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  مقدمة:
ل  ّ ةش عاد أمنيًا وسياسيًا واجتماعيًا،حدثًا  2011عام  اندالع الثورة السور راتيجيات وسياسات  متعدد األ رًا  اس غي استد 

والعالم،  ألقت بظاللها ع دول الطوق اإلقلي من أزمات النظام لهاملا أفرزتھ الثورة ومواجهة الدول اإلقليمية والقوى الدولية، 

دود، هدد األمن العامليكظهور تنظيمات  ة العابرة ل جماعات املس ن األجانب، وتدّفق، وا عطّ  السالح واملقاتل  ،حركة التجارةل و

رات  غي جوء وما أنتجتھ من  جرة وال ركة ال جوار.س ع أثرت اجتماعيةإضافة  ا ودول ا   ور

رى  ا  سياسات الدول الك راتيجية ال تحتلها سور مية االس هديدات لألمن اإلقلي ونظرًا لأل ة من  لتھ األزمة السور ، وما ش

ها، ة عل رات األمنية لألزمة السور رى والدول اإلقليمية الحتواء التأث ، سعت القوى الك و والدو ل  ما مثل مسوغا و ش للتدخل 

ي، م .ممباشر، وال سيما ع املستوى األم االستخبارا ي الدو ة ساحة للصراع االستخبارا   ا جعل األرض السور

ديث عن دور املؤسسات األمنية و ها بحق املواطن السوري صنع األزمة القائمة، سواء  للنظام ا  جهة األدوار القمعية ال قامت 

عميق األزمة ا ا   وأ، لسياسيةو ارجية، مما  ألما امللفواستغالل إدارة جهة دور ر  أوجب سياسة النظام ا غي ضرورة إحداث 

ا.   أم حقيقي  سور

وار السوري، بالتعاون  يارات األمثل للتعامل معها، أقام مركز ا ، وللوصول إ الصيغ وا هدف استقصاء تّحديات اإلصالح األم و

راتية مع كل من "املرصد والشراك عنوان: "تحّديات اإلصالح األم  االس راتيجية" ندوة حوارة  "، و"مركز عمران للدراسات االس

ا"، وذلك يوم األربعاء    .2017 انون األول ـ20ـــــــــه، واملوافق ل1439ربيع اآلخر  02سور

ضور، فيما  عة الندو توزعت  ن، تضمنت األو عرض األوراق البحثية املقدمة من املراكز الشركة، وجزءًا من مداخالت ا جلست
جلسة الثانية  ضور  ا اب األوراقو استمرت مداخالت ا عقيب من أ ا  وقد شارك  الندوة باحثون وكتاب  .البحثية تال

ون  ة.تيارات سياسية وفصائ و ممثلو وأكاديميون سور   ل ثور
اوس" شاتام  ذا التقرر املوضو من خالل اتباع قاعدة " عّد 

ُ
ب الزم للعرض واملداخالت،  وتم 1أ رت ، ومن دون التقّيد بال

ساعد القارئ  ار بطرقة سلسة وموضوعية  ب األف  ع فهم املضمون. -ما أمكن -التقسيم املوضو للتقرر بقصد ترت
ور جاء التقرر  ثالثة  ن خصصنا امل ور األول عرضًا لألوراق البحثية املقدمة من قبل املراكز الشركة،  ح محاور: يتضمن امل

اب األوراق ع مداخالت  عقيب أ ور الثالث  ي للمداخالت والتعليقات ال قدمها السادة املشاركون  الندوة، وتناول امل الثا

ن.   املشارك

  

  

  

  

                                                            
أحراراً في استخدام المعلومات التي  نيقصد بقاعدة "تشام هاوس" بأنه: "حينما يعقد اجتماع أو جزء منه في إطار قاعدة تشاتام هاوس، فإن المشاركين يكونو 1

ن يحصلون عليها، لكن من دون كشف هوية المتحدث أو انتماءه أو أي شخص آخر، ودفعاً للقارئ للتركيز على سياق الحوار ومضمونه بغض النظر ع
  أشخاصه.
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ور ا    :وراق البحثية املقدمةألول: عرض األ امل

راتي-أوالً  ا" واملقدمة من املرصد االس عنوان:" تحديات اإلصالح األم  سور   :2عرض ورقة تقدير موقف 

راتي بمقدمة تحدثت ر االس ب مية املوضوع  عن بدأت الورقة ال عرضها ا ن األمن الوط ، وأكدت ع أ رابط الوثيق ب مدى ال

، إضافة  يانواألمن الدو ركات الشعبية  الوطن  لت هيئة العوامل ال أدت إ اندالع ا ة العربية   جمهور أثر ضعف الكيانات ا

  .2011العربي منذ عام 

ا ع األمن اإلقلي واأل  ر مهددات األمن الوط  سور جت الورقة تأث عد ذلك تفاعالت نظم األمن ثم عا ، وتناولت  من الدو

ها إ تحديات اإلصالح األم ر م ة، فيما تطرق القسم األخ رحات تتعلق باملوضوع اإلقليمية مع األزمة السور   . ومق

رة -1 يمنة الصراع  الف   :2011-1918ضعف ب األمن اإلقلي و

لت، بحسب الورقة ّ ا من ش ن من بالد الشامذ خروج سور عكس بدوره للتنافس اإلقلي وقعًا جذابام العثماني و ما ا ، و  والدو

ا  عهد حافظ األسد تدخالت عسكرة خارجية  األزمات  ع ية القوى السياسية واملؤسسات األمنية  البالد، كما كان لسور ب

ليجية، جعلها جزءًا من الالعب ية وا ن  امللفات األمنية للمنطقة. اللبنانية والفلسطي  ن األساسي

ا عام  ا والده بالتفكك، وصوًال إ اندالع الثورة الشعبية  سور شأ كم ح بدأت املنظومة ال أ شار االسد ا  2011وما أن تو 

شار األسد  ارجية لقمع الثورة، فتواستعانة  شيات دت البالد لساحة تدخل عسكري إقلي و حّولبالقوى ا شار امليل ، وأدى الن و

  الطائفية، وتحول الكيان السوري إ دولة فاشلة.

يطة، وكانت 1918وبالتا يمكن القول أن املنطقة لم تتمتع باالستقرار السياس واألم منذ عام  ا أو الدول امل م، سواء  سور

شكيل منظومة أمن إقلي املنطقة ساحة للتدخالت اإلقليمية والدولية، مما ضاعف حالة الفو  وفّوت ع دول املنطقة فرص 

رك.   مش

رة -2 ا خالل الف اطر األمنية  سور   :2017-2011تحرك االستخبارات اإلقليمية والدولية لدرء امل

ها خالل السنوات  ة وما نتج ع ، وأذكت 2017-2011ترى الورقة أن الثورة السور املشاكل ، عززت حالة عدم االستقرار اإلقلي

ور أمن املعابر والطرق،  دود، وتد سياب ا جوء، وا جرة وال ركة ال جوار، نظرًا  السياسية واالقتصادية واالجتماعية  دول ا

ة وتف االحتقان الطائفي الذي أثر بدوره ع العالقات املجتمعية  جماعات املس شار ا وعرقلة حركة التبادل التجاري، إضافة الن

  جوار. دول ا

اطر امل ها امل شكيل منظومات أمن إقلي تدرأ ع ها األمنية، والعمل ع  لة مؤسسا ي ركة الناتجة فاندفعت دول املنطقة إلعادة  ش

ة،    :كما يعن األزمة السور

ي  -  شرن الثا ر/ ركي )2016( شهر نوفم س ال جهاز األ  أردوغان رجب طيب دشن الرئ لة شاملة  ي من الوط عملية إعادة 

اولة اإلنقالبية. عد امل ركي   ال

                                                            
  . http://sydialogue.org/files/26reprort1.pdfمن خالل الرابط التالي:  يمكن االطالع على كامل الورقة 2
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ي -  س اللبنا شيل  بادر الرئ شكيل م ية اعون إ تب عملية إعادة  ألجهزة األمن اللبنانية مستفيدًا من مجموعة عطاءات 

 قدمها االتحاد األوروبي.

ي  -  ي  يناير/كانون الثا ها  ،مشروعًا إلصالح أجهزة االستخبارات واألمن األردنية )2017(دشن امللك األرد عزز قدر هدف 

اب.  ع محاربة اإلر

ركي  -  ن، وانضم جهاز األمن ال ها اإليراني ها االستخباراتية مع حلفا و عالقا رك، عززت موس ع صعيد منظومات األمن املش

 لهذه املنظومة.

ب"عززت  -  ها اإلقليمية والدولية ملواجهة املهددات املتمثلة   "تل أب   املنطقة. يةيراناإل متدادات اال تحالفا

شر املواد عملت املنظومة األوروبية  -  رنت  التصدي ل ن سبل تبادل املعلومات، وسعت لتعزز دور شركات االن ع تحس

 املتطرفة.

ن روسيا والواليات كما أدى ازدحام املنظومات االستخباراتية  سور -  ات، ال سيما ب ا الندالع صراعات متعددة االتجا

شطة ن سعتااللتاملتحدة،   ا البعض.ماالستخباراتية لبعضه ملراقبة األ

يل املؤسسات األمنية للنظام-3   :2017-2016محاوالت ملء الفراغ األم داخليًا من خالل إعادة تأ

جزء التحوالت  ذا ا ن تناولت الورقة   عض الدول نحو فتح خطوط اتصال مع األجهزة األمنية للنظام السوري  العام  سياسة 

ن نظي "داعش" و "النصرة".، خصوصًا املاضي   تبادل املعلومات االستخباراتية املتعلقة ب

عض الدول واملؤسسات األمنية ن أجهزة أمن  ر إ عودة االتصال ب ش عدة وقائع  س  حيث ذّكرت الورقة  عاز الرئ ها إ للنظام، م

، بفتح خط تفاو خلفي مع الدائرة املقربة لألسد، كما  اص  التحالف الدو ي ا ي السابق باراك أوباما إ املبعوث األمر األمر

شأن فرص تبادل املعلومات االستخباراتية. و ف ومة االيطالية  تون روما وتم التداول مع ا ، 2017راير/شباط زار اللواء ديب ز

ة واألردن عن طرق اللواء ع مملوك، إضافة لتعزز العالقات مع األجهزة األمنية  ن االستخبارات السور تم فتح قناة تواصل ب

س جهاز االستخبارات  ة من قبل االستخبارات األوروبية، حيث تم عقد لقاءات مكثفة مع اللواء ع مملوك بالتعاون مع رئ السور

يم. العامة ي عباس ابرا   اللبنا

راتيجية للمرحلة املقبلة:-4 ة اس   تحديات اإلصالح األم ومعالم صياغة رؤ

ابية  جماعات اإلر لت مؤخرًا، بضرورة االعتماد ع املؤسسات األمنية للنظام  مواجهة ا ش ترى الورقة أن قناعات إقليمية وغربية 

ا خالل املرحلة االنتقالية، حيث بقيت تلك املؤسسات محافظة ع تماسكها، بخالف قوى  وإعادة ضبط األمور األمنية  سور

جماعات  املعارضة ال لم ُتبد ها  عض قيادا جوار، وسمح  اب و وعيًا أمنيًا بمخاطر امتداد األزمة إ دول ا الغلو بالتوسع  اإلر

مة  صياغة منظومة أمن إقلي بديل. صول ع دعم خار واملسا ذا ما قلل فرصها  ا ا والتغلغل  صفوفها. و   مناطق نفوذ

رح الورقة ع ذه املعضلة تق ة أمنية شاملة تقوم ع األسس التالية:ولتجاوز     قوى الثورة واملعارضة تب رؤ

مسة املاضية. -  جة اإلخفاقات األمنية للنظام خالل العقود ا رك ع معا  ال

 - . ها مع األمن اإلقلي واألمن الدو  تحديد مهددات األمن الوط وتقاطعا
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راتيجية شاملة إلصالح قطاع األمن الوط -   .صياغة اس

 - . ن منظومات األمن الوط واألمن اإلقلي  املواءمة ب

امل ( -  شاء نظام أم مت  .security model) تحديد النموذج املناسب إل

ا" -ثانياً  ر األم  سور عنوان: "التغي   :3عرض الورقة البحثية املقدمة من مركز عمران 

ت الورقة وال عرضها الباحث من مركز عمران بدايةّ  ا ومدى ارتباطها بالعملية السياسية، ثم أو ر األم  سور  فرضيات التغي

ر األم ر واالنتقال إ قطاع أم متماسك.وعقبات تطبيقها بحثت تحديات عملية التغي هاية الورقة خطة للتغي   ، وعرضت  

ا:-1 ر األم  سور   فرضيات التغي

، يؤسس لقيام جسم موّحد تنطلق الورقة من اإلشارة إ مقاربة  ل سياس لة األجهزة األمنية بالتوصل  ي ارتباط عملية إعادة 

ل  جسم، كما غض النظر عن ش عملية يرتبطذا ا ات الوطنية ارتباطًا وثيقًا،  الظرف السياس  ر األم ضمن منظومة األولو التغي

ر"  ورقة سياسية مر  عكس أن "عملية التغي ذا االرتباط  ر موضوعية و تبطة بالظروف امليدانية للنظام وحلفائھ، و نظرة غ

ات. هاء التأزم السوري ع كافة املستو هيئة املناخ املالئم إل   تتعارض مع ضرورات 

ر األم ساؤل املتعلق بمن يقرر عملية التغي رز ال رتبط ذلك بدوره ، وَم كما ي جهة ال ستقوم بإجراءات اإلصالح، و ن: ن ا بمستو

ات االنتصار العسكري. نارو   السياق السياس وتفاعالتھ، وس

مها ها وأ ها ترتبط بمجموعة من القضايا ال تؤثر  ر األم ومسارا ا  :من جهة أخرى فإن عملية التغي ارتباط القطاع األم  سور

ية املؤسسات األمنية دود، إضافة لب عها العابرة ل شيات الطائفية بمشار ها باملنظومة األمنية العاملية واإلقليمية، وامليل وسياق  ذا

ها.  لي ي لها والتحوالت ال طرأت ع    ش

تملة-2 ها امل ا وطبيع ر األم  سور   :تحديات عملية التغي

ي  ها الثا ر األم ومنسعت الورقة  جز   :اأبرز  لتوصيف أبرز التحديات ال تواجهها عملية التغي

بدالها  -  بدادية السابقة، واس ها األنظمة االس إعادة بناء التحالفات االجتماعية واملؤسسّية السائدة ال كانت تقوم عل

ساقًا.بتحالفات جديدة مستقّرة تجعل عملية البناء األم  ر ا  أك

ايد للمركزة. -   املواءمة مع مفهوم "الالمركزة" بأنواعها،  ظل التآكل امل

 - . عد دعام صيانة لألمن الوط ُ  غياب السلطات الوطنية وال سيما القضائية والعسكرة وال 

ن -  لي ن امل  .تضارب الرؤى والغايات األمنية للفاعل

ية أم قومية.تنامي املشارع العابرة للوطنية  -  عقيدة دي  سواء املرتبطة 

 فو السالح والسيولة األمنية. - 

شكيلھ عائقًا  -  هيار االقتصاد السوري، و  .أجهزة الدولةأمام عملية إصالح ا

                                                            
  . http://sydialogue.org/files/26report2.pdfيمكن االطالع على كامل الورقة من خالل الرابط التالي:  3
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ن. -  ن والدولي ن اإلقليم  غياب العدالة االنتقالية  املفاوضات السياسية ولدى الفاعل

يجة تحوالت الصراع. حصول انقسام قومي وأيديولو وطائفي حاد -    املجتمع السوري ن

ا:-3 ر األم  سور   عقبات تطبيق وتنفيذ عملية التغي

ل  ش عض املالحظات التقنية واالجتماعية ال س ناك  ، إال أن  لة عملية سياسية بالدرجة األو ترى الورقة أن عملية إعادة الهي

 : ر األم   عقبة حقيقية لتطبيق برامج عملية التغي

ر األم -  ونة من مجمصعوبة تنفيذ استحقاقات التغي سلسلة من ، فاإلجراءات التقنية بالغة الصعوبة، و م وعة م

طوات  ة و اإل رقابية و الشرعية و الا  فّنية.الدار

ي السوري -  ب املتعمد للمجتمع املد ي التغي ر أم ل غي ي السوري  أي عملية  مية مشاركة منظمات املجتمع املد ، رغم أ

ي عود ذلك لعدد من األسباب ترتبط بدور مؤسسات املجتمع املد شودة، و دافها امل لها. تحقق أ ش  وسياق 

ر ستغدو  -  ع بالتا أن عملية التغي ش برامجها لصا ادعاءات "بناء السالم"، وما  هم ب" برامج العدالة االنتقالية و غي "

بداد. عيد تكرس االس لية تتجاوز متطلبات رفع الظلم االجتما و  ش

اب،  -  ر العسكرة  مواجهة اإلر ش األدوات غ رةرغم ضرورة هم ذه الظا افة األدوات االجتماعية واالقتصادية  مواجهة  ب

ات، سواء املتعلقة بالصراع واإلعالمية بموازاة األ  عدة مستو رة مرتبطة  ذه الظا دوات العسكرة، باعتبار أن أسباب 

راكمات التارخية  .ومفرزاتھ أو املتعلقة بال

ر واالنتقال إ قطاع أم متماسك:-4   خطة التغي

عدد من تق نة (مرحلة ما قبل االنتقال)  ، تبدأ باملرحلة الرا ر األم ل خطة شاملة للتغي ّ ش ُ ر جملة بنود  ها األخ رح الورقة  جز

ا، وصوًال لصياغة قطاع أم مستقب  ر ة وغ ة من قبيل وقف إطالق النار وضبط املجموعات املس اإلجراءات الالزمة الفور

امل.   مت

و شرٌط  وترى الورقة ن املؤسسات األمنية واملجتمع، و عاد العالقة ب ر تكمن  إنجاز عقد وط يحدد أ أن نقطة انطالق عملية التغي

ذاالزم لبدء العملية اإلصالحية، ومن جملة ما يجب  أن تنطلق عملية إعادة البناء من عقيدة أمنية جديدة، العقد:  أن يتضمنھ 

شاء أنظمة إدارة ومر  والفصل التام لألجهزة األمنية ل كامل، وإ ش س جهاز عن تجاذبات السياسة  اقبة ومساءلة، فضًال عن تأس

. ماية األمن الداخ ي كفؤ    معلوما

: راتيجية للقطاع األم املستقب داف االس م األ   وحّددت الورقة أ

ر مجموعة من اإلجراءات  -  ر األمن واألمان للوطن واملواطن، وذلك ع عزز التوف شروط املوضوعية لتحقيق والسياسات ال 

 .االستقرار

ر وتنظيم وبناء قدرات قطاع األمن ومؤسساتھ -   .تطو

ن قطا األمن والعدل -  امل ب  .عزز الت
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ة  املشهد السوري -   .مواجهة األخطار واملهددات املر

ر ومراحلھ، حيث يتم  املرحلة األو و  ات التغي شرعاتتناولت الورقة مستو املتعلقة بإعادة  واملراسيم استصدار مجموعة من ال

ية الداخلية، فيما  تم  املرحلة الثانية البدء املنظم  عملية إصالح الب لة، و ونات القطاع يتم  املرحلة الثالثة الهي بناء با م

ي. ن األم واملد ن القطاع امل ب االت ت س    والتأس

ي ور الثا هممداخال  -امل عليقا ن و   ت املشارك
سية و : األوراق من املراكز الشركةعد عرض  ن رئ ن، وال توزعت تحت عدة عناو   ، ُفتح الباب أمام مداخالت السادة املشارك

  ا عقب الثورة   توصيف التعاطي مع امللف األم  سور

  " ر األم  عوائق وتحديات سبل "التغي

 رحة لل   امللف األم وسبل بناء منظومة أمنية فاعلةعامل مع تآليات مق

 ساؤالت واستفسارات 

  توصيف التعاطي مع امللف األم عقب الثورة-أوالً 

مية  ب أ ن من رأى أن قوى الثورة واملعارضة لم تدرك كما ي ا عقب الثورة، ب ن  توصيف املشهد األم  سور تنّوعت آراء املشارك

ن ذا امللف، وب ها الثو  وحساسية  ر أن الظروف ال مّرت  جة البعد األممن اعت سمح بمعا   .رة لم 

ي   األمن امل والعمل االستخبارا

ن مفهوم  ر ع ضرورة التفرق ب ش السوري ا ج شار سابق ل ن مفهوم األمن الداخ الذي أكد مس عض مالمحھب ، أدت املعارضة 

ي، مع  ار أو العمل االستخبارا ميةومفهوم األمن ا نالت أ ا الديمقراطية أداء مي ب  "قسد" النظام وقوى الثورة وقوات سور

  ."القاعدة"وتنظيم 

هة النصرة" فرأى أن ها  دول  استطاعت "ج ، تجّلت مالمحھ  عمليات قامت  ار ي ا ر منظومة من العمل االستخبارا تطو

جوار ن.ص تعقدو  ،ا سليم مخطوف ن فقات تبادل أسرى و ي وأي عمل   ح جمت قوى الثورة عن ممارسة العمل االستخبارا أ

دود ألسباب مختلفة ها ،أم خارج ا هم العمالة م شية من إلصاق  ها ا ون  ها، وم و مرتبط بمصا الدول الداعمة بأن ال ي ما 

ي ذا لألجسام ال تدعمها منظومة عمل استخبارا  "قسد" سليمب حول ذلكب ع قوات "قسد"، وضرب مثاًال األمر ي، و

ن "تنظيم الدولة"عائالت مقات ل شاني ي الش شا س الش   .طة روسيةوالذي تم بوسا ،إ نائب الرئ

رة عالية    يأما النظام السوري فيمتلك خ عاون  السابقة، والتجربة مجال العمل االستخبارا ن توثق  وكالة االستخبارات أم ب

ن استخبارات النظام السوري.   املركزة األمركية وب

ر أنھ فشٌل  ا، فاعت سبة للفشل األم الداخ  سور ،  أما بال ذا الظرف األم ش البالد   ع تھ أن  أراده النظام، ومن مص

ثماوالذي يُ  ها واس لة وإدار يط اإلقليمًكنھ من تصدير املش ا وخصوصًا ضمن امل مية  سياسات  ر وتحديدًا لبنان، الذي لھ أ

.    الدول العظ
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  ارتباط األمن امل بمنظومة األمن اإلقلي والدو

ذه  ر النقاط ال دار النقاش حكانت  ّية من أك ي ن  الندوة، حيث اا ن املشارك ر مدير ولها ب ھ كان  مركز حواري بح أنعت

عض التقاطعات األمنية املهمة مع  اب وجماعات الغلو الدول يتوّجب ع قوى الثورة تحديد  جماعات  اإلقليمية، كقضايا اإلر وا

دود ل قلقًا العابرة ل ش ُ ها  اوف ، ولم تتعامللهذه الدول ، كو رك عليھ  املرحلة القادمة. قوى الثورة مع تلك امل ذا ما يجب ال ، و

ها املنظومات اإلقليمية األخرى كما ّونت ضم ها الدول العربية عن تلك ال ت شأت   كما نّوه إ اختالف الظروف والسياق الدو ال 

الة األور  ئة آمنة ع عكس الدول العربية. ،وبية ا   وال ساعدت تلك الدول  االنتقال إ ب

ر باحث  الشأن السوري، أن  رب العاملية الثانية ي تأسسالنظام الدو الذمن جهتھ اعت سقًا أمنيًا معيناً  عد ا ر دول  ،فرض  أج

سق ولو عا ذا ال ناسب مع  ات الوطنية لهذه الدول،العالم ع اتباع عقيدة أمنية ت وضمن ذلك يندرج الدور الوظيفي  كس األولو

رى. ددات األمنية للدول الك   للنظام السوري، الذي تما مع امل

ذا التناسق  جم  تحدد  ها الوطنية ع  و غليب مصا ها ع  ن األمن الداخ واألمن العاملي بحسب قوة كل دولة ومدى قدر ب

افحة تنظيم ، املصا الدولية مها م ات لها، وأ ددات األمنية العاملية كأولو ب ع قوى الثورة ال اُضطرت لوضع امل ذا ا و

ذا ما ن فيھ النظام وفشلت فيھ قوى الثورة "داعش"، ودخلت  سباق مع النظام السوري إلرضاء الغايات األمنية الدولية، و 

ة وموضوعية باإلضافة ألسباب يو   قيمية ال يمكن إغفالها. ألسباب ب

ر، أن الدول العظ وخصوصًا الواليات املتحدة وروسيا، ترد أن تُ  ش السوري ا ج شار سابق ل بقي و نفس السياق، رأى مس

ن  مجلس األمن، باتت تملك وجودًا ع ا رى والسيما األعضاء الدائم ا تحت اإلدارة الدولية، فجميع الدول الك ة ألرض السور سور

سب متفاوتة، و  م  منع املعارضة من راد للملف األم أن ُيدار من بالتا يُ ولو ب و ما سا تھ، و ميتھ وحساس ذه الدول نظرًا أل

  لعب دور أم حقيقي.

ا وتحدياتھعوائق -ثانياً  ر األم  سور   سبل التغي

  امللف األم واإلصالح الدستوري

ةلفتت  ديث عن وض أكاديمية سور بات اإلصالح الدستوري وا رات النظر إ ترت ع دستور جديد، فدول الغرب باتت َتُحد من ا

شرعية. ة و عديالت دستور ر إصدار  اب ع افحة اإلر جة م ها ب صية ملواطن ها من أن تدفع ال اوف حسب رأ رز امل  لذا ت

اوف افحة امل فاظ ع األمن الداخ وم اب  األمنية ل بدادإ اإلر عد أن قامت الثورة  ،وضع دستور يكّرس من جديد حالة االس

ه ها يل إ   .ا س

  مدى قابلية األجهزة األمنية لإلصالح

انية إصالح األجهزة األمنية، و ة عن مدى إم ذه األجهزة ال تملك أي فكرة  ل  فعًال قابلة لإلصالح؟ساءلت باحثة سور باعتبار أن 

اسبة درجات عن مبدأ املواطنة وقد مارست ش أنواع القمع والتعذيب بحق املواطن، دون أن يتوفر أي درجة من يمنة روسيا و  ،امل

شارن ال تقوم باإلشراف ع عملها راء واملس ر مجموعة ا ها ع ُ وإيران عل ل بالتا عائقًا ، ما  ر.ش   أمام عملية اإلصالح أو التغي
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ي العدالة االنتقالية سا جانب اإل   وا

ة أن األوراق ال ُقدمت أّصلت لبُ  ناك  ، نظرة  عملية اإلصالح األمرأت باحثة سور ا فإن  اجتما  جانبومن وجهة نظر

عيدًا عن التأصيل النظري  ن االعتبار  ع ي يجب أخذه  سا رت  ،وا ل أساس بمحاسبة واعت ش أن عملية اإلصالح األم مرتبطة 

ستوجب  جرائم، وما  األفعال ال  ن عن تلك ا جرائم بحق الشعب السوري، وال بد من تحديد املسؤول اب ا ن بارت املتورط

اسبة  اسبة، وضرورة أن تطال امل ا.  أفعالامل ية  سور شيات األجن   امليل

  التفاوض امللف األم  مسارات

عد  ر أنھ من الصعوبة طرح امللف األم  مباحثات التفاوض  أستانة أو جنيف، وخصوصًا  ش ا ج شار سابق ل ر مس اعت

رق  8، فالوفد املفاوض  جنيف2مخرجات مؤتمر الراض س موّحد ،من قبل النظام مخ ره، اً ول عب ديث  يصعبوبالتا  ع حد  ا

ذا الطرح. ي تُ  عدم الدخول  إطار تفصي حاولتالسابقة كما أن الهيئة العليا للمفاوضات  عن  ها تحت إطار لهذه العملية ل بق

كم االنتقالية رضة يئة ا ها العملية األمنية تملكال و  املف    .سلطات تنفيذية كاملة تندرج ضم

رحة للتعامل مع امللف األم وسبل بناء منظ -ثالثاً    ومة أمنية فاعلةآليات مق

اترا الوضع  بناء نوى أمنية ي ا راقات امليدا   وتصد االخ

شاء نماذج أو بُ   مركز حواري بحرأى مدير  يأن ع قوى الثورة  املرحلة القادمة البدء بإ رة باملفهوم الوظيفي املفا   صغ

جغرا و  انية استمرار االنقسام ا ها،  ظل إم سيطر عل س باملفهوم الهيك  املناطق ال  ي منھ الكيان ول عا الفشل الذي 

ل دولة مركزة مستقرةعدم انتظار ، و السوري ذا امللف. ش   للعمل ع 

ء ع مستوى أفراد أو جماعات عسكرة وسياسية، ورأت باحثة  الشأن السوري أن ع قوى الثورة تنقية صفوفها الداخلية سوا

دوث  ا منعًا  وك بأمر صيات املش عرضت لها  كافة مفاصل عملها، مع ضرورة فرز الهياكل وال راقات األمنية ال  من االخ

راقات أمنية  املستقبل.   اخ

  األخرى  الفاعلة دراسة التقاطعات مع األطراف

ر باحث  الشأن  ها، إضافة لدراسة التقاطعات اعت ها إ حاضن ها الداخ وخطا السوري، أن ع قوى الثورة أن تطّور من خطا

عضهم ببعض ع مستوى  صوم  عيدي املدى، والعمل ع ضرب ا ن  ن، أو ح األعداء اإلقليمي لفاء اإلقليمي األمنية مع ا

با ها و"إسرائيل"، مع االن رى ال سيق لها الشرق األوسطاإلقليم كإيران وحلفا راتيجية الك منذ حرب  ه لعدم االنجرار نحو تنفيذ االس

ليج األو هدف ال ا اف األطراف اإلقليمية.، وال    ست

ر الرموز األمنية غي بعاد و   اس

ية امل إمن وجهة نظر باحثة  الشأن السوري، فإن الفروع األمنية للنظام السوري عمدت  جتمعية واالقتصادية للبالد، تخرب الب

صيات  ر حقيقي  رموز و غي شهد الناس ع  ن، وبالتا ال مع ألي إصالح أم ما لم  وف  نفوس املواطن وزرعت الرعب وا

صيات جم الصالحيات والسلطات املمنوحة لهذه القوى وال كذا طرح نظرًا  ، فإن وكيانات األفرع األمنية، وع صعوبة تنفيذ 

م  عملية  بعاد ها.   اإلصالحفكرة اس افآت أمنية تبدو فكرة مثالية بحسب رأ هم بم عد إرضا   األم 
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عاً    ساؤالت واستفسارات -را

ن  الندوة، حيث  عض املشارك ا  ساؤالت واالستفسارات ال أثار نا عددًا من ال ة  طرحتنجمل  جهة سؤاًال أكاديمية سور عن ا

ر األماملوثوقة  املة تحّدد الرؤى الالزمة لعملية التغي ا والقادرة ع وضع سياسة أمنية مت ن  سور ،  ظل وجود أزمة ثقة ب

عدام جهات خارجية، و حال ا ة  ن، وتبعية معظم القوى السور جهة، فما الذي يمكن القيام بھ وجود السور ذه ا من أجل  مثل 

  البدء بإصالح أم حقيقي؟

زب سوو  ن عام  روقراطية سؤاًال لباحث مركز عمران، عن ارتباط أجهزة األمن ياسّجھ أم ا بالب ل ذلك  سور ش ُ انية أن  ، وإم

لة األجهزة األمنية،عائقًا أ ي ر واستفسر من مام إعادة  راتي خب ا. عن املرصد االس   املصا األمنية لروسيا  سور

ن: األول حول كيفية التعاطي مع املنظومات األمنية الدولية واإلقليمية، وما أبرز النقاط ال  مركز حواري بحوطرح مدير  سؤال

ركًا وال يمكن لفصائل الثورة أن ت اجسًا أمنيًا مش ل  ش يوظفها ُ رة القادمة، أما السؤال الثا ان  الف عن أبرز التوصيات لقوى  ف

ا با .الثورة واملعارضة ال يجب أخذ   العتبار  التعاطي مع امللف األم

ور الثالث راء ع املداخالت واإلجابة ع االستفسارات -امل   عليقات ا

:-أوالً  راتي ر املرصد االس   ردود خب

ي   التعليق ع موضوع العمل االستخبارا

ي الذي تمارسھ القوى ما دون الدولة، وأن مية العمل االستخبارا ر ع أ ب ا من يمتلك منظومات أّكد ا ست وحد  عمل الدول ل

شرف ع  ابرات األملانية والفرسية  ها أجهزة استخباراتية، كما أن امل وتطبيقات استخباراتية، فتنظي "القاعدة" و "داعش" لد

ي لقوات" قسد"،  سيق معارك  اً استخباراتي اً يمتلك جهاز  "حزب هللاو"بناء جهاز استخبارا تم التعاون معھ من قبل الواليات املتحدة  ت

جهاز   ذا ا شاط  ة، ستخباراتية روسية عراقية ايرانيةا منظومةالقلمون، فضًال عن  سّلم السلطة سور س شرطًا لبناء  لذا فإن  ل

ي.   عمل استخبارا

  ارتباط األمن امل باألمن اإلقلي والدو فكرةالتعليق ع 

ر أن رأى ب ، فبعض التيارات ذات التوجھ اإلسالمي مثًال،  ا األداء السياس والعسكري للثورة كان مهددًا لألمن اإلقلي والدو

.طرحت مشارع  ها الدعم الدو و ما غّيب ع ا، و رى ع إيجاد دود القائمة ال اتفقت الدول الك عادي فكرة ا   أممية 

ّ بمعادلة إقليمية تختلف  ر أن الشرق األوسط يتم ب ر ا الة اإلقليمية، اعت ا  مناطق و قضية مقارنة ا ر أخرى  عن غ

ستوجب بناء نموذج يأخذ باالعتب و ما  هذا اإلقليم، وعرض التجارب األخرى العالم، و اصة  ددات ا  لغايةيتم  إنما ار امل

  االستئناس.

ن الدوائر الثالث لألمن الوط واإلقلي والدو وعن تداخل األم ر لضرورة التمي ب ب ، نّبھ ا من ثالثة وذلك ن امل باألمن الدو

ن األ  شاء مجتمع أم وإفراغ مسألة توط و مفهوم إ ور األول  و  زمات الوطنيةمحاور: امل ي  ور الثا ووضعها  أوعية إقليمية، وامل

دود،  جماعات العابرة ل رونية، واملهّددات البيئية، وا روب اإللك و املهددات خارج إطار الدول، كا ور الثالث  قضية العوملة، وامل
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ها والتعامل ذه املهددات مخاطر بارزة نظرًا لصعوبة إدار ل  ش ا، و ر جماعات املتطرفة وغ ذا ما دفع مدرس الواقعية  وا معها، و

جديدة  هم وبناء الواقعية ا رالية ملراجعة مباد جديدة.واللي رالية ا   واللي

ساؤالت    ومناقشة التحديات والتوصياتاإلجابة ع ال

ن أمن الدولة وأمن املجتمع، كما أّكد ع ر ع ضرورة التمي ب ب ي، أّكد ا سا جانب اإل عليقھ ع ا س  مية ما  "األمن  بــــ  أ

رض أن يقوم أمن الدولة  شمل مجاالت متعددة، ومن املف ي" والذي يدخل  التطبيقات األمنية الوطنية واإلقليمية والدولية و سا اإل

نبحماية املواطن، ع عكس ما قامت بھ األجهزة األمنية ا ة من قمع بحق السور ر رأي باحث أّيد. كما لسور ب ةا ة بأن الورق ة سور

انات لبناء تلك النماذج.   لم تطرح نماذج وإنما ب نظرة، وأّكد وجود كافة اإلم

جناة من العقاب،  جهة ضمان عدم إفالت ا ، خصوصًا  شّدة مع امللف األم ها تتقاطع  سبة لقضية العدالة االنتقالية، أّكد أ وبال

  وبناء األمن.

س نظرة حقيقية ملعاوعن التوصيات لقوى الثورة  ر ثالث نقاط: األو تأس ب تأخذ باالعتبار جة امللف األم واملعارضة، حّدد ا

ة شاملة وفق مفهوم ددات األمنية اإلقليمية، والثانية وضع رؤ يل وتدرب SSR(4( إصالح القطاع األم امل ، أما النقطة الثالثة  تأ

ئة ال تربط ع مقومات العمل األ العناصر األمنية  عيدًا عن الذاكرة الس قيقي،  يب.م ا ر   عمل املؤسسات األمنية بالقمع وال

رات  ر من ا ون الكث ن يمل ر أن السور ب ، قال ا ر األم جهة القادرة ع إدارة عملية التغي و إجابتھ عن السؤال حول ا

وادر ولكن يبقى التحّدي  عملية التجميع. فيما  ر األم من صالحيات الهيئة وال ترى الهيئة العليا للمفاوضات أن مهمة التغي

رضة.   االنتقالية املف

ا، واألدوات  : األو مد منظومة استخباراتية لتوطيد نفوذ ر ثالث مصا ب ا، فعّدد ا أما عن املصا األمنية الروسية  سور

ذه  ة روسيا  إعادة تفعيل األسواق التقليديةاملنظومةاالقتصادية تلعب الدور األبرز  عمل  و مص   املنطقة ، والنقطة الثانية 

ها ا.لبيع أس ها القوات الروسية  سور   ، والنقطة الثالثة توظيف العمل األم  خدمة العمليات العسكرة ال تقوم 

  ردود باحث مركز عمران:-ثانياً 

ي خالتعليق ع موضوع األمن الدا   والعمل االستخبارا

بلور  نطاق ، ورغم أن التجربة  اإغفاُلهارطي ال يمكن أن للمعارضة تجربة  العمل الُش  رأى الباحث ي، إال أن لبداية لم ت مؤسسا

ة استجابت لية  البداية املجالس الثور اجات األمنية امل ادة االقتحامات العس ل اتب أمنية، لكن ز س م ر تأس كرة جعلها ع

ة  حرتان وتل رفعت  افر الثور ، كتجربة امل ها. كما ضرب الباحث أمثلة عن تلك التجارب  العمل األم امل ا ب أولو عيد ترت

ا، وال توسع نطاق عملها  ر جغراوغ س الشرطة املوحدة  ادلب، والشرطة املوحدة  حلب، ك، و  2012عد منتصف  ا تأس

نات بحسب الباحث، أن اإلطار األم املرافق لها،  و ذه الت قيقي الذي رافق  ال ا . لكن االش وقيادة الشرطة  القلمون الشر

ل بالتا ب متعار  ّ ش ها  العمل واالختصاص والتبعية، و تلفة ملمارسة العمل خلق بدائل متباينة فيما بي ضة، دفعت بالقوى امل

                                                            
ويعني إصالح القطاع األمني، ويهدف لتهيئة بيئة آمنة تقوم على التنمية وسيادة ،  SECURITY SECTOR REFORMللكلمات  اختصاراً  SSR يشكل مصطلح  4

 للمزيد انظر الرابط: القانون والحكم الرشيد، ويتم استخدامه في الحاالت التي يعاني منها القطاع األمني من خلل يمنعه من القيام بوظائفه،
reform‐sector‐https://monusco.unmissions.org/en/security.  
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رك  إطار مرجعية واحدة أو منطقة  سيق العمل االم املش ناك بلورة لت عضها البعض، بمع أنھ لم يكن  ي ضد  االستخبارا

  جغرافية واحدة. 

عض الفصائل،  ي لدى  ة  العمل االستخبارا ناك تجارب ناج  الغوطة والقلمون، ال قامت  كاألذرع األمنيةورأى الباحث أن 

يطة من ها امل ئ   تنظيم الدولة. عناصر عمل مهم  تنظيف ب

جهاز اإلداري،  ون لها تبعية إ ا ع بالشأن األم يجب أن ي ُ ي ال  حالة من  لقمن جهة أخرى أّكد أن منظمات املجتمع املد

تلفة، و  ن العمل األم  املناطق امل سيق ب مات واتفاقيات انطالقًا من محددات وطنية، خصوصًا  مناطق الت ممكن البدء بتفا

  "خفض التصعيد".

ساؤالت   و مناقشة التحديات اإلجابة عن ال

ر الباحث أنھ ورغم إدراكنا املسبق لدور النظام   اب، اعت ركة وتحديدًا محاربة اإلر ساؤل حول الهواجس املش  اإلجابة عن ال

اب، بدءًا من محاوالتھ  س اإلر ابي، وعملھ ع خلق سردّية مدخلها الرئ طر اإلر ، تفعيل ا جانب الدي لعمل إصالحات تمّس ا

شرعات تت ن،  الوقت الذي وإحداثھ  اب"، لكن النظام كان يدفع األمور باتجاه مع كانت فيھ استجابة علق بما س "محاربة اإلر

ها لالنجراف نحو املر  ر من رّدات الفعل، ما دفع  ها الكث ا إليھاملعارضة مرتبكة وف ر مدخًال لفهم ّبع الذي أراد النظام جّر عت ُ ، وذلك 

 املعادلة األمنية.

ها كل سوري، كما يوجد باحث أن قوى الثورة واملعارضة ورأى ال عرف الثوابت الوطنية ال يجب أن يجتمع عل ر   ي من تأخ عا

سيق  راق األم وضعف الت عض املعطيات كاالخ ن السياس والعسكري وح املجتم  إدراك خطورة  ر متفاوت نوعًا ما ب تأخ

. ت محاربة اوتّقدمت بالتا طروحاالعسكري،  ل السياس ات ا اب  أولو   إلر

اجة حسب الب بع ا نا ت ع احث من  ُ يئة مدنية لصيانة األمن الوط  شاء  اب، والعمل ع إ افحة اإلر لوضع برنامج وط مل

ل ما يتصل بالهواجس األمنية. ت معلومات ب   بخلق ب

ي،  سا جانب اإل ي، ال لم تَ ربط الباحث ذلك فقد أما عن ا ر الذي يمكن لهبمسؤوليات منظمات املجتمع املد انية التأث  اقنع بإم

ذا ما غّيب أدوار إحداثھ  املجتمع، وعدم جّد  ر، و عملية التغي ها  ي ي اً ي سية لهيئات املجتمع املد ، رئ ها  امللف األم مكن أن تقوم 

ذا الشأن كعمليات املن امة   ار تجارب  يم دون إن مة  إعادة صياغة املفا قوقية املسا اصرة والتعبئة املجتمعية والتوعية ا

  األمنية.

يت ملف العدالة ككتلة واحدة،  سياق متصل و جب أن يتم تث ، و ر األم ر تحديات التغي ر الباحث أن العدالة االنتقالية من أك اعت

ب العدالة  غي ل السياس   ها وباالنتقالية، مع التأكيد ع العالقة العوأال تؤثر مجرات ا ة بي ، إضافة ن االصالح األمضو

ة. شرعية ودستور رات  غي ر األم مع    لضرورة تالزم التغي

م التحديات   ر الباحث أن من أ روقراطية، اعت ة بالب ضور عن ارتباط أجهزة األمن السور ساؤل الذي طرحھ أحد ا وعن ال

ر األ  و إعادة بناء التغي ن األجهزة األمنية وبا م  وميةالعالقة ب ية أو االقتصادية أو ا ها الدي أو  قطاعات املجتمع، سواء م

ها  السابق بتحالفات يحتاج تاملجتمعية راتيجية، ال ارتبطت    فكيكها المتالك أدوات اس
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