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 التغيري األمين يف سورية
 2017األول تشرين  1 صادر من مركز عمران " التغيري األمين يف سورية"مقتبسة من كتاب رقة و 

 

اسية عاده عن تشكيل عملية سيفي العالقة بين الظرف السياس ي وتحوالته ومدى اقترابه أو ابت تبحث هذه الورقة "

لقدرة بين مدى ارتباط أي تغيير بمدى توافر ا، كما تلتغيير أمني حقيقي مع الغايات املتوقعة في امللف األمنيتفض ي 

 
ً
على مواجهة تحديات "الدولة الفاشلة" والسير وفق منظومة إصالحات ال يستقم سير العملية دونها وتجعله سيرا

 على متطلبات هذا امللف، ويقدم املطلب األخير في 
ً
 والتفافا

ً
ية املوضوعية للعملية األمن مقترحةرؤية  هذه الورقةشكليا

مهامه بالتي تنطلق من جملة أهداف استراتيجية كفيلة بالوصول إلى بناء قطاع أمني متماسك قادر على القيام و 

ل األمنية ويضمن املشاركة املجتمعية في صيانة األمن ومراقبته، ويف ِّ
فيذ نفي هذا السياق الجدول الزمني ومراحل التص 

 من مرحلة 
ً
 باملرحلة االنتقالية ما قبل االنتقال والتلهذه العملية بدءا

ً
ي بات يطلق عليها "مرحلة بناء السالم" ومرورا

 ."بمرحلة االستقرار وانتهاءً 

 أواًل: فرضيات التغيري األمين يف سورية
ينطلق املتاااان ون هاملوتمون عم عملياااة التألينر ايمسو عم سااااااااااااااورعاااة مع مقاااارةاااة ارتاااااة عملياااة  عاااا    ي لاااة ايجوز  ايمنياااة 

س و، يؤسس لقيام جسم موحد بمركز ف ال، نألض النظر عع ش ل  ذا الجسم فيما  ذا كان سيتاسى بالتوصل لحل سيا

الالمركزعاة اد ارعاة  ه الساااااااااااااايااسااااااااااااااياة بحاااااااااااااايألوااا مع  ناا كااجار جقطاة الااد  بتحليال التجاار  ايمنياة القاا ماة عم الجألرافية 

    ي لية ايجوز  ايمنية ي خذ ن نن الساااااااااورعة نفااااااااامولية ههفق م اينر موياااااااااوعية، هالت سااااااااا س عل  ا لوياااااااااع تحاااااااااور دعا

االعتاار تقاساام الساالطات ايمنية بنن املركز هاي،راع، مع الت كيد عيا ساايا ية القطاي ايمسوا عيا الجاج، اجخر، يجا ل 

ن ض الااحثنن ن دم هاق ية  ذا الطرح، بم سى ر ع عملية  عا   التألينر ايمسو بالحل الساااااااااااياسااااااااااا و، حي   ن االقتحاااااااااااار 

ساااااا نارعو هاحد مع شاااااا جس  ن يلهم الساااااا نارعو ات السااااااياسااااااية القا مة ك عا   شاااااارعنة النظام  ه تم نس مع اساااااات ا    عيا

السااااايطر  عيا الجألرافية الساااااورعة هفق مدن ومسو م نن هةدعم حلفا س،  ه  مو امل ارياااااة هالنظام  بطرعقة ا حاصااااحااااة 

 د الحدي  عع  صالح ايجوز  ايمنية م ناها السياسية( مع ادبقا  عيا ايجوز  ايمنية، ه و ما سيفق

، فحنن اجطلقر 
 
 ه يقا

 
 ي د ارتااة الظرع الساااااااااااياسااااااااااا و بتموياااااااااااع التألينر ايمسو يااااااااااامع منظومة ايهلوعات الو،نية ارتاا،ا

ع سااااااااااياق الحدي  ع فرياااااااااايات  تتوافق معمع  "ايجوز  ايمنية السااااااااااورعة هياااااااااارهرات التألينر الا يو  هالوظيف " راسااااااااااة 

فقد الحدي  عع  ال ملية االجتقالية،    ما قال م ا لة حل، هعزم النظام هحلفا س عيا فرض الحل ال سا ر ، ه ذا ما يف

، خاصااااااااااة عم ظل شيا     مؤشاااااااااارات جدية عيا حدهت تحول عم مقارةة ا جتمع الده م للمل   ال ملية االجتقالية    م سى 

  س ايمرع   الجديد  هجالد ترام، لسياسة  هةاما "االن زالية"، ( احتمالية مواصلة الر 1السور  هذلك لألساا  التالية: 
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( ججاح رهسااايا عم ج ل سااار يص ا بإلحاااو  ادر ا  3، 2003( اساااتمرار شيا  الدهر ايهرها  الذ  ي و  بجذهره   ا عام 2

 هتح ي  ا جموعات املقاتلة مقاولة نف ل تلقائ  مع قال ا جتمع الده ما 

طبيعة الحال أن "عملية التغيير" هي ورقة سياسية مرتبطة بالظروف امليدانية للنظام  وهذا االرتباط يعكس في

وحلفائه، وهي نظرة غير موضوعية وال ترتبط مع ضرورات تهيئة املناخ املالئم لالستقرار والدافع باتجاه مواجهة 

 إلنهاء التأزم
ً
 صحيا

ً
 –صادي االقت –السوري )السياس ي  التحديات األمنية السائلة، تلك الضرورات التي تعد أساسا

 املجتمعي( وعليه يمكن تثبيت الفرضيات األتية:-الجغرافي

 دججاح ال ملية االجتقالية  -1
 
 ر  سا

 
 مستندا

 
 هة يوعا

 
يف ل التوافق السياس و ا جتمعم عيا   مية ادصالح ايمسو هظيفيا

 وصول   ا  هلة املؤسسات هالقاجوناهال

 باملود ات ايمنية ي د التااح  الو،سو عم  -2
 
 عع تجاذبات السياسة هالتحاقا

 
سال هآليات ه ش ال االجتقال ن يدا

 وا،ع، خطو  ه،نية بالألة الررهر ااملت لقة بالو،ع هامل

 جحو االستقرار   -3
 
 للسنر قدما

 
 الوما

 
ت د مراعا  الفرهة ا حلياتية عم    عملية سياسية املت تية كنتاج لحراي شر،ا

 يع اي،راعاعيا جم كاجر الظرهع املواتية لت زعز احتماالت االن يار التام للدهلة تفرض جفسوا كتحد  خاصة فيما  ذا 

االجتفاخ السر،ان " لألجوز  الحالية هالوصول   ا قطاي  مسو ه،سو متماسك عبر عملية تألينر "لالجتقال مع حالة  -4

 منية، اليو تنطلق مع يرهرات االرتااة ال رو  يتطل، جملة مع ادجرا ات املدجية هال س رعة هاي ذلك  سلسة، ف ن

و مع ش ن التوصل لحل سياس ، ايمر الذ  ي سو كافة بحركية ادصالح ال ام هاتجا اتس الو،نية هعيا املستوعات

 حقيق ا

ن ن ن املااحثات هاملفاهيات الجارعة عم جني  اليو التزال تناقش القرايا شنر الر  سة بح م قواعد التوافق ايه م ب -5

 عيا املسااااااااااااتون السااااااااااااياساااااااااااا و 
 
 حقيقيا

 
الفاعلنن الرهساااااااااااا و هايمرع  ، ال تنذر بالت ساااااااااااا س ملرحلة اجتقالية تراااااااااااامع تألينرا

جس  ن ياق  عجلة ادصااااااااالح مت عر ، فال مل الجد  مع قال ا جتمع الده م  هالدسااااااااتور  هاالجتمامم، ه و ما مع شاااااااا

ايمام سااااااا ساااااااا م عم ا ياة ال ناصااااااار ايسااااااااساااااااية لالساااااااتقرار  عيا مناقفاااااااة القراااااااايا املركزعة هعدم تنحيص ا ه ف وا   ا

 ا جتمعم هالو،سوا

 ههظيفة هة ية( ألم مع   م ايساااااااااااالة اليو ت تظر  جابات موياااااااااااوعية ترامم الظرهع  -6
 
 ن  ساااااااااااالة التألينر ايمسو  من جا

 عة اليو عحفر بالجألرافية السورعةاالناشاة هجملة املتألنرات املتسار 

ألم عملية م قد  لع تحااامع م وا اي،رهحات املألياة لطاي ة ه  مية ايمع الو،سو مع جوة،  ه   ن ال ملية بحد ذاا ا -7

 
 
 مفاااااااااااااتركا

 
 ه،نيا

 
ات حاااااااااااااوشس م وجتاملتجاهو  لرااااااااااااارهرات التماساااااااااااااك هعدم االن يار مع جوة  اجية، هتتطل، تلك جودا

 مع متطلاات الا ية ايمنية ا حلية هادقليمية هالدهلية، ها
 
  لساعية لانا  قطاي  مسو متماسكاا جتمع متسقا

هعم  ذا الحااااااااااااد  يج، الت كيد عيا املاا ت ايساااااااااااااسااااااااااااية اليو ال يم ع تجا لوا عم عملية  عا    ي لة ايجوز  ايمنية هاليو 

عقد  ( ياااااااااااارهر  قيام3 الساااااااااااالطة التنفيذية، قيو  عيا تألول  هيااااااااااااع (2 التمايز الوظيف  بنن الساااااااااااالطات،( 1تفااااااااااااتمل عيا: 

( خرااوي ايجوز  6 ،( قيام مجتمع مدن  حر5( ساايا   الثقافة الديمقرا،ية عم ا جتمع، 4 لحاكم ها ح وم،اجتمامم بنن ا

( جزي الحاااافة التنفيذية عع 10( التفاااااركية، 9( حيا ية الدهلة، 8(   ار  املدن  لألجوز  ايمنية، 7،ايمنية لساااالطة القاجون 
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 عع ا ،ابرات، ( يااااس مساااميات ايجوز  ايمني11ايجوز  ايمنية، 
 
(   ار  التنوي، 12ة هاعتما  لفظ االساااتإلاارات عوياااا

 ( الففافية املالية لألجوز  املاليةا13

ومن التساااااااؤالت املي رة في التغيير األمني يترز التساااااااؤل املتعلق بمن يقرر العملية  و معنا جخر من هي الجهة الوطنية 

ملناحي ا توى عمق التغيير املطلوب   وما ن هي الجهة التنفيذية  وما مسالتي تقرر إجراءات اإلصالح والتغيير األمني وم

 تلك األسئلة يترز مستويان:ن املراد تغييرها. ولإلجابة ع

ويتعلق بالساااااااياق الساااااااياسااااااا ي وتفاعالته ضااااااامن املشاااااااهد العام واعتبار أن املحددات القانونية "لحل : املساااااااتوى األول  

،  ال  ن ال طالة الساااااااااااااياساااااااااااااية اليو ت تر  حركية من قرارات دولية ذات صااااااااااالة األزمة"  هي مساااااااااااتندات جنيف وما تبعها

 مع 
 
مفاهيات جني  يج ل مطل، "التألينر هادصالح" ال ام كما تم ذكره هرقة سياسية تت  ر بتمويع اي،راع عس رعا

مسو عم  حساااااااااااااع جوة هةمإلرجات مسااااااااااااااار ايسااااااااااااااتاجة مع جوة  اجية، ه و ما ينذر بتساااااااااااااا س ال ملية  ه خرااااااااااااااوي القطاي اي 

السااا نارعو ات للمحاصاااحاااة الساااياساااية، هعليس ي تظر مع اي،راع ايخرن امل نية بالفااا ن ايمسو مع  عالم همجتمع مدن  

همؤساااااااااااساااااااااااات مإلتحاااااااااااة هموتمة باالساااااااااااتقرار هةنا  الساااااااااااالم ب ن تدفع باتجاه اجطالق عجلة التألينر هفق ماا ت املفااااااااااااركة 

ي اهم  ن يسااااااااتمد قرار التألينر شاااااااارعيتس مع االتفاق السااااااااياساااااااا و الذ   كدت  ا جتم ية هقواعد الفاااااااافافية، ها ذه الحالة

عليس املساااااتندات الناظمة ملداخل "حل ايومة"، هتوكيل موام هياااااع ايجند  هال،طس لوياة ه،نية مفاااااتركة تان ة لمجسااااام 

 االجتقا ما

عند ذ  ،سااااياسااااية ملسااااار جنيفأما املسااااتوى الثاهي فهو مرتبط اسااااتناريوهات االنتصااااار العسااااكري وتغيتب األجندة ال

سيألده    حدي  عع  صالح  مسو ال جدهن لس ه ن  ،لق "املنتحر" برجامجس عم ذلك فوو سي ون املألنر ه و محل التألينر 

 لذا ف ن ال ملية برمص ا ست ون ش لية هال قيمة لواا

أي إعداد ب ومراعاتها أ ناء القيامبمجموعة من القضاااااااااااايا يجب مناقشاااااااااااتها ومسااااااااااااراتها كما تتأ ر عملية التغيير األمني 

 لخطة تغيير أمني وهي:

 قليميةاباملنظومة ايمنية ال املية هاد ارتااة القطاي ايمسو عم سورعة 

 نّفذ  مع خالل مؤسسات الدهلة  ه مع خارجوااال ابر  للسورعة  امليل فيات الطا فية همفاري وا
ف
  اخل سورعة هامل

  تفاااا ل ايجوز  ايمنية مع حي  ايساااااا  هالسااااياق الزمسو هالتحوالت اليو ،ر ت  االجطالق مع توصااااي   قيق ملسااااار

 عل  ا فيما يتحل ا ياكلوا همواموا هالقواجنن الناظمة ل ملواا

  ر القون ادقليمية هالدهلية عيا ايجوز  ايمنية هكذلك امليل فيات الطا فيةا   

   عم عمليات التألينر هذلك بح م ما ستفروه معتجن، ترسيخ ا حاصحة الطا فية هال رقية هاي  ية )
 
  ه عرفا

 
 قاجوجا

  فاشة عم  ساسات ال ملية هلتجن، ت رار تجرةة  هل الجوار  لانان هال راق(ا 

  مواكاة تطورات الحاااااراي همناقفاااااة مل  التألنر ايمسو بما يتساااااق مع السااااا نارعو ات املطرهحة هةما ال يتجاهو املاا ت

 ية  عا   الوي لةاايساسية الثابتة ل مل

 حالة التفظ  ا حلية هكيفية املواوجة بنن الدهر ايمسو للمركز هلأل،راعا 
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 ملؤسااااااااسااااااااات اليو تفاااااااا لرالتألنرات اليو ،ر ت عيا مؤسااااااااسااااااااات الدهلة مع حي  الوياكل هاملوام هآلية ال مل، هماألم ا 

 خالل الحرايا

 األنر ايمسوالت صيل الدقيق للمحطمحات هاملفا يم ذات الحلة بايمع هالت 

   امناقفة التألينر ايمسو يمع سياق شامل بحي  تتسق مع ادصالح السياس و ها جتمعم هالقرائ 

   جال تقييم التجار  ايمنية الناجحة عم مه القا مة عم الجألرافية السااورعة  اض  شاامل للتجار  ايمنية ا حليةاساات ر

 حفظ ايمع ا حيما

 وطبيعتها احملتملة األمين يف سوريةاثنياً: حتدايت عملية التغيري 
ت اع التحديات اليو ستفرض جفسوا عيا مستوعات ادصالح ايمسو مع هاقع "الدهلة الفاشلة" بالدرجة ايه ا هاليو تت زو 

عوامل تد ور ا مع استمرار عاملنن ا ننن، ايهل ال،ط  املستمر لوذه ايجوز  مع قال النظام الحاكم ه جاار ا عيا 

، هالفألور الواضع ي م هظا   الدهلة املوا 
 
مة مع السياسة ايمنية هال س رعة اليو تسطر ا الفا ات املذكور  آجفا

ا جتم ية بح م  هلوعة الاف د السياس و هال س ر  لدن جل اي،راع الفاعلة اليو لم تقم ب ية  جرا ات ترامم عدم ت زعز 

 ر ا لحالع النظام الحاكم حيى عم  نسس ايمور امل اشيةامناخات االجقسام االجتمامم هتس س ال،دمات هتجين

 ما الثان  فينطلق مع تح م فاات  ي ية هاجتماعية هاقتحا ية موالية للنظام عيا مراكز القرار عم مؤسسات الدهلة، 

 لهتبن  ا لسياسة ادم ان عم  لألا  هسحق الطرع اجخر هعدم شمولس بإلدمات الدهلة، ايمر الذ  يدفع مويوعي
 
واق ية ا

 لع تستقيم م وا السياسات ايحا ية، ف مليتا
ٌ
 مت املة

ٌ
وكمة هالح الدهلة بنا   ،رهحات  ن منظومة ادصالح منظومة

 الديمقرا،ية 
ف
ال ت

ّ
  نمث

 
  شر،ا

 
 .الوا فة الح ومية لرقابةل ه خراعوا ايمنية القطاعات ت  يل دعا    ساسيا

 همما ال شك فيس هجو  جملة مع التحديات ال
 
 مر قا

 
يو التزال تفرض جفسوا عيا مدار سنوات "الحراي"، هست ون عامال

يية  جرا ات هعمليات  صالحية، ايمر الذ  يتطل، هحد  عم املوق  الو،سو ال ام تجاه االستراتيجية ايمنية الو،نية 

 الجديد ، همع  ذه التحديات جذكر ما ييم:

 لسابقة،ا االستادا ية ايجظمة عل  ا تقوم كاجر اليو السا د  ةهاملؤّسسي االجتماعية التحالفات بنا   عا   -1

  كعر ا االجتقالية ةاملرحل عم ايمسوّ  مستقّر  تج ل عملية بنا  القطاي جديد  بتحالفات هاستادالوا
 
 هتماس ا

 
 اتساقا

ن ه ن تستند مرج ية ال ملية الانا ية عيا عاملن الحزةية،  ه اي  ية  ه الطا فية هعتطل،  ذا تنحية كل ايسس

  ساسينن: الو،نية هاملونية هاف ل عابر للفحا لية هالحزةيةا 

،  ذ تدلل امل طيات عيا تزايد تفظ  املركزعة هتآكلوا الفديد، ه ذا ما ب جواعوا مة مع مفووم "الالمركزعة" املوا  -2

 تطلاات التم نن ا حيم هالررهرات الو،نية ال برنايتطل، القدر  عيا  ندسة ال ملية ادصالحية هفق م

املثالية( فطاي ة امللفات ايمنية اليو ت تن  املفود السور  عيا املستون ا حيم  –مراعا   نا ية  الواق ية   -3

،رهحات مألرقة عم ت ا،  ا النظر  حول الرؤعة املثيا للقطاي ايمسو املستقايم التحد  لوا ب  يم ع هادقليمو ال

 ل جد ما ر اتحطدم بال ديد مع ال راقيل عم بمراحسيج لوا مما 
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ص وةة ياس التجاهوات ايمنية ب ل تجلياا ا ه ن ا  ا هذلك عا د  جموعة  ساا ، يت لق ن روا بمحاهالت  -4

 ا  الفوض ى ه  ارا ا ل،دمة   دافوا السياسيةلشا ات النظام املتم نة عيا مستون اي هات هال،بر  هاجليات 

 صيغ الراساااللتفاع عيا  عم

ة   ا  يافألمع الو،سو، ل عاميو صياجة  د  شيا  السلطات الو،نية هال سيما القرا ية هال س رعة اليو ت  -5

مؤسسات سياسية ه  ارعة قوعة تمتلك  را   حقيقة للتألينر، مدعومة  تف يلالقدر  عيا ص وةة امتالك 

، قا ر  عيا تحسنن هسا ل الرقابة هاملس
 
ا لة القاجوجية ها جتم ية، هةنا  قطاي  مسو م سجم ي تمد عيا ش ايا

  ا توافق مجتمعم حول م وجات النظام االجتمامم هماا ت االقتحا  ال ا لا مقارةة شنر متحزةة تستند 

  ه  صالحيةعة ب ية صيغ تطوعر يقالوا ه لع و النظام هموالفترار  ،اي ة هشاية الرؤن ايمنية للفاعلنن ا حلينن،  -6

 ي هات ح مس،
 
 جا يك عع اعتاار امل ارية برمص ا  ر ابينن ه  داف ين عم ذلك تقوعرا

 
ايمنية،  مطلوةة لألجوز  ا

ز  هعزل هتف يك ايجوب نما ال تتاسى م ظم ف اليات امل ارية عيا اختالع عقا د ا  ال جظرعة ال س  ال يم 

رة الوم فكي ة التامة مع النظام الحاكم هكل   هاتس ت ريس القطمع   عا   الانا  مع جديداملنروعع ف  ا  م 

 للتألينر السياس وا

 مع  -7
 
 عا   امتالك القرار الو،سو، هتجفي  منانع االستقطا  السياس و ادقليمو هالده م الذ  يت زو ،ر ا

ايمنية  التعيا بنا  صيغ  منية ترامم املود ات ايمنية ا حلية  هن ت ارض مع امل ا ال مل استمرار "ايومة"، ه 

 ادقليمية هالدهليةا

 مقومية، خاصة مع توافر  ساا  تم ين ا م   ي ية تنام  املفاريع ال ابر  للو،نية سوا  املرتاطة ن قيد   -8
 
 حليا

ع مواجوة  ذه املفاريه هامتالكوا القدر  عيا الت رض الدا م لسنر عمليات ادصالح، ايمر الذ  يتطل،  براو 

   ااك هلوعة ه،نية متفق عل

ستوعات جرا  التساري عم االجتقال عم معع باقم  هل الرةيع ال را   هخحوصيص ا الثور  عم سورعة،اي ة تحوالت  -9

 لحر   هلية مااشر  عيا ايرض عد  ن ا  مجتم ية هعقدية هقوميةيالحراي هشمولس 
 
، كما  جس بات مرشحا

 هما رافقس مع جتا و كاختطاع الدهلة لحالع ا آخر تألنر ،اي ة الحراي القا م هتحولس مع ش ل   ن السورعة،  ذ 

جملة عقاات هتحديات،  ا عملية التحول جحو  عا   الانا  عملية ي تريج ل مع  حلفا  النظام هميل فياتس

 عم  تمام  ذا التحولا س ف هةالتا م 
 
 يامنا

 
 ف ل التوافق الف بو هالرؤن السياسية املوحد  لوذه ال ملية  سا

رو  بنن  عا   الوي لة هادرا   السياسية عم التألينر هاالجتقال السياس و املؤسس لقيم ال دالة االرتااة ال  -10

 اهالديمقرا،ية هاملفاركة ا جتم ية الف الة عم بنا  الدهلة ها جتمع

ايمنية، فال يم ع فرض ايمع هاالستقرار هال مل عيا  صالح املؤسسات عم ب اة تتسم هالسيولة فوض ى السالح   -11

 عم ظل اجتفار السالحب
 
 اهاستإلدامس عم فرض املفاريع السياسية الفوض ى، خحوصا

ان يار االقتحا  السور ، ه و ال ا ق الحقيق   مام عملية  صالح    جواو  ه مؤسسة عم الدهلة، هالحجم  -12

اليو حلر  ةال ارث  للدمار الذ  حّل بالا ية التحتية عم م ظم املنا،ق السورعة  يافة   ا ال ار ة ادنساجي

 با جتمع السور ا
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ورعة الحراي السياس و عم س تعم ا جتمع السور  جتيجة لتحوال حا  ،ا ف  يديولوجم ه  قوم  ه ححول اجقسام  -13

 اهما  فروتس سياسات   ار  ايومة مع قال الفاعلنن ادقليمنن هالدهلينن

ستفروه مع  همايمينن هالدهلينن كافة، عم املفاهيات السياسية هلدن الفاعلنن ادقلشيا  ال دالة االجتقالية  -14

 اسلوكيات   رعة هاجتقامية، سنزيد مع نس، التوتر هاالجفجار ا جتمعما هةالتا م ي طل عملية  عا   الوي لة

 ايمنيةا ايجوز   ي لة  عا   عملية مقاهمة عيا ه  ر ا االجتماعية هال القات الاسى عم االجتقام  قافة شيوي  -15

 ايمسوا ادصالح خطس عيا ه  ر ا ا حيم  ه ال،ارجم امل ف  ذات القا مة ل فياهعةامل الحالة  -16

، ايمسو حهلإلصال  االجتقالية للمرحلة املؤسسة السياسية ال مليات عم ايمنية هايجوز  املسمحة القون  تدخل -17

 هلدي ا القدر  عيا خرق املنظومة القاجوجيةا

 ايمنيةا ايجوز   ي لة  عا   عملية تتطلب ا اليو التقنية لم،برات االفتقا   -18

 ايمنيةا ايجوز  عيا ها حتمل الحا م ه  ر ا الطا فية املس لة ت جج -19

 اايمنية ايجوز   ي لة  عا   خطس عيا ه  ره ال ن  اقتحا  -20

 عا   التف يللحل ه ال س  ها لدعوات املويوعيةلرشم مع املبررات هفيما يت لق بطاي ة عملية التألينر ا حتملة، هعيا ا

الررهر  ايمنية ه  ميص ا عم سياق    عملية اجتقالية  السيما عم جألرافية كسورعة هكون ا  حد عناصر م ا لة  ال  ن 

 قليمية ه هلية حساسة( تفرض س نارعو ات  خرن تتمثل عم  عا   الوي لة  ه التألينر املدرهس املنراس هالا يد عع 

ايمع مع   م هظا   الدهلة لتحقيق االستقرار االجتمامم هتححنن الاال  مع    اختراق مجاالت التنافس السياس و، ف

ك  د الحراي حي  ا جتمع من  هن توفر ايمع هخاصة عم مراحل ما نه   و  ساس التنمية مسو ي د  ال سيو االجتمامم، ه 

، هعم املقابل ف ن شيا  الحراعاتلانا  املرافقة الجص ا  عمار هاعمليات  عا   اد هعم   نا  مفتر ه 
 
 كانرا

 
 يف ل تحديا

مَّ شيا 
َ
 اسياس والقتحا   ه االجتمامم ه اال  ستقراراال  التنمية ي تو عنس توق  ال مليات التطوعرعة همع  

  ن
 
 هعدم  عا   بنا  بديل ه،سو   ذا

 
ة  باف ية متماس ة ههظا   متحلة بطايتف يك ايجوز  ايمنية ه ن ا  عملوا ن ا يا

ر  تنامر ف  ا املفاريع ال اباليو رحلة القا مة مع سورعة الجديد  هخاصة عم امل مستا د و ،رح الف ل ايمسو،  جما 

ز  ايمنية ن جظرعة تف يك ايجوف هةالتا م لمحده  السورعة هكا ت سلوكياا م الال حرارعة تتجذر عم الاف ية السورعة، 

 مهمع  نا تاده الحاجة  ال كامل  ا ان يار الدهلة السورعة نفالحالية ي تبر مع ايمور اليو تؤ    
 
ع  نا ية ايكعر اتساقا

ار   جوز  جعم املرحلة القا مة لتف  للمؤسسات ايمنيةوي لة ال  ا يرهر   عا    رفض السلوك هاملن ج / الررهر  ايمنية( 

 الو،ع هاملوا،عاايمع املوجو   عم الدهل املتقدمة هاملا ية عيا  سس صحيحة ل،دمة 

هذلك  ،ب جس  جرا  التحوع، الالوم للوياكل اد ارعة هالفنية هاالقتحا ية هاملالية ملنظومة ما "عا   الوي لة"  رع محطمع ي

ة ما انا  ملؤسسال عا    من ا  والودع ايساس و ه  اعيا النحو الذ  يم ن ا مع الاقا  هاالستمرار هتحقيق عا د مناس،

 مليةا ها ذا السياق ت سو علية هفا د   عظم تتوافق مع اي داع الجديد  همتطلاات املرحلة القا مةا دع  كساا ا فاع

 عا   بنائ ا بما يتوافق مع محمحة الف ، عم حمايتس مع ايخطار ا حتملة اليو ا د  استقرار   عا    ي لة ايجوز  ايمنية

  ن تفمل عملية  عا   الوي لة عيا ما ييم:ا جتمع هتحمو عملياتس الحركية الو،نيةا ال بد  ذن 
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  لألا   ه  مو هحدات هاستحدات  خرن هما يتا س مع يرهرات ، للمؤسسة ايمنيةكل التنظيمية االوي  عا   بنا ، 

 تحديد اي داع ال امة هالنتا و الدقيقة اليو تسعا املؤسسة   ا تحقيقوا عيا املدن الا يداه 

  ماملؤسسة ايمنية  عم  هياي هعمليات تحديد ايجظمة هالقواعد املؤ ر 
 
ع ، هةحي  ي ون تجديد ا  ه تحديث ا متوافقا

عبر مجموعة قواجنن ملزمة همتسقة مع ال مل القرائ   هالرقابةال مل هيوح آليات باديافة   ا  ، م اجات التطايق

 هال د ما

 لسيادةامثالن صل، هجو  الدهلة  هلوما ر  سنن يف ايمع الو،سو ي   هلة مبرراتس النظرعة هال ملية مع مفوومنن يستمد 

ت سو تمتع الدهلة باختحا  شامل عيا  قليموا نف ل مستقل عع    سلطة  خرن، ما لم يقيد  ذا االختحا  بقواعد ه 

 لوذه السيا   بوصفس ف ر  تستند   ا حق الدهلة الفرمم عم الدفاي عع كيانهيف  ا هلية
 
ا   د نفاة ايمع الو،سو ان  اسا

فا يم هألم مع امل املصالح األساسية والحيوية للدولة :ه اج  ما اهحماية  من ا مع خالل اتإلاذ ادجرا ات ال فيلة بذلك

وي ن  مع الدهلة  و مجم ال ا مة، اليو ا دع عم جو ر ا   ا يرهر  تفريل محالع الدهلة عيا    اعتاارات  خرن، لذا ف

عم صل، ال قيد  السياسية للدهلة،  و،سو عم ن ض الحاالت   ا  اجس يندموهقد يتحول ايمع ال امحالحوا الحيوعة

 ، ل ف فين  س عم سلوكوا هممارساا ا
َّ
 ههسيلة عم آن هاحد، هال سيما  ذا تا 

 
لتآمرعة ر السلطة مفر ات النظرعة اف ل  دفا

 تقوم عليس ما يدما بالدهلة  ه  اجس الص ديد  ه ال ده كجز  مع استراتيجيص ا الداخلية هال،ارجية لي ون ذلك  س
 
اسا

الفك هعدم الثقة عم جوايا اجخرعع هال ن  الذ   : برو اعد  عم  ش ال الدهلة الاول سية  ذه  عظور توجسا ه الاول سية

 عم سلوكوا امل
 
برر لوا عم  ،ار متطلاات ايمع الو،سو ال ثنر مع اي داع  برو ا ، مما يف وجس للداخل  ه ال،ارجيظور جليا

، ععهتبرير التوسع عيا حسا  اجخر  تالق ايومات دن ا  ايجظار عع املفاكل املست حية  ه ال يو  الذاتية للنظام،اخ

 ما الودع ايخطر هالألال، عم ،اي ة  ذه ايجظمة  و  اهكذلك تبرير الدخول عم سااق التسمع همحاهلة عس ر  ا جتمع

 اظم الفموليةلتبرير ظوور النف  السلطة ةر  الحرعات بال ن ، همحاهلة ش،حنمحا 

 ةيف سوري عقبات تطبيق وتنفيذ عملية التغيري األمين: اثلثاً 
عيا الرشم مع  ن عملية  عا   الوي لة عملية سياسية بالدرجة ايه ا،  ال  ن  ناك ن ض املالحظات التقنية هاالجتماعية 

 اليو ستف ل عقاة حقيقة لتطايق  جند  هةرامو عملية التألينر ايمسوا 

   صعوبة تنفيذ استحقاقات التغيري األمين
را ات بالألة الح وةة فهو م وجة مع مجموعة متسلسلة مع ال،طوات تاد  ت د ادجرا ات التقنية عم تلك ال مليات  ج 

بالانا  التفريعم للقواجنن الناظمة ل مل ايجوز  ايمنية  كما ذكرجا باملاح  السابق(، همع  م  حدات مؤسسات رقابية 

ارعة هتقسيم لدهر عيا  ي لص ا اد تتيح للسلطات املدجية مراقاة عمل همنزاجيات  ذه ايجوز ، فيما ييم تلك املرحلة ي ت  ا

، هقد يتم االست اجة 
 
 لالحتياجات ايمنية للاال  هتدرع، ياا،وا ه فرا  ا هفق البرامو املتفق عل  ا عامليا

 
اختحاصاا ا تا ا

 عم  ذه املرحلة بإلبرات  هلية  ه  قليميةا

 ي لة لألجوز  ايمنية، ججد  ن اد،ار ال ام  همع مطال ة تجار  الدهل اليو مرت بمرحلة تحول  يمقرا،  هعملية  عا  

 ما خال ن ض الفرهقات البسيطة ال ا د  ل،حوصية كل بلد ه جوزتس هاحتياجاتس 
 
ل ملية  عا   الوي لة ي ا  ي ون متطابقا
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ذي لولكن املشكلة واالختالف الحقيقي يكمن في طريقة وصول كل بلد إلى مرحلة التحول الديمقراطي، األمر اايمنية، 

  ذا كان  ذا  سيترتب عليه تحديد شكل عملية إعادة الهيكلة ومدى صعو تها واألطراف القائمة عليها،
 
هخحوصا

التحول الديمقرا،  جا  بنتيجة صراي  مو  ،وعل ايمد كما  و الحال عم سورعة، فالحراي الدمو  الذ   خذ ،انع 

 بنن م
 
  وعاتيا

 
 هشرخا

 
 وجات الف ، السور ، سيفرض  ن ت ون ال قاة ال برن عم هجس الحر  اي لية، ه حدت اجقساما

 العدالة االنتقالية وعمليةالتحول الديمقرا،  عم الاال  بما يترمنس مع عملية  عا    ي لة لألجوز  ايمنية ألم "

حع  مام ج"، تلك ال،طو  اليو سيحد  ش لوا الس نارعو الذ  سي تهو بس الحراي عم سورعة، ه نا  املصالحة الوطنية

 با عدالة املنتحر( هألم ه ن كاجر  قر    ا الف ل 
 
 فيطاق ما يسمى سياسيا

 
خيارعع:  ما  ن يإلرج  حد ،رعم الحراي منتحرا

االجتقام  منس   ا ال دالة،  ال  ن ا ست ون  سول بال ساة ل ملية  عا    ي لة ايجوز  ايمنية كون ال ملية ستقا  مع قال 

جندتس هتحوره لدهر تلك ايجوز ا  ما عم حال تمر ن اية الحراي هفق املطرهح مع تحورات  هلية الطرع املنتحر ههفق  

ت ون ف  ا قيا   املرحلة االجتقالية هالتحول الديمقرا،  مفتركة بنن ،رعم الحراي، ف ن عملية ال دالة االجتقالية لع تنجع 

 م جظام ايسد هيااة ج فس ه جوزتس ايمنيةاعيا الألال، عم محاساة مرت بو الجرا م عم سورعا هعيا ر سو

 ن ال ديد مع التجار  اليو استدعر ف  ا املحالحة الو،نية هاملفاركة عم   ار  عملية التحول الديمقرا،  ال فو  ه 

ت جيل محاكمة مرت بو جرا م الحر  لسنوات، ل سر قليلة، كما حدت عم تجار  م ظم  هل  مرع ا الالتي ية ه فرعقيا 

وفو، هل ع ايمر مإلتل  عم الحالة السورعة حي   ن  فالت رموو ادجرام عم جظام ايسد مع ا حاكمة  ه ت جيلوا هكوس

 مع الظلم  هالقرايا امل لقة ملاات اجالع مع 
 
 جدا

 
 كانرا

 
سيفسد بالررهر  عملية املحالحة الو،نية، كوجس سيترك  ر ا

لحراي مر   خرن عم    لحظة، ه نا تظور عقاة  خرن عم هجس عملية ضحايا النظام، هسيج ل الاال  عرية الجدالي ا

مع يد فحا ل امل ارية  صعو ة عملية نزع السالحالتحول الديمقرا،  ه ي لة ايجوز  ايمنية كجز  من ا، هألم 

 م
 
 لهاملل فيات شنر الح ومية الداعمة لنظام ايسد، ه عا    مجوا عم القوات الح ومية هالذ  ي تبر شر،ا

 
نجاح اد يا

 عيا ففل عملية 
 
 جدا

 
 هاضحا

 
عملييو التحول الديمقرا،  ه عا    ي لة ايجوز  ايمنية، هت تبر الحالة الليبية مثاال

التحول الديمقرا،  ه عا   بنا   جوز   منية جديد ، جتيجة لرفض الفحا ل الثورعة املسمحة  لقا  السالح هاالجدماج عم 

 ، عيا الرشم مع  ن س نارعو الحل عم ليبيا كان اجتحار ،رع عيا اجخرا (1 ةايجوز  ايمنية الح ومي

ة س ف ل عقاة جديد  عم هجس تلك ال ملي نظام األسد في عملية التحول الديمقراطي مشاركة ضباط أو مسيوليكما  ن 

اوعلية، ما حدت عم الحالة البر هةإلاصة شقوا املت لق ب عا    ي لة ايجوز  ايمنية، هسيطيل مع  مد ا  هعزعد ص وةص ا ك

 مع 
 
 عم مرحلة ما ن د الحراي واهشغال األحزاب واملجتمع املدهيالناتو عع الحراي،  انقسام الشارع السوريخحوصا

ن ملية م الجة آ اره هعيا ر سوا  عا   ادعمار، هاليو ست ون عيا ر س  هلوعاا م، مما قد يؤ     ا فقد الدعم الف بو 

عملية  عا    ي لة ايجوز  ايمنية، بل  ن مفاركة  عرا  النظام السابق عم عملية التحول الديمقرا،  هالتوافق حول 

قد يو   بال ملية كاملة، هعؤ     ا  عا    جتاج الدي تاتورعة نف ل مإلتل ، ه و ما حدت عم محر جتيجة سيطر  الج ش 

 ةاعيا عملية التحول الديمقرا،  همفاركة "الفلول" عم ال ملي

مما يزعد مع خطور  س نارعو اد ار  املفتركة بنن امل ارية هالنظام ل ملية التحول الديمقرا،  هعج لوا عم صالع النظام، 

هخاصة فيما يت لق ن ملية  عا    ي لة ايجوز  ايمنية،  ن امل ارية السورعة عم تحور ا  ن لم ي ع الوحيد فوو ايكعر 

                                                                    
 ا2012،  يلول/ سبتمبر 317، تحول قطاي ايمع عم يو  الصحو  ال رةية، م ود السالم ايمرع  ، تقرعر خا  رقم دونالد جيه بالنتياجظر:  1
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 ه قحد  نا 
 
 الديمقراطي"، لم تحسب حساب "خطة التحول ت امال

ً
لهذا الستناريو، وإنما بنت خطتها و رنامجها إلعادة  ا

 ال ملية برمص اهيكلة األجهزة األمنية على أساس أنها الطرف املنتصر
 
   ا (2 ، هالذ  سيقو  منفر ا

 
، ه ذا قد ي ون عا دا

ل س رعة هالسياسة تميل لحالع امل ارية، حي  كاجر املواوعع ا 2013توقير  صدار ال،طة هالذ  كان عم آ / شسطس 

 بل ه قر    ا 
 
هلم ي ع التدخل الرهس و عيا ايرض عم سورعا قد حدت ن د، ايمر الذ  ج ل مع ال،طة متفا لة جدا

 الحالة املثالية من ا   ا الواق يةا

هعم ظل س نارعو اد ار  املفتركة بنن النظام هامل ارية ل ملية التحول الديمقرا،  ه ي لة ايجوز  ايمنية، هما سي تو 

 عع اجخر حول ايجوز  ايمنية ه هر ا الوظيف ، تظور 
 
عنس مع خالفات بنن الطرفنن كون تحور كل من ما مإلتل  تماما

 مع حي   عدا  برامو الحاجة   ا هجو   اعمنن  قليمينن ه هلي
 
 هخطواا ا التقنية خحوصا

 
نن ل ملية  عا   الوي لة عموما

التدرع، ه رسال مدرةنن، هقد ت ون ال ملية بحاجة لقيا    هلية عم بدايص ا جتيجة عجز النإل، ا حلية السورعة عع 

لي أو اإلقليمي الذي سيدعم أو فمن هو الطرف الدو قيا ا ا، ه نا ستظور  ال قاة ايكبر  مام عملية  عا   الوي لة 

عم ظل اجقسام املواق  ادقليمية هالدهلية بنن  اعم للم ارية ه اعم للنظام هعيا  ذا  سيقود عملية إعادة الهيكلة

ايساس ف ن ل ل ،رع هجوة جظر خاصة عم عملية  عا   الوي لة، هعم ظل الوجو  ال س ر  الرهس و عيا ايرض ياده  ن 

الدهر ايكبر عم عملية  عا    ي لة ايجوز  ايمنية السورعة، حيى لو شاركر  ،راع  خرن  قليمية  رهسيا ست ون صاحاة

 عيا  م اجيات ججاح  عا    ي لة ايجوز  ايمنية نف ل  يمقرا،  هسيج ل 
 
 ه  هلية، ايمر الذ   ن حدت س ف ل خطرا

عا   الوي لة عم  هل ما ن د الحراي هاليو سيطر عل  ا ،رع ال ملية منحاو  باتجاه النظام، ه ذا ما تثبتس  راسة تجار   

 ه م هحيد مما   ن   ا ففل ال ملية كما حدت عم تجرةة سنراليون، هاليو سيطرت  ف  ا الواليات املتحد  ايمرع ية عيا 

 عملية  عا   الوي لة ا

هم وجاا ا هآليات  مليات  ذه ال ية يتضع مع خالل ما تم است رايس مع جقاة تت لق بما DRRهفيما يت لق ن مليات 

ا  ؛ ب ن ا عملية تقنية هاضحة امل الم، هل ن ا عم املقام ايهل تحتاج   ا خبر  اليو تم التطرق لوا عم الفحل ايهل( تطايقوا

همؤسسات  جنبية لتنفيذ ا عيا ايقل عم مراحلوا ايه ا رعثما يتم تدرع، ،واقم ه،نية ت ون قا ر  عيا االيطالي 

عدم القدر  الو،نية عا ق بال ساة لل ملية كون املؤسسات الدهلية موما بلألر خبرا ا التقنية تاقى  قل  ال ملية، ه ن كانب

قدر  عيا فوم خحوصية ه،اي ة الحراي مع الجوات الو،نية، هةالتا م سيؤ   شيا  ال فا ات الو،نية   ا  ،الة  مد 

ه،اي تس ه هافع الفواعل ايساسية املنإلر،ة فيس، ألم  ه ا خطوات ال ملية، هعم ع اعتاار فوم خحوصية الحراي 

 لدهافع االجإلراة 
 
ت يي  التقنيات الدهلية لنزي السالح ه عا    مو املقاتلنن السابقنن عبر تقسيموم   ا فاات تا ا

ديولوجم، ا املا   هاديمن عد ، بالحراي، فف  حالة مثل سورعا تت د  الدهافع الجإلراة املقاتلنن عم الحراي بنن  هافع 

 بحي  يم ع تح يفوم عم الفاات التالية:

 على مستوى النظام: -1

 :الاحي  يم ع تطايق برامو  قوات حكومية DDR عيا تلك ا جموعات ن د تنفيذ عملية ال دالة االجتقالية همحاساة

ل مساعدات ما ية يسول سح، سالحوا هتسرعحوا مقابس هتجاهوات حقوق ادنسان، كوج مرت بو جرا م الحر 

                                                                    
 ا141سورعا، الفحل التاسع:  عا    ي لة ايجوز  ايمنية عم سورعا،  :اجظر: خطة التحول الديمقرا،  عم  2
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سمحة تساعد عيا  مجوم عم الحيا  املدجية، باديافة   ا توافر السجالت الح ومية اليو تحص و عد  م ه جواي اي 

 اليو يمتل ون ا، ايمر الذ  يسول عملية جمع سالحوما

  :ا هتسليحوا  تت ون مع املل فيات الفي ية السورعة اليو  شرفر  يران هحز  هللا عيا  نفائ ملتشيات طائفية

 ن ا تمثل جز  هتموعلوا، هألم ت د ايخطر مع حي  
 
مع استراتيجية  يران ل،لق  هلة يمع الدهلة السورعة تحفظ  ا

 كاجر مآالت الثور  السورعة عيا شرار ما حدت عم ال راق هلانان، حي  يح ،  ححا   عدا  هسالح 
 
محالحوا  يا

حّ    ،تلك املل فيات مع جاحية
 ، عملية سح، سالحوم ه عا    مجومهالجإلراة مقاتل  ا بمفرهي ،ا ف   قليمو يف

با جتمع، ايمر الذ  قد يحتاج   ا استإلدام القو  دي اع تلك املل فيات كمرحلة  ه ا  م  جاار ا عيا  لقا  

عم النظام وعة، املسيحية( اليو  السالح، كما تندرج يمع  ذه الفاة املل فيات الطا فية شنر الفي ية  ال لوعة، الدر 

تف يلوا لحماية منا،ق اجتفار تلك الطوا  ، هألم مل فيات تمارس عمليات الن ، كمور  ر  س و للتموعل، لذلك 

، هل ع تاقى املرحلة االجتقالية ألم  DDRف ن تسرعح  فرا  ا مقابل الدعم املا   الذ  تقدمس برامو الا
 
سي ون سوال

مع حي  تقديم يماجات لوا ن دم هقوي  عمال اجتقامية بحقوا  ،املل فيات دلقا  سالحواالفيحل عم قابلية تلك 

هةحق الطوا   اليو تمثلوا، هاليو اختارت الوقوع   ا جاج، النظام، ه و ايمر الذ  قد يؤ    ذا لم يتحقق   ا 

 تمسك تلك املل فيات نسالحوا هاجدالي صراعات ،ا فية ا

 على مستوى املعارضة: -2

 ن نمع مجموعات مع ال س رعنن امل فقنن عع ج ش النظام، ه فرا  مدجي ةهامل وج ائل وطنية )الجتش الحر(:فص

 د  ذه الفاة ألم ايكعر قابلية هاست دا ه ر ابس ايطر م عن  النظام 
ف
   ا حمل السالح، هت

 
ليات للتجاه  مع عم ا

 بتحقق
 
  داع الثور  اليو حملوا السالح مع  جلوا، هتحقيق  جزي السالح ه عا   الدمو، هل ع سي ون  ذا ايمر ر نا

 ال دالة االجتقالية همحاساة مرت بو جرا م الحر  مع جوة النظاما

  :فهو ه ن كاجر تقاتل بجاج، امل ارية   ا  ن ا ال تتاسى   دافوا هال علموا، ه جما تمتلك مفرهعوا الفصائل السلفية

 ا بحاجة   ا حذر هتدرج عم عملية سح، سالحوا ه عا    مو مقاتل  ا عم ال،ا  ال ابر لمحده  الو،نية، هةذلك ف ن

صفوع  ؤ لجنن يمعاملشنر س،ية لسح، سالح ن ض املقاتلنن  الحيا  املدجية، هذلك بنن تقديم برامو مساعدات

 ض ن تلك املل فيات ممع اجتقلوا مع الج ش الحر   ا تلك الفحا ل جتيجة ظرهع الحراي، هاستإلدام القو  بحق

 جنحة الرا ي الية يمع تلك الفحا ل هاليو ستتمسك نسالحوا همفرهعوا اديديولوجمااي 

 : قوات سورية الديمقراطية)قسد( مستوى على  -3

، هاليو باتر تسيطر عيا مساحات هاس ة عم شمال شرق عحب ا الر  س و PYD الااملل فيات ال ر ية هاليو تف ل 

   ه م اجية تطايق برامو سح، السالح ه عا اعيا شرار ال راق ةعم  ،ار س   ا لت وعع كاجتون كر   عم سورع ةسورع

 للطاي ة اديديولوجية لتلك املل فيات هاجإلرا،وا يمعص اة الدمو مع  ذه املل فيات بالطرق السلمية تاده 
 
 جظرا

ك املل فيات سح، سالح تلقد يتطل، صة تارعإلية، لذلك مفرهي قوم   قليمو يرن عم الفوض ى الدا ر  عم املنطقة فر 

 اتفاقات  منية مع  اعمنن  هلينن تفض و   ا  مجوم يمع صفوع الج ش مقابل م اس،   ارعة عم منا،قوما 
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ال تنححر  ومة تت د   يديولوجيات ه هافع اي،راع املنإلر،ة عم الحراي السور  عم وعا   ص وةة تحميم برامو جزي 

ه عا   الدمو فحس،، بل تتجاهو ا   ا ،اي ة الجوات ادقليمية الداعمة لتلك اي،راع ا حلية هاختالع  جندات السالح 

كل من ا، ه و ايمر الذ  سيؤ ر عيا  عم هتموعل الدهل ادقليمية، هةإلاصة ا جاهر  لسورعا ل ملية جزي السالح ه عا   

 مع الدهل ادقليمية،  ذا باديافة   ا  ن الدمو، مما سيؤ ر بالررهر  عيا فر  ججاح ال مل
 
ية، هاليو تتطل، ت اهجا

 خول  ،راع  هلية عيا خس ايومة السورعة هةوا ر تحولوا   ا  ومة  هلية بنن الواليات املتحد  هرهسيا اليو تتحال  كل 

 مع تحال  الوال 
 
 يات املتحد  هحمايص امن ا مع ،رع مع  ،راع النزاي ا حلية س سا م عم ت قيد ال ملية، خحوصا

 عم تنظيم املل فيات الداعمة للنظام عم تف يالت الج ش السور   الفيلق الرانع 
 
للمل فيات ال ر ية، هةد  رهسيا ف ليا

 هال،امس(ا

  لمجتمع املدين السورياملتعمد ل التغييب
سو ف ال وعة القم ية لحالع جواو  مسو ه،تنجز عملية التألينر ايمسو امل فو     دافوا املتوخا  من ا عم تجاهو السلط ل  

 ه  م الفاعلنن عم    سياسة تفاركية  م منظماتهشرمم، يتوج،  ن تتسم بالفمولية هالتفاركية ه ن ت ون تدرعجيةا 

 ال سيما عم منا،ق امل ارية يتألل، الطانع السلبو عيا مقارةاا ا منظمات ا جتمع املدن ا جتمع املدن  السور ،  ال  ن 

 :مل  التألينر ايمسو، باااا هات اليو تمتل وا عم لأل 

 الفتقا  ا اي هات هالقدرات اليو تؤ لوا لل ،  هر محور  عم 1 
 
( قناعة منظمات ا جتمع املدن  بمحده ية  هر ا جظرا

 ا ذا املل  ه  موا ال القة مع الس ان ا حلينن هتراؤل  هر ا عم ظل ال س ر 

ية ا جتمع الده م عم  حدات  صالح ب يو  حقيق  لألجوز  ايمنية، عم ظل الحاجة  ل  ا ( قناعة املنظمات ن دم جد2

   هامليل فيات ا حلية هالالجانناللتحد  مللفات ادر ا

(   راك منظمات ا جتمع املدن  للت قيدات اليو ت تن  املل  ايمسو، ه واجسوا مع تداعيات االجإلراة فيس سوا   فيما 3

 رعةارايقات مع قال الفحا ل ال س ت ريوا ملم  ا للدعم بذري ة عدم الحيا ية هاالستقاللية مع جوة،  يت لق بإلسارا

( سياق تف ل منظمات ا جتمع املدن  هرؤعص ا هت رعفوا لطاي ة  هر ا، الذ  يألل، عليس الا د ادنسان  ال،نر ، عم حنن 4

ا  السياسات   ن الجاج، الحقوقم 
 
 ما يزال ي يفا

، يتوج، ال مل عيا توعية املنظمات باي هار اليو يم ع  ن تمارسوا يمع مل  التألينر تلك هو حالة السلاية القا مةلتجاه 

ايمسو هامللفات ايخرن املطرهحة، هالت كيد عيا  ن ذلك جز  ر  س و مع  وعص ا هال يت ارض مع ماا ت الحيا ية 

 ، ومن أهم أدوار منظمات املجتمع هاالستقاللية
ً
د قيامها بالرص ،املدهي في هذا الصدد باإلضافة إلى ما ذكر سابقا

واملناصرة والتعبئة املجتمعية والتوعية الحقوقية واملساهمة في إعادة صياغة املفاهيم الحقوقية ذات الصلة باألمن 

مات املجتمع احة ملنظواملشاركة في صنع القرار. وتتيح حالة السيولة القائمة في الوضع السوري وهوامش التأ ير املت

املدهي )العالقات مع املانحين والدول، الحضور السياس ي، املشاريع والخدمات التي تقدمها( قيامها بدور محوري في 

القضايا الرئتسية املطروحة، وأن يكون لديها رؤية وموقف تجاهها، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع هياكل الحوكمة 

 ة والقوى العسكرية.الحلية و نا املعارضة السياسي
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 ال يم ع االستألنا  عنس بالت كيد، ل نس 
 
مع جوة  خرن، تف ل  عا   بنا  املؤسسات الح ومية عم  هل ما ن د الحراي  مرا

، هةإلاصة فيما يت لق ب عا    ي لة القطاي ايمسو، حي   ن الوياكل االجتماعية هالسياسية املستقر  عم 
 
ل س كافيا

طس متجوة خ اتيجية مقن ة للتنمية االقتحا ية؛هجو  استر ا الحر  تتطل،  مرعع آخرعع، ه ما: ا جتم ات اليو مزقص 

س الالومة للوصول   ا  جماي ايسجتمع املدن ، هالذ  يم نس توفنر ه نا تظور الحاجة لدهر ا  ،(3 مع القاعد    ا القمة

ر فف  ظل شيا  التنمية االقتحا ية ال يف  ان الجميعه عا   بنا  املؤسسات لدب  رهح االتفاق عيا السالم، اجتمامم ي

املوا،نون بايمان املا  ، ايمر الذ  قد يدف وم باتجاه ايحزا  املتطرفة هالوياكل النف ية  ه االستمرار باالجإلراة عم 

ياسية ت س نفطة الحر  هعج لوم عاوفنن عع املفاركة عم ال مل السياس و هةإلاصة الفاا ا لذا البد مع بنا  مؤسسا

ه منية تإلدم املوا،ننن هتساعد عيا  رسا  الففافية هالتألل، عيا الفسا ، هألم شرهة خلق املحداقية هالحفاظ عل  ا، 

ه و  هر تعجز عنس الح ومات منفر  ، فالبد مع ت امل  هر ا مع  هر منظمات ا جتمع املدن  هةإلاصة عم مجال التثقي  

عية ب  مية عملية  عا    ي لة القطاي ايمسو هةنا  مؤسسات  منية عيا  سس السلمو هنفر قيم الديمقرا،ية، هالتو 

 يمقرا،ية لحماية املوا،ننن، هتألينر الحور  الذ نية السابقة لتلك املؤسسات لدن املوا،ننن، هذلك ا دع خلق  جماي 

مدن    ا عم ظل شيا  مجتمعش بو حول عملية ادصالح السياس و هايمسو، هألم مواييع  ال يم ع للموا،ننن  ن يتقالو 

 ي مل نف ل جيد ا 

 يف سوريةامج العدالة االنتقالية "تغييب" بر 
برامجوا  هاحتمال ا م شتحقيق  دع ال دالة االجتقالية، التف يك عم ص إلي تواجس الحالة السورعة تحديات عديد  فيما

لا اة ا ن د الحراي  و الاح  عع  موجاات توفنر الحالع ا عا ات بنا  السالم، فالثابر عم متطلاات االستقرار عم بلدان م

االجتماعية املستقر ، هت د ال دالة  حد   م  هجس  ذه املوجاات، هعليس ال بد مع التذكنر هالتنبيس لررهر  التمسك ا ذه 

ريس االستادا   البرامو حيى ال تألده عملية االجتقال هالتألينر عملية ش لية تتجاهو متطلاات رفع الظلم االجتمامم هت يد ت

 عم السلطة مع جديدا  

 في هذا السياق توص ي الدراسة بمجموعة من القضايا الخاصة بترامج العدالة االنتقالية في سورية:

  مية تثبير تناهل مل  ال دالة االجتقالية ب ل   دافوا ك تلة هاحد  عم مااحثات السالم، فيما تقرر ح ومة االجتقال  -1

 مع خالل عملية 
 
حوار مجتمعم ه جماي ه،سو  هلوعات عمل منظومة ال دالة االجتقالية، هي دع  ذا ادجرا    ا الحقا

تحييد ال دالة االجتقالية عع     دع تفاهض و مع خالل  ريا   حد  ،راع التفاهض بتجاهو مل  ادصالح ايمسو 

  ه شنره خالل مااحثات السالم؛

 لية هتبيان   داع هخطس كل مرحلةاهيوح الجدهل الزمسو لبرجامو ال دالة االجتقا -2

تن  س مإلرجات الحل السياس و عيا عملية ال دالة االجتقالية لجوة ،رح االستحقاقات الدستورعة خالل املااحثات  -3

هاليو ستؤ ر مإلرجاا ا عيا ش ل همرمون عملية التألينر عم ب ية القواجنن هخاصة تلك املت لقة بادصالح املؤسس و 

ع حماية هذلك ا دينظم املرحلة االجتقالية هعحد  برامجوا همواموا، الكتفا  ب عالن  ستور  باايمسو، هعوص ى  نا 

 وكمة قطاي ايمع؛القواجنن هخاصة تلك املرتاطة بح عملية  صالح

                                                                    
3: Clark john 2005, UN-Civil society interaction: working together for peace, London: lynne rinner,pp:59. 
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توجس النإل، ا جتم ية هالقيا ات هالقون الو،نية   ا عزل عملية ال دالة االجتقالية عع التجاذبات السياسية  -4

ت الناشاة عم مرحلة االجتقال هاليو ت مل عيا توظي  عملية ادصالح ايمسو يمع  هلوعات املحالع هاالستقطابا

 السياسية الريقة هل س يمع  هلوعات الحل الو،سو املستدام؛

اي،راع  هكلكافة، قدر  ح ومة االجتقال عيا مفاركة مسؤهلية تف يل لجان الحقيقة هاملسا لة مع فاات ا جتمع  -5

 مع الحراي هضحايا االجص اكات هال،برا  الدهلينن ها حلينن؛املتررر  

يمسو، مع قطاي الل صالح مع  ملية ما تترمنس  ذه ال يجا  الحده  الدجيا الالومة د،الق عملية ال دالة االجتقالية ب -6

  عع هال ف خالل ت زعز  جرا ات بنا  الثقة املترمنة تطمنن جميع  صحا  املحمحة   ا   مية الحوار ا جتمعم

 الحقا ق، همحاهلة ،ل، ال ون مع منظمات  هلية شنر ح ومية لل ،  هر الوسيس عم عمليات بنا  الثقة؛

الدفع باتجاه احت ار ح ومة االجتقال لل ن  الفرمم، عبر تفا مات مع ا حليات مع ش جس توظي  ال مون ايمسو  -7

،ة تور املشنر ي  القون املسمحة شنر الفرعية ه ة توظف  ا باتجاه  عم  ذا الودع هعم ع ادشار   نا   ا   مي

 باجص اكات بدعم احت ار الح ومة لل ن  الفرمم، بما يرمع توفنر الا اات املناساة د،الق ال دالة االجتقالية؛

تشجيع الوياات الرقابية هالتمثيلية همنظمات ا جتمع املدن  هالقيا ات ا جتم ية عيا املفاركة عم هيع مقترحات  -8

 الرقابة عيا عمل املؤسسات ايمنية هفق  ،ر يحد  ا القاجون؛
 
  صالح املؤسسات ايمنية هالحقا

هع ال مل يت ارض مع ظر    مية حفاظ املؤسسة ايمنية عيا الحده  املناساة مع الففافية ادجرا ية هاملالية، هةما ال -9

 ايمسو هسرعتس؛

افية تقتحر عيا الفف را ات است ا   الثقة مع ا جتمع، هألم التوجيس املؤسسات ايمنية الجديد    ا القيام ب ج -10

هالحوار ا جتمعم هجدية ادصالح املؤسس و، بل املسا مة عم جوو  جبر الررر هخاصة عيا الح يد امل نو   ه املا   

عة للضحايا ز  عيا سبيل املثال: تحوعل مراكز التوقي  التان ة لوا   ا متاح  هتوجيس كت، اعتذار هت وعرات هلو رم

 ه سر م(؛

توجيس املؤسسات ايمنية الجديد    ا القيام ب جرا ات حفظ الذاكر  الو،نية مع خالل الت لم مع  خطا  املاض و  -11

 من ا؛القمعم هاالعتاار 

  مية هجو  قناعة تامة  ن عملية ادصالح ايمسو ي اهم  ن تاسى عيا ججاح عم تحقيق   داع ال دالة االجتقالية اليو  -12

اق عملية ادصالح املؤسس و، ه ن تحقيق   داع ال دالة االجتقالية يج،  ن ياسى عيا حده   جيا مع التوافقات تس

 اا جتم ية هايمع ا حيم، ه ن كل  ذه ادجرا ات يج،  ن تستوعم هقص ا

را  هقيا ات  ف   مية نفر  قافة مجتم ية تح   بنا  ا جتمع عيا املسا مة عم عمليات التو يق الفر   الجص اكات -13

المجان ال املة عيا  صالح  ه  عا   ت س س قطاي ه  ،املؤسسات ايمنية، بما يدعم عمليات لجان الحقيقة هاملسا لة

 اايمع

   هتميش األدوات الالعسكرية يف مواجهة اإلرهاب
 ي  عملية 

 
  ساسيا

 
 هاعتااره مدخال

 
رشم تنام  مود ات ادر ا  هت د  مستوعات خطورتس عيا املفود السور  عموما

سياسية تاح  عع مداخل حل ايومة،  ال  ن خحوصية الا ية السورعة ه،اي ة تطور مستوعات الحراي اليو تفود ا 
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التراكمات املت لقة بم سوا   املتحلة بالحراي همفرواتس  كافة،  سااا اي جألرافيتس، يج ل  ذه الظا ر  بحاجة   ا   راك 

، التارعإلية
 
 ه منيا

 
 عس رعا

 
، هل ل الت امل مع ادر ا  كظا ر  صلاة تتمثل عم تنظيم عس ر   ه خاليا جا مة يتطل، حسما

ة جتماعية هاالقتحا ي ال  ن استراتيجية امل افحة هاملواجوة تفرض يرهر  تواو  اي هات ال س رعة هالف رعة هاال 

هادعالمية، هذلك بح م تنوي الدهافع هال وامل املفرية للتطرع هالأللو بمإلتل   ش الس  سوا  الديسو  م اييديولوجم  م 

ب اة الحراي املتألنر  بظرهفوا هاليو تساعد عم الت وم عم مسارات السياسة هالف ر هتسا م عم القوم (، ال سيما عم ظل 

نظم هشنر جحو اجص اج ال ن  امل  ذ تدفع   ذا ب اة  ،املفرية الجفراج القرية ا جتم ية املويوعية داخلعع املاالبت ا  

املنظم هاجتفار الجرعمة ب ل مستوعاا ا، هتسوم عم جمو التفد  خاصة  ذا عزوت ،اي ة الحراي املظلوميات ا جتم ية 

 يت ئ عل  ا لتبرير  جندات سلطوعة، 
 
التي تنتهج افة، كا فالشرط الالزم للبدء في مكافحة  األجسام لذاليو ست ون مدخال

العنف واإلرهاب كوسيلة  لبسط السيطرة والنفوذ هو بدء املمارسة السياسية وفق قواعد حتمية التغيير وضرورة 

 انتقال السلطة وفق متطلبات املجتمع الثائر والذي هو أس الصراع.

 اا  ال تتسق فحس، مع ب اة الحراي تلك، همن ا جذكر:همما يسا م عم ظوور ادر ا  هتناميس  س

   الفاعلةاملؤسسات االجتماعية هاملدجية هالدي ية  عدم هجو  
 
 مع محا ر ا كون ا محدرا

 
التجا ات ساسيا

 اهامل لومات هامل تقدات

  ه و ما ا االجتمامم الذ  تحده م طيات ه  هات عنفية مع كل الجوات  تنام  عوامل الففل عم حماية ال ش

 امع فر  اجتفار  قافة ال ن  هي زو السلبو هاالجحرافات السلوكية هالف رعة  اي ا  نس،يسا م عم وعا   

 عم سياق م الجة املظا ر ادر ابية يرهر    راك   مية  هر التفاعالت هالف اليات املدجية عم  فع العجلة  
 
هعليس ياده لزاما

 جحو م ا الت التم نن
 
ع م هتحدير جماعة مرج ية قوعة قا ر  عيا القيا   هتحديد  جواي   ،هالت  نر االجتماعية قدما

 يطور الا اة اليو لو ص ا ماكينات اال عا  
 
 صحيا

 
السلوكا لذا ف ن عو   السياسة هتنام  الدهر االجتمامم سيولدان مناخا

عم  عالم اليو سي ون لوا  هر  ام ل اد ا هعج، التنوعس  نا لررهر  االتساق مع هساكافة مجماعات ادر ابيةلهالتسوعق 

 الجام ة هتحطيم ايف ار الودامةاياس االجفالت الاحر  هالحّور  هتقديم ايف ار 

ألم  ياة استفارعة مستقلة ذات مإلرجات ، ه وفي هذا السياق تقترح الدراسة إهشاء هيئة مدنية لصيانة األمن الوطني

م مجاالت ايمع ععد  م وجة مع مإلتحنن هخبرا  ه مستلزماا ا الفنية هاللوجستية، ب تمد ا السلطة التنفيذية ،شنر ملزمة

هعلم االجتماي السياس و هالتربية، يتم ت ين م هفق م اينر علمية همونية، هعحد  لوا استراتيجية عمل هاضحة الألايات 

 وام التالية:يمع جدهل يحد  اي داع ال امة هالوقر املتوقع للتوصل لواا تقوم  ذه الوياة بامل

ال مرتاطة نسعد  االستفارات الف رعة: حي  ي اهم عيا  ذه الوياة تقديم رؤن كاملة حول قرايا ف رعة  ا1

م الجة الظا ر  ادر ابية، كايمع الف ر  ه  هاتس هةرامجس، ه سالي، نفر الثقافة هالومم يمع الفاا  

للا اة ه مرايوا  ةلجتس،  راسات توصيفيه هاف س ه جواعس همظا ره همداخل م ا السور ،  ساا  الأللو

ألا م، سال تطوعق من جية الرشاة عم الطاعة مع 
ف
الناشاة، ،رق  عا   الت وعع النفس و هالف ر  للمتطرع هامل

  .الجول

 مقترحات مل اينر قياس ججاعة اي ا  فيما يت لق بالوسا ل االجتماعية هالسياسية هادعالمية هالف رعةا ا2

 يق مفووم الوسطية هتبيان اي هار املتوق ة عيا املستون التربو  هادعالم ا بلور  من جية لتطا ا3

عقد جدهات هحوارات مع الوياات الدي ية هالتوصل  ،رجات تقييمية لطاي ة  هر الف اليات الدي ية همواموا  ا4

 هسال تحسنن   ائ ا بما ي سجم مع الظرع السياس و الناش ئا

 لجألرافية السورعة ه،رق عالجس هذلك عبر   هات تستند للواقع السور اتحديد مستوعات ال ن  هالتطرع عم ا ا5
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استفارات استراتيجية تتحل باستراتيجية عمل املؤسسات الرسمية هاي لية هاملدجية، بحي  تقدم مجموعة  ا6

رؤن متسقة مع الرؤعة ال امة الستراتيجية  ذه املؤسسات هعدم ت ارض   دافوا ال امة للبرجامو الو،سو 

 فحة ادر ا  هالتطرعامل ا

ل  ا عم   نفا  مركز يقدم تحورات هآليات ل مليات الحوار الف ر  همستلزماتس هآلياتس هذلك نألية االستنا   ا7

 عمليات امل الجة االجتماعيةا

بنا  قاعد  بياجات مل افحة ادر ا  تستقى مع  يجابيات ن ض تجار  القواعد الدهلية عم  ذا الحد   كقاعد   ا8

ل مليات ادر ابية  ه قاعد  بياجات راجد لمحوا ت ادر ابية  ه قاعد   وعة هة اة ادر ا ،  ه قاعد  امل رفة ل

ن تتسم  ذه القاعد  برصد الحوا ت ادر ابية ه جواعوا  بياجات السمات ادر ابية ال امليةااا لخ(، هع اهم 

 هتوقيص ا هيفرع عل  ا مجموعة خبرا  همتإلححننا 

 يري واالنتقال إىل قطاع أمين متماسكخطة التغ رابعاً:
 ن ت عر العجلة السياسية هاست حا  مسارات جني ،  فع ال ديد مع املوتمنن بالف ن السور    ا ،رح مراحل عد  

ل ملية التألينر تاد  باملرحلة الرا نة  مرحلة ما قال االجتقال(، همرحلة ما ن د االتفاق السياس و  بداية املرحلة االجتقالية 

( همرحلة الجموورعة الجديد   مرحلة ما ن د االجتقال هاتمام االستحقاقات  18  ا  2254ليو تمتد هفق القرار ها
 
شورا

 الو،نية(، هعدفع  ذا التقسيم املرحيم   ا التااح  عم ترت اات كل مرحلةا 

سو عم شاملة، ف ن ال امل الزمهين التألينر ايمسو املطلو  يحتاج ين يسص دع مستوعات عد  مرتاطة بمنظومة  صالح 

ال،طة يج،  ن يتمتع باملرهجة خاصة مع القرايا االستراتيجية عم التألينر ال سيما املت لقة بالوظيفة هفلسفة ال مل مع 

يرهر  التنبيس للقيام بادجرا ات الر  سية للتألينر منذ بداية ال ملية االجتقالية، هل ع  ذا ال ينف  الدفع بمجموعة 

 هتدابنر لص ياة املناخ لالجتقال هالتألينر عم سورعة عم مرحلة ما، سمير بقال االجتقالية، همع  ذه التدابنر جذكر:ترت اات 

تثبير هق   ،الق النار عم  جحا  الاال ،   ا جاج، توفر آلية ف الة للرصد هاتإلاذ تدابنر عقابية هاضحة يد  -1

 منص  يسا

ظرهفوا عبر ترمين ا الفرهة ادنساجية هتف يل  تحسننه  حراي""  ه "تجميد الالودن" لنماذج الاديلة عم ا -2

 مؤسسات اد ار  ا حليةا

مركز  ال مل ايمسو عم القطاعات السورعة اليو تقع تحر سيطر  امل ارية اه اد ار  الذاتية هتوحيد مرج ياا ا  -3

 القاجوجيةا

 منسا تف يل لجان ه،نية لحفظ  رشي  تنظيم الدهلة عم املنا،ق اليو تتحرر  -4

ة وا    نا  املرحلنسس السيطر  املركزعة عيا الجماعات شاس ال س رعة املوالية للنظام السور  قال حل -5

و   هححر ع، باديافة   ا القيام ب جرا ات عم ايجوز  الحالية شنر املؤ لج   ماج توخم الحذر خالله االجتقالية( 

 اامليل فيات ا حلية عم "منا،قوا"

 اتدابنر دخراج املقاتلنن ايجاج، هامليل فيات ايجنبيةادعدا  التإلاذ  -6

  مسو مفترك لرسم االستراتيجيات ال امة عم املرحلة االجتقاليةا –االست دا  لتف يل مجلس عس ر   -7
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  عم مسارات التفاهض التقنية بنن اي،راع ايكا يمية هال لمية ا ،تحةا -8

ر التو يقية هكل ما يلزم لدعم عمل المجان ا ،تحة ن ملية قيام ا جتمع املدن  ب عدا  الدراسات هالتقارع -9

 التألينر ايمسوا

مع يحدد أاعاد العالقة البينية كجهاز أمني ومجتوالثابت كنقطة انطالق في عملية التغيير تكمن في إنجاز عقد وطني 

 وهو مع تبيان الحدود والحقوق والواجبات 
 
لة يل ذلك تقترح الدراسة جملبدء العملية اإلصالحية، وفي سب الزم   شرط

 ، هألم:فيما يتعلق بقضية التغيير األمني من املسلمات التي ينبغي أن يتضمنها هذا العقد

 مع ال قيد   يج،  ن تنطلق عملية  عا   الانا  مع عقيد   منية جديد ، ترت ز  ا1
 
 ا حماية  مع الو،ع هاملوا،ع، بدال

 الحاكم ه عواجسا  ا خدمة السابقة الفاسد ، اليو كاجر ترت ز 

السياسة نف ل كامل، بما يمنع التحّز   اخل  ذا القطاي، ه ن يف سى  تجاذبات عع ةايمني لألجوز الفحل التام  ا2

 نوا مع يتملالقطاي ايمسو بإلدمة محالع الف ،، هتوفنر ايمع هالس ينة هايمان لجميع املوا،ننن السورعنن، 

هاالجتماعية هالثقافية هالدي ية، هفق القاجون هالدستور مع الحفاظ عيا ممارسة حرعاا م السياسية هاالقتحا ية 

 النظام ال ام هاحترام حقوق ادنسان هالدفاي عع سيا   الدهلة ههحد   راي  اا

تحسنن ،رق تقديم ال،دمات ايمنية هال دلية، للموا،ع السور ، هتقديم التدرع، االحتراعم هفرض التطور عيا  ا3

القطاي ايمسو عيا  ن يفمل  ذا التدرع، مجاالت حقوق ادنسان هاملوا،نة، باديافة   ا املوارات جميع ال املنن عم 

 للم اينر هاالتفاقات الدهلية 
 
التقنية هالفنية ههيع  ،ار قاجون  هاضع لتحديد اختحاصات ايجوز  ايمنية هفقا

 لحقوق ادنسانا

  ايمنية، بحي  يحق لتلك الجوات الرقابية اال،الي عيا الو ا ق اليو  نفا   جظمة   ار  هرقابة همسا لة فّ الة لألجوز  ا4

 ت ف  اي ا  املنهو هالو،سو للمؤسسة ايمنية، هفق م اينر اي ا  املنهو عا م املستونا

 ت زعز  قافة  ن القطاي ايمسو  و م ون  ساس و مع م وجات النظام الديمقرا،  الجديد ال،ا م للمجتمع هموا،نيس، ا5

القا م عيا تطايق ال دالة االجتقالية هسيا   القاجون هت زعز هتجسيد  م  لقيم املوا،نة هال دالة االجتماعية،الحا

ف ر  املوا،نة، هتلك الثقافة ألم جقطة الفحل الحقيقية بنن ايجظمة الديمقرا،ية هايجظمة االستادا ية، هعند الاد  

 املسا لة القاجوجية ها جتم يةان ملية الانا  ال بّد مع تحسنن هسا ل الرقابة ه 

ت س س جواو م لومات  ك  ، منوة بس حماية ايمع الداخيم، هذلك شرعطة  ن يواك،  ذا الجواو متطلاات التحول  ا6

 الديموقرا، ، ه ن يإلرع  ،تل  هسا ل الرقابة  تفري ية، قرا ية، ش اية، مجتم ية، ذاتية(ا

سمى  ه ما ي هاملوا،ع حماية  مع الدهلة عم فت مع املستقال األمن في سوريةعادة هيكلة أجهزة إل  العامة هدافاأل أما 

ع ا  د، هعليس يم ع  جمال ايمع الو،سو هل س حماية  ش،ا   ه جوات م ينة عيا حسا  ايمع الو،سو ل امل الالد

 بما ييم: عا    ي لة  جوز  ايمع 

 حماية الوحد  الو،نية السورعةا 

 هال مل عيا  بقا  سورعة موحد عة ماية حده  سور ح  
 
  م مركاا

 
 نألض النظر عع ش لوا سوا   كان نسيطا
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 مو ال ناصر الفاعلنن عم الثور  بالدهلة هةايجوز  ايمنيةا  

 الحد مع عمليات التسليح هسح، السالح مع الفحا ل شنر املنروعة تحر سلطة الدهلةا 

 لحفاظ عيا مؤسسات الدهلةاال مل عيا تحقيق  مع امل فآت الح ومية هال،اصة ها 

  ر ا  هالتطرع هالأللوام افحة اد حماية برامو 

  همنع عمليات االجتقام مع ايقليات هحمايص اا ال دالة االجتقاليةخطس حماية هصياجة 

 كولكي تتسق عملية التغيير األمني ينبغي عليها مراعاة الديناميات األمنية الناشئة على امتداد الجغرافية السورية، تل

بين  وتفرض ضرورة توزيع القوة األمنية ماالديناميات التي تتميز ببعدها املحلي وتمكين مواردها البشرية املحلية، 

 ح القطاع سلطات أمنية غير محدودة. من هذا أن يعني املركز والقطاع دون 

 األهداف االسرتاتيجية للقطاع األمين املستقبلي
: توفير األمن واألمان للوطن 

ً
واملواطن. وذلك عتر مجموعة من اإلجراءات والسياسات التي تعزز الشروط أوال

 : املوضوعية لتحقيق االستقرار، نذكر منها

  افةك ، هذلك مع خالل هيع استراتيجية ه،نية للت امل مع املود ات ايمنيةتعزيز النظام العام وسيادة القانون 

 عيا ص يد مواجوةم يطر  عيا مراكز القون عم الدهلة  سوا  املت لقة بمحاهالت شا ات النظام القديمة بالس

املفاريع ال ابر  للسورعة، باديافة   ا ت زعز  هر ا جتمع عم عملية الانا  هاملساجد  عم فرض النظام هسيا   القاجون، 

 هةنا  شراكات مجتم ية مع القطاي عم  ذا الف نا

 مع التداخالت الوظيفية يجوز  ايمع هجقص  ة( املت تي ال،ياجة هالتجسس ااا لخ الحد من جرائم أمن الدولة

التفري ات هالقواجنن هي   ادم اجيات املا ية هاللوجستية هالتسليحية مل افحة جرا م يد  مع الو،ع، ايمر الذ  

يوج، يرهر  فحل السلطات هتدعيم هصياجة بنك امل لومات ايمنية، هت زعز  هر هحدات الرقابة هالف اهن هةنا  

 مجرا م اليو تسص دع ايموال هاملمتل ات ال امةالالقدرات عبر برامو التدرع، هالت  يل، هاملواجوة الحاومة 

  عبر  جما  االتجا ات امل زو  للوال  الو،سو همحاصر  الوال  املشرعنة للواسطة واملحسو ية  الحد من الظواهر

او جظمة هالت ليمات اليو تنظم ال القة الداخلية عم الجوال فا ر  هالجألراعم هالحزا  هال قد ، هتوييح اللوا ح هاي 

عم السياسات هال،طس هاملواوجات، باديافة   ا  النوي االجتماممايمسو، مع يرهر  ايخذ بالحساان تطوعر   ماج 

 جظم التقييم هالتحليل هتطوعر مناهج الرصد املا ر، هجظام الف اهناعيا عتما  يرهر  اال 

 مع، مع خالل برامو التثقي  عم عمل قطاي اي  هسانهساهي وحقوق اإللقانون الدولي اإلهيم اتعزيز مبادئ ومفا

هالتدرع،، هتاسو  ليل عمل  مسو يوضع السلوكيات هيرهر  اتساقوا مع حزمة القواجنن املرافقة ل مليات ادصالح، 

منية بالت اهن مع الفركا  ي نسان  اخل املؤسسة اق بحقوق ادهال مل عيا تطوعر منظومة السلوك فيما يت ل

 عالماهةنا  قدرات ال القات ال امة هاد مع همنظمات ا جتمع املدن ، ن، هت زعز ما بنن مؤسسات قطاي اي امل نين
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 زعد مع نسقية تعد  ، هاليو يج،  ن ترامم م اينر تعزيز السياسات العامة املرتبطة بالقيم األساسية في قطاع األمن

هاقتراا ا مع تحقيق   دافوا ال امة، هال سيما االنسجام مع قيم هتطل ات ا جتمع السور ، هصياجة الحركة ايمنية 

 الووعة الو،نية الجديد ، هحماية الدستور، همراعا  حق املمارسة ال قدية ااا لخا

: تطوير وتنظيم و ناء قدرات قطاع األمن وميسساته، وذلك لالرتقاء بالعمل األمني واتساقه
ً
ات التعامل مع ضرور   انيا

 مع إشكاالت املرحلة االنتقالية وذلك عتر ما يلي:

 اهمؤسساتس عيا  سس الح م الرشيد، هتقديم ال،دمات ب فا   هفاعلية هعا لة تعزيز املأسسة في قطاع األمن  

 لتجنيد ا ، ه صدار قواجننكافة ه لألا  آليات الند  تكامل األطر القانونية والتشريعية الناظمة للعمل األمني

 هالتفأليل هفق م اينر هاضحة هشرهة تت لق بال فا   هالسالمة الجسديةا 

  عبر  مايمور املت لقة نأليا  امل اينر القابلة للقياس،  كل سوا  ب س  مراجعة األنظمة القائمة وإصالحها

 تطوعر  جظمة تقييم اي ا  هجظام الت ينن هالترقما

 شراع عل  ا مع قال مدرةنن متإلححنن بالف ن ايمسوال مل عيا اد ها استراتيجية منهجية واحدة للتدريب 

 اكافة املستلزمات اللوجستيةب، هرفد ا بلورة جلية موحدة لالتصال املعلوماتي بين ميسسات األمن 

  
ً
 انفا   ياات هلجان ترفع مستون اي ا  ايمسوا هترامم متطلااتس ، ه تقييم البنا التحتية وإلغاء املختل وظيفيا

 هالسعم الدا م لتالعم آ ار هتداعيات محده ية املوار  هذلك عبر خطة عمل تحد  إيجاد أنظمة إدارة مالية ،

ايهلوعات ال امة، هت زو  سالي، التإلطيس هالت سيق، هت يد توويع هتنظيم املوار  املا ية املتاحة، هتوحد قنوات 

 االدعم

  مع النظام املا م امل مول بس عم هوار  الداخليةا نف ل ي سجم بناء القدرات املالية في قطاع األمن 

: تعزيز التكامل بين قطاعي األمن والعدل
ً
، هألم مع  حدن   م عوامل ججاح ال مل ايمسو هاليو تحد مع سلطاتس شنر  الثا

 املألو القاجوجية هادلألا ية هتحد مع ت
 
سسات ؤ ل هتسلس  ذه ايجوز  عم السياسات ا جتم ية، شرعطة  ن تإلرع  يرا

ة  جرا ات  صالحية هتطوعرعة تإلرجوا مع  سر ا مع فلك النظام هشا اتس، ه  م ادجرا ات عم لال دلية هالقرا ية لسلس

  ذا الحد  ألم:

  هار  بنن القطاعنن(امع هال دل هتوييح الحالحيات هاي م سسة ال القة بنن قطامم اي  

  ال س رعة هاملدجيةاعقد برهتوكول ينظم ال القة بنن النيابة ال امة 

 ا كافة  شراع ايجوز  القرا ية عيا مراكز االعتقال هالت  يل 

  ليل  جرا ات خا  بتنظيم الت سيق مع النيابة ال امة املدجية فيما يت لق بتمثيلوا للمؤسسة ايمنية  مام 

 القرا ا

 ا يت لق ن مل الفر،ة القرا يةامراج ة مذكرات التفا م املوجو   بنن كل مع هوار  ال دل ههوار  الداخلية فيم 

    صدار قاجون خا  بالقرا  ال س ر  صا ر عع السلطة التفري ية، ه يجا   ،ار قاجون  جاظم ل مل

  ا ،تبرات الجنا ية، هت ديل قواجنن الفر،ة هقون ايمع الداخيم هال حتس التنفيذيةا
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: مواجهة األخطار واملهددات املرشحة في املشهد السوري،
ً
، تاتطلب سلسلة من اإلجراءات والسياسيياألمر الذي  رااعا

 لعل أهمها:

 ن هعريوم نسان هتحديد املسؤهلنتف يل لجان تإلتص عم التحقيق هاملسا لة فيما يت لق بقرايا اجص اك حقوق اد

 عيا ا ح مةا

 الحر  لج ش السور و،نية املسمحة، ه يجا  آليات  مو سلسة ل ناصر ا صالح  سلو  هآليات القيا   عم القوات ال

 لألجوز  ف 
 
 لتقوم بموام الفر،ة هياس ايمع ا حيم هتتاع   ارعا

 
 ا، هذلك عع ،رعق تم ين ا ن د ت  يلوا محليا

 املركزعة ا ،تحة، همع خالل  عا   تف يل القوات الو،نية املسمحة ايمر الذ  يتطل، رفد ا بقطاعات عس رعةا 

 لمجماعات امل ارية هةنن الج ش السور  الحر مع خالل التواصل املستمر بنا  الثقة بنن القيا ات السياسية، 

حة امل ار ية، هيمان التز  ماا ر  ا دع   ا تطوعر القيا   هاد ار هالدفع باتجاه 
َّ
ذه ام  بنن الجماعات املسم

 انسانا جموعات بماا ت حقوق اد

   ارا ا خالل املرحلة االجتقاليةا هعم ع  ن تتف ل  ذهنفا  لجنة رقابية للتحرنر ل ملية  صالح القطاي ايمسو ه   

 عرا  مو وقنن عم الفر،ة بالمجنة مع مدجينن م ارينن ه عرا  عم الج ش السور  الحر، ه ن يتم توسي وا 

التدقيق هفق امل اينر الدهلية عم سلوك كوا ر ا جموعات املسمحة امل ارية، هممارسة عمليات  .هالقوات املسمحة

 .مرت بو    اجص اكات همحاساص م هتحديد

 كافة، جمع ايسمحة الثقيلة هاملتوسطةه  حماية مخازن األسلحة التقليديةهت مين ا، هذلك عبر  ايسمحة ياس 

اليو يتح م ا ا حز  الا   هايحزا  السياسية الحليفة لس، باديافة  حماية مخازن األسلحة املوجودة في املباهيه

 .  ا املنظمات الف اية

 مستوايت التغيري ومراحله 

حل املرااملستوعات ه  ا جاهر يانن الرسم التوييحم 

 ا  هادجرا ات املطلوةة دعا   الوي لة، هاليو تستند 

ة خفيهاملتماسك  السلس ماا ت التألينر هاالجتقال

تداعيات التألينر املفاجئ هما تحملس مع ارتدا ات 

 لو،سواد،ار اهترمع عو    ذه ايجوز    ا محتملة، 

،  ذه ادجرا ات اليو ت ت  هت املوا مع مؤسسات الدهلة

 لسلسلة تفا مات سياسية تدلل عيا ادرا   
 
ان  اسا

الحقيقية للتألينر هاالجتقال السياس و، هتإللو مع  ية 

 حسابات تنافسية  ه استحواذية سلطوعةا

 

استكمال بناء القطاع األمني
ت زعز ايمع االجتمامممؤسسات مدجية  اعمة

تطوير البنية 
الا ية اد ارعة هالفنيةالا ية البفرعة

املنظومة القانونية
الدمو ه عا   التواون حزمة قواجنن هتفري ات
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 املتعلقة في إعادة الهيكلة وتشمل ما يلي:مجموعة من التشريعات واملراسيم املرحلة األولى: استصدار 

 ذ ي اهم  ن ي ون موس  قرار التف يل الجديد  
 
 مع، ا

 
، ر  س مجلس الوورا  جا ا همؤلفا

 
 ر  س الجموورعة ر  سا

 
 ا

 للر  س، ر  س مجلس الف ، عرو 
 
  ا م ا

 
 ، هوعر الدفاي عرو ا

 
  ا م ا

 
 ، هوعر الداخلية عرو ا

 
  ا م ا

 
، هوعر ال دل ا

 عرو 
 
 م ا  ا

 
 ر  س  ياة ا ،ابرات ال،ارجية عرو  ،ا

 
  ا م ا

 
 ، ر  س  ياة ا ،ابرات الداخلية عرو ا

 
  ا م ا

 
 ركان  ، ر  سا

  ياة ا ،ابرات ال،ارجية عرو 
 
  ا م ا

 
 ، ر  س  ركان  ياة ا ،ابرات الداخلية عرو ا

 
  ا م ا

 
-ةالصح-، هورا  املاليةا

وسيع  ذا  ن تا  ذ ند الحاجة، هعند ،رح مواييع تت لق بوواراا مالتربية هالت ليم هةاقم الوورا ،  عرا  يستدعون ع

لاقا  لم فحق ا، ا جلس برم كل  ؤال  ايعرا  يتماش ى مع مفووم ايمع الو،سو ال ام هالدهلة املدجية هاحتياجاا ا

  ي د الألذا  فقس، بل تنوعر الحاجات هت د ت االحتياجاتا

 ه عا   توجيس بوصلص ا يمع خطس املؤسسة ال س رعة هتوجواا اا تف يك هظا   الفا ات ايمنية هال س رعة 

 ا ن ا  هتف يك هظا   هةسى املؤسسات هايجسا  ايمنية الر يفةه 

  لألا  القواجنن هاملراسيم املذكور  بمطل،  ايجوز  ايمنية هيرهر  ادصالح القاجون  هالدستور (: هاليو   موا  لألا  

 القرا  مع النظر ه عا  ا ايمنية بالجرا م الار عم املدن  بالقرا  القرائ  ال مل هححر االستثنا ية ا حاكم

 مل فور ا شنر هالقواجنن املفاا ة هالقواجنن الطوارت  بقواجنن ال مل سلطاتس ه لألا  هحده  عملس هآليات ال س ر  

  مع ياع الواق ة الجرا م د تح اليو القاجوجية التفري ات جا يك عع تحدي ا ها حاكمات بالتوقي  يت لق فيما

 مع رملاجيةالب للرقابة ايمسو الجواو عمل  خراي، ه ايمنية ايجوز  صالحيات يمع تقع هاليو هال،ارجم الداخيم الدهلة

 اهال مل الحالحيات حي 

  ار االستإلاارات ال س رعة عيا اعتا ةمنظومهاعتاار ما مع ا ،ابرات ال س رعة    ار  مو   ار  ا ،ابرات الجوعة   ا

 القون الجوعة جز 
 
مع منظومة الج ش هالقوات املسمحة عيا  ن يتاع  ذا الجواو   ا ر اسة  ركان الج ش نف ل  ا

ت ون مومة  ذا الجواو جمع هتحليل امل لومات ال س رعة هال ملياتية ال،اصة بالج ش هحماية الج ش مع ، مااشر

، هعم حال هره     م لومات  ليس تحمل ةفؤهن املدجيالبهعحذر تدخلس  ،ات  جنبية   عمليات تجسس  ه خرهق

 ،ان 
 
 استإلااراتي ا

 
 ه مني ا

 
تت لق بمدن  يتم  حالص ا   ا جواو االستإلاارات الداخيم  ه   ا الفر،ة  ه القرا  حس،  ا

 رعة فري يتو ا  مور املطارات ال س الحالة، هعيا  ن ي ون ر  س  ذا الجواو يتاع ر  س ايركان، هعنبثق عنس قسم  ه

 هاملدجية هعتاع ر  س جواو االستإلاارات ال س رعةا

  )بم ت، ايمع القوم  يمع  مو ش اة ايمع السياس و ه  ار  ا ،ابرات ال امة   مع الدهلة 
 
 هتنفيذيا

 
هرةطوم   ارعا

ي مل كجواو م لومات  وم ر اس و، ه بموج، مرس  ذا الجواو ي نن ر  س مع الو،سو ال ام(،مسمى جديد  جواو اي 

يقوم بجمع هتحليل امل لومات ايمنية الداخلية هال،ارجية هعناة بس حماية ايمع الداخيم هال،ارجم للدهلة، هعنبثق 

 ا ،ابرات املرا   ها ،ابرات ال،ارجيةا ن:مإلابرات مستقال  اعنس جواو 
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 صالح البنية الداخلية، وتشمل البدء با: إاملرحلة الثانية: البدء املنظم في عملية 

  رامو   ا القرا  هالاد  بب نسانلحر  هالت ذي، هاجص اكات حقوق ادعم ارت ا  جرا م ا نن ال ناصر املتور، حالة

 الت  يل السلوك  هالوظيف ا

  عامة هفق ل هتوظيهالاد  بتحدير قواجنن عم عا   التواون للتركياة الوظيفية هال روعة عم  جوز  ايمع السورعة  

 ه ن ا  ال مل بقواجنن الند ا شرهة صحية هجفسية ه قافية فقس  هن ايخذ بم اير الطا فية،

  ا نسان عم ايجوز  الجديد  ن د التثبر مع قدرا جرا م الحر   ه اجص اكات حقوق اد مو ال ناصر اليو لم تتورة عم

 لتحول السياس وا عيا االجدماج هال مل ه  ليص ا للمفاركة عم عملية ا

  ا بحي  ؤ جرا ر الت ديالت الوي لية اليو س تم الا ية اد ارعة هالفنية لألجوز  ايمنية مع ايخذ ن نن االعتاا تطوعر 

 تتم ع  ذه ايجوز  مع االجطالق نف ل سريع ي ا  مواموا املطلوةة من اا

  ظم هفق قاجون خا  ين  رشي  امل لومات لدي ا تاحة اال،الي عيا  ا ق همحفوظات ايجوز  ايمنية ه الحفاظ عيا ه

بما ال يؤ ر عيا سالمة الدهلة هة ية ا جتمع هاملقحو  بامل لومات  نا، م لومات  ياات الدهلة  عمليات النفاذ

هالوياات ال،اصة، هلقد  بر بالدليل القا،ع  ن جقص امل لومات املتاحة لمجموور يؤ     ا تفش و الفسا ، ه  ا  سا   

 دام السلطة السياسية لحالحياا اااستإل

  نانسارة عم ال ن   ه اجص اكات حقوق ادالتإللص مع ال ناصر الفاسد  عم ايجوز  ايمنية حيى هلو لم تتو 

  السعم الست ا   الثقة بنن  جوز  ايمع هاملوا،ننن بحي  يم ع  نفا  عالقة تفاركية بين ما هتألينر الحور  النمطية

 السور  عع  جوز  ايمع ب ن ا هسيلة قمع هتسلس عم يد النظام الحاكمااليو يحملوا املوا،ع 

   ال مل عيا  مو ال ناصر الثورعة عم املؤسسات ايمنية هال س رعة هخاصة ال ناصر ذات الت  نر هالسم ة الحسنة

 ااص عم هسطوا االجتمامم ه ذا ففلر  ذه ال مليات فمع ا حتمل  ن تففل عملية التحول الديمقرا،  برّم 

   االستفا   مع  ب ية ايجوز  ايمنية هكل ما تحتوعس مع م لومات ه رشي  كامل هالحفاظ عليس للمساعد  عم ال مل

 ايمسو  ه كف  الو ا ق اليو تديع النظام ه والمس  مام ا حاكم الدهليةا

   لفنية ه جوز  االتحال هايجوز م اجيات املا ية اليو لم تت  ر بايعمال الحرةية مثل ايجوز  ااالستفا   مع اد 

 االستإلاارعة هال مل عيا تطوعر ا هاستإلداموا عم اتجا وا الصحيحا

  االستفا   ممع عمل عم الثور  عم مجال ال مل ايمسو  ه جمع امل لومات هتوظيفوم عم بنا  الجواو ايمسو الجديد هتطوعر

 قدراا م ايمنية ب خراعوم لدهرات خاصة حس، االختحا ا

 رحلة الثالثة: بناء باقي مكونات القطاع، والتأستس لحاالت تكامل بين القطاعين األمني واملدهيامل

  يماجات  ستورعة هقاجوجية تحد  ف  ا هظا   ايجوز  ايمنية هاختحاصاا ا همراقاص ا همسؤهلياا ا، هذلك كما هر ت

 عم فقر  ادصالح القاجون  هالدستور ا

 ملناقفة ال،طة هاملواوجة ايمنيةارملاجية تإلحيص جلسات ب 
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 تف يل لجنة برملاجية ت سى باملتان ة هادشراع عيا ايجوز  ايمنيةا 

 تف يل مجلس ايمع الو،سو ال ام هفق آلية التف يل املقترحة عم فقر  ادصالح القاجون  هالدستور ا 

 معا ر هقيمة اي تححنن جواو ايمع ال ام عبر تدعيمس باستراتيجية  عالمية ت يم مع م يا 

  منية منتظمة ملناقفة سال هت زعز ايمع ا جتمعما –عقد حوارات مدجية  

 الدفع باتجاه ت س س مراكز  بحات  منية تإلححية، تقدم مإلرجات بحثية ت زو الت امل بنن م وجات القطاي ايمسوا 

  الو،نية هقواعد السلم اي يماقوجنة عمليات التدخل السريع، عبر الت رع  الواضع ملفووم املود ات ايمنية 

 هص  يااة ه فرا  البفرعةلتإلرعو ال وا ر  منية  فتح  كا يميات 
 
 ياا،ا

 
 اا

 هعم  ذا السياق ف ن اي،راع الفاعلة عم القطاي ايمسو يم ع توييحوا بايش ال التالية:

 

 

 ما املقصود بالقطاع األمني

 

 

 

 

 

ا جتمع املدن  

ههسا ل ادعالم 

ة الوياات التفري ي

ةالسلطات التنفيذي

املقدمون الر  سيون 

لم،دمات ايمنية 
هالقرا ية
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 ن ضمن مستويات القطاع االمنييأهم الفاعل

 السلطة التنفيذية:

 هوار  الدفاي / هوار  الداخلية

 هوار  املالية/ هوار  ال دل

 هوار  التإلطيس/ مجلس الوورا 

  يوان الر اسة/ املفتفون ال امون 

 

 السلطة التفري ية

 البرملان / لجنة الدفاي

 لجنة ايمع هالفؤهن الداخلية

 لجنة املواوجة هالفؤهن املالية هالحسابات ال امة

 الرقابة املالية  يوان

 

 ا جتمع املدن  هادعالم

 خاليا التف نر/ بيوت ال،بر 

 املراكز ايكا يمية همراكز الاحوت

 املنظمات الحقوقية همثيالا ا

 هسا ل ادعالم كافة/ ادعالم االجتمامم

 مؤسسات التنمية ادعالمية

 املقدمون الر  سيون لم،دمات ايمنية هالقرا يةا

 القون ايمنية، هالفر،ة ا ،ابرات وات ايمع ق

مؤسسات ال دالة ه جفاذ / هال،دمات ايمنية(

 القاجون 

 االوياات/ املنظمات الدهلية املاجحة للمساعدات

 

 خامتة
يرتاس استقرار الدهلة السورعة عم مراحل االجتقال هما ن ده بمدن تحقيق عملية التألينر ايمسو ي دافوا املرتاطة بص ياة 

حلية آمنة ال تت ارض مع م ا الت ايمع ادقليمو، هةالوصول   ا قطاي  مسو ف ال قا ر عيا التحد  للمود ات ب اة م

ايمنية املت د   هعيا ر سوا ادر ا ،  ذ ترمع  ذه ال ملية  ن ت ون ال ملية االجتقالية عملية جاجحة هتؤسس للوصول 

 عع تجاذبات السياسية   ا  هلة املؤسسات هالقاجونا لذا يف د التااح  ال
 
و،سو عم سال هآليات ه ش ال االجتقال ن يدا

 باملود ات ايمنية املت لقة بالو،ع هاملوا،ع، خطو  ه،نية بالألة الررهر ، بحي  ت مل عيا مراعا  
 
ه كعر التحاقا

ليو، باديافة الففل الده  الفرهة ا حلياتية خاصة فيما يت لق باحتماالت االن يار التام للدهلة، هاستراتيجية ال،رهج مع

  ا استي اا ا ملتطلاات ايمع ادقليمو، عبر  عال    داع ه هلوعات ترسيخ االستقرار ا حيم هادقليمو، هت زعز سال 

  ا عملية التألينر ايمسو عملية فالت اهن هالت سيق سوا  مع امل ون املدن   م ايجوز  امل نية عم  هل الجوارا هذلك ين 

  ففلوا هاملدن الزمسو املطلو  لواع ال قاات الداخلية هال،ارجية، هتحديد فر  ججاحوا  ه  ديد مال
 
قد بات ر نا

للتوافقات ادقليمية هالدهلية هما سي تو عن ا مع صيألة لمحل ترض و اي،راع ا حلية املنإلر،ة بالحراي، هةإلاصة 

تطايق ال دالة االجتقالية ها حاساة، هألم املقدمة مويوي بقا  النظام  ه اد،احة بس هما سترت، عليس مع آليات ل

الررهرعة لنجاح عمليات سح، السالح هالتسرعح ه عا   الدمو للمقاتلنن، همع  م است مال  ي لة ايجوز  ايمنية، هذلك 

 ةامار هالتحول الديمقرا،  عم سورعل،لق ب اة آمنة تتيح  ،الق عملية  عا   ادع
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اتيجية مقن ة للتنمية االقتحا ية، هجو  استر ترتاس  عا   بنا  املؤسسات الح ومية ه عا    ي لة القطاي ايمسو، 

 هاضحة لخطس متجوة مع القاعد    ا القمةه 
 
 ه  هارا

 
س يساجتمع املدن ، هالذ  يم نس توفنر لم، ه و  مر يتطل، جودا

فمع اي مية بم ان ت امل  هر القطاي ايمسو مع  هر تفاق عيا السالم، ب  رهح االالالومة للوصول   ا  جماي اجتمامم ي

منظمات ا جتمع املدن  هةإلاصة عم مجال التثقي  السلمو هنفر قيم الديمقرا،ية، هالتوعية ب  مية عملية  عا    ي لة 

لك   الذ نية السابقة لتالقطاي ايمسو هةنا  مؤسسات  منية عيا  سس  يمقرا،ية لحماية املوا،ننن، هتألينر الحور 

املؤسسات لدن املوا،ننن، هذلك ا دع خلق  جماي ش بو حول عملية ادصالح السياس و هايمسو، هألم مواييع  ال يم ع 

 للموا،ننن  ن يتقالو ا عم ظل شيا  مجتمع مدن  ي مل نف ل جيد ا 

 لالجتقال مع حالة 
 
   ا قطاي  مسو ه،سو متماسك عبر عملية تألينراالجتفاخ السر،ان " لألجوز  الحالية هالوصول "عموما

سلسة، يج، اتإلاذ جملة مع ادجرا ات املدجية هال س رعة هايمنية هالبرامو هالسياسات اليو ترمع  ن ت ون حركية 

 هةوصلة  ذا التألنر متسقة مع يرهرات االرتااة ال رو  بحركية ادصالح ال ام هاتجا اتس الو،نية هعيا املستوعات كافةا

رامم 
ف
 ههظيفة هةف ية( مع   م ايسالة اليو ت تظر  جابات مويوعية ت

 
همما ال شك فيس  ن  سالة التألينر ايمسو  من جا

الظرهع الناشاة هجملة املتألنرات املتسارعة اليو عحفر بالجألرافية السورعة، كما  ن ال ملية بحد ذاا ا ألم عملية 

اة لطاي ة ه  مية  –،ا  هفق الواقع السور  ال –م قد  لع تحمع م وا  جظرعات ادصالح الجا ز   ه اي،رهحات املألي 

 
 
 احترافيا

 
 ه،نيا

 
ايمع الو،سو مع جوة،  ه املتجاهو  لررهرات التماسك هعدم االن يار مع جوة  اجية، هتتطل، تلك جودا

 مع متطلاات الا ية ايمنية ا حلية هادقليمية هالدهلية، هالساعية لانا  قط
 
  اي  مسو متماسكامتسقا

 

 


