
لعله إضافة إىل ردة فعله جتاه األسلوب
القميع اذلي انتهجته أجهزة األمن السوريةً ،
فإن ًالشارع السوري بشلك اعم اكن خيبئ شيئا
كبريا من الرفض والكراهية ألجهزة األمن
اليت انتهكت حقوق املدنيني وأرسفت يف ذلك
بشلك جعل الفرع األمين أسوأ ماكن خيطر ىلع
بال أي سوري ،وتمثل ذلك يف هجوم العديد
من املتظاهرين ىلع املراكز األمنية واحلواجز
األمنية الكثرية واملنترشة يف لك املناطق

السورية .وهنا جتدر اإلشارة إىل أن نسبة أبناء
الطائفة ًالعلوية الكبرية يف األجهزة األمنية
وخصوصا يف األجهزة العسكرية منها ساهم
يف إضافة ابلعد الطائيف دلى كال الطرفني،
أي األجهزة األمنية واملتظاهرين املدنيني،
وهو ما
انعكس بشلك ًأكرب عندما بدأ ًالرصاع ً
ً
يأخذ طابعا عسكريا ،وبدا واضحا وجليا
مع ارتكاب عدد من املجازر حبق املدنني
االحتاكك
وبطرق وحشية قاسية يف مناطق ً
الطائيف بني العلويني والسنة وحتديدا غرب
سوريا.
ومن أشهر املجازر اليت ارتكبت يف
السنتني األخريتني ،واليت تتهم فيها األجهزة
األمنية والقوات املسلحة إىل جانب الشبيحة
يه:
• جمزرة الصنمني يف دراع ،بتاريخ ،2011/3/25
تمت إثر ًخروج عدد من املظاهرات الشعبية
احتجاجا ىلع ترصفات رئيس املخابرات
السياسية اعطف جنيب ،وحبسب مصادر
السورية فقد ذهب ضحية املجزرة
املعارضة
ً
عرشون قتيال سقطوا بالرصاص اليح إىل
جانب عرشات اجلرىح.
• الرسنت وتلبيسة ،يف  16نيسان وإىل  19نيسان
األمن
خرجت عدة مظاهرات سلمية واجهها
ً
بانلريان وأدى ذلك ملقتل حوايل  20قتيال،
وبعد حوايل شهر ونصف اجتاح اجليش
املدينة وسقط يف ذلك االجتياح أكرث من 40
ً
قتيال ومئات اجلرىح.
• جمزرة مجعة أطفال احلرية يف مدينة محاة ،يف
اثلالث من حزيران اعم  2011خرجت مظاهرة
تعد من أكرب املظاهرات يف اثلورة السورية
وقدر عدد املتظاهرين حبوايل  500,000ىلع
أقل تقدير فيما سيم جبمعة أطفال احلرية
ىلع الرغم من إعالن ادلولة حظر اتلجول
يف املدينة ،ورغم هذا احلشد الكبري فقد ً
مرتكبا
أرص األمن ىلع مهامجة املتظاهرين
ً
جمزرة قدر عدد القتىل جراءها بـ  70قتيال.
• جمزرة سجن محاة ،يف األول من آب اعم 2011
وإثر عصيان من قبل السجناء املعتقلني
السياسيني إثر اندالع األحداث قامت
األجهزة األمنية بتصفية العرشات منهم
حبسب مصادر معارضة ،وقد قدر عدد
القتىل بأكرث من مخسني ،وادىع شهود ًعيان
أن شاحنات قامت بنقل اجلثث بعيدا عن
السجن إلخفاء املجزرة.
• جمزرة كنصفرة يف إدلب ،يف 2011-12-19
إثر حماولة عدد من جنود اجليش انلظايم ً
االنشقاق عنه قام ًاجلنود بقتلهم مجيعا
وعددهم بلغ  72قتيال.
• جمزرة كفرعويد يف حمافظة إدلب،
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اعتبرت المجزرة من أبشع
الجرائم التي ارتكبها النظام
السوري كونها استهدفت
مدنيين و كونها أخذت
صورة طائفية ،إذ تم تهجير
معظم أهالي المنطقة
ً
خوفا من تكرار المجزرة

بعد جمزرة كنصفرة بيوم واحد ،هامجت
قوات اجليش ومن يسمون بالشبيحة
مدينة كفرعويد وقاموا بقصف املدينة
بسبب
وحمارصتها ومالحقة األهايل اهلاربني ً
القصف وحالة اذلعر خملفني  160قتيال ،يف
حني يديع املجلس الوطين أن عدد القتىل
فاق املئتني.
• جمزرة اخلادلية يف محص ،بتاريخ ،2012/2/3
ارتكب انلظام جمزرة كبرية تعاون فيها
اجليش اذلي اكن يقصف املدينة بمدافع
اهلاون واألسلحة اثلقيلة ،إىل جانب األجهزة
األمنية اليت اكنت تقتحم املنطقة ،وقد جتاوز
عدد القتىل حبسب املعارضة اثلالثمئة.
• جمزرة كرم الزيتون يف محص يف 2012/3/11
ارتكب من يسمون بالشبيحة جمزرة حبق
نساء وأطفال يف منطقة كرم الزيتون يف
مدينة محص إثر قصف عنيف ىلع املدينة
من قبل قوات اجليش .ويتهم معارضون
الشبيحة وعنارص األمن بقتل أطفال ونساء
بالساككني بعد اغتصابهم وتعذيبهم .وقدر
عدد القتىل بأكرث من سبعني معظمهم
نساء وأطفال ،كما اعتربت املجزرة من
أبشع اجلرائم اليت ارتكبها انلظام السوري
كونها استهدفت مدنيني وكونها أخذت
طائفية ،إذ تم تهجري معظم أهايل
صورة
ً
املنطقة خوفا من تكرار املجزرة مما جعل
بعض أطياف املعارضة تصف ذلك باتلطهري
ادليين.
• اجتياح بابا عمرو يف مدينة محص يف آذار
من اعم  ،2012تعرضت املنطقة اليت خضعت
لسيطرة اجليش احلر لقصف مدفيع عنيف
مما أدى تلدمري جزء كبري من املنطقة ،إثر
القصف ودخول اجليش واألجهزة األمنية
حتدث شهود عيان عن عمليات تمشيط
لليح أدت إىل ً اعتقال املئات وإعدام
العرشات ميدانيا ،كما تتهم أجهزة األمن
بإحراق عدد من ابليوت واملخازن اليت
قامت باقتحامها وتفتيشها.
• جمزرة احلولة يف مدينة محص ،يف يوم مجعة
دمشق موعدنا يف  ،2012/5/25ارتكب
اجليش والشبيحة جمزرة مروعة يف مدينة
احلول معظم ضحاياها من النساء واألطفال،
املراقبني ادلويلني فقد
وحبسب رئيس بعثة ً
بلغ عدد القتىل  92قتيال ىلع األقل ،وتعترب
ً
منحىن خطري يف األزمة
تلك املجزرة
السورية العتقاد الكثريين بأنها اكنت
ذات بعد طائيف كونها مدينة سنية ومعظم
املهامجني من الطائفة العلوية.
• جمزرة القبري يف شهر حزيران من اعم 2012
يف مدينة محاة راح ضحيتها  100قتيل جزء
األطفال والنساء ،ويعتقد أنها
كبري منهم ًمن
ً
محلت طابعا طائفيا.

• جمزرة الرتيمسة يف محاة يوم ،2012/7/12
وقد جرت بمشاركة قوات اجلو السورية
اليت قصفت املنطقة إىل جانب قذائف
املدفعية ،يف حني يتهم املعارضون أجهزة
األمن والشبيحة بقتل العرشات من املدنيني
بدم بارد وذلك بالساككني ومن بينهم نساء
وأطفال ،ويقدر عدد القتىل بأكرث من 100
ً
قتيال ،يف ً حني تديع املعارضة بأن العدد فاق
 200قتيال.
• جمزرة إعزاز يف ريف حلب ،يف 2012/8/15
عشوايئ
قام الطريان السوري بقصف
ً
خلف عدد كبريا من
متواصل ىلع املدينة مما ً
القتىل قدروا بـ  80قتيال لكهم من املدنيني
ومن بينهم عدد من األطفال والنساء ،كما
دمرت أجزاء كبرية من املدينة.
• جمزرة داريا يف ريف دمشق ،وذلك يف
 2012/8/25إذ تروي املعارضة أن عدد من
عنارص الفرقة الرابعة قاموا بعمليات إعدام
وتصفية ألكرث من ثالثمائة وستني من أبناء
املدينة إثر مداهمة منازهلم ،وقد ظهرت
صور فيديو تشري إىل هول املجزرة وحجم
اخلسائر البرشية.
• جمزرة اجلبيلة يف دير الزور ،وقد جرت يف
شهر ترشين األول من اعم  ،2012إذ يتهم
معارضون سوريون اجليش انلظايم بتجميع
العرشات من الشباب املتهمني باتلعاون
مع اجليش احلر يف ماكن ما والقيام بقتلهم
وحرق جثثهم.
• جمزرة خمزب حلفايا ،يف  ،2012/12/23إذ
قامت القوى اجلوية بقصف مدينة حلفايا
إثر سيطرة اجليش احلر عليها بأيام قليلة،
أمام
مستهدفني طابور طويل من املدنيني
ً
خمزب املدينة ،مما أوقع أكرث من تسعني قتيال
لكهم من املدنيني.
• جمزرة خمزب تلبيسة ،وقد جرت بعد جمزرة
حلفيا بيوم واحد ،إذ قام الطريان السوري
قصف
طابور أمام خمزب تلبيسة ًكما
بقصف
ً
ً
ً
مشىف ميدانيا جبانب املخزب موقعا  15قتيال.
• جمزرة جديدة الفضل أو جديدة عرطوز
يف ريف دمشق ،وجرت بتاريخ ،2013/4/21
وتعد واحدة من أسوأ املجازر اليت يتهم
بها اجليش السوري إىل جانب قوات األمن
والشبيحة ،وقد جرت إثر معارك بني مقاتلني
من اجليش انلظايم واجليش احلر ،فقامت
قوات األمن والشبيحة مدعمة بقوات
اجليش باقتحام املنطقة وإعدام عدد كبري
من األهايل واملدنيني العزل ،وقد شوهدت
اجلثث ًلنساء وأطفال وشيوخ ،وقيل
مئات ً
أن عددا كبريا من القتىل قضوا أثناء دفنهم
مصادر
لقتالهم جراء املعارك .وقد قدرت
ً
قتيال،
املعارضة عدد القتىل بأكرثً من ًً 500
واستدعت املجزرة استناكرا دويلا شديدا.
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• جمزرة ابليضاء يف طرطوس ،وقد جرت
املجزرة يف  2013/5/3بعد يوم من مقتل عدد
من عنارص األمن والشبيحة ىلع يد اجليش
اجليش والشبيحة ًباقتحام قرية
احلر ،فقام ً
ابليضاء موقعا حوايل  70قتيال بدا أن عدد
ً
كبريا منهم نساء وأطفال .وقد أخذت هذه
املجزرة صورة طائفية.
• جمزرة بانياس يف  ،2013/5/6وقد جرت يف

ً
تصعيد بدا طائفيا إثر جمزرة ابليضاء ،فقد
قامت قوات األمن والشبيحة بمداهمة
أحياء من مدينة بانياس وأعدموا العرشات
من املدنيني ،وقد قدرت املعارضة بأن مئات
سقطوا ،وأظهرت مقاطع فيديو
القتىل قد ً
مرسبة صورا حلرق جثث وتكديسها
بماكن معني .فيما اعترب انلظام أن العملية
استهدفت إرهابني وقد تمت تصفيتهم.

أهداف ومبادئ إصالح األجهزة األمنية
من املؤكد أن أحد أهم أسباب الغضب يف
صدور السوريني واذلي انفجر بشلك مدو
إثر اندالع اثلورة السورية يف آذار  2011هو
الرتكيبة األمنية للنظام ،ومما ال شك فيه أن
الرد القايس والعنيف من قبل األجهزة األمنية
الغضب وأجج املشاعر،
واجليش السوري زاد ً
كما أنه وكما ذكر سابقا فإن انلظام السوري
وكأي نظام قميع استخدم األجهزة األمنية
حلماية موقعه ونظامه وساهم بتوسيعها فيما
خيدم مصلحة انلظام وما يفوق طاقة الشعب
ىلع اتلحمل.
لم تحظ هذه األجهزة
بنظام يراقب أداءها بشكل
فعلي وحقيقي ولم يتمكن
القضاء من محاسبتها بل
شرع القانون لها أن تنتهك
الحقوق و ترتكب الجرائم

يقوم إصالح القطاع
األمني على فكرة
توفير األمن لجميع
المواطنين ،حتى يتسنى
لهم ممارسة حرياتهم
السياسية واالقتصادية
والثقافي ،وتوفير فرص
الخلق واإلبداع ،وحرية
التفكير والتعبير

لم تكتف األجهزة األمنية باحتاكر حصة
مهمة من مزيانية ادلولة السورية ،سواء
كأجور ورواتب وثمن معدات وتدريب
ومصاريف أخرى ،بل جتاوزت ذلك بأن
تعدت وبشلك رهيب ىلع حريات األفراد
وحقوقهم وممتلاكتهم اخلاصة .كما لم حتظ
هذه األجهزة بنظام يراقب أداءها بشلك فعيل
وحقييق ولم يتمكن القضاء من حماسبتها بل
رشع القانون هلا أن تنتهك احلقوق وترتكب
اجلرائم.
لقد خرج السوريون منذ األيام األوىل
يرفعون شعار إصالح انلظام ومن ثم طابلوا
بإسقاط انلظام ،وأهم مؤسسات هذا انلظام يه
األجهزة األمنية ،تلك األجهزة اليت يرى اثلوار
أنها ضيقت عليهم أشد تضييق ،وأشعرتهم
بالرعب واخلوف لسنني طويلة ،وساهمت يف
تقسيم املجتمع وكرس إرادته وجرح كرامته،
ذلا فإن الشعب اذلي ثار وحتمل أصعب
وأقىس رد أمين ممكن ،يصعب أن يليب
اتلغيري ًاجلذري يف ًلك ما يتعلق
طموحه إال ً
بانلظام سياسيا وأمنيا واقتصاديا وغري ذلك.
وقد حققت اثلورة السورية اخلطوة األوىل
يف طريق بناء مؤسسة أمنية جديدة ،فحررت
اإلنسان السوري من أغالل خوفه العميق
فبات خيرج باملظاهرات ويرفع الشعارات
ويتحدث إىل القنوات ويسقط انلظام .ويبىق
ىلع الكفاءات الوطنية السورية اخلبرية أن

تعمل ىلع دراسة كيفية تفكيك األجهزة
األمنية وفق رؤية وطنية مسؤولة يُعدها فريق
مهين متخصص ،يلصار إىل إاعدة بناء تلك
األجهزة األمنية عند سقوط انلظام ،وحتويلها
من أجهزة نظامٍ إىل مؤسس ٍة وطنية.
يقوم إصالح القطاع األمين ىلع فكرة توفري
األمن جلميع املواطنني ،حىت يتسىن هلم ممارسة
حرياتهم السياسية واالقتصادية واثلقايف،
وتوفري فرص اخللق واإلبداع ،وحرية اتلفكري
واتلعبري .كما سيخلق إاعدة بناء تلك األجهزة
مؤسسات أمنية حتت إدارة مدنية تتمتع
بالشفافية واملساءلة وتضمن انلظام العام
وادلفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها
واحلفاظ ىلع النسيج االجتمايع.
ويمكن تعريف عملية إصالح القطاع
األمين بأنها «حتويل انلظام األمين اذلي يشمل
مجيع األطراف الفاعلة وأدوارها ومسؤويلاتها
وإجراءاتها ًحبيث تتم إدارته وتشغيله ىلع حنو
أكرث اتساقا مع املعايري ادليمقراطية واملبادئ
السليمة للحكم الرشيد مما يساهم يف خلق
جهاز أمن جييد األداء(.)10
وتتأصل فلسفة إصالح القطاع األمين يف
مفهوم األمن اإلنساين أو املجتميع ،يلكون
اهلدف الرئييس جلهاز األمن ومؤسساته هو
أمن املواطن وضمان مواطنته ،واحرتام حقوق
االنسان ،واملحافظة ىلع انلظام العام وادلفاع
عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها ونسيجها
االجتمايع املتنوع .وتتناقض هذه الفكرة
بوضوح مع دور أجهزة األمن املتعددة األسماء
والوظائف أثناء حكم آل األسد.
وجيب أن يرتكز بناء األجهزة األمنية
السورية اجلديدة ىلع املبادئ اتلايلة(:)11
• توفري األمن بفعايلة جلميع املواطنني
السوريني ،حبيث يتمكنوا من ممارسة
حرياتهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية
واثلقافية ،مع احلفاظ ىلع انلظام العام
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بناء عالقة متينة بين
أجهزة األمن والشعب،
والمجتمع المدني ،قائمة
على المبادئ الديمقراطية،
وأن تعمل كل من القوات
المسلحة وأجهزة األمن
وقوات الشرطة تحت إمرة
سلطة مدنية منتخبة

خلق مؤسسات سياسية
وإدارية قوية تملك إرادة
حقيقية للتغيير الجدي
وتكون ذات دعم شعبي
واسع لكي تتمكن من
تحقيق اإلصالح

واحرتام حقوق اإلنسان وادلفاع عن سيادة
ادلولة ووحدة أراضيها.
• بناء عالقة متينة بني أجهزة األمن
والشعب ،واملجتمع املدين ،قائمة ىلع املبادئ
ادليمقراطية ،وأن تعمل لك من القوات
املسلحة وأجهزة األمن وقوات الرشطة حتت
إمرة سلطة مدنية منتخبة.
• حتسني طرق تقديم اخلدمات األمنية
والعديلة ،للمواطن السوري ،وتقديم
اتلدريب االحرتايف وفرص اتلطور جلميع
العاملني يف القطاع األمين ،ىلع أن يشمل
هذا اتلدريب جماالت حقوق اإلنسان
واملواطنة ،باإلضافة إىل املهارات اتلقنية
اكتلحقيق اجلنايئ وإدارة احلشود وإدارة
األزمات املختلفة ،ووضع إطار قانوين واضح
تلحديد اختصاصات األجهزة األمنية،
ً
متفقا مع املعايري واالتفاقات ادلويلة حلقوق
اإلنسان.
• فصل القطاع األمين عن السياسة بشلك
ّ
اتلحزب داخل هذا القطاع،
اكمل ،بما يمنع
وأن يُعىن القطاع األمين خبدمة مصالح
الشعب ،وليس خدمة أية مصالح حزبية أو
طائفية .
• إنشاء أنظمة إدارة ورقابة ومساءلة فعالة
للجهاز األمين ،حبيث حيق تللك اجلهات
الرقابية اإلطالع ىلع الوثائق اليت تكشف
األداء املهين والوطين للمؤسسة األمنية ،وفق
معايري األداء املهين العايل املستوى.
• تعزيز ثقافة أن القطاع األمين هو مكون
أسايس من مكونات انلظام ادليمقرايط
اجلديد اخلادم للمجتمع ومواطنيه ،القائم
ىلع تطبيق العدالة االنتقايلة وسيادة القانون
وتعزيز وجتسيد فكرة املواطنة .وتلك
اثلقافة يه نقطة الفصل احلقيقية بني
األنظمة ادليمقراطية واألنظمة االستبدادية.

ّ
وعند ابلدء بعملية ابلناء ال بد من حتسني
وسائل الرقابة واملساءلة القانونية واملجتمعية،
داخل وزارة ادلاخلية أو خارجها ،من خالل
الرقابة الربملانية والقضائية ،كما
يمكن أن ً
ً
تؤدي قوى املجتمع املدين واملواطنني دورا مهما
يف تعزيز املساءلة من خالل آيلات املراقبة(.)12
َ كلِّ
تش العنارص املشار إيلها راكئز إصالح
القطاع األمين ،وجوهر جناح اتلحول
ادليمقرايط يف بدلان عديدة مرت بهذه
إسبانيا تم اختاذ مثل هذه
املرحلة ،فيف
ً
اخلطوات تدرجييا بعد وفاة ادليكتاتور
اجلرنال فرانسيسكو فرانكو اعم  ،1975ما
أدى إىل انتقال السلطة إىل احلزب االشرتايك
بعد انتخابات تارخيية اعم  1982ويف جنوب
أفريقيا ،قدمت «األوراق ابليضاء» برنامج
إصالح شامل لدلفاع الوطين يف ترشين أول
اعم  ،1994بعد اخلالص من نظام اتلميزي
العنرصي(.)13
وايلوم تشهد بدلان الربيع العريب بما فيها
سوريا نفس اخلطوات اإلصالحية بللوغ
اتلحوالت ادليمقراطية بعد ثوراتها .فيف
تونس اليت أشعلت هليب اثلورات العربية،
قدمت وزارة ادلاخلية يف الفرتة االنتقايلة حنو
ادليمقراطية وبناء ادلولة تقرير رسيم لألمن
ادليمقرايط يف تونس قام بمناقشة حتويل
القطاع األمين من قطاع قميع إىل قطاع َخ َدميَ
يمكنه االستجابة الفورية للتحديات اجلديدة
يف جمال اجلريمةّ .
أما يف يلبيا ،فيه تسىع
جاهدة إلصالح قطاعها األمين والعسكري،
ودمج العنارص اثلورية يف املؤسسات األمنية
والعسكرية ،وإذا فشلت هذه العمليات فمن
املحتمل أن تفشل عملية اتلحول ادليمقرايط
ّ
برمتها(.)14

التحديات في وجه إصالح القطاع األمني

فال يمكن فرض األمن
واالستقرار والعمل على
إصالح المؤسسات في
بيئة تعم بالفوضى،
ً
خصوصا في ظل
انتشار السالح بين
المجموعات المسلحة
و األفراد العاديين

و مع أنها أهم أسباب اثلورة وأبرز متطلبات
حاهلا أمر لم يعد
اثلوار ً ،ورغم أن ًبقاءها ىلع ً
مقبوال ال سياسيا وال منطقيا ،إال أنها لربما
تكون املهمة األصعب للسوريني .وذلك لعدة
اعتبارات ،أهمها:
 1ـ حتتاج عملية إصالح األجهزة األمنية
لعدة خطوات تسبق ابلدء بها ،من أهمها
خلق مؤسسات سياسية وإدارية قوية تملك
إرادة حقيقية للتغيري اجلدي وتكون ذات
دعم شعيب واسع ليك تتمكن من حتقيق
اإلصالح .ليس فقط املؤسسات اتلنفيذية،
فعملية اإلصالح حتتاج إىل عمل جبار

يف سن القوانني وتعديل أو إلغاء أخرى،
وباتلايل ال بد من جهة ترشيعية قوية إىل
جانب السلطة اتلنفيذية.
 2ـ غياب سلطة قضائية حتظى بثقة ًالشعبً ،
فالسلطة القضائية احلايلة تعترب جزءا أساسيا
وباتلايل سيحتاج
من نظام مطلوب ً
إسقاطهً ،
الشعب السوري وقتا طويال يلتمكن من
االعتماد ىلع السلطة القضائية ويلتعامل
معها بثقة.
 3ـ غياب القوة العسكرية املوحدة اليت
تعطي هيبة لدلولة وتساعدها ىلع فرض
األمن ،فيف الوقت احلايل يوجد قوتني
عسكريتني متحاربتني ،إحداها اجليش
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انلظايم واألخرى يه كتائب وألوية
منشقة عن اجليش انلظايم ،باتلايل إماكنية
تشكيل جيش وطين موحد تتمكن اإلدارة
السياسية للبالد االعتماد واالستناد إيله أمر
غري منطيق ايلوم ،ناهيك عن أن اجليش
احلر هو يف حقيقته مكون من كتائب وألوية
الرابط املركزي بينها ال يعدو كونه صوري
وهش.
 4ـ العدد اهلائل لعنارص األجهزة األمنية ،بينما
يرى ابلعض أن من غري املعقول استمرار
األجهزة األمنية بهذا احلجم من العنارص
وأن ً أعدادهم جيب أن تقلص بشلك كبري
جدا ،ألسباب تتعلق باالقتصاد وموازنة
ادلولة بشلك رئييس ،يف حني يرى ابلعض
اآلخر أن ترسيح عرشات أو مئات اآلالف
من عنارص األجهزة األمنية أمر خطري ىلع
املجتمع وسيؤدي تلبعات خطرية.
 5ـ ترسخ العقلية األمنية املستبدة دلى كوادر
األجهزة األمنية ،إذ أن معظم عنارص األجهزة
أن يكونوا نواة جلهاز
األمنية اذلين يمكن ً
أمين حمرتف مستقبال ،حيتاجون إلاعدة
جديدة يراد
تأهيل وتدريب ،كما أن أي دماء ً
ضخها يف اجلهاز األمين مستقبال سيحتاج
تلدريبات وجتهزيات حمرتفة ومتقدمة.
 6ـ انهيار االقتصاد السوري ،وهو العائق
احلقييق أمام عملية إصالح أي جهاز أو
مؤسسة يف ادلولة ،فقد أنهك االقتصاد
السوري بشلك يكاد يصل حلد االنهيار،
فعامان من العقوبات ادلويلة إىل جانب
انهيار العملة السورية ،جتعل إدارة املرحلة

ً

املقبلة ً وإجراء اإلصالحات املرجوة أمرا
خاضعا ملنطق األولويات ولإلماكنات
املتاحة.
 7ـ االنقسام الطائيف ،إذ من غري املقبول
االختباء خلف حقيقة مفادها بأن الرصاع
ً
منىح خطري أثر ىلع املنطقة
يف سوريا أخذ
ّ
وحول الرصاع من رصاع سيايس
بأرسها،
إىل طائيف ،فيف وقت تشلك به الطائفة
السنية أغلبية الشعب السوري وأغلبية
املتظاهرين واثلوار ،وعندما يكون معظم
املنشقني العسكريني هم الطائفة السنية،
ويف ظل انتشار املجمواعت املسلحة ذات
اتلوجه اإلساليم واخلطاب ادليين املرتاوح
بني الوسطية والتشدد ،مقابل قوى أمنية
وقيادات عسكرية جلها من الطائفة
ً
قوى دويلة تنتيم ذلات
العلوية ،تؤازرها
املذهب مثل إيران والعراق وحزب اهلل يف
بلنان ،عندها ال يمكن إال
االعرتاف بأن ً
ً
احلالة الطائفية يف سوريا باتت جزءا أساسيا
من الرصاع ،وباتلايل خيىش أن تصور عملية
اإلصالح واتلطهري ىلع أنها موجهة ضد
الطائفة العلوية ،مما قد يعقد العملية ويزيد
من اتلوتر.
 8ـ الفوىض األمنية ،فال يمكن فرض األمن
إصالح املؤسسات
واالستقرار والعمل ىلع
ً
يف بيئة تعم بالفوىض ،خصوصا يف ظل انتشار
واألفراد
السالح بني املجمواعت املسلحة ً
العاديني .مظاهر التسلح ال تعد خطرا فقط
ىلع فكرة اإلصالح وابلناء ،بل تعد مصدر
اخلطر األول لالستقرار واألمن االجتمايع.

إصالح األجهزة األمنية
إن أهم خطوات إاعدة بناء القطاع األمين
تتحدد بما ييل:

ّ
حل كل األجهزة األمنية
للنظام السابق ،باستثناء
قوى األمن الداخلي
(الشرطة) ،بقرار وزاري
من وزارة الداخلية في
الحكومة االنتقالية

• اتلدخل الرسيع لقوى األمن ادلاخيل
واجليش احلر ،باتلعاون مع اللجان املحلية
غري املسلحة ىلع مستوى القرى واألحياء
يف املدن فور إسقاط انلظام ،حلماية أمن
انلاس وممتلاكتهم ومحاية املراكز واملؤسسات
اهلامة يف القطاع العام ،اكملصالح العقارية
وابلنوك واألحوال املدنية واآلثار واملتاحف
والسجون واملصحات العقلية.
ّ
• حل لك األجهزة األمنية للنظام السابق،
باستثناء قوى األمن ادلاخيل (الرشطة)،
بقرار وزاري من وزارة ادلاخلية يف احلكومة
االنتقايلة .وإغالق املقار األمنية بالشمع
األمحر ،ووضع حراسة عليها للحفاظ ىلع
وثائقها وممتلاكتها.
• تطهري وزارة ادلاخلية واألجهزة اتلابعة هلا
من الضباط اذلين ارتكبوا جرائم تعذيب

وقتل خارج نطاق القضاء ،ونزع سالحها
وتتبع اهلاربني منهم .ويتم ذلك من خالل
جلنة وزارية ،تضم قيادات رشطية وقضائية
نزيهة ،وممثيل منظمات حقوق اإلنسان
ونقابة املحامني ىلع أن يكونوا قد خضعوا
تلدريب مكثف ومناسب ،وإاعدة انلظر يف
ملفات ومستندات اتلفتيش واتلحقيق يف
قضايا األمن العام.
• القيام بتدقيق مبديئ للقيادات العليا
املتقاعدين،
يف سلك الرشطة األحرار أو
ً
تلحديد أھل اثلقة ،وتوكيلهم أدوارا قيادية
أثناء عملية إاعدة بناء القطاع األمين
ومأسسته.
• إنشاء جلنة تصدر عن احلكومة االنتقايلة
للتحضري لعملية إصالح القطاع األمين
واإلرشاف عليها خالل املرحلة االنتقايلة،
تتألف من قوى وطنية خمتصة باألمن
والقضاء والعمل انلقايب وعلم انلفس
العسكري .وتعمل وفق االسرتاتيجية اتلايلة:
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رئيس الوزراء

قائد الجيش

وزير الدفاع

رئيس جهاز
األمن الوطني

مدير
اإلستخبارات
العسكرية

وزير الداخلية

وزراء آخرين
بحسب الحالة

قائد قوى
األمن الداخلي

ً
ممثلة بمجلس األمن الوطني
شكل رقم  :3يوضح منظومة األمن السورية

تزيد عملية تسريح
عناصر الجيش واألمن،
(سواء من جيش النظام
أو من الجيش الحر)
من تغيرات في سوق
العمل ويزداد احتمال
تجدد العنف والتوتر

 -1إاعدة هيلكة وزارة ادلاخلية وإدارتها من
قبل وزير مدين ،ونقل األقسام والوظائف
غري األمنية فيها ،كإدارة اجلوازات
والسجالت املدنية وادلفاع املدين وتنظيم
احلج ..إلخ ،إىل وزارات أخرى ،واستحداث
إدارات جديدة فيها ،كمراكز اإلصالح
االجتمايع ـ قوى اتلدخل الرسيع ـ إدارة
حقوق اإلنسان ـ إدارة الرشطة املجتمعية
ـ رشطة ماكفحة الشغب ...إلخ.
 -2إجراء مراجعة شاملة نلظم ومناهج
تدريب أكاديمية الرشطة ،والعمل ىلع
تغيري مواد ادلراسة تلعكس مفاهيم األمن
اإلنساين بدل أمن انلظام ،وتلربز مهمة
الرشطة يف خدمة املجتمع وليس السيطرة
عليه.
 -3تغيري معايري الرتقية يف وزارة ادلاخلية،
وإرساء نظام مركب الكفاءة واألداء
واتلدريب واملؤهالت ،وتفصيل هذا
انلظام يف قانون الرشطة اجلديد.
 -4حتديث قيادات وزارة ادلاخلية وكوادرها
عرب ما يسىم دورات اتلدريب ًاملستمر وفق
أسايلب اتلدريب املعتمدة اعمليا ،وتدريبهم
ىلع تكتياكت ماكفحة الشغب وتأهيلهم
ىلع اتلعامل املهين الحرتام احلقوق
اإلنسانية األساسية وادلستورية ،وتزويدهم
باملعدات واتلجهزيات الرضورية من أجل
حفظ انلظام العام.
 -5دمج املخابرات اجلوية مع املخابرات
العسكرية واليت ستكون متخصصة فقط
يف احلفاظ ىلع أمن الضباط والعسكريني،
وتأسيس إدارات جديدة للمخابرات
العسكرية وبتسمية خمتلفة بالرضورة.
 -6دمج األمن السيايس باجلهاز األمين

اجلديد اذلي تكون مسؤويلته احلفاظ ىلع
أمن الشعب السوري ،وإلغاء اكفة مهمات
األمن السيايس السابقة وتأسيس جهاز
جديد للمخابرات ادلاخلية.
 -7تأسيس جهاز جديد للمخابرات
اخلارجية ،وإحلاقها باملخابرات العامة
واستبدال مصطلح األمن القويم باألمن
الوطين.
 -8دمج بعض العنارص اثلورية املقاتلة
الراغبة يف سلك وزارة ادلاخلية ،ممن تتوفر
فيهم الرشوط الواجبة ذللك،وتأهيلهم
باتلدريب الالزم.
 -9فتح باب العمل يف القطاع األمين،
أمام مجيع السوريني بمعزل عن خلفياتهم
اإلثنية أو انتماءاتهم الطائفية.
 -10صياغة قانون رشطة جديد يلحل حمل
القانون املعمول به احلايل ،يعكس مجيع
اتلوصيات املذكورة أعاله.
إن هيلكية القطاع األمين يُعترب احلساس
اجلديد،
األكرث دقة لقياس رشعية انلظام
ً
ومصداقيته الوطنية وادليمقراطية ،واستكماال
ّ
ذللك البد من:
• وضع آيلات رقابة خارجية ّ
فعالة ىلع قطاع
األمن ،كمكتب املحايم العام والربملان
(جملس انلواب) وجملس حقوق اإلنسان،
ومنظمات املجتمع املدين ،وتمكني قطاع
الرقابة ادلاخلية من ممارستها لسلطتها
املهنية وفق معايري موضوعية ،يف قانون
الرشطة اجلديد.
• العمل ىلع صياغة قانون حرية املعلومات
وتنظيم عمليات النرش ادلورية عن طريق
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مدير عام قوى األمن الداخلي

الشرطة المركزية

اإلدارة العامة

الشرطة
الديبلوماسية

اإلدارة المركزية

إدارة الخدمات
االجتماعية

الدرك اإلقليمي

الشرطة
القضائية

القوة السيارة أو
المتحركة

إدارة انضباط
الشرطة

المخابرات (شعبة
المعلومات)

إدارة معاهد وكليات األمن ومراكز التدريب

شكل رقم  :4رسم توضيحي لمديرية قوى األمن الداخلي المقترحة ودوائره
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الربملان ،إلجياد الرقابة العامة ىلع املسؤولني
احلكوميني وضمان أداء مهين للضباط،
وإنفاق مزيانية وزارة ادلاخلية بالشلك
السليم.
• فصل القطاع األمين عن السياسة ،ومنعه
ّ
واتلحزب إال ضمن
من ممارسة السياسية
رشوط تضمن استقاليلته ونزاهته.

أن تتم عمليات التطهير
وفق خطة مدروسة
بعناية ،وأن تعمل اللجنة
على فرز العاملين في
أجهزة األمن لفئات
متعددة ،وذلك لالستفادة
من أكبر قدر ممكن منهم

ويف انلهاية فإن برامج إاعدة ادلمج تساعد
يف تسهيل انتقال املجتمع من الزناع إىل احلالة
الطبيعة واتلنموية .ويتمثل اهلدف األسىم
لربنامج إاعدة ادلمج يف دعم املقاتلني السابقني
مع املجتمع املدين
سعيهم حنو
يف
االندماج ً
ً
ً
اجتماعيا واقتصاديا ووظيفا ،وهذا يستديع
اتلفكري يف مصادر اتلمويل املحتملة هلذا
املرشوع باإلضافة إىل دراسة وحتديد الفئات
املستهدفة من املرشوع ،والعنارص اليت قد
تقف معيقة هل ،وتتضمن هذه الفئة األشخاص
اذلين يملكون مناصب متوسطة إىل اعيلة
ضمن الفصائل املتحاربة حيث أن توقعاتهم
نلتائج الربنامج قد تكون أكرب من املمكن.

ّ
ويف سياق عملية ادلمج ،البد من االنتباه إىل
العديد من املقاتلني اذلين يعانون من مشالك
حتتاج إىل عالج .وحىت يكون برنامج
صحية
ً
ادلمج ناجحا جيب أن يتضمن خدمات راعية
صحية .وأن يتم اتلعامل مع لك املشالك
الصحية اجلسدية أو العقلية بعد توقف
القتال وأن تبىق هذه القضية أولوية خالل
فرتة إقامة الربنامج.
وقد تزيد عملية ترسيح عنارص اجليش
واألمن( ،سواء من جيش انلظام أو من
اجليش احلر) من تغريات يف سوق العمل
ويزداد احتمال جتدد العنف واتلوتر .وقد
يرض السماح ببقاء االقتصاد ىلع شلك اقتصاد
حرب ودولة ضعيفة باستقرار مرحلة ما بعد
الزناع وسيادة القانون والعملية ادليمقراطية.
ُ ّ
المفقر وادلولة الضعيفة أو اهلزيلة
فاملجتمع
املقاتلني
متطلبات
إرضاء
يستطيعا
لن
ً
واستقرارهم يف جمتمع يزدادون فيه فقرا .ذللك
وليك ينجح برنامج إاعدة ادلمج ال بد أن يعمل
ىلع تلبية حاجات املجتمع املستقبلية بشلك
فوري.

لجان التطهير والتدقيق
جهاز األمن الوطني»
هو بمثابة عنوان لجهاز
االستخبارات الخارجية الذي
يهتم بالبحث عن جمع
المعلومات و البيانات و
تحليلها من أجل حماية
الوطن من أي خطر

ً
كما ذكر سابقا ،فإن بيت اخلربة السوري
يدعو لتشكيل جلنة تلطهري األجهزة األمنية
اتلابعة لوزارة ادلاخلية ،غري أن هذه اللجان
اليت يناط بها القيام بعمل وطين خطري
وحساس وهام ،ال بد أن يراىع فيها عدة
عوامل هامة ،منها:
• أن تكون اللجان مدنية أو ذات طابع مدين
اعم.
• أن خيضع أعضاء هذه اللجان تلدريبات
مكثفة واعيلة املستوى.

ً
• أن يتم اختيار أعضاء اللجان وفقا ملعايري
واضحة وشفافة ،ويقرتح أن تضم جلنة ً
اتلطهري واتلدقيق يف مؤسسة األمن ًعضوا
من هيئة العدالة االنتقايلة ً وعضوا من
املجلس القضايئ األىلع وعضوا من املجلس
الترشييع القائم (املجلس اتلأسييس).
• أن تتم عمليات اتلطهري وفق خطة مدروسة
بعناية ،وأن تعمل اللجنة ىلع فرز العاملني
يف أجهزة األمن لفئات متعددة ،وذلك
لالستفادة من أكرب قدر ممكن منهم يف
قطااعت خمتلفة.

مجلس األمن الوطني
وهو املجلس األىلع املسؤول عن أمن
ادلولة السورية من أي اعتداء خاريج أو أزمة
تمس األمن الوطين ،سواء اكنت عسكرية أو
أمنية أو اقتصادية أو صحية أو نامجة عن
اكرثة طبيعية.
ويرأس جملس األمن الوطين رئيس الوزراء
(هرم السلطة اتلنفيذية) ،ويضم لك من وزير
ادلاخلية ووزير ادلفاع وقائد اجليش ورئيس

جهاز األمن الوطين ،إىل جانب الوزراء املعنيني
بشلك مبارش باألزمة الطارئة.وهو جهاز مدين
مستقل حبد ذاته ال ختضع سلطته لوزاريت
ادلفاع وادلاخلية ويرتبط بشلك مبارش
برئيس السلطة اتلنفيذية ( رئيس جملس
فيما تعترب مديرية قوى األمن
األمن الوطين)ً ،
ادلاخيل تابعة إداريا لوزير ادلاخلية.
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جهاز األمن الوطني
وهو جهاز أمين خمتص جبمع املعلومات
املتعلقة بأمن ومصالح سوريا وحتليلها وتقديم
تقارير خبصوصها لألجهزة املختصة واملعنية.
ويه مؤسسة مدنية ال جيب أن يديرها شخص
عسكري أثناء تأديته خلدمته ،وال يعني أي
شخص هل انتماء سيايس كمدير هلذه املؤسسة
إال يف حال استقاتله من حزبه السيايس.

فإن «جهاز األمن الوطين» هو بمثابة
عنوان جلهاز االستخبارات اخلارجية اذلي
يهتم بابلحث عن مجع املعلومات وابليانات
وحتليلها من أجل محاية الوطن من أي خطر
يمكن أن يتعرض هل أمن ابلدل ومصاحله.
املعلومات (شعبة
يف حني تكون شعبة ً
جزءا من مديرية قوى
االستخبارات ادلاخلية) ً
األمن ادلاخيل اتلابعة إداريا لوزارة ادلاخلية.

مديرية قوى األمن الداخلي
ويديرها شخص عسكري يف العادة يتم
اختياره عرب تعيينه بقانون (بعد أن حيظى بثقة
الربملان) ،وينظم القانون اخلاص بقوى األمن
معايري اختياره وصالحياته ومدة خدمته هو
حتت هذه
واكفة مديري اإلدارات املنضوية ً
املديرية ،وقد تتبع هذه املديرية إداريا لوزارة
ادلاخلية أو ملديرية األمن الوطين ،وتعد
املديرية األساسية املسؤولة عن حفظ األمن
يف ادلولة واملناط بها عدد من املهام األساسية
اليت تصنف إىل عدة جماالت:
• يف جمال الضابطة اإلدارية:
 حفظ انلظام وتوطيد األمن. تأمني الراحة العامة. محاية األشخاص واملمتلاكت. محاية احلريات يف إطار القانون. السهر ىلع تطبيق القوانني واألنظمةاملنوطة بها.
• يف جمال الضابطة العديلة:
 القيام بمهام الضابطة العديلة. تنفيذ اتلاكيلف واإلنابات القضائية. تنفيذ األحاكم واملذكرات العديلة.• يف املجاالت األخرى:
 مؤازرة السلطات العامة يف تأدية وظائفها. احلراسة اليت تقررها السلطات املختصةلإلدارات واملؤسسات العامة.
 حراسة السجون وإدارتها عند االقتضاء. حراسة ابلعثات ادلبلوماسية يف سوريا.وتتكون مديرية قوى األمن ادلاخيل من عدة
دوائر يه:
• اإلدارة العامة :تكون مسؤولة عن األعمال
اإلدارية اخلاصة باإلدارة العليا لقوى األمن
ادلاخيل وتمثل املحيط املبارش بمدير اعم
قوى األمن ادلاخيل ،ويه املسؤولة عن
تقديم املشورة للمدير العام والقيام باألحباث

وادلراسات.
• اإلدارة املركزية :إدارة منشآت قوى األمن
ادلاخيل واإلرشاف ىلع األقسام اتلقنية
وتأمني االحتياجات الالزمة للعمليات
وإدارة املحاسبة.
• إدارة اخلدمات االجتماعية :ومن مهماتها
إدارة العالقات العامة وإصدار ابليانات
والنرشات وخدمات أخرى تتعلق بإدارة
انلوادي واخلدمات الرياضية واالجتماعية
والفكرية األخرى.
• ادلرك اإلقلييم :وهم العنارص امللكفة
باحلفاظ ىلع األمن خارج مراكز املحافظات
(املدن والقرى والضوايح).
• القوى السيارة أو املتحركة :ويه الوحدة
املسؤولة عن لك القوى املتنقلة واملسؤولة
عن حفظ األمن يف لك واملناطق أو الشوارع
اخلارجية.
• الرشطة املركزية :ويه الوحدات املسؤولة
عن أمن املدن الرئيسية (مراكز املحافظات).
• الرشطة القضائية :ويه مسؤولة عن
اإلجراءات اجلنائية يف لك األرايض السورية
مثل أحباث اجلرائم واتلحريات.
• الرشطة ادلبلوماسية :ويه وحدة محاية
السفارات وادلبلوماسيني األجانب يف سوريا.
• انضباط الرشطة:يه اجلهة املعنية بتليق
شاكوي املواطنني املتعلقة برجال قوى األمن
ادلاخيل ويه ادلائرة املسؤولة عن مراقبة أداء
إدارات الرشطة املختلفة ،وينظم القانون
صالحياتها.
• معاهد األمن ادلاخيل :الوحدة املسؤولة عن
إدارة معاهد ولكيات األمن ادلاخيل ومراكز
اتلدريب.
• شعبة املعلـومات :يه اجلهة املعنية بتليق
شاكوى املواطنني واإلخبارات وابلحث عن
املعلومات املمكنة عن أي حادث أو جريمة
حصلت أو يمكن أن حتصل أو أي حدث
قد يهدد أمن الوطن واملواطن والسالمة
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العامة وتقوم بتحليلها وتقديم االستنتاجات

خلدمة اتلحقيقات.

الجدول الزمني
يعتقد بيت الخبرة أن
عملية إعادة هيكلة
المؤسسات األمنية ،و
لو بالحد األدنى ،يجب
أن تبدأ بأسرع وقت
ً
بدءا من المناطق
ممكن
المحررة ،إذ سيساعد
ذلك على استتباب األمن
وحماية الممتلكات

ّ
يعتقد بيت اخلربة أن عملية إاعدة هيلكة السورية وادلويلة ،مثل حل عدد من األجهزة
األدىن ،جيب أن األمنية وفروعها املنترشة يف أحناء سوريا ،إىل
املؤسسات األمنية ،ولو باحلد ً
تبدأ بأرسع وقت ممكن بدءا من املناطق جانب دمج بعضها ببعض.
املحررة ،إذ سيساعد ذلك ىلع استتباب األمن
ومحاية املمتلاكت العامة واخلاصة من اتلعرض
ينبيغ خالل الفرتة االنتقايلة رسم رؤية
ألي مكروه ،غري أنه من املرجح أن يلعب هذا واضحة للمنظومة األمنية يف سوريا ،ىلع أن
ادلور أفراد من اثلوار املدنيني واملسلحني إىل تقر من قبل املجلس اتلأسييس املنتخب،
جانب دعم كتائب اجليش احلر واملنشقني من ويرى بيت اخلربة رضورة كبرية يف بناء منظومة
عنارص اجليش وأجهزة األمن.
أمنية قوية متمثلة بمجلس األمن الوطين اذلي
يرأسه هرم السلطة اتلنفيذية ومشاركة عدد
ومن أجل ضمان حتقيق األمن وعدم من الوزراء والقادة األمنيني والعسكريني،
االجنرار إىل الفوىض؛ يرى بيت اخلربة السوري كما يرى بيت اخلربة رضورة العمل ىلع إاعدة
رضورة اتلنسيق مع الكتائب املسلحة العاملة بناء هيلكية قوى األمن ادلاخلية.
ىلع األرض ،وذلك من أجل ضمان حسن
ترصف أفرادها وعدم العبث بأمن املواطنني
إضافة ذللك ،ال بد وأن تبارش احلكومة
وااللزتام بمبدأ وحدة ادلولة السورية من ومنذ أيامها األوىل بتشكيل جلان للتطهري
خالل اخلضوع لسلطة ادلولة وألي حكومة واتلدقيق ،وتكثيف اجلهود ادلبلوماسية
وطنية ً انتقايلة تتشلك إثر سقوط انلظام؛ تلأمني تدريب وإاعدة تأهيل الكوادر األمنية
تمهيدا لالستعانة بهذه الكتائب يف حفظ السورية يف أقرب فرصة ممكنة .لك ذلك
األمن والسلم األهيل ومحاية الوطن من أي يتطلب من احلكومة االنتقايلة ومن املجلس
عدوان خاريج ،وذلك من خالل دجمهم يف اتلأسييس املنتخب فيما بعد أن يقوموا
اجليش السوري املعاد بناءه ويف قوى األمن بصياغة عدة قوانني تساهم يف ضبط األمن
ادلاخيل بعد أن يتم تأهيلهم هلذه املهمات.
يف ادلولة وتعني السلطة اتلنفيذية ىلع تنفيذ
اإلصالح املطلوب يف أرسع وقت ممكن.
وبمجرد ابلدء بالعملية االنتقايلة وتشكيل
حكومة انتقايلة يف سوريا ال بد أن يبدأ العمل
كما جيب وضع خطة ذات معايري دقيقة
احلقييق يف إاعدة إصالح وربما بناء املنظومة وبنود حمددة باتلنسيق مع القوى السياسية
األمنية؛ إذ ال بد حينها أن تقوم احلكومة والكتائب اثلورية املسلحة من أجل نزع
االنتقايلة مبارشة بإجراء عدة خطوات مدروسة السالح من املدنيني أو سالح خارج عن إطار
وحمددة وباالستعانة بادلراسات واتلقارير اليت سلطة ادلولة ،وضم الراغبني من عنارص تلك
قدمتها املعارضة السورية ومراكز األحباث الكتائب إىل اجليش وقوى األمن ادلاخيل.
وادلراسات السياسية واالسرتاتيجية واألمنية
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التوصيات
يرى بيت الخبرة ضرورة
كبيرة في بناء منظومة
أمنية قوية متمثلة
بمجلس األمن الوطني
الذي يرأسه هرم السلطة
التنفيذية ومشاركة
عدد من الوزراء و القادة
األمنيين والعسكريين

يويص بيت اخلربة السوري بالقيام بعدة
خطوات من أجل العمل ىلع حتقيق األمن
ً
تدرجييا من ناحية ،وإاعدة بناء وإصالح
األجهزة األمنية من ناحية أخرى.
أوال :مرحلة ما قبل سقوط النظام
ً

يويص بيت اخلربة السوري بالقيام باخلطوات
اتلايلة مبارشة ودون انتظار انتهاء األزمة
السورية وإجياد حكومة وطنية انتقايلة ،وذلك
ألهمية هذه اخلطوات ،ويه:
 1ـ العمل ىلع اتلنسيق مع قادة الكتائب
اثلورية املسلحة وقيادات اجليش احلر من
أجل ضمان ضبط عنارصهم املسلحني،
وضمان الزتام قياداتهم بإطار ادلولة السورية
متمثلة بالسلطة املدنية.
 2ـ العمل ىلع إعداد برامج تدريب وتأهيل
للعنارص املسلحة سواء العسكرية املنشقة
منها أو املدنية ،كمرحلة أوىل إلاعدة تأهيل
وتدريب اكفة عنارص األجهزة األمنية
والقوات املسلحة إثر انتهاء األزمة السورية.
 3ـ إعداد دراسات وأحباث تتعلق بإصالح
األجهزة األمنية؛ كحل جزء من األجهزة
األمنية ودمج بعضها وإاعدة هيلكة وبناء
األجهزة األمنية واملنظومة األمنية يف سوريا،
وإعداد جلان اتلطهري واتلدقيق ومعايري
اختيار أعضائها وآيلات عملها وصالحياتها،
إىل جانب برامج اتلطوير واتلدريب وغري
ذلك.
ً
ثانيا :المرحلة االنتقالية

يويص بيت اخلربة السوري ،وبمجرد بدء
املرحلة االنتقايلة ،أن تقوم احلكومة االنتقايلة
باخلطوات اتلايلة:

 1ـ إصدار القرارات اليت تتعلق حبل عدد من
األجهزة األمنية ودمج بعضها ،واليت ال بد
وأن تكون قد درست بشلك جيد قبل بداية
املرحلة االنتقايلة من قبل مراكز ادلراسات
واألحباث السورية.
 2ـ تشكيل جلان اتلطهري واتلدقيق ضمن
معايري حمددة ومدروسة.
 3ـ العمل ىلع نزع السالح من املدنيني وذلك
باتلنسيق مع الكتائب املسلحة وقيادات
اجليش احلر.
 4ـ وضع خطة لصهر ودمج املسلحني الراغبني
بالعمل حتت سلطة ادلولة يف القوات
املسلحة وقوى األمن ادلاخيل.
 5ـ بدء تنفيذ برامج تأهيل وتدريب مكثفة يف
عدد من ادلول احلليفة والصديقة.
 6ـ تقديم مرشيع إلاعدة بناء هيلكة األجهزة
األمنية للمجلس اتلأسييس املنتخب ،يلقوم
بإقرارها.
 7ـ يويص بيت اخلربة السوري باألخذ بعني
االعتبار اكفة اخلطط والربامج اليت ضمنها
تقريره هذا فيما يتعلق بإصالح األجهزة
األمنية وإاعدة بنائها ،والعمل ىلع تطبيقها
واستخدام املعايري والضوابط اليت حددها
بيت اخلربة السوري.

