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 ملخص تنفيذي
راعي الظروف الناشئة 

ُ
 ووظيفة وُبنية( من أهم األسئلة التي تنتظر إجابات موضوعية ت

ً
تعد أسئلة التغيير األمني )منهجا

واقع السوري وفق ال –وجملة املتغيرات املتسارعة التي تعصف بالجغرافية السورية، وألنها عملية معقدة فلن تصلح معها 

بة لطبيعة وأهمية األمن الوطني من جهة، أو املتجاوزة لررورات نظريات اإلصالح الجاهزة أو األ  –الخاص  طروحات املغيب

 مع متطلبات البنية األمنية املحلية 
ً
، متسقا

ً
 احترافيا

ً
 وطنيا

ً
التماسك وعدم االنهيار من جهة ثانية، وإنما تتطلب جهدا

  .في بناء قطاع أمني متماسكومع الهدف الوطني املتمثل واإلقليمية والدولية، 

 ابتداًء حتى يستوجب اإلصالح، فصنوف العمل األمني في سورية تقع 
ً
 أمنيا

ً
تجد الدراسة أن الدولة السورية ال تملك قطاعا

م وضبط، فاملخابرات الجوية والعسكرية هي ذراع الجيش والقوات املسلحة، واملخابرات 
ُّ
في مستويين، األول: أذرع تحك

( وللحزب الحاكم )حزب البعث العربي االشتراكي(، واألمن العامة هي ذراع مشترك ملكتب األمن الوط
ً
ني )أو القومي سابقا

أمنية )الحرس الجمهوري، الفرقة الرابعة، قوات النمر( ويقع  –السياس ي ذراع وزارة الداخلية، والثاني: شبكات عسكرية 

النظام والقيام بكافة اإلجراءات  على عاتقها هندسة العملية األمنية وضبط عالقاتها وقواعدها الناظمة، وضمان أمن

والعمليات داخل املجتمع في حال بروز أية مؤشرات مهددة لهذا األمن. وعليه يمكن تحديد مكمن الخلل واالنحراف بأمرين، 

 األول الُبنية األمنية املتشعبة التي ساهمت في تطويق الحركة املجتمعية وحّدت من إمكانية تقدمها وتطورها، واألمر الثاني

متعلق بوظيفة هذه األجهزة التي كانت تتسم بالسيولة والالمحدودية، باستثناء وظيفة تثبيت وتعزيز عوامل استقرار 

.
ً
 النظام الحاكم، لذا فإن أي عملية إصالحية لهذه األجهزة ال بد أن تستهدف البنية والوظيفة في آن معا

ية )السيما في جغرافية كسورية وكونها أحد عناصر معادلة إقليمية في سياق أي عملية انتقال -الررورة األمنية وأهميتها ن إ

ودولية حساسة(، ناهيك عن أنها أهم وظائف "الدولة" سواء على مستوى تحقيق االستقرار االجتماعي أو على مستوى 

 وعدم هاء عمتفكيك األجهزة األمنية وإنتؤكد أن نظريات   -تحصن البالد وصيانة هويتها وثقافتها من أية اختراقات
ً
لها نهائيا

ي املرحلة وخاصة ف مستبعدهو طرح بُبنية متماسكة ووظائف متصلة بطبيعة الفعل األمني، إنما إعادة بناء بديل وطني 

 مع األكثر اتسومن هنا تبدو الحاجة  تنامت فيها املشاريع العابرة للحدود السورية.القادمة من سورية الجديدة التي 
ً
اقا

جاري ة لتُ في املرحلة القادم للمؤسسات األمنيةهيكلة الضرورة إعادة  لوك واملنهج / الررورة األمنية( هيثنائية )رفض الس

 أجهزة األمن املوجودة في الدول املتقدمة واملبنية على أسس صحيحة لخدمة الوطن واملواطن.

خشية  ،النتقال السلس واملتماسكإجراءات إعادة الهيكلة على مبادئ التغيير واتبين الدراسة أنه ينبغي أن تستند 

 .وترمن عودة هذه األجهزة إلى اإلطار الوطني وتكاملها مع مؤسسات الدولةتداعيات التغيير املفاجئ على تماسك البالد، 

وأن تأتي هذه اإلجراءات كانعكاس لسلسلة تفاهمات سياسية تدلل على اإلرادة الحقيقية للتغيير واالنتقال السياس ي، وأن 

ن أية حسابات تنافسية أو استحواذية سلطوية، وفي سبيل ذلك تقترح الدراسة ثالثة مراحل إلتمام عملية التغيير تخلو م

والتطوير، األولى تتعلق باملنظومة القانونية التي ستراعي مبادئ الدمج وإعادة التوازن وتغيير الوظيفة وتعزيز املراقبة، 

ية أو اإلدارية والفنية، أما املرحلة الثالثة فهي مجموعة إجراءات تهدف والثانية مرتبطة بتطوير البنية سواء البشر 

 الستكمال بناء قطاع أمني متماسك.
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 املقدمة
 على اعتمدت لجنته العسكرية 1963 عام سورية منذ استالم حزب البعث العربي االشتراكي السلطة في

ً
 املخابرات كليا

 أجهزة رئيس) الجندي الكريم عبد اتبع الستينيات نهاية في جديد صالح عهد وإبان. قاعدته وترسيخ حكمه كأداة لتعزيز

 ثم رسخ األسد األب منذ والتعذيب ملعارض ي الحزب. الخطف سياسة آنذاك( للحزب القومي األمن مكتب ورئيس األمن

ة األمنية التي تحكمت الحديدي القبرة 1970انقالبه في تشرين الثاني عام  إثر 1971على السلطة في آذار من عام  يالئهاست

 
ً
 وحتى دينيا

ً
 وثقافيا

ً
 واقتصاديا

ً
 وسياسيا

ً
ي الدولة قوي تغلغل ف تسلط إلى ذراع ، وحولهابالحياة العامة في سورية أمنيا

حد األسد االبن عن هذا النهج حيث بقيت هذه األجهزة تنتهج كافة السياسات التي تجهد ولم ي   والحياة العامة. واملجتمع

لربط حركة املواطنين املجتمع والدولة بمحدداتها األمنية والرقابية. وقد كانت تلك املؤسسة باإلضافة إلى املؤسسة 

حكم و خط الدفاع األول واألخير عن النظام الحاكم العسكرية 
ُ
الجيش بنية و تركيبة الهندسة العملياتية لبحكم الربط امل

حت وممن يدينون بالوالء املطلق للنظام. وتوضالطائفة العلوية  ى مراكز القيادة فيهاالسوري الطائفية والتي يسيطر عل

مع شقيقه رفعت الذي كاد أن يطيح به في ثمانينات القرن املاض ي حيث قام بإعادة  األسد األب بعد خالفهذه الهندسة 

وفق محددات تتعلق بتثبيت الحكم وتقويض كافة الحركات وأشكال  وضبط التفاعالت األمنية واألمنكلة الجيش هي

 الرفض لنظامه )الظاهرة أو الكامنة(.

مون الغرب الشعبي الذي وصل حد -في سورية  2011ومع انطالقة ثورة آذار/
ُ
التي ُيعد أحد أهم أسباب انطالقها تنامي ك

ألجهزة تابعت هذه ا –رسات األجهزة األمنية اإللغائية واالستبدادية واملنافية ألبسط حقوق اإلنسان االنفجار حيال مما

تلك املمارسات عبر النظر إلى جموع املتظاهرين على أنهم "رعاع، عصاة، إرهابيين"، وكانت العصب الرئيس في سياسات 

راك واالنتقال الحاد في مستويات الصراع، لهث املجتمع القمع والعنف املمنهج ضد الحراك الثوري. ومع امتداد هذا الح

 حتى تاريخ إعداد هذه 
ً
الدولي لوضع مجموعة قواعد تؤسس النطالق "عملية سياسية" عبر مسار تفاوض ي اليزال متعثرا

دلل كل املؤشرات على أن الحل السياس ي املطلوب للمجتمع الدولي يترمن "املحافظة على أجهزة الدو 
ُ
ة وعلى لالدراسة. وت

 رأسها مؤسسات األمن والدفاع".

عد دراسة الواقع األمني في سورية والتباحث في ضرورات التغيير الوظيفي والتنظيمي لألجهزة األمنية إشكالية 
ُ
 ألعاله ت

ً
ووفقا

بحثية تستوجب التفكيك، إذ أنه لن يستقيم أي مسار سياس ي يرتجي مداخل وحلول للملف السوري دون املرور بامللف 

األمني وتجاوزاته وأسئلته االنتقالية واملستقبلية. لذا تحاول هذه الدراسة تقديم وصف دقيق لطبيعة الوظيفة واملنهج 

املتبع من قبل هذه األجهزة وذلك لتلمس أهم مستويات الخلل الظاهرة والنتائج املستخلصة التي ستساعد لبناء تصور 

 موضوعي للملف األمني. 

 ق هذه الدراسة من عدة فرضيات وهي:تنطلفرضيات الدراسة: 

إن أي عملية انتقالية ال ُيرافقها تغيير منهجي في األداء األمني بحيث يؤهلها لحماية العملية االنتقالية والسياسية  .1

 لدعائم النظام 
ً
 لن ُيسهم في ترسيخ عوامل االستقرار االجتماعي والسياس ي وسُتعد تثبيتا

ً
 شكليا

ً
ستكون تغييرا

 الحاكم.
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ارتباط العملية اإلصالحية بهندسة الحل السياس ي التي تدور رحاها في جنيف هو ارتباط ُبنيوي، لذا كلما كان  إن .2

 لعملية تغيير حقيقة سيكون له األثر الواضح في إنجاح مسيرة اإلصالح والتغيير.
ً
 الحل مؤسسا

 ين والدوليين خاصة بعدما أضحىال تستقيم العملية اإلصالحية دون تعاٍط إيجابي من قبل الفاعلين اإلقليمي .3

 وطنية حثيثة ترمن تطويع الفاعلين اإلقليميين والدوليين في 
ً
 بامتياز. ويتطلب ذلك جهودا

ً
"امللف" السوري دوليا

 دعم وتمويل العملية السياسية واالنتقالية وما سترافقها من سياسات إصالحية.

ارض مع الخارجية( وال تتع –يادية املركزية )األمن والدفاع تتبنى الدراسة مبدأ ضرورة احتكار الدولة للوظائف الس .4

 مبدأ الالمركزية اإلدارية. 

تصطدم العملية اإلصالحية بحالة معارضة شديدة من قبل األجهزة املعنية ذاتها، وبذات الزخم من معظم شبكات  .5

ُعها اإلصالح  إلى مراجعات على كافة النظام الحاكم، بحكم "موضوعية" الدفاع عن مصالحها التي سُيخرب

املستويات وال سيما فيما يتعلق بالتنظيم واملأسسة، وسُيحيلها ملرجعيات تتولى اإلشراف واملراقبة على التمويل 

 وآلياته، وعلى كافة عمليات التخطيط.

لتنظيمية اتتبع الدراسة املنهجين الوصفي والسلوكي لتبيان فلسفة وواقع األجهزة األمنية وطبيعتها منهج الدراسة: 

والوظيفية الحالية وكذلك الذي ينبغي التوصل إليه. واستندت أثناء تحديدها ملظاهر الخلل واالرتكاسات البنيوية على 

 للوقوف على خفايا 
ً
 أساسيا

ً
شكل رؤاهم مستندا

ُ
مجموعة من اللقاءات مع ضباط وأفراد وخبراء أمنيين منشقين، حيث ت

 في تماسك هذه األجهزة ووالئها املطلق للنظام الحاكم. ومعطيات العمل والنهج األمني الذي 
ً
 مهما

ً
تعتبره الدراسة أساسا

كما استخدمت الدراسة املنهج املقارن في معرض استعراضها ألهم تجارب اإلصالح األمني في بلدان الربيع العربي وذلك 

ها رها كررورات ينبغي مراعاتها وإدراكللقياس بها على الحالة السورية واستكشاف أهم الدروس والخالصات منها وتصدي

  أثناء عملية اإلصالح األمني.

ألول العل أهم الدراسات الصادرة واملعنية بقرايا اإلصالح األمني في سورية تتلخص في اثنتين، الدراسات السابقة: 

ة السياسي بعنوان خطة التحول الديمقراطي في سورية الصادرة عن بيت الخبرة في املركز السوري للدراسات

 ، إذ تناول الفصل التاسع منها إعادة هيكلة األجهزة األمنية في سورية مستعرضة ما يلي:2013في عام  واالستراتيجية

 دورها في سياسات القمع املمنهج للثورة السورية وُموثقة ألهم املجازر التي  .1
ً
أهم األجهزة األمنية في سورية ُمبينة

 ارتكبتها هذه األجهزة.

 ادئ وآليات عامة لإلصالح.أهداف ومب .2

3.  
ً
اقتراح منظومة أمنية سورية جديدة قائمة على حل كافة األجهزة األمنية باستثناء قوى الشرطة التي أفرد لها شرحا

 ملقترح هيكلة قوى األمن الداخلي.
ً
 تفصيليا

 2013إال أنه تم إنجاز هذه الدراسة في سياق أحداث الصراع الدائر في عام  
ً
 بعدها إلى مستويات أكثر ، إذ شهد انتقاال

، تتداخل فيها العديد من املهددات األمنية سواء ذات املصدر العقدي أو القومي أو نوع الجرائم أو حجم امللفات 
ً
تركيبا

األمنية املتراكمة، باإلضافة إلى ظهور تحديات نوعية يرتبط بعرها بنتائج حركية اإلصالح األمني في بلدان الربيع العربي 
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 صلبة من الحكم  ناهيك،
ً
عن تعدد الجهات الفاعلة واملنخرطة في الصراع ضمن الجغرافية السورية التي تشهد أشكاال

 والتمكين املحلي.

 عن "إصالح القطاع األمني" 2013كما أطلق مشروع اليوم التالي الرامي لدعم االنتقال الديمقراطي في عام 
ً
 مهما

ً
 فصال

 وجد ،(وعسكرية خارجية استخبارات) جديدة استخبارات وكاالت وتأسيس الحالية األمنية األجهزة اقترح فيه حلَّ 
ً
 زمنيا

ً
وال

 على نظرية نسف الُبنية األمنية وتأسيس تشكيالت أمنية جديدة موكلة في 
ً
، متكئا

ً
لتنفيذ اإلصالح يمتد ألربعة عشر شهرا

راسة املشهد األمني لنظريتي التفكيك وإعادة هذا السياق وظائف األمن املحلي على قوى الشرطة املدنية. وأخرعت الد

م ملؤسسات 
ُّ
الهيكلة، ُمبينة في الوقت ذاته عدم وجود ما يسمى "قطاع أمني"، وأن جميع املؤسسات األمنية هي أذرع تحك

ة يمختلفة أهمها الجيش ووزارة الداخلية وحزب البعث العربي االشتراكي، وأن الفاعل الرئيس ي املتحكم بالعملية األمن

 على 
ً
ومؤسساتها هو لشبكات هندسها النظام بحيث يرمن سير جميع هذه املؤسسات وفق بوصلة تعزيز حكمه، ُمتكئا

أبناء عوائل علوية محددة تتنافس فيما بينها إلظهار الوالء وتعظيم املصلحة الخاصة. إن هذه التركيبة تجعل من تفكيك 

 
ً
 استراتيجيا

ً
 مع عملية البدء في تكوين قطاع أمني متماسك، ينطلق من ضرورات وظائف هذه الشبكات األمنية أمرا

ً
مترافقا

 التغيير الوظيفي والبنائي في عملية إصالح هذه األجهزة.

 املتعلقة برصد وتحليل حركية اإلصالح األمني في دول الربيع العربي، وشكلت دراسات مركز كارينغي للباحث يزيد صايغ

 استندت إليها 
ً
 أساسيا

ً
الدراسة في استخالص أهم العثرات واإلشكاالت التي اعترض هذه العمليات. ومن أبرز هذه منطلقا

)الدول املتداعية: إصالح قطاع األمن في ليبيا واليمن(، )معضالت اإلصالح: ضبط األمن في املراحل الدراسات: 

متعثرة  ألمن في هذه البلدان، حيث يراها. وقام الباحث بتفكيك العملية اإلصالحية ألجهزة ااالنتقالية في الدول العربية(

ألسباب عدة لعل أهمها إرث األنظمة االستبدادية والفصائلية وتسيس امللفات االنتقالية، باإلضافة إلى تركيز الحكومات 

على جزئية اإلرهاب واستبعاد أي أجندة أمنية جدية أخرى، ناهيك عن معرلة االقتصاد السياس ي لهذه العملية خاصة 

 يتعلق بالتكاليف. فيما 
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 الواقع األمين إابن حكم األسدأواًل: 
 

ومن بعدها تعديالت الدستور في عهد  1963آذار  8وإعالن حالة الطوارئ في  1962سمح قانون الطوارئ الصادر في عام 

يلة حيث أصبحت وس ،إحداثهالألجهزة األمنية بتجاوز الصالحيات املعطاة لها بقوانين ومراسيم  1973حافظ األسد عام 

ية. وألن ارتكاسات بالغة الحداملجتمع السوري كما سببت لبنية  ، ومصادرة الرأي العام،للقمع والتعذيب وتقييد الحريات

األمن كمفهوم ُيدلل على ضرورة البحث والتحري الدائم ألسباب االستقرار والتماسك األهلي، وهو ما تم تغييبه في سورية 

سد وتحول إلى مفاهيم أمنية خاصة بالسلطة الحاكمة التي طّوعت هذه األجهزة وييرها من قطاعات عسكرية إبان حكم األ 

ومدنية أخرى، وابتدعت واستحدثت الكثير منها في سبيل التحكم في كافة التفاعالت املحلية وعلى كافة الصعد وإقصائها 

 .عنوة عن ميادين الفاعلية في املجال العام

 األمينفلسفة العمل 
يدلنا تتبع سير العمل األمني وسلوكيته خالل عقود حكم األسد األب واالبن على فلسفة عمل األجهزة األمنية التي تجهد 

املصلحة الخاصة(، والتي شكلت الرامن الحقيقي لبقائها الفاعل الرئيس ي في كافة  –للجمع بين ثنائية )الوالء للنظام 

 :(1) املطلق للنظام الحاكم. وفيما يلي أهم مالمح هذه الفلسفةالداعم و التفاعالت املحلية، 

 :الصالحيات املطلقة وربط الحركة املجتمعية باالتجاهات األمنية .1

السياسية  في جميع نواحي الحياة هايدلألجهزة األمنية حجم الصالحيات الواسعة ت االستقاللية التامة و أطلق

ا يسمى "باملوافقات لعل أهمها تكريس مبدأ م عدة، تدخل واتخذت أنماط، واالقتصادية والخدمية واالجتماعية

" على كل املمارسات واملطالبات االعتراض"ألجهزة األمنية حق هذه اإعطاء  هووجوهر هذا األمر  .األمنية"والدراسات 

العقارية  يل املعامالتإلى تسجكالحصول على رخصة بائع متجول  مناحي الحياة،أبسط  املجتمعية، مما نتج عنه تدخل في

 إلى عروية مجلس الشعب وترفيع ضباط الجيش، وتشكيل الحكومات وتعيين القراةوامليراث 
ً
جّرد وكان م .وصوال

                                                        
 تم استخالص هذه الفلسفة من عدة قراءات ومشاهدات أهمها: (1)

  https://goo.gl/lljlojرضوان زيادة، كيف بنت عائلة األسد دولة املخابرات في سورية، نبوز سنتر، الرابط:  .1

  https://goo.gl/smMdIqاستخبارات النظام السوري: مافيات بصفة أجهزة أمنية، العربي الجديد، الرابط: ريان محمد،  .2

  http://goo.gl/AZsrtZعمار الهندي، األجهزة األمنية تراقب بعرها، العربية نت، الرابط:  .3

  http://goo.gl/P5pGH6أجهزة الرعب السورية: السلسة تتفكك، الشرق األوسط، الرابط:  .4

  http://goo.gl/2xmjCPحسان القالش، سورية الدراسة األمنية، موقع سورية حرية، الرابط:  .5

  http://goo.gl/76DmNkعادل رضا: سوريا دراسة الداخل، موقع أمد لإلعالم، الرابط:  .6

  http://aljumhuriya.net/169ياسر نديم السعيد: أسئلة قديمة وراهنة بخصوص املخابرات السورية، موقع الجمهورية، الرابط:  .7

  https://goo.gl/NIyYKBمجموعة من املشاهدات لفيديوهات انتهاكات حقوق االنسان قام بها األمن السورية: الرابط:  .8

ابط: ينت نيوز، الرو مجموعة من الشهادات املنشورة على موقع يوتيوب ملجموعة من التحقيقات والشهادات قامت بها شبكة الجزيرة والعربية نت وأخبار اآلن وأور  .9

https://goo.gl/vzHzZB  ،https://goo.gl/ES24Mm  ،https://goo.gl/cXIR87  ،https://goo.gl/1H5w2Y  

https://goo.gl/lljloj
https://goo.gl/smMdIq
http://goo.gl/AZsrtZ
http://goo.gl/P5pGH6
http://goo.gl/2xmjCP
http://goo.gl/76DmNk
http://aljumhuriya.net/169
https://goo.gl/NIyYKB
https://goo.gl/vzHzZB
https://goo.gl/ES24Mm
https://goo.gl/cXIR87
https://goo.gl/1H5w2Y
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 إيجابية حيالعال شأنها، يعتمد على أن تكون الدراسة األمنية  الحصول على أي وظيفة عامة في الدولة مهما صغر أو

 املوقف السياس ي من النظام.

 التنافسية في الوالء وحالة العداء البيني: .2

بين ة وخلق الحالة التنافسيتوليد العداء  على أسلوب األجهزة األمنيةفي سبيل إحكام سيطرته على األسد حافظ  اعتمد

صلحة املطلقة. وعلى سبيل خلق مالوالء والطاعة  ، حيث ارتبط مؤشر األداء الجيد بمعياري األجهزة األمنية والقائمين عليها

لت مصدر ثراء فاحش لهم، وخاصة للمسؤولين األمنيين تم إطالق أ
ّ
نفس الوقت  فييدهم في جميع مفاصل الدولة التي شك

حاتهم هم في حال تنامي طمو التخلص منمن عملية سّهل "الفاسدين واملتجاوزين"، األمر الذي يتجهيز ملف كامل لكل يتم 

 على املنظومة األ  ذلك دون أن يتركو 
ً
 يبينس الوالتنافالنزاع فلقد عمل على إنماء حالة من األسد بشار منية. أما في عهد أثرا

فتم تقاسم السيطرة على املنافذ الحدودية بحيث أصبح كل منفذ حدودي يتبع لجهاز أمني  ،مناطق النفوذ والسيطرةفي 

واحد هو املسيطر واملتحكم به وبثرواته فكانت املنافذ الحدودية مع العراق تتبع إلدارة املخابرات العامة واملنافذ الحدودية 

 ا لألمن السياس ي.مع األردن للمخابرات الجوية ومع لبنان لألمن العسكري ومع تركي

 الخوف األمني املركب: .3

 مع مرور الزمن حالة الخوف األمني املزدوج املتمثلة في نشر ثقافة الرعب من األجهزة األمنية في املجتمع وفي 
ً
تنامى طردا

، عالتحسب من املراقبة األمنية داخل املؤسسة، وذلك عبر تكريس تركيبة طائفية متناقرة داخل دائرة القرار في كل فر 

، وفي داخل املؤسسة األمنية، مع اختالف طبيعة الخطأ الذي يتم التوجس منه، (2)وعبر تعميق ثقافة "التقارير" في املجتمع 

 بمعيار الخوف من أي فعل جمعي أو نوعي. 
ً
ففي داخل املجتمع يتم العمل على نشر محددات تعيق حركته وتربطها كليا

مات التقاعس في أداء املهام األمنية أو في أي فعل من شأنه تقليل الوالء واالنتماء أما التخوف الداخلي فيتأتى من ظهور عال 

 لفكر وعقيدة "قائد األمة". 

 مهمات تتعلق بأمن النظام الحاكم: .4

فرضت الطبيعة الشمولية للدولة ونموذج الحكم الفردي مهمات وأعباء كبيرة على األجهزة األمنية، جعلتها في موقف 

رجحت أمن هذه النظام وسيطرته على الحكم في  الحاكم، وربطت مصيرها بديمومة هذا النظام، حيث الحليف للنظام

مختلف املستويات األمنية االجتماعية والسياسية واالقتصادية على باقي القرايا واإلشكاالت األمنية الداخلية. وقد أدى 

ن ورها في مجال القمع، والتورط في انتهاكات ُممنهجة للقانو ذلك إلى تزايد حجم التجاوزات املرتكبة وارتفاع نسبة تضخم د

يمكن وصفه باأليديولوجية األمنية، التي كانت تبرر تحويل  تم الترويج ملاوحقوق اإلنسان. فعلى مدى عقود من الزمن 

 عن بقية وظائف وأدوار الدولة. وتم تقليص مخصصات الوظائف 
ً
الوظائف األمنية للدولة إلى هدف في حد ذاته منفصال

 في كثير من األ حيان من أجل تو فير مو ار د أكبر لإل نفاق على األ من الذي يحافظ والخدمات الصحيةمثل التعليم، األساسية، 

                                                        
 أشخاص عة سلوكيات لشخص أو مجموعةالعميل أو املندوب املخابراتي بإعالم قيادته عن مجمو يشاع مصطلح "التقارير" في املجتمع السوري كمفهوم أمني يرمز إلى قيام  (2)

يعرفها أو  ةلألمن العام"، وكان التقرير السياس ي بالشخص املستهدف كفيل بنشر الرعب والهلع ومؤشر الحتمال تعرض هذا املستهدف لسلسلة سلوكيات عنفي ةمخالف“

 سمع عنها. 
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  أسس بناء األ جهز ة األ منية التي ينبغي أن تقو م عبر املحافظة على أمن و سال مة 
ً
على بقائها على ر أس السلطة متجاهلة

 و استقر ار الو طن و املو اطن. 

 إغالق باب السياسة .5

 وممارسة، وأيلقعملت االستراتيجية األمنية عبر عقود حكم األسد على نشر فلسفة ابتعاد املجت
ً
ت مع عن السياسة قوال

 حيث باب هذا ال
ً
مفكريها  تخرعأو الطبقة الوسطى وحاصرت وهمشت  ،على العائلة الحاكمة وأعوانها أضحى حكرا

فتتفاعل وتتأثر  ،تلك الطبقة بهياكل تنظيمية عدة تصب كلها في الجسد البعثي على ربط تعملو  صارمة.ومبدعيها لرقابة 

 ويير فعال لعدم سهولة توفر األدوات 
ً
ضمن الدائرة الحزبية الريقة، أما ما هو خارج هذه الدائرة فقد كان عقيما

 واآلليات، إضافة إلى استهدافها مباشرة من املؤسسة األمنية. 

 وجهدت هذه األجهزة ال 
ً
 ومنهجا

ً
 وممارسة

ً
 "قيمه ومآثره"لعمل على نشر ، وا(ختزال السياسة بشخص حافظ األسد )فكرا

يياب التمثيل السياس ي األمر الذي أدى إلى  حتى وصل هذا التركيز إلى درجة التأليه، ،على كل فئات ومؤسسات املجتمع

 
ً
 لى توازنات وحسابات مصلحية سلطوية. إالحقيقي واستبداله بآخر صوري ونمطي مستندا

 اإلرهاق واالغراق .6

سياسة ضبط العاصمة وباقي املحافظات وفق قاعدة إيراق الُبنية اإلدارية والخدمية اعتمد النظام الحاكم على 

 
ً
واالجتماعية فيها بعدد ضخم من األفرع ذات املرجعيات املختلفة والوظائف املتعددة. وأدى ذلك إلى ترك املواطن عموما

تيُحها ثقافات "الخطوط الحمر" 
ُ
و"األمن الوطني" و"اللحمة الوطنية"، يستنبط حلوله املعاشية وفق الهوامش التي ت

ويجعله عرضة لإلرهاق في حال خالف تلك الثقافات. وقد يصل الحد أن يراجع هذا املواطن معظم األجهزة ولفترات طويلة 

ود سند قانوني وج من الزمن دون حل مشكلته، بحكم التغييب املقصود للتنسيق املشترك بين تلك األجهزة، وكل ذلك دون 

. إضافة إلى ذلك فإن معظم األفرع تقوم بإرسال عدة مناديب لتتبع ومراقبة عمل األجهزة الرسمية األمر الذي يأو تشريع

كرس سياسات الترارب واملحسوبيات وعمق ثقافة التقارير البينية التي تهدف رصد أي مندوب لعمل املناديب اآلخرين، 

 منفعة خاصة.أو التنسيق معه في تجاوز "املخالفات املرتكبة" لقاء 

وكنتيجة عامة، تقوم فلسفة العمل األمني في سورية على تكريس مجموعة من القواعد واألعراف واملعايير األمنية 

تجعل حراك املجتمع السوري غير فعال ومرتبط 

 بها، وتدفعه الستنباط حدود املباح واملمنوع 
ً
كليا

من مدى عدم تعرضه ألمن النظام، األمر الذي 

 تدخل كان يستدعي 
ً
األمن مؤسسات دائما

 في تسيير الشأن السياس ي والحكومي والدفاع

 باملعنى العرفي للقوانين 
ً
لدرجة أضحت مصدرا

عيق مجتمعللالناظمة 
ُ
أي فعل تطويري أو ، ت

إصالحي من شأنه إعادة هيكلة منظومة العمل 

املستوى األول 

نية شبكات النظام األم

والعسكرية

نية رسم االستراتيجية األم•

.العامة

التدخل في األزمات •

البنيوية

املستوى الثاني

أجهزة األمن املدنية 

والعسكرية

أذرع تحكم مؤسسات •

مع الدولة والحزب في املجت

نشر وتكريس املحددات•

األمنية

املستوى الثالث

األجهزة الرديفة

.أداة تنفيذ ومساعدة•

قنوات ربط املجتمع •

بعجلة النظام
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ل ات العمل األمني مع تبيان دور ك. ويوضح الشكل املجاور مستويالسلطوية وربط وظائفها بخدمة املواطن وتقدمه

 منها في هذه الفلسفة.

  واالستخباراتية )املهام واهليكلية( األجهزة األمنية
تتكون األجهزة األمنية واالستخباراتية في سورية من أربع إدارات عامة يشرف عليها مكتب األمن الوطني. يقع املقر الرئيس ي 

 
ً
مركزية. ويتبع لهذه اإلدارة أفرع في كافة املحافظات تترمن مكاتب ذات اختصاص لكافة األجهزة في العاصمة وترم فروعا

مشابه لألفرع املركزية أي بمعنى أن الفرع هو صورة مصغرة عن اإلدارة العامة، ويفيد الشكل أدناه بإيراح الهيكلية العامة 

 لهذه األجهزة.

 

 مكتب األمن الوطين .1

 بموجب املرسوموهو مكتب حل محل مكتب األمن القومي س
ً
والذي أتى بعيد تفجير مكتب  2012لعام  36الرئاس ي رقم  ابقا

 في ذات العام والتي كانت تشرف على تطبيق الخطة األمنية ملواجهة الحراك الثوري، 3"خلية األزمة في مبنى األمن القومي"

                                                        
ؤول األعلى(، سالعربية التي استرافت سكرتير خلية األزمة املنشق عبد املجيد بركات ، قال أنه يقود خلية األزمة الرئيس السوري بشار األسد بصفة )امل في تقرير لقناة (3)

(، بينما أربعة أشهر بـ)حسن تركماني وماهر األسد )املشرف املباشر(، واألمين القطري املساعد لحزب البعث العربي االشتراكي )محمد سعيد بخيتان( والذي استبدل بعد

)داوود راجحة(، وزير الداخلية  أعراء الخلية هم ثمانية، يمثلون قادة أبرز األجهزة األمنية ووزارة الداخلية آنذاك وهم: نائب رئيس األركان )آصف شوكت(، وزير الدفاع

بارات الجوية )جميل حسن(، رئيس االستخبارات العسكرية )عبد الفتاح قدسية(، ديب زيتون )محمد الشعار(، رئيس مكتب األمن القومي )هشام االختيار(، رئيس االستخ

 )رئيس شعبة األمن السياس ي( وعلي مملوك )رئيس االستخبارات العامة(.

ارات العسكرية افة لتقرير االستخبوحول آلية عمل خلية األزمة قال بركات "إن التقارير كانت تصل من كافة فروع األزمة إلى املقر الرئيس ي عند الساعة السابعة مساء باإلض

من القومي باإلضافة لتقارير خاليا األزمة الفرعية في ووزارة الداخلية وما يسمى بشعبة األمن السياس ي وتقرير فروع الحزب الحاكم وتقارير هيئة األركان ومكتب األ 

 تكون سكرتارية خلية األزمة قد لخصت كل هذه التقارير وأعادت ترتيب جداول اإلحصاءات وقد تراف عليها اقتراحات ومالحظات،  12املحافظات، وعند الساعة 
ً
ظهرا

لتقرير مع إضافة مالحظاته ويوقع التقرير ويعيد نسخة منه إلى خلية األزمة من جديد، وبالنسبة لألعراء ومن ثم يتم إرسالها إلى الرئيس بشار األسد ويقوم هو باعتماد ا

  7الرئيسيين في خلية األزمة فإنهم يجتمعون كل يوم الساعة 
ً
مساء يناقشون فيه التقرير العائد من بشار مع مالحظاته الواردة ويتركز البحث في الجانب األمني وأحيانا

ن سر اللجنة يقوم أمي د االقتصادية واالجتماعية في سوريا، كما يتم النقاش حول أي تداعيات سياسية أو عسكرية على دول الجوار، وبعد البحث بقرايا ذلك اليوماألبعا

سال يل، وسرعان ما يعيد ديوان الرئاسة إر باإلشراف على صياية محرر االجتماع بما يشمل أي قرارات تم اتخاذها، ويتم إرسالها إلى الرئيس كحد أقص ى عند منتصف الل

 من الرئيس مع املالحظات كناية عن تحويل ما أقره أعراء خلية األزمة إلى قرارات معتمدة رئاسية بوصف بشار األسد القائ
ً
البالد،  د العام لكل ما يجري فيالتقرير موقعا

  http://goo.gl/YnbTjFلالطالع على هذا التقرير راجع الرابط التالي: 

http://goo.gl/YnbTjF
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 اللواء عسورية"، ويرأسه مد في األمنية السياسات رسم "مهمات بمكتب األمن الوطني أنيطت
ً
لي ير إدارة املخابرات سابقا

 مملوك.

  القيادة في القومي األمن مكتب ترأس
ً
 الذين لقديما الحرس أعراء بين من يعتبر الذي بختيان سعيد محمد القطرية سابقا

 واللواء توركماني حسن والعماد الشرع فاروق جانب إلى العاشر، القطري  البعث مؤتمر في القيادة في بمقاعدهم احتفظوا

 القرايا نم العديد ويقرر  أسبوعًيا ويجتمع للقيادة القطرية لحزب البعث، يتبع القومي األمن مكتب اختيار. وكان هشام

 للرئيس مباشرة كما  2012البالد. أما بعد املرسوم الرئاس ي لعام  بأمن الخاصة املهمة
ً
فقد أضحى مكتب األمن الوطني تابعا

من حالة التنسيق بين األجهزة األمنية ورفع تقارير دورية عامة وملخصات عن تقارير األجهزة تحول إبان استالم مملوك له 

 إلى حالة أكثر قيادية وتوجيهية.

 إدارة املخابرات العامة  .2

 
ُ
 كانت ت

ً
نشئت عبر أمن الدولة"سمى سابقا

ُ
 1971لعام  495تم تعديله بالقانون رقم ، ثم 1969لعام  14املرسوم رقم "، وأ

 1114وتتبع هذه اإلدارة لرئيس الجمهورية بشكل مباشر تحت مسمى الوحدة  .تيالء حافظ األسد على السلطةبعد اس

 مكتب األمن 
ً
دون املرور على أي جهاز أو وزارة إال في حال التنسيق مع مكتب األمن الوطني والذي كان يسمى سابقا

 وتضم إدارة املخابرات العامة  .(4)القومي
ً
 مركزي اثني عشر فرعا

ً
رم كما ت .إضافة إلى فروع عاملة في جميع محافظات ا

ُبغية إخراع املبتعثين واملندوبين للخارج لدورات أمنية  2007تم إحداثه في عام الذي عالي للعلوم األمنية العهد املاإلدارة 

 وتتميز إدارة املخابرات العامة أن فيها عددمكثفة. 
ً
 كبير  ا

ً
وزارتي  ا ضباطها فيتم انتدابهم منأم ،من املتعاقدين املدنيين ا

 .(5) الدفاع والداخلية

 كما 
ُ
ن لإلدارة من و منتدبالعاملين عسكريين جميع الإدارة مدنية إال أن  تشكيلهاعتبر إدارة املخابرات العامة حسب قانون ت

 للجهة املنتدب منها ،الدفاع والداخلية تيوزار طرف 
ً
 وتنظيميا

ً
ن فيخرعون و يأما العناصر املدن ،حيث يتبع العنصر ماليا

ن فعملهم و أما املدني ،والقيادة والتوجيه القوى  مراكزعلى بشكل كامل وُيسيطر هؤالء الرباط  .لقانون العاملين املوحد

أما الباقي فهم من  %70 بين اإلداريين حوالي ينوتبلغ نسبة العلوي .إداري ضمن األفرع وتحت سلطة العناصر العسكريين

ن في الجيش السوري الذين يتم فرزهم إلى اإلدارة ويكلفون بالحراسة والحجابة وبعض و عدا املجند، وائفالط بقية

 .(6) األعمال اإلدارية

 هيكلية إدارة املخابرات العامة

 اللواء محمد ديب زيتون الذي تم هو عين بمرسوم من رئيس الجمهورية و مدير إدارة املخابرات العامة: يُ  .1
ً
حاليا

 ملكتب األمن الوطني. 2012بموجب مرسوم جمهوري عام تعيينه 
ً
 للواء علي مملوك الذي تم تعيينه رئيسا

ً
 خلفا

                                                        
  http://www.shrc.org/?p=7451قانون إحداث إدارة املخابرات العامة، الشبكة السورية، اللجنة السورية لحقوق األنسان، للمزيد راجع الرابط:  (4)
  http://goo.gl/OdL8Gpخطة التحول الديمقراطي في سورية، بيت الخبرة: املركز السوري للدراسات السياسية واالستراتيجية، الرابط:  (5)
  http://www.akhbarboom.com/archives/26823تفصيل األجهزة األمنية في سورية وتاريخها، برس نت، للمزيد راجع الرابط التالي:  (6)

http://www.shrc.org/?p=7451
http://goo.gl/OdL8Gp
http://www.akhbarboom.com/archives/26823
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 تعيينهم بمرسوم ويتم  .2
ً
معاونو مدير إدارة املخابرات العامة: حيث يوجد أكثر من معاون ملدير اإلدارة ويتم أيرا

 اللواء تحديد صالحياتهم واختصاصاتهم وحقوقهم وواجباتهم بموجب قرار يصد
ً
ر عن مدير اإلدارة منهم حاليا

 محمد خلوف واللواء زهير الحمد.

مهمته الحصول على كافة املعلومات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ومتابعة القطاعات  :255فرع املعلومات  .3

روع في ركزية والفوفيه تصب كل املعلومات الواردة إلى اإلدارة من باقي الفروع امل الدينية والحزبية واإلعالمية،

صدر قرارات منع السفر واملراجعة وتتم أرشفتها واالستفادة منهاومن املصادر األخرى،  املحافظات
ُ
، كما ت

 للمواطنين الذين جرمتهم أفرع اإلدارة. 

مختص بالتحقيق باملعلومات املحالة من األفرع أو من بعض املصادر والعمالء، : وهو فرع مركزي 285فرع التحقيق  .4

يتم إحالة معظم املوقوفين الذين يتم اعتقالهم في الفروع في املحافظات إليه بعد التحقيق معهم في أقسام ما ك

جرت العادة أن يكون رئيس هذا الفرع ومعظم املحققين فيه من الطائفة وقد  .التحقيق في هذه فروع املحافظات

 .العلوية

بتخريج دفعات من املتطوعين وهو فرع مختص نجها،  أو ما هو معروف باسم فرع: 295فرع مكافحة االرهاب  .5

)ال سيما العسكريين( ببعض العلوم العسكرية واألمنية، وتهتم تدريب عناصر اإلدارة لصالح اإلدارة، باإلضافة إلى 

 . وكانهابومكافحة اإلر والخطف وااليتيال باإلضافة للمهمة الرئيسية وهي املداهمة برفع اللياقة والقدرة البدنية 

 هذا الفرع من أوائل من استندت عليه اإلدارة في قمع الحراك الثوري في درعا وبانياس.

ختص بعمليات متابعة األجانب واملشبوهين بتعاملهم مع الجهات الخارجية باإلضافة ي: 300فرع مكافحة التجسس  .6

ات القات األحزاب والشخصيكما يتتبع عمل وع إلى مراقبة املؤسسات الحكومية والخاصة التي تتعامل مع الخارج.

 عالقات وظيفية مع الفرع الفني وشركة اتصاالت سيرياتيل التي تعود ملكيتها لرامي 
ً
السياسية. وتربطه أيرا

 مخلوف. 

، : مهمته إدارة محطات االستخبارات الخارجية في السفارات والقنصليات في دول العالم279الفرع الخارجي  .7

ردة واملتعلقة بوزارة الخارجية، أو الوزارات التي تعتمد مبدأ البعثات واإليفاد والتحقيق بكافة املعلومات الوا

 الخارجي، إضافة إلى متابعة ومراقبة املواطنين السوريين املغتربين، وكافة أشكال عملهم السياس ي واالجتماعي. 

دعم األفرع بكافة ، باإلضافة إلى : مختص بعمليات التنصت والتشويش واملراقبة الفنية280الفرع الفني  .8

املستلزمات الفنية والتقنية، وتنفيذ كافة األعمال الهندسية والكهربائية وامليكانيكية باإلدارة وفروعها. من أهم 

 –دير مشروع الغ –انترنت  –شيفرة  –مراقبة بريدية  –االستخباري  –الحاسب  –الالسلكي  –السلكي أقسامه: 

 مشروع التشويش الفرائي.

مسؤول عن املخابرات املرادة داخل سورية وخاصة في هو فرع اإلدارة في دمشق، كما أنه : 251لي الفرع الداخ .9

ورؤساء النقابات ويرف التجارة واملدراء العامين  املسؤولين الحكوميين،يتدخل في تعيين  .دمشق وريفها

وقد جرت العادة أن يكون رئيس هذا الفرع من  ،والجامعات وأمناء فروع الحزب وكل املفاصل الرئيسية في الدولة

 
ً
 برئاسة هذا الفرع بهجت سليمان ومحمد ناصيف  .الطائفة العلوية حصرا

ً
ومن األشخاص الذين تم تكليفهم سابقا
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 أحمد ديب.
ً
 لصالحياته وسلوكياته إدارة  وتوفيق يونس وحاليا

ً
 ُيعرف بالقسم أربعين، ُيعد وفقا

ً
ويرم بداخله قسما

 سندت مهمة إدارته ملدة طويلة لحافظ مخلوف.كاملة وأ

: ويختص بكافة الدورات التي تهدف لرفع سوية عناصر اإلدارة سواء املتعلقة بالعلوم 290فرع التدريب أو الغوطة  .10

 األمنية النظرية أو اإلدارية أو التقنية أو الفنية.

املتعلقة باالقتصاد واإلدارة سواء على : ويختص باملتابعة والتحقيق في كافة القرايا 260الفرع االقتصادي  .11

 مستوى املواطنين أو الشركات الخاصة أو على مستوى املؤسسات والهيئات والشركات العامة الرسمية.

: وهو فرع مختص بمكتب مدير اإلدارة العامة للمخابرات، وينظم كافة امللفات التي يشرف عليها مباشرة 111الفرع  .12

 ملفات األفرع، ومعظم العاملين فيها من الطائفة العلوية. مدير اإلدارة، ويتدخل بكافة

حيث يوجد في كل محافظة فرع تابع إلدارة املخابرات ثالثية، فروع املخابرات العامة في املحافظات: وتأخذ أرقام  .13

ن كوتتمتع بنفس اختصاصاتها ولها نفس عملها ل ،قسام مشابهة للفروع املركزية بدمشقأتوجد فيها كما  ،العامة

و قرية عنصر أولكل بلدة  ،ويتبع لكل فرع منها أقسام ومفارز تتوزع في مختلف أرجاء املحافظة .في حدود املحافظة

جراء الدراسات األمنية فيها وعن عمليات االستدعاء للفروع األمنية، وبذلك تغطي اإلدارة إأمني مسؤول عنها وعن 

 وترم اآلالف من العناصر 
ً
ملخبرين واملندوبين في كل املدن والبلدات واملؤسسات الخاصة او جميع املناطق أمنيا

 .(7) والعامة

 املخابرات العسكرية إدارة .3

 دون أن يكون لوزير الدفاع أي سلطة عليها
ً
 وتسليحا

ً
 وماليا

ً
ن وزير إنما هي التي تتدخل في تعيي ،تتبع لوزارة الدفاع إداريا

يتم تعيين رئيس الشعبة بقرار من رئيس كما  ،الدفاع ونوابه ورؤساء األركان وتنقالت الرباط والعناصر في الجيش

نشئت و  .الجمهورية
ُ
لتكون مسؤولة عن أمن القطعات العسكرية والحدود وأمن العناصر والرباط وأمن املنشآت قد أ

 اللواء محمد محال الذي تم تعيينه  الشعبة ةسائر يتولى و  .العسكرية
ً
 للواء رفيق شحادة 2015عام في حاليا

ً
 .خلفا

إدارة املخابرات العسكرية الذراع األمني ملؤسسة الجيش والقوات املسلحة في املجتمع، التي صدرت شعارات "صيانة  تعتبر

مبادئ وقيم هذه املؤسسة" كذريعة لتكريس ثقافة "قدسية جيش األسد" في الحياة االجتماعية العامة، وليبقى بذات 

 مع باقي األجهزة في ضبط الت
ً
 ومساهما

ً
فاعالت املحلية ضمن محددات تعزيز سلطة النظام الحاكم، كما أنها الوقت مشرفا

املسؤولة عن مراقبة سلوك عناصر املؤسسة العسكرية )املنتدبين بأيلبيتهم من قطع عسكرية ذات اختصاصات مختلفة( 

فوف هرت بين صوفق معايير الوالء واالنتماء للنظام، إضافة إلى التحري الدائم عن كافة املحاوالت التصحيحية إن ظ

 الرباط العاملين وصف الرباط واألفراد املتطوعين أو املجندين. 

 هيكلية شعبة املخابرات العسكرية

                                                        
، 2013، تاريخ في كانون األول األجهزة األمنية السورية: املخابرات العامة، املخابرات الجوية، املخابرات العسكرية، األمن السياس ي، ورقة يير منشورة في مركز عمران (7)

 .2016ءات قام بها الباحث مع مجموعة من املنشقين من األجهزة األمنية في نيسان وخالصة مجموعة لقا



 والوظيفي البنيوي  التغيير وضرورات السورية منيةاأل  جهزةاأل 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies 

 13الصفحة: 

 

 :
ً
 :(8) الفروع املركزية: وتتواجد في دمشق وهيأوال

 فرع املقر أو فرع األفرادوهو  291الفرع  .1
ً
 ، وتسند إليه مجموعة من الوظائف املتعلقةالفرع اإلداري ويسمى أيرا

 ألي ثغرة ضمن داخل األداءكما يقوم بمراقبة  بأعمال الديوان وإدارة شؤون العامليين والذاتية،
ً
 هالجهاز منعا

 تقييمه ويلعب 
ً
  دورا

ً
 بعاد أو نقل العاملين ضمن الجهاز.إفي ترقية أو  مساعدا

الشبكة األمنية وليس باملفهوم الوظيفي يقوم بمهام فرع شؤون الرباط أو أمن الرباط وهو  وهو 293لفرع ا .2

ترقية  اس ي فيوله دور أس ،ضباط الجيشتقييم ومراقبة ومتابعة لكافة على ملفات الفرع يحتوي  كفرع يتبع لإلدارة.

س مكانية االتصال مباشرة برئيإويملك رئيس هذا الفرع  ،بعاد أو نقل ضباط الجيش أو تعيينهم في مراكزهمإأو 

 الجمهورية ورفع تقاريره له.

املسؤول عن مراقبة تحركات قطع الجيش والقوات املسلحة )باستثناء القوات : وهو فرع أمن القوات / 294 الفرع .3

ويحتوي على ملفات عن املعسكرات والقطع العسكرية وحالتها القتالية ودرجة  .الجوية والدفاع الجوي(

ويذكر  .باطه بقياداته العسكريةيرتبط به ضابط أمن التشكيل بشكل أكثر من ارتكما ومدى والئها  ،استعدادها

شرافية على جهاز الشرطة إيمارس مهمة و  .أن أي تحرك للقوات يجب أن يتم بموافقة وتنسيق مع هذا الفرع

 العسكرية ووحداتها امللحقة بالتشكيالت العسكرية.

كلة له حجم إدارة ، حيث يعادل حجم املهام املو وهو من أهم أفرع هذا الجهاز وأقدمها :فرع فلسطين / 235الفرع  .4

 بالنشاط ضد  .نشاط داخلي وخارجياستخباراتية كاملة، وله 
ً
سرائيل إمن املفترض أن يكون هذا الفرع متخصصا

  تتوسعإال أن مهامه  داخل القطر وخارجه، واألمور املتعلقة بالحركات الفلسطينية
ً
طاردة م وأضحت تشملكثيرا

ومن  .قسم مكافحة اإلرهابيقوم بها " ،اولة توجيهها والتحكم بهااختراقها ومحالعمل على الحركات اإلسالمية و 

 مراقبة الالجئين الفلسطينيين املقيمين على األراض ي السوريةهذا اختصاصات 
ً
للفرع وحدة  يتبع ، إذالفرع أيرا

تسمى وحدة الرابطة الفدائية تختص بشؤون جيش التحرير الفلسطيني والحركات الفلسطينية املسلحة التي 

 .أحمد جبريل( -تواجد بسالحها بشكل رسمي على األراض ي السورية )مثل جماعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ت

راسات دباإلدارة، كما تقوم بإعداد  املتعلقةاملعلومات بالقيام بجلب وتقييم فرع املعلومات: وهو فرع يتخصص  .5

راقب الفرع وي .من األقسام املختلفة )منها قسم لألديان واألحزاب السياسية( الكثيريحوي في هذا الصدد،  مختلفة

 نشاط وسائل اإل 
ً
 أيرا

ً
عالم املحلية والعاملية املسموعة واملقروءة واملرئية )بما فيها االنترنت( ويتعامل معها أيرا

 بشكل مباشر أو يير مباشر بما يهم عمل الجهاز.

إلى  فةإضا وتشفيرها، شارات الالسلكية للجيش واألمناإل  مراقبةمسؤول عن هو شارة و : ويسمى فرع اإل 211الفرع  .6

 عمليات املسح الفني والراشدات.

ومن  .هازنترنت املرتبطة بالجفرع الحاسب اآللي أو فرع الكمبيوتر: ويختص بالخدمات املتعلقة بالكمبيوتر واإل  .7

 مراقبة اإل 
ً
اقع أو رفع حجب املو الهكر و يتدخل في قرايا اضية، كما ات االفتر النشاطرصد كافة نترنت و مهامه أيرا

 الحجب عنها.

                                                        
 املرجع ذاته (8)
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: يقوم بمراقبة كافة الخطوط السلكية والالسلكية في الجيش والقوات املسلحة، كما فرع االتصاالت / 225الفرع  .8

 ُيشرف ويتابع تنفيذ كافة مشاريع االتصاالت في القطر.

عتبر ثاني يحيث بة هيئة التحقيق الرئيسية لجهاز األمن العسكري وهو بمثا :فرع التحقيق العسكري  / 248الفرع  .9

 أسوء فرع في الجهاز من حيث االنتهاكات بعد فرع فلسطين.

آالف عنصر مدربين على كافة املهام الخاصة  4000"، يرم حوالي املداهمة واالقتحاماملعروف بسرية " 215فرع  .10

 إلقاء القبض على املطلوبين املستعصين عن باقي األفرع.املتعلقة بعمليات االقتحام والخطف وااليتيال و 

 : ينفذ كافة األوامر القيادية سواء املركزية أو الفرعية فيما يتعلق بتنفيذ املهام األمنية امليدانية. فرع الدوريات .11

 فرع سعسع وهو يختص بالشؤون االستخبارية  .12
ً
ت والجوالن املحتل وقفي افرع مخابرات القنيطرة ويسمى أيرا

 قوات الطوارئ الدولية )أندوف( العاملة هناك.
ً
 الجبهة ويراقب أيرا

 :
ً
وتنتشر في كافة محافظات القطر وقد يتبع له حسب الحاجة أقسام على مستوى املناطق ومفارز  فروع املحافظات:ثانيا

 على مستوى النواحي، وتأخذ هذه الفروع أرقام.

ف ضباط من ضباط وصفيها أن نسبة أبناء الطائفة العلوية ومن األمور املالحظة واملهمة في شعبة املخابرات العسكرية 

يكلفون  لذينومعظم العاملين فيها منتدبين من باقي قطع الجيش باستثناء بعض املجندين ا ،(9) %80وأفراد تبلغ حوالي 

طوعون بتخريج العناصر الذي يت التي تقوممدرسة املخابرات العسكرية  ع لهاكما تتب ،بمهام الحراسة والحجابة واملداهمة

 .(10) في الجهاز بشكل مباشر

 إدارة املخابرات اجلوية .4

 ية والتقنيةالكفاءات البشر بهذا الجهاز  تسموي .وهي أكثر األجهزة والًء للنظام ،مع بداية تولي األسد األب للحكمتم إحداثها 

زارة الدفاع وتتبع لو  .ويحتوي على أقل نسبة من يير العلويين مقارنة باألجهزة األخرى من حيث العناصر والرباط األقوى،

، ولكن ليس لوزير الدفاع أي سلطة عليها بل بالعكس من ذلك فإنها مع 
ً
 وتسليحا

ً
 وماليا

ً
 سكريةاملخابرات العإدارة إداريا

شرف على عمل 
ُ
، وقد استعان  بقي على عيينه.وزير الدفاع ولها رأي في تت

ً
رأس إدارتها اللواء محمد الخولي ملدة طويلة جدا

رات الجوية لمخابل األساسية همةوتعد امل .خصومه بعد أن استولى على السلطة العمليات األمنية ضداألسد في حافظ به 

 .(11) خالل تواجده خارج سورية ههي حماية سالح الجو السوري، إضافة إلى طائرة الرئيس وأمن

 هيكلية إدارة املخابرات الجوية

 كذلك ستة فروع في املحافظات. و ستة فروع في دمشق ناهيك عن فرع التحقيق الخاص بها،  يتبع لها

 :(12) الفروع التابعة إلدارة املخابرات الجوية هي

                                                        
 http://goo.gl/nmKayuتقرير حول املخابرات السورية صادر عن "املوسوعة السورية: ماض عريق ومستقبل مشرف"، الرابط:  (9)
 .2016لباحث، في نيسان إلى عدم وجود احصائيات دقيقة، وقد اعتماد الرقم وفق تقديرات مجموعة منشقين الذين تم لقائهم من قبل اوجب التنويه ( 10)
 األجهزة األمنية السورية، مرجع سابق. (11)
 املرجع ذاته. (12)

http://goo.gl/nmKayu
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 داري: يحتوي على ملفات جميع العاملين ضمن هذا الجهاز الفرع اإل  .1
ً
كما يقوم بمراقبة العاملين ضمن الجهاز منعا

 في ترقية أو ه، كما ألي ثغرة ضمن
ً
 بعاد أو نقل العاملين ضمن الجهاز.إيلعب دورا

 من األقسام املختلفة ،باملعلومات العامة للجهاز والدراسات املختلفة له يختصفرع املعلومات:  .2
ً
)منها  ويحوي كثيرا

 نشاط وسائل اإل  .قسم لألديان واألحزاب السياسية(
ً
ءة عالم املحلية والعاملية املسموعة واملقرو ويراقب الفرع أيرا

 بشكل مباشر واملرئية )بما فيها اإل 
ً
 و يير مباشر بما يهم عمل الجهاز.أنترنت( ويتعامل معها أيرا

خابرات في فروع امل أبمثابة هيئة التحقيق الرئيسية لجهاز املخابرات الجوية ويعتبر من أسو يعمل فرع التحقيق:  .3

 التعذيب واالنتهاكات.

 عن أمن املطار الرئاس ي وأمن الطائرة الرئاسية و يتواجد فرع املطار:  .4
ً
مصادر  تشيرفي مطار املزة ويعتبر مسؤوال

 عن املهام االستخبارية املتعلقة باألمن الشخص ي للرئيس أثناء تنقالته في منشقة أن 
ً
هذا الفرع مسؤول أيرا

 الخارج.

العمليات: مسؤول عن العمليات الداخلية والخارجية للجهاز بما فيها األمور املتعلقة بسالح الجو والتي تتطلب فرع  .5

 
ً
 خارجيا

ً
 استخباريا

ً
وينسق مع فرع املطار أثناء تأدية املهام االستخبارية الخارجية املتعلقة بأمن الرئيس أثناء  .جهدا

 الطيران السورية في الخارج.نتشر عمالء هذا الفرع في مكاتب وي .تحركاته

كبير في كافة املحافظات السورية على شكل أقسام حيث يقوم بأعمال قتالية ينتشر بشكل فرع العمليات الخاصة:  .6

 بمن يشاء من وحدات الدفاع الجوي والقوى الجوية واملطارات العسكرية وحتى املدنية بما فيها من 
ً
مستعينا

 طائرات وسالح وعتاد.

 ظات: يوجد ستة فروع في محافظات تغطي أنحاء سورية وهي:فروع املحاف .7

 .فرع املنطقة: ويغطي مدينة دمشق وريفها ومقره مدينة دمشق 

 .فرع املنطقة الجنوبية ويغطي درعا والقنيطرة والسويداء ومقره مدينة دمشق 

 .فرع املنطقة الوسطى ويغطي حمص وحماه ومقره مدينة حمص 

  حلب وإدلب ومقره مدينة حلب.فرع املنطقة الشمالية ويغطي 

 .فرع املنطقة الشرقية ويغطي دير الزور والرقة والحسكة ومقره مدينة دير الزور 

 .فرع املنطقة الساحلية ويغطي الالذقية وطرطوس ومقره مدينة الالذقية 

ي املناطق ومفارز ام أخرى فيتبع لهذه الفروع أقسام تتوزع في املحافظات التي ال يوجد فيها املقر الرئيس ي لهذه الفروع وأقس

 في النواحي والبلدات وحسب الحاجة.

 شعبة األمن السياسي .5

 
ً
 وماليا

ً
  ، إذدائها املنهيأولكن ليس له عالقة ب، تتبع لوزارة الداخلية إداريا

ُ
 قيم أداء وزير الداخلية وضباطهتشرف و ت

 تعد  ،وعناصره وكافة الوحدات الشرطية
ً
. يةمباشرة مع رئيس الجمهور  حيث تتمتع بتواصلإدارة مستقلة أي أنها عمليا

 
ً
 بين املواطنين وتغطية

ً
 باملدنيين وانتشارا

ً
 في املجتمع واحتكاكا

ً
املجتمع. لقطر وشرائح لكامل ا وهي أكثر األجهزة األمنية تغلغال
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ي تعتبر خزان اس ي التالكثير من معامالت املواطنين أو طلبات ترخيص األعمال واملنشآت موافقة شعبة األمن السيوتتطلب 

وهذا ما جعل ضباط وعناصر شعبة األمن السياس ي يمارسون عمليات  ،املعلومات لدى النظام عن املواطنين املدنيين

ن مالك م ضباطها وعناصرهاويتم اختيار  .على املواطنين على نطاق واسع "األتاوات"استغالل النفوذ والرشوة وفرض 

زي ويعتبر اللواء عدنان بدر الحسن واللواء يا .لشعبة الذي يتم تعيينه بمرسوم جمهوريوزارة الداخلية باستثناء رئيس ا

 اللواء نزيه حسون من ال استهارئيتولى و  ،كنعان واللواء محمد ديب زيتون من أبرز األسماء التي تولت رئاستها
ً
طائفة حاليا

 للواء رستم يزالي
ً
 .الدرزية والذي تم تعيينه خلفا

 وتعتبر الشعبة جهاز  ،ة أن يكون رئيس الشعبة من قادة األجهزة األمنية أو العسكريةوقد جرت العاد 
ً
 إداري ا

ً
نه أكثر م ا

 ميداني
ً
عتبر  .، ودورها اإلداري استخباري بشكل كبيرا

ُ
ارجي ال يمارس أي نشاط خحيث مهام هذا الجهاز داخلية بالكامل وت

سمى .عربية واألجنبية الذي يراقب العرب واألجانب داخل القطركما تمارسه األجهزة األخرى باستثناء فرع الشؤون ال
ُ
 وت

 .(13) وليس لها أرقام ثالثية ،بأسماء املحافظات مثل )فرع األمن السياس ي بريف دمشق( فروع املحافظات

 هيكلية شعبة األمن السياس ي

عبة من عدة  
ُ
 الو في دمشق فروع مركزية تتشكل الش

ً
 :(14) املحافظات التالية في باقي فروعيتبع لها أيرا

فرع أمن الشرطة: يحتوي على ملفات جميع العاملين ضمن هذا الجهاز كما يقوم بمراقبة العاملين ضمن الجهاز  .1

 ألي ثغرة ضمن
ً
 في ترقية أو ه كما منعا

ً
بعاد أو نقل العاملين ضمن الجهاز، كما يوجد لديه ملفات عن إيلعب دورا

 الداخلية بمختلف رتبهم ووظائفهم. جميع العاملين في وزارة

كل املعلومات والدراسات الواردة من الفروع املركزية األخرى وفروع املحافظات ويحوي  فيهتصبُّ فرع املعلومات:  .2

 من األقسام املختلفة منها قسم للطالب يختص بالجامعات 
ً
املعاهد واملدارس ورياض األطفال والقائمين و عددا

 نشاط وسائل اإل . و التجسس ذلك قسموك ،على هذه املؤسسات
ً
وعة عالم املحلية والعاملية املسميراقب الفرع أيرا

 بشكل مباشر أو يير مباشر بما يهم عمل الجهاز.
ً
 واملقروءة واملرئية ويتعامل معها أيرا

فروع  نحال إليه املوقوفين مبمثابة هيئة التحقيق الرئيسية لجهاز األمن السياس ي حيث يُ يعمل فرع التحقيق:  .3

 املحافظات والفروع املركزية األخرى في الجرائم التي يعتبرها النظام هامة. 

 فرع الدوريات واملراقبة: يرم عدد .4
ً
 كبير  ا

ً
ستخدم ويُ  .وُيكلف بتسيير دوريات في مدينة دمشق وريفها ،من العناصر ا

 بذلك.في أعمال املداهمة وإلقاء القبض ومؤازرة فروع املحافظات فيما لو كلف الفرع 

اب وحتى حزب البعث واألحز  "األحزاب الصديقة"نشاطات األحزاب التي يطلق عليها  يراقُب فرع األحزاب والهيئات:  .5

رصد أي نشاط سياس ي معارض واملجموعات التي يطلق إضافة إلى  ،املعادية حسب تسميات النظام لهاو املعارضة 

 ومنح التراخيص ألئمة وخطباء وخدم ،نشاطات الدينيةعليها صفة إرهابية ومراقبة املساجد والكنائس وكافة ال

                                                        
 .املرجع ذاته (13)
 .املرجع ذاته (14)
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ومنح تراخيص الجمعيات الخيرية واألهلية ومراقبة كافة االجتماعات واملؤتمرات  ،املساجد والدروس الدينية

 واالحتفاالت التي تتم سواء أكانت ملصلحة النظام أو ضده.

 فيه كافة املعلومات املتعلقة بالوضع االقتصادي التي ترد إليه من فروع املحافظات فرع األمن االقتصادي: تصبُّ  .6

يقوم بدوره بتقديم عروض كما  .كافة الدوائر الحكومية ُيراقبو  ،سواء أكان القطاع العام أو الخاص أو املشترك

أمور تم توقيفهم بيحتفظ بأرشيف عن املوظفين الذين يو  ،دورية عن النشاط االقتصادي لرئيس الجمهورية

 تتعلق بوظائفهم ومراقبة الوضع الديني لدى املوظفين.

بتلقي املراسالت من كافة الفروع والدوائر والجهات األخرى وإعادة إرسالها إلى الجهات املعنية  يختصفرع الديوان:  .7

 بعد عرضها على رئيس الشعبة.

تعلقة باألجانب والعرب املتواجدين على األرض فرع الشؤون العربية واألجنبية: تصب فيه كافة املعلومات امل .8

لشعبة من خارج القطر، كما يختص باملوافقة على اإلقامات والنشاط إلى االتقارير التي ترد ، ويتلقى السورية

 االقتصادي واالجتماعي لألجانب في سورية ومراقبتهم.

حفظ فرع النظم املعلوماتية:  .9
ُ
رب تمتة لكافة املواطنين السوريين والعفيه األضابير الشخصية الورقية واملؤ ت

 التي تردهم من الفروع املركزية وفروع املحافظات. واألجانب

بتأمين األسلحة والذخائر واألثاث واألبنية واملشتريات بكافة أنواعها للفروع املركزية ُيكلف فرع الشؤون اإلدارية:  .10

 املحافظات بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وفروع

بتأمين أجهزة االتصال على مختلف أنواعها السلكية والالسلكية لكافة الفروع ومراقبة  ُيكلفة: فرع اإلشار  .11

 االتصاالت ضمن الشعبة واتصاالت وزارة الداخلية.

 بتأمين اآلليات بمختلف أنواعها للفروع كافة. ُيكلففرع املركبات:  .12

ثالثة عشر محافظة عدا محافظة القنيطرة  فروع املحافظات: يوجد في شعبة األمن السياس ي ثالثة عشر فرع في .13

 من قبل فرع ريف دمشق حيث يوجد في تشكيله قسم يسمى قسم القنيطرة
ً
جد لهذه ويو  .فيتم تغطيتها أمنيا

 
ُ
 غطي كافة أرجاء القطر وتتولى فروع املحافظاتالفروع أقسام في جميع مناطق القطر ومفارز في النواحي بحيث ت

تقوم مفارزها وأقسامها بتجنيد املخبرين ضمن صفوف املواطنين  . كماى امتداد القطرمهمة مراقبة املواطنين عل

رع الخاص رسالها إلى الفإأرشفتها وتنظيمها و ثم تقوم بالتقارير منهم  تستلمو  ،كٌل في املكان الذي يقطن فيه

 باملحافظة.

 ومدارس الشرطة ولهم اتصال مباشر مع املواطنينخريجي كليات هم من معظم املنتمين إلى هذا الجهاز تجدر اإلشارة إلى أن 

رع عن ييرها من باقي األف نسبة العلويين في شعبة األمن السياس ي وتنخفض .من خالل قيامهم بإجراء الدراسات عنهم

 .حسب تقديرات عدد من املنشقين

 األمنية –شبكات النظام العسكرية 
منح النظام الحاكم مهمة اإلشراف على االستراتيجية األمنية لبعض القطع العسكرية التي تدين بالوالء املطلق له بحكم 

 
ً
طبيعة الترتيب الخاص املتبع في تعيين مواردها البشرية واتكائه فيها على املكون العلوي بالدرجة األولى من جهة، ونظرا



 والوظيفي البنيوي  التغيير وضرورات السورية منيةاأل  جهزةاأل 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies 

 18الصفحة: 

 

 صالحيات كاملة لربط األمن لطبيعة املهام الرقابية الذاتية وال
ً
بينية املنوطة بكل قطعة من جهة أخرى. كما منحها أيرا

الجنائي واالجتماعي الخارج عن قدرة األجهزة الشرطية الرسمية. ويمكن قراءة السياسة األمنية للنظام من خالل تلك 

، وأهمها
ً
 :(15) الشبكات التي أحسن النظام الحاكم ربطها به مباشرة

 :
ً
 الحرس الجمهوري  قواتأوال

  أبرز تعتبر قوات الحرس الجمهوري 
ً
 ، ومهمته األساسية حماية العاصمةفرق النخبة بالجيش السوري وأكثرها تسليحا

 .دمشق من أي تهديدات داخلية أو خارجية، ولذلك فهو الوحدة العسكرية الوحيدة املسموح لها بدخول العاصمة

 املعلومات املؤكدة عن الحرس الجمهوري 
ُ
تكون شير إلى أنه يتميز بتسليح قوي ويالسوري شحيحة، لكن بعض التقديرات ت

 
ً
مهمة من إيرادات النفط السوري لرمان  من نحو عشرة آالف جندي موزعين على عدة ألوية، ويتلقى ضباطه حصصا

م حافظ وقعت بين نظايرجع تأسيسه إلى أواخر عقد السبعينيات من القرن العشرين إثر الصدامات املسلحة التي  .والئهم

 .(16) ومعارضيه من جماعة اإلخوان املسلمين في عدة مدن أبرزها حماة وحلباألسد 

وتحظى هذه القوات بالقدر األوفر من ثقة بشار األسد، إذ دأب على اتباع نهج أبيه معها من حيث طبيعة األشخاص التي 

ناط بها مهام قيادة أفو 
ُ
 الواء بسام الحسن، وهي قواتتنتمي لعائالت علوية محددة والتي ت

ً
 اجها وألويتها حيث يترأسها حاليا

مكلفة بالدرجة األولى بحماية مدينة دمشق وتعمل على منع بروز أي قوى محلية او خارجية مناوئة للنظام الحاكم بالتبلور 

النظام ن جهة وبين املواطن و أو التشكل ضمن املدينة. كما تقوم بتحديد القواعد والعالقات األمنية الناظمة بين األفرع م

من جهة أخرى. كما ُيعد الواجهة الرسمية لتنسيق العمل العسكري امليليشاوي في سورية بعد الثورة السورية، بدًء من 

 بحزب هللا اللبناني وليس انتهاء بامليليشيات الشيعية العراقية
ً
 .(17) الحرس الثوري اإليراني ومرورا

قياداتها أبرز قادة سورية بالتدخل والتصدي ملجموعة أخطار ومشاكل اجتماعية أمنية لعل قامت هذه القوات التي تعتبر 

. 2001، وإشكاليات البدو واملوحدين الدروز في 2005، والنزاع العلوي اإلسماعيلي في 2004أبرزها انتفاضة الكرد في 

 
ً
 وتتبع إداريا

ً
عرف باألسماء واألرقام وتتكون هذه القوات من مجموعة أفواج وألوية منفصلة وظيفيا

ُ
 لقيادة الحرس، كما ت

 :(18) وأبرزها 106حتى  101املمتدة من 

 .مكتب أمن الحرس ويتولى قيادته العميد بسام مرهج 

 101 .فوج أمن الحرس: أكثر قادته من عائلة خير بيك 

  104 .مدفعية الحرس واملوجهة على القصر الجمهوري ومدينة دمشق 

 105  ف باستراحة عر 
ُ
ب  على قيادتها باسل األسد ثم بشار األسد ثم مناف طالس حتى وت

 
عاق

 
 ت

ُ
الرئيس حيث

 انسحابه من الجيش.

                                                        
 .30/4/2016يخ مقابلة أجراها الباحث مع الباحث يير املقيم في مركز كارينغي خرر خرور حول األجهزة األمنية في سورية وعمليات اإلصالح املطلوبة، تار  (15)
  .gl/QPFtYEhttp://gooالحرس الجمهوري السوري، تقرير منشور على موقع الجزيرة نت، الرابط:  (16)
 .املرجع ذاته( 17)
 مقابلة مع الباحث خرر خرور، مرجع سابق.( 18)

http://goo.gl/QPFtYE
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ولعل أهم أسس تماسك هذه القوات والتي يرى بعض الخبراء األمنيين بأنها قادرة على القيام بانقالب أبيض في سورية هي 

 العوامل التالية:

 الحرس والنظام الحاكم. الرابطة العلوية كرامنة وحيدة الستمرار .1

 الطبيعة التنافسية البينية. .2

 مهام املراقبة التي تتوالها هذه األقسام على بعرها البعض. .3

 الخطوط املباشرة املتصلة مع الرئيس. .4

 إبقاء تعيين وإقالة هؤالء القادة بيد القائد العام للجيش والقوات املسلحة )بشار األسد(. .5

 :
ً
 الفرقة الرابعة ثانيا

 علهالج خاص وبدعم خاصة بتدريبات الفرقة هذه تمتعت وقد السوري تتبع الفيلق األول. الجيش فرق  من فرقةهي 

 أسسها حافظ األسد، عهد إلى الرابعة الفرقة تأسيس . ويعوداالحتياط االستراتيجي للنظام
ُ
 الذي األسد عترف شقيقه حيث

 إبعاد بعد الرابعة الفرقة في السرايا تلك ثم أدمجت ،1982 عام حماة مدينة مجازر  عن املسؤولة" الدفاع سرايا" يقود كان

 "املنفى". إلى 1984 عام األسد رفعت

 الطائفة من منهم الساحقة وتنحدر الغالبية مقاتل، ألف 15 فرنسية إلى إعالمية مصادر حسب الفرقة أفراد عدد يصل

  السوري الجيش تشكيالت أفرل من الرابعة الفرقة العلوية. وتعد
ً
، وتمتلك أحدث تدريبا

ً
 مثل ثقيلةال اآلليات وتجهيزا

 .الروسية" 72 تي" دبابات

)إنزال مظلي( الذي  555تتكون من عدة أفواج وألوية اتخذت من مداخل دمشق مقرات لها، ففي املعرمية يتواجد الفوج 

 138واللواء  40إلضافة إلى اللواء املدرع بقيادة العميد جودت إبراهيم صافي، با 154يقوده العميد جمال يونس، والفوج 

مشاة. أما الزبداني فيتواجد فيها كتائب الشرطة العسكرية والكيمياء والهندسة واالستطالع ومعسكرات التدريب 

، ويلحظ هنا أن كل قادة هذه األلوية واألفواج هم من (19) 42، وفي الصبورة اللواء 41والصاعقة، وفي يعفور اللواء مدرع 

 . وتستمد الفرقة الرابعة قوتها من طبيعة مهامها ووظائفها األمنية، حيث يمكن ذكر أهمها:(20) ون العلوي املك

 .ترشيح قوائم املنتدبين لألجهزة األمنية وذلك وفق معيار الطائفية والوالء املطلق 

   ما يكون هذا امللحق لصالحها 
ً
تزويد الكلية الحربية والجوية بملحق أسماء خاص لاللتحاق بصفوف الكلية، ويالبا

 )شؤون الرباط(. 293بالدرجة األولى ثم لألفرع األمنية، ويتم ذلك بالتنسيق مع الفرع 

  يقوم املكتب األمني في الفرقة الرابعة والذي يديره 
ً
التنسيق ب (مدير مكتب ماهر األسد) العميد يسان باللحاليا

وم بإرسال كما يق .بشكل مباشر على أية حوادث أمنية في محافظات القطريطلع و  ،مع كافة األجهزة األمنيةاملستمر 

تقاريره التي ترده من مصادره ومندوبيه إلى األجهزة األمنية الرئيسية إلجراء الالزم حيالها وإعالمه عن اإلجراءات 

 .املتخذة

                                                        
 املرجع ذاته.( 19)
  http://goo.gl/zvNEVgنبذة حول ماهية الفرقة الرابعة في سورية، تقرير مصور على العربية نت، الرابط: ( 20)

http://goo.gl/zvNEVg
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 ام الشائكة املهددة لتماسك الشبكة األمنية، وملفات رجاالت النظاملواضيع في كافة بالتحقيق  األمني املكتبوم يق

 بشكل مباشر.

 له دور كبير في تعيينات رؤساء األفرع األمنية وخاصة في مدينة دمشق. 

قع هامها خارج مدينة دمشق حيث يالجدير بالذكر الستكمال هذه البطاقة التعريفية أنها القوة الوحيدة التي تنحصر م

مقرها في مدينة الصبورة، ويمنع دخولها املدينة )وهذا عائد ملفهوم القطاعات العسكرية وطبيعة املهام املوزعة(. يقودها 

 العميد ماهر األسد، ومعظم ضباطها مرتبطون بالحرس الجمهوري وبوزارة الدفاع وبمكتب شؤون الرباط وبفرع 
ً
حاليا

 الرباط.

: قوات النمر )قوات عابرة للوحدات العسكرية واألمنية(ثال
ً
 ثا

 للتنظيمات العسكرية واألمنية، حيث يتشكل من ثالثة أضالع رئيسية، األول أمني 
ً
 عابرا

ً
عد قوات النمر جسدا

ُ
عسكري،  –ت

والثاني موارد بشرية علوية متطوعة ومنتقاة، والثالث إطار إداري دولتي )وزارة الدفاع(، وله هوامش تحرك واسعة. وقد 

 تم تشكيل هذه القوات للقيام بعدة مهام عسكرية وأمنية، نذكر أهمها في اآلتي:

هذه الجسد باتخاذ القرارات دون سرعة التدخل واالستجابة للمعطيات واملتغيرات األمنية، إذ تسمح طبيعة  .1

 بيرواقرطية املؤسسة العسكرية، وتتسم قواتها باملرونة والقدرة الواسعة على التحرك.

إبعاد األخطار األمنية عن الطائفة، ومجالها الحيوي بالتظافر مع وحدات الجيش وامليليشيات املتواجدة في هذا  .2

 املجال.

وات التي تعد قوات علوية بامتياز، وهو ما من شأنه محاصرة أي نية العمل على تطمين الطائفة بوجود هذه الق .3

 لحراك أو فعل احتجاجي ضمن الطائفة.

، تتمتع بدعم اجتماعي 2013تشكلت قوات النمر كتحالف بين املخابرات الجوية والجيش والفرقة الرابعة استحدثت عام 

جمعية البستان التابعة لرامي مخلوف من جهة ثانية وتسليط واضح من معظم الطائفة العلوية من جهة، وتمويل مالي من 

إعالمي من قبل أجهزة اإلعالم الرسمي. يقودها العميد سهيل الحسن وتتمتع بكافة الصالحيات كاستخدام كافة قطاعات 

ي سواء في ر الدولة لتنفيذ مهامها بما فيها املطارات املدنية والعسكرية. وتدخلت قواته في معظم مناطق الصراع العسك

 . 21ريف دمشق، أو حماه، أو ادلب، أو حمص، أو ريف الالذقية

 األجهزة الرديفة
مجموعة من األجهزة الرسمية القائمة أو املستحدثة ملحاصرة وتحجيم الحراك الثوري، باإلضافة لرفد األجهزة املركزية  هي

 
ً
 على تحويل وتطويع املؤسسات التنفيذية لخدمة بكافة املعلومات املحدثة الالزمة. وُيعد وجود هذه األجهزة دليال

ً
إضافيا

                                                        
   http://goo.gl/wf8hrhراجع الرابط التالي الذي يترمن نشر كافة أخبار تحركاته العسكرية: للمزيد الضخ اإلعالمي الرسمي (21)

http://goo.gl/wf8hrh
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 في حرف 
ُ
يايات األجهزة األمنية والنظام الحاكم، وذلك كله في سبيل إفراغ الحراك الثوري من محتواه واملساهمة الحقا

 :(22) مساراته، ومن هذه األجهزة

 إدارة االتصاالت )إدارة السي دي( .1

تتكون بشكل أساس ي من فرع مراقبة االتصاالت  .بعد انطالق الثورة السورية 2011دارة في مطلع عام هذه اإل تم تشكيل 

وجزء ، 211شارة كما تم ضم جزء من فرع اإل ، 225املخابرات العسكرية املسمى بفرع  إدارةاألرضية والخلوية املوجود في 

رات باإلضافة ملشروع الغدير ذو اإلدارة من الفرع الفني من إدارة املخابرات العامة وجزء من األفرع الفنية لباقي اإلدا

 . كما تم دمج جميع مشاريع التنصت والتشويش التي تتواجد داخل اإلدارات األمنية اإليرانية.

في  والبرامج التلفزيونية املهتمة بقرايا الحراك الثوري نترنتمراقبة كافة االتصاالت الهاتفية والخليوية واإل : مهمتها

حل و  ،ومنح التراخيص الخاصة باستيراد األجهزة التقنية ،ة األمنية باملعلومات الخاصة باالتصاالتوتزويد األجهز  سورية،

من املالحظ و  الكثير من املعرالت املتعلقة بالتنسيق األمني بين اإلدارات األمنية وذلك على يرار أجهزة املخابرات العاملية.

 في هذه اإلدارة املستحدثة بأن معظم املنتدبين إليها هم من الطائفة العلوية.

 وزارة الداخليةقطاعات األمن يف  .2

مجندين كمصادر معلومات لصالح شعبة األمن جميع عناصر وموظفي وزارة الداخلية -منذ بداية الحراك الثوري  –عتبر ا

اعدة ومؤازرة بعض األفرع األمنية في االعتقاالت واملداهمات وفض االعتصامات ، كما أوكلت إليها مهام بمس23السياس ي

 بقوة السالح.

 األجهزة احلزبية )حزب البعث العريب االشرتاكي( .3

ات األمنية الدراسو م املعلومات يتقد، واوكلت لها مهام املنتشرة في كافة انحاء سورية حزب البعثوشعب وفروع  وهي فرق  

قنن لقادة وعناصر الحزب في املجتمع في استمرار قدرة النظام ومكتب األمن الوطنيلألجهزة األمنية 
ُ
، إذ ساهم االنتشار امل

على التحكم بكافة فعاليات واتجاهات املجتمع، خاصة مع منح الحزب سلطات إشرافية وتنسيقية ورقابية تامة حتى على 

عد رديفة له كمنظمة اتحاد شبيب
ُ
 ة الثورة، واتحاد الطلبة، والنقابات املهنية...إلخاملنظمات الشعبية التي ت

 ضباط األمن يف الوحدات العسكرية .4

يوجد لكل وحدة عسكرية ابتداًء من الفيالق واإلدارات والفرق وحتى أصغر وحدة عسكرية على مستوى سرية وفصيلة 

ن ه ومرؤوسيه مئاط ورؤساه من الربئضابط أمن يقوم بمراقبة كل ما يجري في وحدته العسكرية على مستوى زمال 

                                                        
 األجهزة األمنية السورية، مرجع سابق. (22)
ضابط، وهذا الرقم ال يحتسب عدد  2000ضابط وصف ضابط، منهم حوالي  11995عنصر و 66207( ألفا 78حوالي ) 2011بلغ عدد عناصر قوى األمن الداخلي في عام  (23)

باء هام الخاصة باإلضافة لألطاملجندين في الجيش السوري الذين يتم فرزهم لوزارة الداخلية ليتم استخدامهم في كتائب وسرايا ووحدات حفظ األمن والنظام وامل

ناحية، تم الحصول  280منطقة و 64قيادة شرطة و 14إدارة  15واملمرضين العاملين في املرافق الصحية التابعة لوزارة الداخلية وكافة مالك وزارة الداخلية موزعين على 

 .2016ية في نيسان على هذه اإلحصائيات خالل لقاء الباحث أحد املنشقين اإلداريين من وزارة الداخل
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مية ويرفع تقاريره املتعلقة بأبسط شؤون حياتهم اليو  .املجندين وحتى عائالتهم واملواطنين في أماكن تجمع هذه الوحدات

 التحقيق بموضوع التقرير الذي تم رفعه إليهما و في بدورهما  للقياماملخابرات العسكرية أو املخابرات الجوية  إدارةإلى 
ً
يالبا

 ن باتخاذ إجراءاتهم دون التأكد من مدى صدقية هذه املعلومات.ان األمنيتان الجهتاوم هاتما تق

 قوات الدفاع الوطين واللجان الشعبية .5

قوات سمى تشكيل ما يإلى  وبالتنسيق مع الحرس الجمهوري بعد بدء الثورة السورية لجأ النظام السوري بتوجيه من إيران

وتحولت مع سني األزمة من أجسام ذات طبيعية عسكرية إلى مؤسسة أمنية رديفة لها  ،الشعبيةالدفاع الوطني أو اللجان 

 سجونها وتحقيقاتها الخاصة. 
ُ
 عتبر هذه املجموعات جيشوت

ً
من املرتزقة وأرباب السوابق الجنائية والعاطلين عن العمل  ا

 وقد انتسب هؤالء إلى الدفاع الوطني أو اللجان .يةوالذين تم استثمارهم للقتال إلى جانب الجيش واألجهزة األمنية السور 

غية إيجاد مصدر رزق يير شرعي من حيث القيام بجرائم السرقة والنهب الشعبية، ليس عن عقيدة أو إيمان وإنما بُ 

 ما تكون معلوماتهم كيدية ،واالبتزاز والخطف
ً
 باإلضافة إلى عملهم كمصادر معلومات للجيش واألجهزة األمنية ويالبا

رفع إليها تقاريرهم نفي معلوماتهم وإنما يتم أخذها كما  .ثبات والئهم لألسدإطائفية، الغاية منها 
ُ
وال تستطيع الجهات التي ت

 القتل.
ً
 هي وبناًء عليها يتم ارتكاب التوقيف العشوائي وأحيانا

عبارة عن أجهزة أمن تعمل ومن خالل ما سبق ذكره نالحظ أن كافة مرافق الدولة السورية إبان حكم آل األسد هي 

.ملصلحة رأس النظام أو ملصالح فردية وشخصية 
ً
 في آن معا

 األداء األمين يف سوريةتقييم 
تراكمت تجاوزات األجهزة األمنية في سورية وعلى كافة املستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، حتى أنها يدت 

 لكل 
ً
 ومميزا

ً
 مألوفا

ً
 ونهجا

ً
 عاما

ً
 لخمس مستويات نسقا

ً
العناصر واملؤسسات األمنية، ويمكن جمع هذه التجاوزات وفقا

 عزز من ثقافة اإللغاء والفساد في املجتمع، وهذه املستويات هي:
ً
 تشكل بمجموعها مناخا

 العمل بال خطة .1

ئلة يير ق معايير ساانحصر العمل األمني بـ "التجاوزات املباشرة" ومتابعة كافة الفعاليات االجتماعية واالقتصادية وف

 مربوطة بنسق قانوني معين. وال يلحظ وفق تتبع أدائها ومهامها وجود خطة استراتيجية وعلى كافة الصعد التالية:

  التخطيط: ال يتلمس في حركية العمل األمني بأنها تسير وفق خط بياني مدروس األبعاد )إال إذ استثنينا أبعاد تكريس

القوة الحقيقة واالكتفاء بتضخيم مهام ومسؤوليات هذه املؤسسات، وال توجد  الحكم(، فال يوجد تقدير لحجم

دراسة موضوعية لالحتياجات إذ تقوم كل إدارة بتحديدها وفق أنماط روتينية ال تتعلق بالغايات واإلمكانيات، وإنما 

 بررورات عسكرة املجتمع وتحويله إلى أدوات أمنية، وهو ما حّول 
ً
 وثيقا

ً
طالة هذه األفرع إلى خزان ب ترتبط ارتباطا

 مقنعة.
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  بهدفين، يرتبط األول بمحددات النظام 
ً
األهداف االستراتيجية: تنحصر أهداف األجهزة والشبكات األمنية عموما

الحاكم األمنية التي تم ذكرها، والثاني بالتدخل العنيف في قرايا األمن املجتمعي لصالح ضبطه ال حلحلة 

 األجهزة أهداف استراتيجية عظمى كــ:إشكالياته، وتغيب عن هذه 

 صيانة هوية املواطنة، والعمل املدني. .1

 الحوار مع القطاعات املدنية. .2

 األمن االقتصادي. .3

 تطوير العمل األمني. .4

 بناء قطاع أمني متماسك. .5

  ثقافة "املوارد البشرية: تقتصر برامج التدريب والتطوير فقط على الجانب البدني واإلعداد العقائدي املنسجم مع

القائد والحزب الواحد" باإلضافة إلى أساسيات املهارات األخرى املتعلقة بعلوم الحاسب وعلوم الجنائيات، وتغيب 

عنها برامج الدورات التي تساهم في رفع كفاءة العنصر على مستوى علوم األمن وآلياته وأساليبه الحديثة، أو على 

ومة القانونية، أو على صعيد بناء عالقة متوازنة مع القطاع األمني مستوى رفع منسوب الثقافة أو اإلملام باملنظ

 وييرها.

  لعدم وجود مرجعية إشرافية ورقابية واضحة، ال يمكن تلمس أي عنصر من عناصر امليزانية وكيفية 
ً
امليزانية: نظرا

فة نظريات التقييم إعدادها ومدى اتساقها مع حالة االقتصاد الوطني وكيفية صرفها، األمر الذي ُيعزز من كا

 .املوجهة لهذه األجهزة ال سيما املتعلقة بالشفافية واملتابعة واملراقبة

 تقنني القهر واالنتهاك .2

ربس في الوعي املجتمعي عدة "قوانين"، تم استنباطها من السلوكيات الجمعية لألجهزة األمنية بدًء من إجراءات االعتقال 
ُ
ك

 للمعاملة السيئة في املعتقل، ويدت هذه 
ً
 بالتحقيق وما يتبعه من وسائل الإنسانية النتزاع االعترافات وصوال

ً
ومرورا

ركان السلطة إبان أحداث الثمانينيات ينتهجها الفرد وتتبناها املؤسسة، ويمكن السلوكيات قوانين، خاصة بعد تثبيت أ

 ذكر أهمها: 

  الت ومراقبة االتصاواالستجواب والحجز  العتقال والتفتيش والتحري مفتوحة لإعطاء األجهزة األمنية صالحية

ذه هليس لهذه األجهزة حدود لسلطتها إزاء تنفيذ و لسلطة القرائية. إلى اوالتوقيف العرفي ألي مواطن دون الرجوع 

وال يلتزم أي فرع أو قسم باملهلة القانونية املحددة للحجز أو االعتقال فقد تدوم مدة الحجز عدة أشهر  اإلجراءات

 أو سنوات دون عرضه على القراء.

 حجب حق الدفاع و  ،حرمان املواطنين من ممارسة حقهم في الطلب من القراء البت بشرعية توقيف أي شخص

ل من منع ذوي املعتق، باإلضافة إلى عن املعتقل أو توكيل محام خالل فترة توقيف املعتقل لدى األجهزة األمنية

 معرفة مصيره أو التهم املوجهة إليه وعدم إمكانية زيارته أو حتى معرفة مكان توقيفه.
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 ن ا وتدخلها بقرايا ليست من صالحياتها كتدخل األمتجاوز األجهزة األمنية صالحياتها املعطاة لها بقوانين إحداثه

العسكري بشؤون املواطنين املدنيين في قرايا ليس لها عالقة بالشؤون العسكرية وتدخله بالحركات واألحزاب 

 وضغط األجهزة األمنية على جميع األحزاب املؤيدة منها والحيادية ومالحقة أعراء األحزاب املعارضة.  ،املعارضة

 فباستطاعة أي جهاز أمني  خارج حدود القانون،شخص أو جهة ألي طلب مراقبة اتصاالت ألجهزة األمنية بتتقدم ا

إن عمليات املراقبة السرية ، كما أن يقوم بمراقبة اتصال أي شخص حتى وإن كانت الغاية من ذلك شخصية

شخاص يير أو انتهاكها من قبل أ للمشتبه بهم وما ينتج عن هذه املراقبة من أشرطة فيديو وصوت قد يتم تسريبها

 نزيهين من داخل األجهزة األمنية.

 الة على عمل املسؤولين األمنيين مما يؤدي إلى تجاوزات أدت في كثير من األحيان إلى وفاة فعّ الرقابة ال يياب

 حاالت ايتصاب وقتل بشكل سري دون التحقيق في أسباب هذه الحوادث.في  توتسبب ،املعتقلين

 ويالبية املعتقلين ال يتم إحالتهم إلى ،الف من السوريين دون معرفة األسبابزة األمنية باعتقال اآلقيام األجه 

الف من القراء إال بعد أشهر حيث تتم إحالتهم إلى القراء العسكري ومحكمة مكافحة اإلرهاب وهناك اآل

 املعتقلين قتلوا في سجون النظام من التعذيب.

 تطييف البُنية األمنية .3

 ف ،تعيين رؤساء األجهزة والرباط الفاعلين على أساس طائفي ومذهبي بما يرمن الحفاظ على السلطةيتم 
ً
ينتمي مثال

بينما األجهزة األخرى أيلب ضباطها والفاعلين فيها في  ،الطائفة العلوية إلىاملخابرات الجوية أيلب عناصر وضباط 

 املفاصل الرئيسية هم 
ً
،  ويتم .من الطائفة العلويةأيرا

ً
معيار فبالدرجة الثانية االعتماد على أبناء األقليات األخرى أيرا

وهناك مراكز حساسة في األجهزة األمنية البد من أن يكون القائم عليها . الوالء هو األساس في التعيين وليس معيار الكفاءة

وفرع  ،في األمن العسكري  293ذلك الفرع وك ،الفرع الداخلي في إدارة املخابرات العامة 251من الطائفة العلوية مثل الفرع 

 .24فمن املستحيل أن يكون رؤساء هذه الفروع من يير الطائفة العلوية ،التحقيق في شعبة األمن السياس ي

 تعمد الالتنسيق البيين .4

م مناديب األجهزة األمنية بكافة قطاعات الدولة العامة والخاصة مما ُيعزز 
ُّ
قابة الر نتج عن هذه الطريقة من العمل تحك

ب السلوك السياس ي الحر للمواطنين، هذا من جهة، ومن جهة ثانية،  إن فاملجتمعية ويُحد من الحركات التفاعلية وُيغّيب

 يجعل املواطنين عرضة للمساءلة في ذات القراياعدم مركزية القرارات األمنية املتعلقة بقرايا "التحقيق واالعتقال"، 

 قلة الحركة وسيادة املزاج األمني.من أكثر من فرع، إذ يقصد بذلك عر 

  

                                                        
، موقع الجمهورية، 2016راجع امللحق الذي نشره هشام بو ناصيف في دراسته: مظلومية الرّباط السّنة في القوات املسلحة السورية: ضّباط الدرجة الثانية، مايو  (24)

   http://aljumhuriya.net/34927الرابط:

http://aljumhuriya.net/34927
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 استغالل السلطة وتفشي الفساد .5

لخدمية اة و يدوائر املدنوكافة املؤسسات والفي اختصاصات أجهزة الشرطة ومكافحة املخدرات األجهزة األمنية تدخل إن 

ومية على صالحية بعض املؤسسات الحك ةالفني السافر" لهذه األجهزةتعدي ساهم في انتشار ظاهرة "الالقرائية وييرها و 

 في تكريس مفاهيم "والخاصة خدمة ملصالح شخصية ال تتعلق بالعمل االستخباري 
ً
كاسب امل تحقيق . وساهم ذلك أيرا

قت هذه السلوكيات في ذات الوقت ثقافة اديةاملنافع املو  " مقابل يض النظر عن جرائم إدارية ومسلكية وحتى جنائية. وعمَّ

تنامي لات" و"التقارير الكيدية"، كما أدى استغالل عناصر األمن لسلطتهم املمنوحة من قبل النظام الحاكم "املحسوبي

ة أو ية رقابوجود سلط . وتستند كل تلك التصرفات إلى عدمالتجار والصناعيين واملستثمرينال سيما مع بتزاز ظاهرة اال 

 ألهواء املسؤولين يتم االحيث ة على سلوك عناصر األجهزة األمنية يمحاسب
ً
كتفاء بالعقوبات املسلكية داخل الجهاز وفقا

اقبة الفنية تتم دون مر  املستلزماتلشراء التي تقوم بها هذه األجهزة صفقات التعاقد وُيالحظ بشكل واضح أن  .هعن

اد عوامل الفس، مما يجعل حكومية وإنما بالتعاقد السري بين الرباط واملوظفين األمنيين وجهات داخلية أو خارجية

واالختالس حاضرة ويير مستبعدة، كما تنامت وبشكل واضح حاالت تسريب بعض املعلومات األمنية نتيجة حاالت 

 داخل أقسام هذه املؤسسات بهدف االبتزاز واملنفعة املادية املباشرة.سرية الال 
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 ضرورة التغيري البنيوي والوظيفياثنياً: 
 

 ونتائج اخللل وطنياً أسباب 

لقد كانت األجهزة األمنية السورية وعلى مدى العقود املنصرمة العصا الغليظة في يد النظام الحاكم في سورية والذي 

استخدمها بداية لترسيخ أسس حكمه وفرض سيطرته على الدولة والتخلص من خصومه ومن ثم أصبحت بما اكتسبته 

رها الذي لعبته في تثبيت رأس النظام وحمايته قامت ونتيجة لدو  .الضامن األول الستقرار الحكممن سمعة مرعبة 

ضافة إلى إ بتوسيع صالحياتها بشكل كبير لتتدخل في كافة مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية

تمايزة م انتشار الفساد واملحسوبية والثراء يير املشروع في مختلف مفاصل األجهزة األمنية وتحولها إلى طبقة اجتماعية

 هافلسفة العمل السائدة فيبالدرجة األولى ألجهزة األمنية اعن كافة طبقات املجتمع، وبالتالي يعتبر ما أساء وعاب 

 ة األمنية املراعية لشرط الحاكم أكثر من املحكوم.عقيدوال

تطويق  شعبة التي ساهمت فييمكن تحديد مكمن الخلل واالنحراف في عمل هذه األجهزة بأمرين، األول الُبنية األمنية املت

الحركة املجتمعية وحّدت من إمكانية تقدمها وتطورها، واألمر الثاني متعلق بوظيفة هذه األجهزة التي كانت تتسم بالسيولة 

والالمحدودية، باستثناء وظيفة تثبيت وتعزيز عوامل استقرار النظام الحاكم، وفي واستعراض عام ملجمل األسباب األخرى 

 ا يكمن في األسباب التالية:فإن أبرزه

  على أساس الوالء املطلق لرأس النظاماملبنية فساد العقيدة األمنية التي قامت عليها األجهزة األمنية السورية 

 وانعكاس ذلك على سوء األداء املنهي.

  والقرارات السلوكياتالتداخل الشديد في مهام األجهزة األمنية الذي وصل في كثير من األحيان إلى حد الترارب في، 

وذلك على الريم من وجود بعض األسس التي تحدد اختصاصات وصالحيات كل جهاز من األجهزة واملهام املكلف 

 بها.

  لجهاز.رئيس هذا اشخص ارتباط نفوذ وقوة أي جهاز من أجهزة األمن في سورية في مواجهة بقية األجهزة بقوة ونفوذ  

  النظام. دمة رأسفي سبيل خوالتنافر بينها ومراقبة بعرها البعض  ة األمنيةحالة التنافس الشديد بين األجهز 

  الفساد املستشري في األجهزة األمنية وخاصة بعد تكليفها بمكافحة عمليات التهريب املنتشرة في املناطق الحدودية

ة الكثير منها في ممارسوتدخلها في أعمال البلديات من حيث منع البناء في األراض ي الزراعية مما أدى إلى تورط 

 أعمال التهريب بشكل مباشر، إضافة إلى سيطرتها التامة على القطاع العام من حيث التوظيف والتعيينات.

  التضخم الكبير ملالك األمن في سورية وخاصة في جهاز األمن العسكري بما ال يتناسب مع حجم املهام املوكلة إليه

.
ً
 أساسا
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مر عوامل السخط الذي يحمله املواطن السوري تجاه األجهزة األمنية وتسلطها على حياة راكم هذا الفشل والخلل املست

 يير ممكن بعد سياستها اإللغائية اإلجرامية 
ً
املدنيين لعدة عقود، األمر الذي يجعل من بقاء ُبنيتها ووظيفتها السابقة أمرا

ى زج مجموعات الشبيحة وأرباب السوابق والكثير من التي اتبعتها مع الحراك الثوري منذ بدايته، السيما أنها عملت عل

شباب الطائفة العلوية في مواجهة املظاهرات الشعبية. ومع هذا التراكم وطبيعة التحوالت التي تشهدها الُبنية السورية 

قت القناعة املجتمعية بعدم الحاجة إلى مثل هذه األجهزة   في املستقبل. تعمَّ

 ختبارات الواقع"األجهزة األمنية و"ا
ريم االنتشار األمني والعسكري األفقي واملمتد بشكل رئيس ي في داخل الُبنية املحلية، وطبيعة النهج الُعنفي املتبع من قبل 

 لوظيفتها القائمة، 
ً
شكل مؤشرات فشل في األداء األمني وفقا

ُ
هذه األجهزة، إال أن الثورة السورية كشفت عدة حقائق ت

 املؤشرات في النقاط التالية:وتتمثل هذه 

التي استندت في بعض أجزائها يير  –عدم التنبؤ بإرهاصات الحراك، إذ تدل السردية الرسمية ألسباب الحراك  .1

عدت لتدارس األسباب
ُ
على أنها قامت لتحقيق مطالب خدمية فقط، وصدرت -السياسية على تقارير األمن التي أ

عزز نظرية املندسين الذين يعملون على تهديد األمن العام" وهذا يكشف بصورة معمقة عن 
ُ
"مؤشرات" وهمية ت

 تقييم للواقع االجتماعي.واقع العجز املنهي وضعف أدوات ال

، وبالتالي عدم القدرة في بلورة أي آلية يير عنفية في مواجهة  .2
ً
االنتفاخ املؤسساتي وضعف الكوادر البشرية فنيا

ق جموع املحتجين السلميين بالعنف، وبإطال  ت هذه األجهزةمنذ اليوم األول للثورة واجهاملتغير واملهدد األمني، ف

 .ية والتعذيبالرصاص واالعتقال والتصف

من األيام األولى على عدم وجود أي تطور في عقلية التعاطي مع الشأن  )نظرية يوبلز(وفق )صنع العدو( تدلل عملية  .3

ة فيطائالعام، وعلى تماهيها مع يايات النظام السياسية على حساب وحدة البنية املحلية عبر تصدير تهم ال

خالل الترويج لسردية إسالمية الثورة التي ستقض ي على ليات من تخويف األقواإلرهاب على جموع املتظاهرين، و 

 املخترقة. بعض التيارات الراديكاليةاألقليات مستغلة ومسهلة لبروز 

عبر تبني مآخذ فنية أو تفصيلية من املشهد العام أو ابتداع قصص يخرجها  عالمياإل ترليل الاستراتيجية اتباع  .4

 مخرجون فنيون في قاعات أمنية تؤكد 
ً
 أمنيا

ً
نظرية التعامل مع النتائج وإيفال األسباب، حتى أنها وضعت معيارا

 في التعاطي األمني العام قائم على االتساق مع رؤية وسردية األجهزة األمنية
ً
 .جديدا

درك النظام أن أي خلل في الحسابات العسكرية واألمنية من شأنه نقل امللف من استراتيجية "بالعنف أكون"، إذ أ .5

ة الربط والتحكم إلى مرحلة االنفالت ومن ثم الخسارة، فاملكسب العسكري أساس في ضبط العملية مرحل

وبهذه االستراتيجية عمدت هذه األجهزة إلى دفع املجتمع الثائر نحو انتهاج اآلليات العسكرية، وهو دليٌل  .السياسية

 واضح على ال وطنية الغايات املتبعة من قبلها.
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" لألجهزة والشبكات األمنية في التعاطي مع الواقع الذي أحدثته الثورة السورية على الدفع االستراتيجية العامةاعتمدت "

باتجاه إخراع املشهد العام لحسابات "السيطرة 

ي منهجة تراععدة سياسات ُم  والنفوذ" التي تفرع عنها

تحقيق الغاية دون االنتباه إلى الخسائر على صعيد 

واالقتصاد وبنى ومؤسسات الدولة. لتراث او نسان أو اإل

يبين الشكل املجاور مالمح خطة انتشار هذه األجهزة 

 .(25) والشبكات في بداية الحراك الثوري

كما جهدت وبالغت هذه األجهزة بقدرتها على "تحقيق النجاح" وصادرت واستنزفت في سبيل ذلك كل أجهزة الدولة في 

 ،
ً
بت الخيارات البداية، وأدخلتها في أتون املواجهة مع الحراك الثوري الحقا

َّ
 برراتم واألمنية مستندة إلى ةالعسكريويل

  سياسية وإعالمية وإدارية
ُ
 .(26) تشرعنهو  غطي هذا الفعلت

 

 

 ضرورات التوصيف
ن من خاللها األداء األمني دون حسم اإلجابة عن  حّسب

ُ
لن تستقيم أي دراسة جادة فقط بإيجاد رؤًى وبلورة استراتيجيات ت

 أم هي مجموع 
ً
 أمنيا

ً
تساؤل رئيس ي حول الجهة املستهدفة من عملية التغيير أو التطوير، فهل تمتلك الدولة السورية قطاعا

 ام الحاكم؟ أجهزة وشبكات أمنية تعمل لصالح النظ

ُيجيب مفهوم قطاع/ نظام األمن عن هذا التساؤل، إذ أنه نظام يُرم جميع مؤسسات الدولة والجهات األخرى ذات العالقة 

 :(27) والتي ترطلع بدور ضمان أمن الدولة ومواطنيها، وترم جهات أهمها

 س ي،الرئا والحرس العسكرية، والقوات شبه والدرك، والشرطة، املسلحة كالقوات: السياسية األمنية األطراف 

االحتياط،  وقوات وسلطات الجمارك، الحدود، وحرس السواحل، وخفر األمنية، واالستخبارات، واألجهزة

 .الداخلي األمن ووحدات

                                                        
  https://goo.gl/HtXRkA، الرابط: 2014/ تموز/22معن طالع، الثورة السورية: قصة البداية"، دراسة صادرة عن مركز عمران للدراسات االستراتيجية، ( 25)
 املرجع ذاته.( 26)
   http://goo.gl/aeE2Oy، الرابط:2008كريستين فاالسيك: إصالح القطاع األمني والنوع االجتماعي، معهد األمم املتحدة للبحث والتدريب،  (27)

ياألمنالفعل

والعسكري 

اعالميةدعاية

عيتبرير اجتما

مواكبة حكومية

ةتغطية سياسي

https://goo.gl/HtXRkA
http://goo.gl/aeE2Oy


 والوظيفي البنيوي  التغيير وضرورات السورية منيةاأل  جهزةاأل 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies 

 29الصفحة: 

 

 السلطة/والحكومة لها، التابعة التشريعية التشريعية واللجان السلطة/كالبرملان: الرقابة وهيئات األمن إدارة 

 واملتعارف ديةالتقلي والسلطات باألمن القومي، املختصة االستشارية والهيئات الدفاع وزارات فيها التنفيذية، بما

 املنظماتاألكاديمي، و  والسلك وسائل اإلعالم فيها بما املدني، املجتمع ومؤسسات املالية، ومؤسسات اإلدارة عليها،

 .الحكومية يير

 نائية،الج والتحقيقات وإدارة السجون، العدل، كوزارة :القانون  بإنفاذ املكلفة واملؤسسات القرائية السلطة 

 ولجان العرفية،و  التقليدية والهياكل القرائية القرائية األحكام املكلفة بتنفيذ واألجهزة القراء، والنيابة، وجهاز

 .ومحققو الشكاوى  اإلنسان حقوق 

  في ملؤثرةا اإلعالم ومراكز األبحاث واملنظماتمؤسسات املجتمع املدني يير النظامية: كاملؤسسات التي تعمل في 

 واملؤسسات الدينية وييرها. العامة، السياسات

 بهذا التعريف فإن الدولة السورية 
ً
 أمنيا

ً
ابتداًء حتى يستوجب اإلصالح، بل تعد ضرورة بناء نظام أمني  ال تملك قطاعا

ال وناجع وُمجد   فعَّ
ً
 رئيسيا

ً
نا بطبيعة العمل األمني في سورية  في أية مرحلة انتقال لدولة مطلبا مستقرة وآمنة. وإذا ما تمعَّ

 نجده ضمن صنفين:

م وضبط، فاملخابرات الجوية والعسكرية هي ذراع الجيش والقوات املسلحة، واملخابرات العامة هي ذراع  األول:
ُّ
أذرع تحك

( وللحزب الحاكم )حزب البعث ا
ً
 لعربي االشتراكي(، واألمن السياس ي ذراعمشترك ملكتب األمن الوطني )أو القومي سابقا

 وزارة الداخلية. 

األمنية: السيما بالحرس الجمهوري والفرقة الرابعة والتي تقع على عاتقهما هندسة  –شبكات النظام العسكرية  الثاني:

مليات داخل العملية األمنية وضبط عالقاتها وقواعدها الناظمة، وضمان أمن النظام والقيام بكافة اإلجراءات والع

 املجتمع في حال بروز أية مؤشرات مهددة لهذا األمن. 

وعليه فإن املستهدف من عملية التغيير أو التفكيك هي األجهزة األمنية الرسمية باإلضافة إلى املنظومة القانونية سواء 

اعية ومعايير اجتم على صعيد شرعنة وقوننة بعض املهام األمنية املتعلقة باألمن االجتماعي وذلك وفق اعتبارات

 واضحة، أو على صعيد بناء قطاع أمني حقيقي متماسك.

 االستفادة من جتارب بلدان الربيع العريب

ريم خصوصية كل بلد يمر في مرحلة انتقالية عن اآلخر، إال أن السمات املحلياتية املشتركة بين البلدان العربية التي 

 عديدة ويأتي 
ً
 واسعا

ً
 اجتماعيا

ً
على رأسها مفهوم األمن ومؤسساته وتشكيالته، إذ شكلت مطالب اإلصالح شهدت حراكا

 لتأجيج املظاهرات وانتشارها األفقي. ومن هنا يأتي استخالص 
ً
 أساسيا

ً
وبناء قطاع أمني متسق مع الحركة املجتمعية دافعا

ها أثناء العملية جزيئاته ومالحظات النتائج املستوحاة من عمليات اإلصالح في تلك البلدان كُبعد موضوعي ينبغي القياس على

كاالت العربية عدة إش الدول  في األمن قطاع إصالح اإلصالحية لألجهزة األمنية في املشهد السوري. والتزال تواجه عملية
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ُيعيدها الباحث يزيد صايغ في دراسته حول معرالت اإلصالح وضبط األمن في املراحل االنتقالية في الدول العربية  مركبة،

 : (28) لى عدة أمور موضعية يمكن ذكر أهمها وفق اآلتيإ

 يرقت من اإلكثار في شروط سباحة املجتمع في فلكها. تعاظم إرث
ُ
 األنظمة االستبدادية ومنظومات الحكم التي أ

 وعدم جدوى اإلصالح األمني إن لم يكن بالتوازي مع إصالح أجهزة الدولة العامة اختالل املؤّسسات ،
ً
 وظيفيا

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

  إيفال الفاعلين الدوليين واإلقليميين الذين يجهدون لتسيس امللفات االنتقالية، األمر الذي ُيعزز من مناخات

 املجتمعي. تقويض الدولة وتغييب التوافق

 لإلصالح ملةاملحت والنتائج األمن لقطاعات املنهي التأهيلو  التحديث تكاليف السياس ي من حيث االقتصاد معرلة 

. والرعاية الوظيفي األمن على
ً
  االجتماعية السيما اآلثار املتأتية من عملية التسريح الجماعية مثال

 وى على مست (به املرتبط الجنائي القراء ونظام) األمن قطاع إصالح أو بناء إعادة محاولة تباُين التوقعات من 

 .مراعاتها ينبغي التي االجتماعية والقيم القطاعات

 املقبولة واملجاالت القواعد يياب  
ً
، السياسة لخوض عموما

ً
  رسمية، يير أو رسمية كانت سواء سلميا

 إلصالح ةجّدي أجندة أي استبعاد مع اإلرهاب، مكافحة على والدولية اإلقليمية ونظيراتها املحلية الحكومات تركيز 

 أو لسياسيةا التعامالت األمنية وعلى كافة املستويات في اإلكراه استخدام تفريل إلى امليل مما يعزز  األمن، قطاع

  .االجتماعية

 إلى أن ،2011 العام بعد واليمن وليبيا ومصر تونس في األمن قطاع إلصالح واملترّددة الجزئية املحاوالت مراجعة تؤكد

تة" "حكوماتها
ّ
ل لم املؤق   تمب

ً
 الشركاء أو) األمن قطاع مع واسع حوار عقد إلى منهجية بصورة تْسع   ولم االنفتاح، إلى تلقائيا

وهو أمٌر مخٌل لعناصر هندسة وبناء القطاع األمني األنسب، والقادر على  .املدني املجتمع أو ،(السياسيين واملنافسين

 ة )التطرف / سياسات املواجهة(.مواجهات جملة من املتغيرات الطارئة يير املتوقعة والسيما ما تفرزه ثنائي

أما فيما يتعلق بأهم الدروس املستخلصة من تجربة بلدان الربيع العربي التي ينبغي عدم إيفالها أثناء عملية اإلصالح أو 

 :(29) في عشرة نتائج مرتبة وفق ما يلي-ريم كثافة معطياتها-ما قبلها في املشهد السوري، فيمكن حصرها 

                                                        
، الرابط االلكتروني: 2016/آذار/ 30ي للشرق األوسط،يزيد صايغ: معرالت اإلصالح: ضبط األمن في املراحل االنتقالية في الدول العربية، مركز كارينغ ( 28)

http://goo.gl/Qlgior  

 :لالطالع على هذه التجارب راجع الروابط التالية (29)

  http://goo.gl/3M0JoF، الرابط: 2015/ حزيران/18قطاع األمن في ليبيا واليمن، مركز كارينغي للشرق األوسط،  إصالحصايغ: الدول املتداعية:  يزيد .1

  http://goo.gl/VPkaBC:2013 / شباط/14الديمقراطي، مركز الجزيرة للدراسات، االنتقال في التونسية التجربة على أضواء املولى، عبد الدين عز د. .2

ح العربي، تموز درة اإلصال هيكل بن محفوظ: األمن في املراحل االنتقالية، نظرة على واقع إصالح قطاع األمن في تونس بعد ثالث سنوات من االنتقال الديمقراطي، مبا .3

   http://goo.gl/NjUMGS، الرابط:2014

  http://goo.gl/lFGk4F، الرابط: 2013/شباط/ 14العربية، مركز الجزيرة للدراسات،  الثورات دول  في األمنية األجهزة هيكلة محمد مجاهد الزيات: إعادة .4

 ، موقع األهرام/ السياسة الدولية، الرابط:2016/ أيار/ 9مصر،  في والبناء لهيكلةا إعادة بين الداخلي األمن حسين حمودة، معرلة األمن: مؤسسات .5

http://goo.gl/5qsKkR  

 

http://goo.gl/Qlgior
http://goo.gl/3M0JoF
http://goo.gl/VPkaBC
http://goo.gl/NjUMGS
http://goo.gl/lFGk4F
http://goo.gl/5qsKkR
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هيئة للثورة املرادة، إذ أن تكريس مفهوم االنتقالالحد من األسباب  .1
ُ
 واإلداري  السياس ي التهميش من والظروف امل

وعدم تبني برامج وطنية تنفيذية تطال مؤسسات األمن العتبارات تتعلق  املركز، بؤرة إلى واالقتصادي واالجتماعي

 لتهيئة مناخ مشجع شامل، انهيار بالخشية من حدوث
ً
 دافعا

ً
ي كما حدث ف ألرباب الثورة املرادة، سيكون عامال

 وتونس. مصر

 :اتجاهين ذات عملية الحوار بين القطاع املدني واألمني، وهي أهمية عملية .2

 ملهنيةا وتكريس مبادئ التطوير واملالئمة في القدرات األمن، ومراقبة قطاع العمل على تثبيت قواعد مساءلة .أ

 والترقية. التوظيف وسياسات الخدمة وظروف والرواتب

العمل على تعزيز املؤازرة املجتمعية سواء عبر تعزيز ثقافة صيانة األمن العام أو من خالل العمل على بناء  .ب

 مؤسسات تعنى بتقييم الواقع األمني ومتطلباته وآلياته.

دد عل سبيل صاالرتباط العروي بين اإلصالح األمني وإجراء تعديالت في املنظومة الدستورية والقانونية. وفي هذا ال .3

في تونس  الديمقراطية للسيطرة جينيف ومركز اإلنمائي املتحدة األمم برنامج مثل الدولية املثال، ارتأت الوكاالت

 على تغييرات إحداث يتطلب األمنية األجهزة إصالح املسلحة بالشراكة مع الحكومة التونسية ألن القوات على

 للقراء األعلى هداملع في برامج افي، مع التركيز على ضرورة تأسيساملستوى التشريعي والدستوري واملؤسس ي والثق

 لة.الص ذات الدولية املعاهدات في املترمنة واملبادئ اإلنسان حقوق  احترام وضمان الفساد ملكافحة مصممة

 ألمنل جهاز الدولة إلى أمن جهاز أهمية وضوح األنظمة العامة لعمل األجهزة األمنية، ففي مصر وريم أهمية تحويل .4

 اعدقو  مدونة" الداخلية وزارة يير املتسقة مع وظيفته ونجاعة إصدار اختصاصاته من الكثير وسحب الوطني

 وهذه األجهزة التزال الشعب بين جديد اجتماعي إال أن ضرورات تأسيس عقد ،"الشرطي العمل وأخالقيات سلوك

. واألمن في ظل انعدام آليات الشفافية واملراقبة لالستقرار حاٍم  كجهاز تفرض نفسها بحيث تقدم األخيرة نفسها

 وأبقت على اإلدارات األمن جهاز هيكلة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عملية التحويل أيفلت ضرورة إعادة

 لنظام. لكافة معارضات املطوقة

اتية املؤسس استثمار "الفرصة السياسية" وإنجاز تفاهم سياس ي على اإلطار العام لإلصالح وتطوير اآلليات .5

 الثابتة يةاملؤّسس إضافة إلى القيود املساعدة للعملية، حيث تدلل التجربة الليبية على أن يياب تلك التفاهمات

 دعومةم السابق، النظام ملوظفي واسعة تطهير عمليات في كبير حّد  إلى األمن قطاع إصالح ساهمت في اختصار

، كما واإلداري  السياس ي املجالين ليشمل امتّد  عزل  بقانون 
ً
 عمليات في اليمن في مماثلة ديناميكيات تسّببت أيرا

 األمن قطاع داخل سياس ي دعم قواعد بناء إلى املتنافسة النخبة فصائل سعت عندما مدّمرة مراّدة تعبئة

 .الجديدة الحكم ترتيبات في ذاتها إثبات أجل من وخارجه،

ن األمن العام، فعلى سبيل الذكر اقترح عدد من الخبراء األمنيين املراقبيالتأطير القانوني املالئم ملنصب رئيس جهاز  .6

 عيينهت على يصدق وأن الدولة أمن جهاز خارج من القيادة تولي في لحركة اإلصالح األمني في مصر أن يتم النظر

تى ح لعمل،ل وأدواته للجهاز العليا السياسة خاللها يحدد استماع جلسة بعد الشعب ومجلس الجمهورية رئيس

 رئيس مدةب مرتبطة الكبار ومعاونيه ونوابه الجهاز رئيس مدة تكون  الخصوص، وأن بهذا مشروع اتفاق هناك يكون 

 .القيادية املناصب لتداول  املجال إلفساح مدته بانتهاء وتنتهي الجمهورية،
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 هي تماسك واستقرار الُبنية الهدف العام التي تسعى إليها عمليات إصالح أو إعادة هيكلة األجهزة األمنية كافة .7

 الدينية،و  السياسية الفصائل بعض من انتقامية ريبة على والهيكلة البناء إعادة عملية تنطوي  املجتمعية، وأال

 عضب في" املجتمعية الشرطة" لنظام الخاطئ الفهم في الوقوع عدم ينبغي مراعاةكما  .املاض ي حسابات لتصفية

مر وهو أ ومسلحة،" عسكرية شبه" نظامية كيانات تكوين إلى تؤدي مشوهة بصورة واستنساخها ،العالم دول 

ألولى للثورة ا الشهور  إبان" الشعبية اللجان" تجربة مع وتعاطفهم املواطنين استجابة ضوء يمكن التدليل عليه من

 .العادية األحوال في إليها االرتكان ينبغي ال التي املصرية،

 بارهاباعت وتجنب العمل على عكس هويتها الجمعية، فعملية تجيير اإلصالح ضرورة مراعاة األبعاد املجتمعية .8

 
ً
زاج بغية أهداف تتعلق بالتوافق مع م املقبلة" أو بالعكس، اإلسالميين "سلطوية مواجهة في العلمانية" عن "دفاعا

 بتجاهل الُبعد املجتمعي. ففي تونس على سبيل املثال ُيم الحكومات
ً
 في إخفاق أكبر ثلالغربية، ستفسر ُحكما

 من حيث وحدة مدعومة تكن لم األمني القطاع إصالح إلطالق األولية الجهود االنتقالية كون  العملية
ً
 اجتماعيا

  ، بينما كانت تتطلب بناءً ( 30) اإلسالم-العلماني االستقطاب من جو الهدف وتم تقديمها في
ً
 للتحالفات فّعاال

 .متماسكة إصالحية إلى سياساتاالجتماعي إضافة  وللتوافق السياسية

 ألمنيةا بأن األجهزة القول  وجوب بلورة جسد أمني واحد موحد ُيعنى بالقرايا األمنية الوطنية. ففي ليبيا، يمكن .9

ت الثورة بعد تشكلت التي  أمن األهداف متراربة مليشيات إلى تنتمي مجموعات ضمَّ
ً
 واملصالح، وأفرزت واقعا

ً
يا

 تصعب فيه 
ً
 ةاملنروي يير املليشيات ضد حملة الليبية الحكومة ، وعندما أطلقت(31) الحركات اإلصالحيةمتدهورا

 مواجهات في الدخول  على العسكرية، بقوتها واالحتفاظ االنسحاب فرلت املليشيات األمنية، األجهزة لواء تحت

 في ياية  األجهزة مع
ً
 الصعوبة.األمنية، األمر الذي جعل هدف ضبط السالح في ليبيا أمرا

10.  
ٌ
 بامتياز، فالتوافق الوطني على إصالح املنظومة األمنية شرط

ً
االكتفاء بتغيير قادة األجهزة األمنية ُيعد إجراًء شكليا

 كبار الةإق أساس ٌي في دعم التوجه نحو عملية انتقالية ذات تحديات أقل وطأة من املتوقع، ففي اليمن لم تعكس

 طاعالق إصالح أي تغيير ملحوظ في النهج األمني، فالتزال عملية ،(32) صالح هللا عبد لعلي املوالين األمنيين املسؤولين

 رقابةلل فّعالة آليات وضع وإلى املتنافسة، األمنية األجهزة تعدد لظاهرة حد وضع بحاجة إلى اليمن في األمني

 اإلضافةب السياسية، الحياة في األمنية األجهزة تدخل حظر يجب كما القطاع، على واملدنية والقرائية التشريعية

 .األمني الجهاز بأداء يتعلق فيما والشفافية املساءلة فرض إلى

  

                                                        
 من أجل اإلصالح، في تشرين األول )أكتوبر(  (30) 

ً
، من جانب على العرّيض، من حزب 2011فقد تم بسرعة رفض "كتاب أبيض" الذي قدمه وزير مفّوض تم تعيينه خصيصا

 للداخلية بعد ذلك بفترة وجيزة، بينما تسّببت محاوالت حزبه لتعيين مسؤولين أمنيين كبار جدد
ً
ى لفرض سيطرة في ظهور اتهامات بأنه يسع "النهرة"، عندما أصبح وزيرا

بط القانونية تب وتمييع الرواحزبية على قطاع األمن و"أسلمته". في املقابل، فإن ميل حزب "النهرة" و"نداء تونس" السترضاء قطاع األمن، في الغالب بزيادات في الروا

 للمساءلة. عليه وتجهيزه بمعدات جديدة، سمح له بالتخندق ومقاومة الجهود الرامية
ً
 وخاضعا

ً
 لجعله شفافا

ليبيا التي تعكس  لقادتها، وقوات درعفعلى سبيل املثال: اللجنة األمنية العليا املوازية لقوات الشرطة الليبية، واملكونة من عدة مليشيات عدة تدين بالوالء بصورة أساسية  (31)

 زنة للجيش الوطني الليبي.تحالف من املليشيات من الشرق ومصراته والزنتان، وتعمل كقوة موا
بد هللا صالح، وبدل ق علي عفقد أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تعديال شمل بعض الوزراء واملسؤولين األمنيين في خطوة تهدف إلى تقليص نفوذ الرئيس الساب (32)

ألنهما مقربان من صالح وعين بدال منهما أحمد محسن اليافعي الذي كان مسؤوال كبيرا رئيس الوزراء أيرا مدير دائرة االستخبارات العسكرية ورئيس جهاز األمن القومي 

 .سابقا بوزارة الدفاع، كما عّين علي حسن األحمدي املحافظ السابق ملحافظة شبوة في جنوب اليمن كرئيس لجهاز األمن القومي الجديد
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 املشهد السوري  راسخة يف حتدايت
تنبع التحديات التي ستفرض نفسها على مستويات اإلصالح األمني من واقع "الدولة الفاشلة" التي تتعزز عوامل تدهورها 

األول الخطف املستمر لهذه األجهزة من قبل النظام الحاكم وإجبارها على املواءمة مع السياسة مع استمرار عاملين اثنين، 

، والشغور الواضح ألهم وظائف الدولة املجتمعية سواء بحكم 
ً
األمنية والعسكرية التي تسطرها الشبكات املذكورة آنفا

تقم بأية إجراءات تراعي عدم تعزيز مناخات االنقسام أولوية الُبعد السياس ي والعسكري لدى جل األطراف الفاعلة التي لم 

 االجتماعي وتسيس الخدمات وتجييرها لصالح النظام الحاكم حتى في أبسط األمور املعاشية.

أما الثاني فينطلق من تحكم فئات دينية واجتماعية واقتصادية موالية للنظام على مراكز القرار في مؤسسات الدولة، 

 لواقعية وتبنيها لسياسة اإلم
ً
عان في إلغاء وسحق الطرف اآلخر وعدم شموله لخدمات الدولة، األمر الذي يدفع موضوعيا

 لن تستقيم معها السياسات األحادية، فعمليتي
ٌ
 متكاملة

ٌ
حوكمة وال الدولة بناء أطروحات أن منظومة اإلصالح منظومة

الن
ّ
مث

ُ
  الديمقراطية ت

ً
  شرطا

ً
 .الهادفة الحكومية للرقابة وإخراعها األمنية القطاعات تأهيل إلعادة أساسيا

 
ً
 مرهقا

ً
ومما ال شك فيه وجود جملة من التحديات التي التزال تفرض نفسها على مدار سنوات "الصراع"، وستكون عامال

 ةألية إجراءات وعمليات إصالحية، األمر الذي يتطلب وحدة في املوقف الوطني العام تجاه االستراتيجية األمنية الوطني

 الجديدة، ومن هذه التحديات نذكر ما يلي:

 ابقة،الس االستبدادية األنظمة عليها تقوم كانت التي السائدة واملؤّسسية االجتماعية التحالفات بناء إعادة .1

. أكثر اتس االنتقالية املرحلة في األمنيّ  مستقّرة تجعل عملية بناء القطاع جديدة بتحالفات واستبدالها
ً
 وتماسكا

ً
اقا

 وأن تستند مرجعية العملية البنائية على عاملين الحزبية، أو األثنية أو الطائفية ويتطلب هذا تنحية كل األسس

  .(33) أساسيين: الوطنية واملهنية وبشكل عابر للفصائلية والحزبية

، وهذا ما الشديداملواءمة مع مفهوم "الالمركزية" بأنواعها، إذ تدلل املعطيات على تزايد تشظي املركزية وتآكلها  .2

 يتطلب القدرة على هندسة العملية اإلصالحية وفق متطلبات التمكين املحلي والررورات الوطنية الكبرى.

املثالية( فطبيعة امللفات األمنية التي تكتنف املشهد السوري على املستوى املحلي  –مراعاة ثنائية )الواقعية  .3

في تعاطيها النظري حول الرؤية املثلى للقطاع األمني املستقبلي  التصدي لها بأطروحات مغرقة يمكن واإلقليمي ال

 مما سيجعلها تصطدم بالعديد من العراقيل في بمراحل جد مبكرة.

صعوبة ضبط التجاوزات األمنية بكل تجلياتها وأبعادها وذلك عائد ملجموعة أسباب، يتعلق بعرها بمحاوالت  .4

الخبرة واآلليات بث الفوض ى وإدارتها لخدمة أهدافها السياسية في شبكات النظام املتمكنة على مستوى األدوات و 

 االلتفاف على هذه.

يياب السلطات الوطنية وال سيما القرائية والعسكرية التي تعتبر دعامتي صيانة لألمن الوطني، إضافة إلى  .5

، ير، مدعومة شصعوبة امتالك القدرة على تشكيل مؤسسات سياسية وإدارية قوية تمتلك إرادة حقيقة للتغي
ً
عبيا

                                                        
 يزيد صايغ: معرال األمن، مرجع سابق. (33)
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قادرة على تحسين وسائل الرقابة واملساءلة القانونية واملجتمعية، وبناء قطاع أمني منسجم يعتمد على مقاربة يير 

 متحزبة تستند على توافق مجتمعي حول مكونات النظام االجتماعي ومبادئ االقتصاد العادل.

 فمن طرف النظام ومواليه لن تقبل بأية صيغ تطويرية أو ترارب طبيعة وياية الرؤى األمنية للفاعلين املحليين، .6

إصالحية ألن في ذلك تقويض ألدوات حكمه ناهيك عن اعتبار املعارضة برمتها إرهابيين وأهداف مطلوبة لألجهزة 

األمنية، بينما ال تتبنى معظم فعاليات املعارضة على اختالف عقائدها إال نظرية النسف الكلي وتفكيك األجهزة 

زل كافة املنروين فيها ثم إعادة البناء من جديد مع تكريس القطيعة التامة مع النظام الحاكم وكل أدواته وع

 كشرط الزم للتغيير السياس ي.

 مع استمرار  .7
ً
إعادة امتالك القرار الوطني، وتجفيف منابع االستقطاب السياس ي اإلقليمي والدولي الذي يتعزز طردا

يغ أمنية تراعي املهددات األمنية املحلية دون تعارض مع املعادالت األمنية اإلقليمية "األزمة"، والعمل على بناء ص

 والدولية.

 وامتالكها  .8
ً
تنامي املشاريع العابرة للوطنية سواء املرتبطة بعقيدة أو قومية، خاصة مع توافر أسباب تمكينها محليا

تطلب إبراز ومواجهة هذه املشاريع كأولوية وطنية القدرة على التعرض الدائم لسير عمليات اإلصالح، األمر الذي ي

 متفق عليها.

تويات جراء التسارع في االنتقال في مسعن باقي دول الربيع العربي  وخصوصيتها الثورة في سوريةطبيعة تحوالت  .9

 لحرب دولية مباشرة على األرض 
ً
الصراع وشموله لعدة أبعاد مجتمعية وعقدية وقومية، كما أنه بات مرشحا

وما رافقه من نتائج كاختطاف الدولة لصالح تغير طبيعة الصراع القائم وتحوله من شكل إلى آخر  سورية، إذ أنال

حلفاء النظام وميليشياته جعل من عملية التحول نحو إعادة البناء عملية يعتريها جملة عقبات وتحديات، وبالتالي 

 في إتمام هذا التحول. سُيشكل التوافق الشعبي والرؤى السياسية املوحدة لهذه ا
ً
 ضامنا

ً
 لعملية أسا

االرتباط العروي بين إعادة الهيكلة واإلرادة السياسية في التغيير واالنتقال السياس ي املؤسس لقيم العدالة  .10

 والديمقراطية واملشاركة املجتمعية الفعالة في بناء الدولة واملجتمع.

واالستقرار والعمل على إصالح املؤسسات في بيئة تتسم  األمنية، فال يمكن فرض األمنوالسيولة فوض ى السالح  .11

 في ظل انتشار السالح
ً
 .واستخدامه في فرض املشاريع السياسية بالفوض ى، خصوصا

انهيار االقتصاد السوري، وهو العائق الحقيقي أمام عملية إصالح أي جهاز أو مؤسسة في الدولة، والحجم الكارثي  .12

ة في معظم املناطق السورية إضافة إلى الكارثة اإلنسانية التي حلت باملجتمع للدمار الذي حّل بالبنية التحتي

 .34السوري

رية الصراع السياس ي في سو  تفي املجتمع السوري نتيجة لتحوال حاد طائفي قومي وأيديولوجي و حصول انقسام  .13

 .وما أفرزته سياسات إدارة األزمة من قبل الفاعلين اإلقليمين والدوليين

االنتقالية في املفاوضات السياسية ولدى كافة الفاعلين اإلقليميين والدوليين وما ستفرزه من  يياب العدالة .14

 سلوكيات ثأرية وانتقامية، سيزيد من نسب التوتر واالنفجار املجتمعي. وبالتالي يعطل عملية إعادة الهيكلة.

                                                        
 http://goo.gl/EWQLqKإصالح القطاع األمني: تقرير مشروع اليوم التالي، الرابط:  (34)

http://goo.gl/EWQLqK
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يمكن الحديث عن إعادة هيكلة الجسم األمني في سورية قبل الحديث عن  ويجدر هنا إعادة تثبيت فرضية الدراسة، إذ ال

الشكل الذي ستأخذه الدولة السورية في نهاية الحرب املستعرة فهنالك أكثر من سيناريو يتحدث عن شكل الدولة سواء 

  مركزي.هو نهج مركزي أو الوالنهج املعتمد بالحكم هل  ،أو نظام فدرالي أو كونفدرالي أو موسعة أكانت دولة مركزية بسيطة

 لذا فإن ما ورد أعاله يتسق بالسيناريو )املركزية، أو الالمركزية اإلدارية(.

 إعادة اهليكلة(  ،تفكيك)ال ت اصإصال::ظراياختبار ن
تداعت  ،والنتائج املترتبة على فشلها الُبنيوي والوظيفيثار اآلبناًء على ما سبق ذكره فيما يتعلق بعيوب األجهزة األمنية و 

عض قطاعات ب ىواالستغناء عنها بشكل كامل، نتيجة لتبلور قناعة لد وتفكيكها حّل األجهزة األمنيةلالدعوات املطالب و 

  .الشعب بعدم الحاجة إلى مثل هذه األجهزة
ً
 رساتيات ومماد فعل للشعب السوري على سلوككر   ويبدو هذا األمر موضوعيا

زمن في كافة اختبارات حماية املواطنة والقيم اإلنسانية، مقابل تعظيم والئها املطلق وفشلها املاألجهزة األمنية القائمة 

للنظام والعمل الدؤوب لحماية سلطته عبر قمع كافة التفاعالت التي تستهدف بقاءه في الحكم، وذلك بحكم العالقة 

مها األطراف يؤدي النتفاء املنفعة التي تفهالعروية والنفعية املتبادلة ما بين النظام واألجهزة األمنية ويياب أحد هذه 

 األجهزة األمنية "شرعية ومستمرة".

الررورة األمنية وأهميتها في سياق أي عملية انتقالية )السيما لهذه الدعوات إال أن  املوضوعيةوعلى الريم من املبررات 

عن أن أهم وظائف الدولة بشكل عام  في جغرافية كسورية وكونها أحد عناصر معادلة إقليمية ودولية حساسة(، ناهيك

هي الوظيفة األمنية التي تحرص على االستقرار االجتماعي وتحصن البالد من أي اختراق أمني يهدد النسيج االجتماعي وتحمي 

دون توفر األمن وخاصة في مراحل ما بعد الصراع و  فاألمان في أي دولة من الدول هو أساس التنمية .سيادة الدولةوتصون 

 كب عمار والبناء املرافقة النتهاء الصراعاتعمليات إعادة اإل وفي أثناء ث املجتمع منهك ومشتت حي
ً
، وفي يشكل تحديا

ً
يرا

مَّ يياب
 
ادي قتصاالجتماعي و اال  ستقراراال  املقابل فإن يياب التنمية ينتج عنه توقف العمليات التطويرية ومن ث

 .سياس يالو 

 وعدم إعادة بناء بديل وطني 
ً
فعل بُبنية متماسكة ووظائف متصلة بطبيعة الأما تفكيك األجهزة األمنية وإنهاء عملها نهائيا

 تنامت فيها املشاريع العابرة للحدودوخاصة في املرحلة القادمة من سورية الجديدة التي  مستبعدهو طرح األمني، إنما 

الحالية يعتبر  ن نظرية تفكيك األجهزة األمنيةفإوبالتالي ة تتجذر في الُبنية السورية، السورية وكادت سلوكياتهم الالحراري

 مع ثنائية )رفض السومن هنا تبدو الحاجة  .ل كاملكمن األمور التي تؤدي إلى انهيار الدولة السورية بش
ً
لوك األكثر اتساقا

وجودة جاري أجهزة األمن املفي املرحلة القادمة لتُ  األمنية للمؤسساتهيكلة الإلى ضرورة إعادة واملنهج / الررورة األمنية( 

 في الدول املتقدمة واملبنية على أسس صحيحة لخدمة الوطن واملواطن.

وذلك  ،بأنه إجراء التصويب الالزم للهياكل اإلدارية والفنية واالقتصادية واملالية ملنظومة ما "عادة الهيكلة"إعرف مصطلح ي

ة ما بناء ملؤسسالإعادة  منها هوالهدف األساس ي و  .يمكنها من البقاء واالستمرار وتحقيق عائد مناسبعلى النحو الذي 

 ملية. وبهذا السياق تعني عبهدف إكسابها فاعلية وفائدة أعظم تتوافق مع األهداف الجديدة ومتطلبات املرحلة القادمة
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مصلحة الشعب في حمايته من األخطار املحتملة التي تهدد استقرار إعادة بنائها بما يتوافق مع  إعادة هيكلة األجهزة األمنية

 املجتمع وتحمي عملياته الحركية الوطنية. ال بد إذن أن تشمل عملية إعادة الهيكلة على ما يلي:

 إلغاء أو دمج وحدات واستحداث أخرى وما يتبعه من ضرورات ، للمؤسسة األمنيةكل التنظيمية االهي إعادة بناء، 

 األهداف العامة والنتائج الدقيقة التي تسعى املؤسسة إلى تحقيقها على املدى البعيد.تحديد و 

  وبحيث يكون تجديدها أو تحديثها متوافقاملؤسسة األمنيةتحديد األنظمة والقواعد املؤثرة في أوضاع وعمليات ، 
ً
ا

انين ملزمة ومتسقة مع العمل ، باإلضافة إلى وضوح آليات العمل والرقابة عبر مجموعة قو مع إمكانات التطبيق

 القرائي والعدلي.

لسيادة امثالن صلب وجود الدولة أولهما األمن الوطني ألي دولة مبرراته النظرية والعملية من مفهومين رئيسين يُ يستمد 

تعني تمتع الدولة باختصاص شامل على إقليمها بشكل مستقل عن أي سلطة أخرى، ما لم يقيد هذا االختصاص بقواعد و 

 لهذه السيادة بوصفه فكرة تستند إلى حق الدولة الشرعي في الدفاع عن كيانها ويُ  .دولية
ً
عد نشاط األمن الوطني انعكاسا

فاهيم وهي من امل املصالح األساسية والحيوية للدولة :وثانيهما .وحماية أمنها من خالل اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بذلك

وع ن أمن الدولة هو مجمإورة تفريل مصالح الدولة على أي اعتبارات أخرى، لذا فالعائمة، التي تهدف في جوهرها إلى ضر 

وقد يتحول األمن الوطني في بعض الحاالت إلى هاجس يندمج في صلب العقيدة السياسية للدولة،  .مصالحها الحيوية

 فينعكس في سلوكها وممارساتها، ليُ 
َّ
 ووسيلة في آن واحد، وال سيما إذا تبن

ً
لتآمرية السلطة مفردات النظرية ات شكل هدفا

 تقوم عليه ما يدعى بالدولة 
ً
أو هاجس التهديد أو العدو كجزء من استراتيجيتها الداخلية والخارجية ليكون ذلك أساسا

في عدة أشكال أبرزها الشك وعدم الثقة في نوايا اآلخرين والعنف الذي الدولة البوليسية هذه  يظهر توجه. و البوليسية

 
ً
برر لها في إطار متطلبات األمن الوطني الكثير من األهداف أبرزها في سلوكها املوجه للداخل أو الخارج، مما يُ  يظهر جليا

اختالق األزمات إلبعاد األنظار عن املشاكل املستعصية أو العيوب الذاتية للنظام، وتبرير التوسع على حساب اآلخرين، 

أما الهدف األخطر والغالب في طبيعة هذه األنظمة هو  .عسكرة املجتمعوكذلك تبرير الدخول في سباق التسلح ومحاولة 

 .ظم الشموليةالسلطة لتبرير ظهور النُ  ةمصادرة الحريات بالعنف، ومحاولة شخصن
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: نحو االنتقال إلى قطاع أمني متماسك
ً
 ثالثا

 

 ُمسلَّمات العقد الوطين بني قطاع األمن واجملتمع
يحدد أبعاد العالقة البينية للجهاز األمني مع املجتمع إضافة إلى تبيان الحدود والحقوق والواجبات ُيعد العقد الوطني الذي 

 لبدء العملية اإلصالحية. وفي سبيل ذلك تقترح الدراسة جملة من املسلمات التي ينبغي أن يترمنها هذا العقد، 
ً
 الزما

ً
شرطا

 وهي:

 من يجب أن تنطلق عملية إعادة البناء من عقيدة  .1
ً
أمنية جديدة، ترتكز على حماية أمن الوطن واملواطن، بدال

 العقيدة السابقة الفاسدة، التي كانت ترتكز على خدمة الحاكم وأعوانه.

لقطاع أن ُيعنى اوكذلك السياسة، بما يمنع التحّزب داخل هذا القطاع،  تجاذبات عن ةاألمني لألجهزةالفصل التام  .2

وفير السكينة واألمان لجميع املواطنين السوريين، بحيث يتمكنوا من ممارسة األمني بخدمة مصالح الشعب، وت

حرياتهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية، وفق القانون والدستور مع الحفاظ على النظام 

 العام واحترام حقوق اإلنسان والدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها.

لخدمات األمنية والعدلية، للمواطن السوري، وتقديم التدريب االحترافي وفرض التطور على تحسين طرق تقديم ا .3

جميع العاملين في القطاع األمني على أن يشمل هذا التدريب مجاالت حقوق اإلنسان واملواطنة، باإلضافة إلى 

 للمعايير واالاملهارات التقنية والفنية ووضع إطار قانوني واضح لتحديد اختصاصات األجهزة األم
ً
تفاقات نية وفقا

 الدولية لحقوق اإلنسان.

إنشاء أنظمة إدارة ورقابة ومساءلة فّعالة لألجهزة األمنية، بحيث يحق لتلك الجهات الرقابية االطالع على الوثائق  .4

 التي تكشف األداء املنهي والوطني للمؤسسة األمنية، وفق معايير األداء املنهي العالي املستوى.

ثقافة أن القطاع األمني هو مكون أساس ي من مكونات النظام الديمقراطي الجديد الخادم للمجتمع تعزيز  .5

القائم على تطبيق العدالة االنتقالية وسيادة القانون  الحامي لقيم املواطنة والعدالة االجتماعية، ومواطنيه،

عد و  .وتعزيز وتجسيد فكرة املواطنة
ُ
ظمة بين األنظمة الديمقراطية واألن نقطة الفصل الحقيقية تلك الثقافةت

 عند البدء بعملية البناء. االستبدادية، وال بّد من تحسين وسائل الرقابة واملساءلة القانونية واملجتمعية

به حماية األمن الداخلي، وذلك شريطة أن يواكب هذا الجهاز متطلبات  ُيناطتأسيس جهاز معلوماتي كفء،  .6

 ملختلف وسائل الرقابة )تشريعية، قرائية، شعبية، مجتمعية، ذاتية(. التحول الديموقراطي، وأن يخرع

وطني أو ما يسمى األمن ال واملواطن حماية أمن الدولة في فتكُمن املستقبل أهداف إعادة هيكلة أجهزة األمن في سوريةأما 

أهداف إعادة هيكلة ال . وعليه يمكن إجموليس حماية أشخاص أو جهات معينة على حساب األمن الوطني لكامل البلد

 أجهزة األمن بما يلي:
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 .حماية الوحدة الوطنية السورية 

 ماية حدود سورية والعمل على إبقاء سورية موحدة.ح 

 .دمج العناصر الفاعلين في الثورة بالدولة وباألجهزة األمنية 

 .الحد من عمليات التسليح وسحب السالح من الفصائل يير املنروية تحت سلطة الدولة 

 مل على تحقيق أمن املنشآت الحكومية والخاصة والحفاظ على مؤسسات الدولة.الع 

 رهاب والتطرف والغلو.كافحة اإل حماية البرامج الوطنية مل 

  خطط تعزيز السلم األهلي ومنع عمليات االنتقام من األقليات وحمايتها.حماية وصيانة 

 األهداف االسرتاتيجية للقطاع األمين املستقبلي
: توفير األمن واألمان للوطن واملواطن. وذلك عبر مجموعة من اإلجراءات والسياسات التي تعزز الشروط 

ً
أوال

 املوضوعية لتحقيق االستقرار، نذكر منها: 

تعزيز النظام العام وسيادة القانون، وذلك من خالل وضع استراتيجية وطنية للتعامل مع كافة املهددات األمنية  .1

لسيطرة على مراكز القوى في الدولة أو على صعيد مواجهة لمحاوالت شبكات النظام القديمة سواء املتعلقة ب

املشاريع العابرة للسورية، باإلضافة إلى تعزيز دور املجتمع في عملية البناء واملساندة في فرض النظام وسيادة 

ة السيادة السورية على كافة كما ستشكل استعاد القانون، وبناء شراكات مجتمعية مع القطاع في هذا الشأن.

ظومة األهلي وتقوية املن ماملعابر، وتوحيد املرجعية للقطاع األمني، وضبط فوض ى السالح وتعزيز برامج السل

القانونية ذات العالقة بالتزامن مع برامج وخطط إعالمية متماسكة، خطوات داعمة إلعادة ضبط األمن املحلي 

 واالجتماعي.

الخيانة والتجسس( املتأتي من التداخالت الوظيفية ألجهزة األمن ونقص التشريعات كدولة )الحد من جرائم أمن ال .2

والقوانين وضعف اإلمكانيات املادية واللوجستية والتسليحية ملكافحة جرائم ضد أمن الوطن، األمر الذي يوجب 

رقابة والشكاوى وبناء ضرورة فصل السلطات وتدعيم وصيانة بنك املعلومات األمنية، وتعزيز دور وحدات ال

 القدرات عبر برامج التدريب والتأهيل، واملواجهة الحازمة لكافة الجرائم التي تستهدف األموال واملمتلكات العامة.

نة للواسطة واملحسوبية عبر إنماء كافة االتجاهات املعززة للوالء الوطني ومحاصرة الحد من كافة الظواهر املشرعب  .3

في والحزبي والعقدي، وتوضيح اللوائح واألنظمة والتعليمات التي تنظم العالقة الداخلية الوالء العشائري والجغرا

نوع االجتماعي في السياسات والخطط واملوازنات، تفي الجهاز األمني، مع ضرورة األخذ بالحسبان تطوير إدماج ال

 املبكر، ونظام الشكاوى.نظم التقييم والتحليل وتطوير مناهج الرصد عتماد باإلضافة إلى ضرورة على اال 

نسان في عمل قطاع األمن، من خالل برامج التثقيف نساني وحقوق اإلتعزيز مبادئ ومفاهيم القانون الدولي اإل .4

والتدريب، وتبني دليل عمل أمني يوضح السلوكيات وضرورة اتساقها مع حزمة القوانين املرافقة لعمليات اإلصالح، 

نسان داخل املؤسسة األمنية بالتعاون مع الشركاء فيما يتعلق بحقوق اإلوالعمل على تطوير منظومة السلوك 
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بين مؤسسات قطاع األمن ومنظمات املجتمع املدني، وبناء قدرات العالقات العامة العالقات  املعنيين، وتعزيز

 عالم.واإل 

من نسقية  عدة معايير تزيد تعزيز السياسات العامة املرتبطة بالقيم األساسية في قطاع األمن، والتي يجب أن تراعي .5

الحركة األمنية واقترابها من تحقيق أهدافها العامة، وال سيما االنسجام مع قيم وتطلعات املجتمع السوري، 

 وصيانة الهوية الوطنية الجديدة، وحماية الدستور، ومراعاة حق املمارسة العقدية.

 :
ً
ذلك لالرتقاء بالعمل األمني واتساقه مع ضرورات التعامل تطوير وتنظيم وبناء قدرات قطاع األمن ومؤسساته، و ثانيا

 مع إشكاالت املرحلة االنتقالية وذلك عبر ما يلي:

 .لةاتعزيز املأسسة في قطاع األمن ومؤسساته على أسس الحكم الرشيد، وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية وعد .1

ء كافة آليات الندب، وإصدار قوانين التجنيد تكامل األطر القانونية والتشريعية الناظمة للعمل األمني وإلغا .2

 والتشغيل وفق معايير واضحة وشروط تتعلق بالكفاءة والسالمة الجسدية. 

مراجعة كافة األنظمة القائمة وإصالحها سواء بنسف كافة األمور املتعلقة بغياب املعايير القابلة للقياس، أو عبر  .3

 ترقي.تطوير أنظمة تقييم األداء ونظام التعيين وال

 شراف عليها من قبل مدربين متخصصين بالشأن األمني.استراتيجية منهجية واحدة للتدريب والعمل على اإل تبني  .4

 بلورة آلية موحدة لالتصال املعلوماتي بين مؤسسات األمن، ورفدها بكافة املستلزمات اللوجستية. .5

، و  .6
ً
  ترفع مستوى األداء األمنينشاء هيئات ولجان إتقييم البنى التحتية وإلغاء املختل وظيفيا

ُ
 متطلباته. راعيوت

إيجاد أنظمة إدارة مالية، والسعي الدائم لتالفي آثار وتداعيات محدودية املوارد وذلك عبر خطة عمل تحدد  .7

األولويات العامة، وتعزز أساليب التخطيط والتنسيق، وتعيد توزيع وتنظيم املوارد املادية املتاحة، وتوحد قنوات 

 .الدعم

 بناء القدرات املالية في قطاع األمن بشكل ينسجم مع النظام املالي املعمول به في وزارة الداخلية.  .8

 
 
: تعزيز التكامل بين قطاع

ً
ه يير د من سلطات، وهي من إحدى أهم عوامل نجاح العمل األمني والتي تُح ي األمن والعدلثالثا

 املؤسسات د من تويل وتسلط هذه األجهالقانونية واإللغائية وتُح 
ً
زة في السياسات املجتمعية، شريطة أن تخرع أيرا

العدلية والقرائية لسلسة إجراءات إصالحية وتطويرية تخرجها من أسرها من فلك النظام وشبكاته، وأهم اإلجراءات في 

 هذا الصدد هي:

 .بينهمادوار مأسسة العالقة بين قطاعي األمن والعدل وتوضيح الصالحيات واأل  .1

 بروتوكول ينظم العالقة بين كل من النيابة العامة العسكرية واملدنية.عقد  .2

 إشراف األجهزة القرائية على كافة مراكز االعتقال والتأهيل.  .3

دليل إجراءات خاص بتنظيم التنسيق مع النيابة العامة املدنية فيما يتعلق بتمثيلها للمؤسسة األمنية أمام إصدار  .4

 القراء.
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مذكرات التفاهم املوجودة بين كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية فيما يتعلق بعمل الشرطة كافة لمراجعة إجراء  .5

 القرائية.

صدار قانون خاص بالقراء العسكري صادر عن السلطة التشريعية، وإيجاد إطار قانوني ناظم لعمل املختبرات إ .6

 .ذيةالجنائية، وتعديل قوانين الشرطة وقوى األمن الداخلي والئحته التنفي

: مواجهة كافة األخطار واملهددات املرشحة في املشهد السوري، األمر الذي 
ً
تطلب سلسلة من اإلجراءات يرابعا

 ، لعل أهمها:اتوالسياس

ين وعرضهم نسان وتحديد املسؤولتشكيل لجان تختص في التحقيق واملساءلة فيما يتعلق بقرايا انتهاك حقوق اإل .1

 على املحكمة.

ة لعناصر االقيادة في القوات العمل ت إصالح أسلوب وآليا .2 س   لجيشوطنية املسلحة، وإيجاد آليات دمج سلب

 لتقوم بمهام الشرطة وضبط األمن املحلي وتتبع السوري الحر في
ً
ها، وذلك عن طريق تمكينها بعد تأهيلها محليا

 لألجهزة املركزية املختصة من خالل إعادة تشكيل القوات الوطنية املسلحة ا
ً
ألمر الذي يتطلب رفدها إداريا

 بقطاعات عسكرية. 

بناء الثقة بين القيادات السياسية للجماعات املعارضة وبين الجيش السوري الحر من خالل اتباع إجراءات  .3

حة املعاربضة،  مبادرة تهدف إلى تطوير القيادة واإلدارة، والدفع باتجاه التواصل املستمر
َّ
بين الجماعات املسل

 .نساناملجموعات بمبادئ حقوق اإلوضمان التزام هذه 

نشاء لجنة رقابية للتحرير لعملية إصالح القطاع األمني وإدارتها خالل املرحلة االنتقالية. ويمكن أن تتشكل هذه إ .4

اء أعرب، وأن يتم توسيعها ومنشقين أمنيين اللجنة من مدنيين معارضين وأعراء في الجيش السوري الحر

التدقيق وفق املعايير الدولية في سلوك كوادر املجموعات وممارسة عمليات  .املسلحةموثوقين في الشرطة والقوات 

 .املسلحة املعارضة، وتحديد مرتكبي أي انتهاكات ومحاسبتهم

األسلحة الثقيلة واملتوسطة كافة جمع و  حماية مخازن األسلحة التقليديةوتأمينها، وذلك عبر  األسلحة ضبط .5

التي يتحكم بها حزب البعث واألحزاب السياسية الحليفة له، باإلضافة  ة في املبانيحماية مخازن األسلحة املوجود

 .إلى املنظمات الشعبية

  التشكيل اجلديدإجراءات 
ة املراحل واإلجراءات املطلوبو  املحاور يبين الرسم التوضيحي 

إلعادة الهيكلة، والتي تستند على مبادئ التغيير واالنتقال 

خشية تداعيات التغيير املفاجئ على السلس واملتماسك 

وترمن عودة هذه األجهزة إلى اإلطار الوطني تماسك البالد، 

 وتكاملها مع مؤسسات الدولة
ً
بناء القطاع األمنياستكمال. تأتي هذه اإلجراءات انعكاسا

تعزيز األمن االجتماعيمؤسسات مدنية داعمة

البنية تطوير
اإلدارية والفنيةالبنيةالبنية البشرية

املنظومة القانونية
الدمج وإعادة التوازن حزمة قوانين وتشريعات
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لسلسلة تفاهمات سياسية تدلل على اإلرادة الحقيقية للتغيير واالنتقال السياس ي، وتخلو من أية حسابات تنافسية أو 

 ية سلطوية.استحواذ

 املرحلة األولى: استصدار مجموعة من التشريعات واملراسيم املتعلقة بإعادة الهيكلة وتشمل ما يلي:

ني واعتباره رأس هرم األجهزة األمنية وقائدها. ويصدر عن هذا املكتب )الذي مكتب األمن الوطاإلبقاء على مركزية  .1

عن اإلشراف على تنفيذها، والقيام بكافة اإلجراءات قد يتغير اسمه( السياسة األمنية العامة وهو مسؤول 

 القانونية التي تعزز األمن والسلم املجتمعي.

تفكيك كافة وظائف الشبكات األمنية والعسكرية وإعادة توجيه بوصلتها ضمن خطط املؤسسة العسكرية  .2

 فة.وتوجهاتها، إضافة إلى إنهاء وتفكيك وظائف وبنى املؤسسات واألجساد األمنية الردي

االستخبارات العسكرية على  ةمنظومواعتبارهما من املخابرات العسكرية  إدارةدمج إدارة املخابرات الجوية إلى  .3

على أن يتبع هذا الجهاز إلى رئاسة أركان الجيش  ،اعتبار القوى الجوية جزء من منظومة الجيش والقوات املسلحة

املعلومات العسكرية والعملياتية الخاصة بالجيش وحماية تكون مهمة هذا الجهاز جمع وتحليل . و بشكل مباشر

وفي حال ورود أي  ة.شؤون املدنيالبكما ُيحذر من تدخله  الجيش من أي عمليات تجسس أو خروقات أجنبية

 تحمل طابع معلومات
ً
 استخباراتي ا

ً
 وأمني ا

ً
و إلى يتم إحالتها إلى جهاز االستخبارات الداخلي أ بالشؤون املدنيةتتعلق  ا

رئيس األركان، وينبثق عنه قسم أو فرع يتولى أمور  إلىرئيس هذا الجهاز ويتبع  .الشرطة أو القراء حسب الحالة

 املطارات العسكرية واملدنية ويتبع رئيس جهاز االستخبارات العسكرية.

 بمكتدمج شعبة األمن السياس ي وإدارة املخابرات العامة )أمن الدولة(  .4
ً
 وتنفيذيا

ً
ي / ب األمن الوطنوربطهم إداريا

مل يعالقومي ضمن مسمى جديد )جهاز األمن الوطني العام(. ُيعين رئيس هذا الجهاز بموجب قرار رئيس الوزراء، و 

 ناط به حماية األمن الداخلييُ كما  ،كجهاز معلوماتي يقوم بجمع وتحليل املعلومات األمنية الداخلية والخارجية

 ي وينبثق عنه جهاز   .والخارجي للدولة
 
ل املخابرات املرادة واملخابرات الخارجية. وسيتم التفصي ين:مخابرات مستقل

 فيهما في املبحث التالي.

ظر في ، وإعادة النإلغاء املحاكم االستثنائية وحصر العمل القرائي بالقراء املدني في البت بالجرائم األمنية .5

 القراء العسكري وآليات عمله وحدود سلطاته.

 ن الطوارئ والقوانين املشابهة والقوانين يير املنشورة فيما يتعلق بالتوقيف واملحاكمات. إلغاء العمل بقواني .6

تحديث التشريعات القانونية التي تحدد الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتي تقع ضمن  .7

 صالحيات األجهزة األمنية.

 .العملآليات ونطاق ث الصالحيات و من حي إخراع عمل الجهاز األمني للرقابة البرملانية .8

 املرحلة الثانية: البدء املنظم في عملية إصالح البنية الداخلية، وتشمل البدء بما يلي: 

بدء إلى القراء وال نسانكافة العناصر املتورطة في ارتكاب جرائم الحرب والتعذيب وانتهاكات حقوق اإلإحالة  .1

 ببرامج التأهيل السلوكي والوظيفي.
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ة والبدء بتصدير قوانين عمل وتوظيف عامإعادة التوازن للتركيبة الوظيفية والعروية في أجهزة األمن السورية  .2

 وفق شروط صحية ونفسية وثقافية فقط دون األخذ بمعايير الطائفية، وإنهاء العمل بقوانين الندب.

رتها في األجهزة الجديدة بعد التثبت من قدنسان دمج العناصر التي لم تتورط في جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق اإل .3

 على االندماج والعمل وأهليتها للمشاركة في عملية التحول السياس ي. 

البنية اإلدارية والفنية لألجهزة األمنية مع األخذ بعين االعتبار التعديالت الهيكلية التي سيتم اجراءها بحيث  تطوير  .4

 ألداء مهامها املطلوبة منها.تتمكن هذه األجهزة من االنطالق بشكل سريع 

تاحة االطالع على أرشيف املعلومات لديها بما ال يؤثر على سالمة إالحفاظ على وثائق ومحفوظات األجهزة األمنية و  .5

دليل ولقد ثبت بال .معلومات هيئات الدولة والهيئات الخاصة واملقصود باملعلومات هنا ،الدولة وبنية املجتمع

ت املتاحة للجمهور يؤدي إلى تفش ي الفساد، وإلى إساءة استخدام السلطة السياسية القاطع أن نقص املعلوما

 لصالحياتها.

 التخلص من العناصر الفاسدة في األجهزة األمنية حتى ولو لم  .6
ً
حقوق  في العنف أو انتهاكاتيثُبت تورطها قرائيا

 نسان.اإل

إنشاء عالقة تشاركية بينهما وتغيير الصورة  السعي الستعادة الثقة بين أجهزة األمن واملواطنين بحيث يمكن .7

 النمطية التي يحملها املواطن السوري عن أجهزة األمن بأنها وسيلة قمع وتسلط في يد النظام الحاكم.

العمل على دمج العناصر الثورية في املؤسسات األمنية والعسكرية وخاصة العناصر ذات التأثير والسمعة الحسنة   .8

 عملية التحول الديمقراطي. وهذا يؤثر بشكل مباشر على مقدار نجاح في وسطها االجتماعي

االستفادة من أبنية األجهزة األمنية وكل ما تحتويه من معلومات وأرشيف كامل والحفاظ عليه للمساعدة في العمل   .9

 األمني أو كشف الوثائق التي تدين النظام وأزالمه أمام املحاكم الدولية.

ات املادية التي لم تتأثر باألعمال الحربية مثل األجهزة الفنية وأجهزة االتصال واألجهزة االستفادة من االمكاني  .10

 االستخبارية والعمل على تطويرها واستخدامها في اتجاهها الصحيح.

 االستفادة ممن عمل في الثورة في مجال العمل األمني أو جمع املعلومات وتوظيفهم في بناء الجهاز األمني الجديد .11

 وتطوير قدراتهم األمنية بإخراعهم لدورات خاصة حسب االختصاص. على أسس احترافية

 املرحلة الثالثة: بناء باقي مكونات القطاع، والتأسيس لحاالت تكامل ما بين القطاعين األمني واملدني:

 تخصيص جلسات برملانية ملناقشة الخطة واملوازنة األمنية. .1

 ابعة واإلشراف على األجهزة األمنية.تشكيل لجنة برملانية تعنى باملت .2

 تحصين جهاز األمن العام عبر تدعيمه باستراتيجية إعالمية تعلي من معيار وقيمة األمن.  .3

 أمنية منتظمة ملناقشة سبل وتعزيز األمن املجتمعي. –عقد حوارات مدنية  .4

اع امل بين مكونات القطالدفع باتجاه تأسيس مراكز أبحاث أمنية تخصصية، تقدم مخرجات بحثية تعزز التك .5

 األمني.

 تقنين عمليات التدخل السريع، عبر التعريف الواضح ملفهوم املهددات األمنية الوطنية وقواعد السلم األهلي. .6
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 وصف ضباط وأفراد. .7
ً
 فتح أكاديميات أمنية لتخريج الكوادر البشرية ضباطا

 التصور العام ملقرت: "جهاز األمن الوطين العام"
 ، يتجهاز استخبارات عسكرية: األول  جهازي أمن،مما سبق ذكره بعد إعادة هيكلة األجهزة األمنية سينتج لدينا 

ً
بع كليا

جهاز  الثانيو ،املدنيينبليس له عالقة و ويختص بأمن الجيش الوطني على مختلف تسمياته وتشكيالته  لوزارة الدفاع

ة ، وصيانة الهوية الوطنييهتم بتحقق األمن واالستقرار الداخليو  ءاألمن الوطني العام، يتبع لرئاسة مجلس الوزرا

 والحفاظ على السلم األهلي. 

حماية لوالتظافر كل حسب اختصاصه،  "تبادل املعلوماتعلى مبدأ " ما بين هذين الجهازينتعاون بين ال تقوم حدود

  .الدولة من الداخل والخارج وصون سيادتها

 جهاز األمن الوطني العام 

تسريب املعلومات و بالعمل على حماية أمن البلد من الداخل وحماية مؤسسات الدولة ومنع االختراق هذا الجهاز هتم ي

 صيانةي و املشروع الوطن ةخدم فيمؤسسات الدولة من تربية وإعالم واقتصاد  واملساهمة في التنسيق معوكشف التجسس 

ة املخابرات املحلية، واألخرى هيئة املخابرات الخارجية، كما هو موضح ويترمن هيئتان، األولى هيئ املجتمع والوطن.وحدة 

 بالشكل أدناه:

 

 

  

جهاز األمن 

الوطني العام

هيئة املخابرات 

املحلية

األقسام 

املخابراتية

األقسام 

العملّياتية

هيئة املخابرات 

الخارجية

املعلومات 

والعمليات

املحطات 

الخارجية
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 أوال: هيئة املخابرات املحلية

 التالية: جراءاتاإل ة، ويرتكز النشاط املخابراتي على اتيعمليّ  وأخرى  ةمخابراتيأنشطة  تشمل هيئة املخابرات املحلية

  ختراق وحماية األسرار ومنع اال األمنية  املتعلقة بتتبع الخططاإلجراءات اإلدارية: متابعة تنفيذ األوامر واإلجراءات

 وتسريب املعلومات. 

  :قوانين  ريعومشامقترحات  وهي كافة اإلجراءات التي ترمن حماية القانون باإلضافة إلى تقديماإلجراءات القانونية

 .يعمل األمنر الوتطويتساعد على تسهيل 

  
ً
 ،تخريبية في منطقة معينة أو عمليات تهدد أمن البلد اإلجراءات العسكرية: إذا اكتشفت املخابرات املرادة أعماال

فإن املخابرات املرادة تستعمل قوات عسكرية ملواجهة هذه األنشطة مثل محاصرة مكان ما أو مداهمته )وحدة 

 مهام خاصة(.

 أسرار الدولةو أمن وتعد من أهم أهدافه حماية  .يهتم بأمور جمع املعلومات وإدارة املصادرف النشاط العملياتيأما 

الحركة ة حمايحركة الدخول والخروج، و توفير أمن الحدود للدولة ومراقبة وتفاعالتها السياسية واالقتصادية واألمنية، و 

باإلضافة  ،كشف النشاط التخريبي والتصدي لهة، و الوطنية سواء السلطة أو باقي الفعاليات السياسية املحلي السياسية

 (.يرها، ويمحطات كهربائية، مصانع ،)العسكرية، املدنية، الوزاراتواألهداف الحيوية توفير األمن للمواقع الهامة إلى 

 النشاط العملياتي إلى ما يلي: قسميُ 

 العمالء واملصادر ومتابعة نشاطاتهم. إدارة نشاط العمالء واملصادر: مهمتها عمليات التجنيد والتوجيه وتدريب .1

لكترونية لجمع املعلومات باإلضافة إلى الدعم الفني لعمليات عنى بإدارة املصادر الفنية واإلوي: القسم الفني .2

 لكترونية. املخابرات املرادة وعمليات األرشفة اإل

التحليل املعلوماتي: يعنى بعمليات تحليل وتقييم املعلومات باإلضافة إلى عمليات التوجيه واستثمار  قسم .3

 املعلومات. 

ناء عمليات خاصة في االقتحامات واالعتقاالت ب ، وتنفيذالعمليات امليدانية: مثل املراقبة والحماية واالتصال قسم .4

 .على مذكرات قرائية

 بجمع املعلومات عن األنشطة والحركات اإلرهابية والتخريبية والتصدي لها.ختص يمكافحة اإلرهاب: قسم  .5

منع عمليات تسريب املعلومات واالختراق ملؤسسات الدولة للحفاظ على يعمل على مكافحة الجاسوسية:  قسم .6

 األمن الوطني.

 .امج التطوير والتأهيل: يتبع له مكاتب التنفيذ واملتابعة وتقييم األداء وبر مداددارية واإل الشؤون اإل  قسم .7
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: هيئة املخابرات الخارجية
ً
 ثانيا

ف من تألإدارة املحطات االستخباراتية الخارجية، وتو في الخارج مصالح البلد وصيانة حماية تكون مهمة هذه الهيئة 

 األقسام التالية:

املعلومات: مهمته جمع وتحليل املعلومات التي تطلبها القيادة السياسية باإلضافة إلى توجيه العناصر ووضع قسم  .1

 وفق متطلبات ورؤى االستراتيجية األمنية العامة.الخطط واملهام 

 ومتابعة التنفيذ ومراقبته.املحطات الخارجية: مهمته توجيه املحطات بالخطط واألوامر قسم  .2

تد عملها قد يمات والحركات اإلرهابية أو التخريبية العابرة للحدود التي جموعاملالخارجية: مراقبة العمليات قسم  .3

 في الخارج. القطر مصالحترر بأو  الداخل،إلى 

 االستخبارات العملياتية: مهمته جمع واستثمار املعلومات وتوجيهها وتدريب ضباط االستخبارات.قسم  .4

جستي الفني للعمليات الخارجية وحماية املحطات ومؤسسات الدولة في الخارج من الفني: مهمته الدعم اللو  القسم .5

 االختراق وعمليات التنصت أو التهديد االلكتروني.

 مداد والدعم اللوجستي.اإل  قسم .6

 خامتة
 إلنجاح العملية االنتقا

ً
 رئيسيا

ً
 مستندا

ً
 وبنيويا

ً
ية لُيشكل التوافق السياس ي على أهمية اإلصالح األمني وظيفيا

 عن تجاذبات 
ً
والوصول إلى دولة املؤسسات والقانون. لذا ُيعد التباحث الوطني في سبل وآليات وأشكال االنتقال بعيدا

 باملهددات األمنية املتعلقة بالوطن واملواطن، خطوة وطنية بالغة الضرورة، بحيث تعمل 
ً
السياسية وأكثر التصاقا

تعلق باحتماالت االنهيار التام للدولة، واستراتيجية الخروج من الفشل على مراعاة الشروط املحلياتية خاصة فيما ي

الدولتي، باإلضافة إلى استيعابها ملتطلبات األمن اإلقليمي، عبر إعالء أهداف وأولويات ترسيخ االستقرار املحلي 

 ل الجوار.واإلقليمي، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق سواء مع املكون املدني أو األجهزة املعنية في دو 

االنتفاخ السرطاني" لألجهزة الحالية والوصول إلى قطاع أمني وطني متماسك عبر عملية تغيير "ولالنتقال من حالة 

سلسة، فإنه يتطلب اتخاذ جملة من اإلجراءات املدنية والعسكرية واألمنية، التي تنطلق من ضرورات االرتباط 

الوطنية وعلى كافة املستويات، األمر الذي من شأنه املساهمة في التوصل العضوي بحركية اإلصالح العام واتجاهاته 

لحل سياس ي حقيقي. وبهذا املعنى فإن املباحثات واملفاوضات الجارية في جنيف التي التزال تناقش القضايا غير 

 انتق الرئيسة بحكم قواعد التوافق األولي بين الفاعلين الروس ي واألمريكي، ال تنذر بالتأسيس ملرحلة
ً
الية تضمن تغييرا

 على املستوى السياس ي والدستوري واالجتماعي، وهو ما من شأنه أن يبقي عجلة اإلصالح متعثرة، فالعمل 
ً
حقيقيا

الجدي من قبل املجتمع الدولي على مناقشة القضايا املركزية وعدم تنحيتها ودفعها إلى األمام سُيساهم في تهيئة 

 ملجتمعي والوطني.العناصر األساسية لالستقرار ا



 والوظيفي البنيوي  التغيير وضرورات السورية منيةاأل  جهزةاأل 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies 

 46الصفحة: 

 

راعي 
ُ
 ووظيفة وُبنية( من أهم األسئلة التي تنتظر إجابات موضوعية ت

ً
ومما ال شك فيه أن أسئلة التغيير األمني )منهجا

الظروف الناشئة وجملة املتغيرات املتسارعة التي عصفت بالجغرافية السورية، كما أن العملية بحد ذاتها هي عملية 

نظريات اإلصالح الجاهزة أو األطروحات املغِيبة لطبيعة  –الواقع السوري الخاص  وفق –معقدة لن تصلح معها 

 
ً
وأهمية األمن الوطني من جهة، أو املتجاوزة لضرورات التماسك وعدم االنهيار من جهة ثانية، وتتطلب تلك جهدا

 مع متطلبات البنية األمنية املحلية واإلقليمية والدولية، 
ً
 متسقا

ً
 احترافيا

ً
  تماسك.والساعية لبناء قطاع أمني موطنيا

 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies 

 1الصفحة: 

 

 
 

 


