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  :مقدمة

ل عملية استعادة االستقرار وتحقيق األمن  سبة لش ر بال  لملنطقة العربية ال عانت خالدول االهاجس األك
رى حولت العديد من الالسنوات السبعة املاضية من أزمات  ةك جمهور تحولت مع و إ دول فاشلة،  نظم ا

، وخاصة   ذه األزمات إ مهددات لألمن اإلقلي واألمن الدو جمهوري امتداد  ها ا ا ال ارتبط كيا سور
سھ منذ  ة تمتد إ ب 1932عام تأس راتيجية لسور مية اإلس ها؛ إذ إن األ اك م معادلة إقليمية يصعب الف

رى.  راتيجيات القوى الك س إلس ور الرئ دود السياسية للعالم العربي، وتقع ع خط امل   أقا ا

ت اصطفاف القوى الدولية الفاعلة  ة إ وقد أث نإزاء األزمة السور جة الضرورة  معسكرن متنافس ر معا تأث
لية ال ، ومن ذلك: دور اسل للمهددات امل اعات جماعات خارج إطار الدول ع األمن الدو  تأجيج ال
لية ، وأثر األ دوليةال ، خاص زمات امل نامي زعزعة األمن اإلقلي عات االنفصالية، ة فيما يتعلق ب ال

دود. حتقانواال    الطائفي، ومشاكل ا

، إال أن أغلب الدراسات األمنية املعاصرة قد ع الرغم من و  ن األمن الوط واألمن الدو رابط الوثيق ب ال
ملت تحليل دور  ات الداخلية هددات املأ جمهور ديثة ال  تأجيج األزمات الدولية، وخاصة  ا العربية ا

اكمة ع األجهزة  از الفئة ا رة االنقالبات وارت ها إ تف ظا ي ف كم املد أف ضعف مؤسسات ا

س إ التأييد الشعاألمنية وا   1.لقوة العسكرة ول
ات  جمهور ذه الكيانات لم تأت بصورة مفاجئة، بل كانت تنخر  جسد ا قيقة  أن عوامل ضعف  وا

ذه العوامل: ضعف الب نخب املنتفعة،لعربية ال كانت ترتكز ع قواعد ضيقة من الا التحتية  ومن أبرز 
ها ع هذه ال هامع مجتمع إيجابيةات القإقامة علدول، وعدم قدر روة، ا ع ال وتف األزمات ، وسوء توز

ن مختلف االجتماعية واالقتصادية،  انية داخل إطار املجتمع.وما نتج عن ذلك من توتر ب   املجموعات الس

ركات الشعبية العارمة منذ عام  مكن القول بأن الدوافع الفعلية ل لل  2011و يجة تراكم ا قد جاءت ن
ن مفهومي "الدولة" ( عدام التوازن ب شأت أغلب الدول nation) و"األمة" (stateاملجتم الناتج عن ا )، حيث 

ديثة  الشرق ع أ ة، دون مراعاة ملفهوم "الدولة القومية"، ونتج عن ا ن القوى االستعمار ساس صفقات ب
ها تعارض شوء دول "قطرة" تذلك  ة الوطنية ف عات الهو عزالية لبعض املجموعات مع ال ة واال الفئو

انية جديدة. الس ات املصطنعة ا جمة مع الهو ر امل   غ

                                                            
1 Mohammed Ayoob, Regional Security in the Third World, (Westview Press, Colorado, 1986), p.6. 
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ة الوطنية جامعة، وفشل القوى السياسية  التوافق ع مشروع سياس  ففي ظل اندراس معالم الهو ا
دود،  الية العابرة ل ات الرادي يمنة الشب شتد حدة االستقطاب الطائفي واإلث وتتعاظم  ؛ بدأت  وط
كم املركزي،  ا، مما أدى إ اضمحالل ا ي لهذه املجموعات  العراق وسور رت  ظل الدعم األمر وال ازد

كم و  ة األخرى للمطالبة باالستقالل السياس أو ا جماعات الفئو ظهور مشارع التقسيم ال فتحت شهية ا
ي.    الذا

ية، و أما ع الصعيد اإلقلي فقد كان ل لية تفاعالت القضية الفلسطي رب األ رب اللبنانيةا ، وا
ن العراق وإيران دودية ب ليج الثانيةا س ع األمن اإلقلي فحسب، بل ع  ، وحرب ا نتائج وخيمة، ل
سبة أل األمن الدو بصفة عامة ال بال ر  11حداث ، وكذلك ا تم دفعت املجتمع الدو ، وال 2001س

ها.  عي بع بالضرورة إ دولة  بع من جماعات ال ت راف بوجود مهددات أمنية جديدة ت   لالع

ها عوامل: "مؤثرة" يدفعنا ذلك للتأكيد ع أن حاال  ار  دول املنطقة العربي   حقيق ت التدخل ا
بة" للصراع،  ست عوامل "مس اع إذ إول ستطيع أن تفتعل أسباب ال رى ال  ، امل أو ن الدول الك اإلقلي

ن الدول الناتج عن دودية ب الفات ا عات االنفصالية، وا ها، : الصراعات املجتمعية، وال سرعان ما  ولك
هدف اال تبادر إ ال اعات تدخل  ذه ال هالستفادة من    2.تعزز مصا

، وذلك من خالل  ا ع األمن اإلقلي واألمن الدو ر مهددات األمن الوط  ســـــــــــــور ذه الورقة تأث عا  و
نــة  ال ـــــــــــــ جــذور األزمــة الرا ن دول املشـــــــــــــرق العر عقود املــاضـــــــــــــيــةتق ســـــــــــــمــت العالقــة ب بي بــالتوتر ، حيــث ا

  والصراع، مما أثر بدوره ع األمن الوط لهذه الدول.
ها تفاعال كما تت ي م جوار  ةنظم األمن اإلقليمي تبع الورقة  القســـــــم الثا ة، وســـــــ دول ا مع األزمة الســـــــور

يل املؤسـسـات األمنية للنظام السـوري  ها بصـور متباينة، ومن ذلك محاولة إعادة تأ لدرء مضـاعفات األزمة ع
ـــ الك شـــاء موطئ قدم لهم امليلشـــيات الطائفية و وتمكن صـــراع رد فعل ع تف جماعات التطرف والغلو من إ

   البالد. 
هاإ تحديات اإلصـــــــــــــالح األم من من الورقة ر تطرق القســـــــــــــم األخو  ي والتطبيقي، وســـــــــــــبل منظور ؛ املفا

ا الوطنية واإلقليمية والدولية.  عاد شاء منظومة أمنية شاملة بأ   إ
  
  

                                                            
2 Benjamin Miller, States, Nations, and the Great Powers, (Cambridge Studies in International Relations, 2007), pp. 12-15. 
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رة اإلقلي ضعف ب األمن أوًال:  يمنة الصراع  الف   :2011-1918و

ــــــ يالعربشــــــرق للمالصــــــراع الســــــمة األبرز  تطور الســــــياســــــ حالة  تمثل ، فع إثر خروج خالل القرن املا
ي طا ن من بالد الشـــــــــــــام أصـــــــــــــبحت املنطقة محور تنافس بر ن -العثماني ن العامليت رب ن ا ســـــــــــــ ب -1918فر

1946.   
هما؛بعد و  ســــام مناطق النفوذ فيما بي ا  3إبرام عدة اتفاقيات الق ســــور ها اســــتأثرت فرســــا  ها فأخضــــع لســــلط

ها  ســــ ال  4إ كانتونات طائفية،العســــكرة، وقســــم مما أدى إ وقوع عدة ثورات ضــــد ســــلطة االنتداب الفر
رة اامتدت طو    1946.5-1920ل الف

عد االستقالل و  ن الشيو والرأسما) 1946(مرحلة ما  ور ن امل ا بؤرة تنافس ب اللذين  أصبحت سور
شاء بؤر استقطاب عمدا إ  ا ؤسسات األمنية السياسية واملقوى الداخل ا ملهنفوذ و إ إ ها ل سور رجيح كف

  .املنطقةدو لالستحواذ ع صراع الأتون ال 

                                                            
ة والعراق من قبل برطانيا وفرسا، و سنة  1916 سنة  3 سام سور و وال نصت ع اق صدر وعد بلفور  1917تم توقيع اتفاقية سايكس بي

ن، و سنة  هود  فلسط ها برطانيا وفرسا ع تقسيم اإلقليم إ مناطق ن 1920بإقامة وطن قومي لل دة سيفر ال اتفقت ف فوذ، تم توقيع معا
ة الشمالية 1920و العام نفسھ ( ة والعراق تحت االنتداب، بحيث تخضع سور دة سان رمون ال نصت ع وضع سور لفاء معا ) أبرم ا

ي، و عام  ريطا ن) والعراق تحت االنتداب ال جنوبية (األردن وفلسط ة ا ، وتخضع سور ة ولبنان) تحت االنتداب الفرس قامت  1921(سور
ة وتركيا وجعلت من سكة حديد قطار فرس ن سور دود الطبيعية الفاصلة ب دة سيفر فتخلت عن فكرة ا عديالت ع حدود معا ا بإدخال 

ن البلدين، و سنة  دود ب اق  1922الشرق السرع خطًا لرسم ا ن، فتم إ ة وفلسط ن سور دود ب اتفقت برطانيا مع فرسا ع ترسيم ا
اذي رة فيما تبقى  الشرط امل ة ومياه البح دود السور ن ا ن، وتركت عشرة أمتار لتفصل ب رية الشر  فلسط جنوبي من ساحل ط للنصف ا

هودي املرتقب، و شهر يونيو  ر كامل املياه للكيان ال س لواء االسكندرونة عن 1939من الساحل، وكان الهدف من ذلك توف ، قامت فرسا 
ة  اتفاقية رب العاملية الثانية. -فرسية سور لفاء  ا ها كسب األتراك لصا ا  تركية كان الهدف م

ر سنة  4 تم ر  غرة س شاء دولة لبنان الكب ر 8، تم اإلعالن عن دولة حلب (1920عد إ تم ن (1920 س ر 23)، ودولة العلو تم )، ودولة 1920 س
جزرة، وحافظ )، ودولة دمشق: 1921أبرل  20جبل الدروز ( ال اتخذت من العاصمة اسمًا لها. ومارست السلطة الفرسية حكمًا مستقًال إلقليم ا

ركيا سنة  رض أن 1939سنجق االسكندرون ع  استقالليتھ املالية واإلدارة ح ضمھ ل ، كما فشل مشروع الدولة األرمنية ال كان من املف
تاب ومر  :شمل ركي  تلك املناطق. اسكندرونة وأنطاكية وعي ب التقدم العسكري ال س  عش وأورفا وأدنة، وذلك 

نانو ( 5 يم  يل املثال: ثورة إبرا ذه الثوارت ع س ديدي 1919-1921من  يم ا ) ال قاومت الوجود الفرس  املناطق الشمالية، وثورة إبرا
ن (1920 حوران ( ها عوائل )1921) وثورة صا الع  جبال العلو ، وثورة حماة بقيادة فوزي القاوق وشاركت ف ، وثورة الدنادشة  تلك

ج هة  ا ي، ووقعت ثورات شب شيوا ة، وكذلك ثورة حمص ال تزعمها دالل وراغب ال مو ا من األسر ا ر ي والعظم والبارودي، وغ زرة الكيال
نانو إدلب وكفر تخ يم  ذه الثورة الشيخ يوسف السعدون والفرات، كما شملت ثورة إبرا ارم وجسر الشغور وحارم وأنطاكية، وكان من قادة 

م ر رو القصاب وغ رى يوليووالشيخ رضا الرفا وخ ة الك ها الثورة السور وال شملت سائر أنحاء القطر السوري.  1927يونيو-1925، وأعقب
ش الفرس خسائر فادحة  األرواح حيث صرح ج رال املفوض ساراي بأن سور وقد تكبد ا ج ها من  اا ن ثورة دفن ف قد شهدت خمسة وثالث

ش الفرس خمسة آالف جندي ج  .ا
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؛ أما  ا خاضت فقد ع الصعيد اإلقلي ن مع إسرائيل سور ن خاسرت البالد ووقعت ) 1967و 1948(حرب
رة  ية1970-1946خالل الف ن ،  ن محور ما : تنافس ب واآلخر تقوده العراق واألردن، محوره اش أحد

ب بوقوع انقالبات وانقالبات مضادة أودت ب س ي، و السعودية ومصر، األمر الذي  كم املد عززت مؤسسات ا
كم ال  6.عسكري الشموا

رة الصراع   ، )1973( ًا مع إسرائيلبحر البالد خاضت حيث ، 2000-1970عهد حافظ األسد وتضاعفت وت
ًا   ليجية، وتدخلت عسكر ية وا تورطت قواتھ  حملة قمع ع الصعيد و األزمات اللبنانية والفلسطي

رة  ن 1982-1979امل خالل الف   7.أسفرت عن مقتل واعتقال واغتيال ونفي مئات اآلالف من املواطن

رة  راتيجية أمنية تقوم ع   األسدتبو غضون تلك الف بدال مفهوم إس راتي"اس سياسة " التوازن اإلس
راتي" يع املنظومات ال" الردع اإلس ة صار املتمثلة بحيازة تقنيات تص ر ترسانة من األس وخية وتطو
عزز أدوات بيولوجية، الكيميائية و ال ر فضًال عن  جيوش الال  "الالمتماثلة"ب و ا نظامية، بل ال تقوم ع ا

جماعات شبھ العسكرة  ع الطائفيعتمد ع امليلشيات الطائفية وا   العشائري، -ذات الطا

ا نظومة امل، ح بدأت 2000عام  كما شار األسدوما إن تو  شأ يجة فشل  ، وذلكوالده بالتفككال أ ن
جديد  س ا افظة ع التوازنات  الرئ ا اإلقليمية الدقيقية امل شأ تعرضت السياسة ف، حافظ األسدال أ

ا: ارجية لعدة نكسات أبرز ية عقب اتفاق أوسلو، و  ا غليان الشارع فقدان السيطرة ع القضية الفلسطي

                                                            
ن عامي  6 ا  اإلحدى وعشرن سنة املمتدة ما ب : 1970و 1949شهدت سور ش، و ج ها ا ، واحدًا وعشرن انقالبًا وحركة تمرد وعصيان قام 

ناوي (أغسطس 1949انقالب حس الزعيم (مارس  ر 1949)، انقالب سامي ا سم شك األول (د )، انقالب أديب 1949)، انقالب أديب الش
ر  ي (نوفم شك الثا راير 1951الش شك (ف )، عصيان الضباط 1956)، محاولة انقالب غسان جديد ومحمد معروف (1954)، االنقالب ضد الش

ن (مارس  اولة االنقالبية1957البعثي شك (أغسطس  )، امل سي والش ر 1957بتخطيط من ا تم اولة 1961)، انقالب االنفصال (س )، امل
)، محاولة 1962)، عصيان حلب (أبرل 1962)، عصيان املدن الشمالية (مارس 1962االنقالبية الثانية  عهد االنفصال بقيادة النحالوي (مارس 

ن (مارس )، انقالب 1963انقالب مجموعة االنفصال (يناير  ن والناصر ن (أبرل 1963البعثي )، انقالب مجموعة 1963)، عصيان الضباط البعثي
رري (يونيو  اد ا ن (يوليو 1963ز راير 1963)، محاولة انقالب الناصر )، محاولة انقالب الضباط الدروز بقيادة 1966)، انقالب صالح جديد (ف

ر )، محاولة انقالب سل1966فهد الشاعر (أغسطس  تم ر 1966يم حاطوم (س  ).1970)، انقالب حافظ أسد (نوفم
راير  7 رة (ف ذه القوات سلسلة مجازر جماعية  مدينة حماة خالل الف )، 1980)، وكذلك  جسر الشغور (مارس 1980مارس -1979ارتكبت 

رة (يوليو1980وتدمر (يونيو  راير ، و )1980)، ودمشق (أغسطس 1980أغسطس -)، وحلب خالل الف كما طالت حمالت االغتيال  ).1982حماة (ف
ا: كمال جنبالط (مارس ايا ة املعارضة للنظام السوري، ومن أبرز  ية والسور صيات السياسية اللبنانية والفلسطي ار عددًا من ال  ا

ي راض طھ (يوليو 1980)، صالح الدين البيطار (يوليو 1977 في اللبنا في ا1980)، ال ي سليم اللوزي (مارس )، ال )، الزعيم 1980للبنا
ي موس شعيب (يوليو  اب البكري  عمان (يوليو 1980)، الزعيم البع ع الزن (يوليو 1980اللبنا )، بنان الطنطاوي 1980)، األستاذ عبد الو

ر )، نزار 1981األستاذ عصام العطار  أملانيا (مارس ال قتلت  محاولة الغتيال زوجها  )، العميد 1981الصباغ  الذي اغتيل  إسبانيا (نوفم
ر  تم راير 1982سعد صايل قائد فلسطي  البقاع (س عمان قواف واقتيد إ دمشق  ف رص  امي السوري  ق ، 1982)، كما تم اختطاف امل

ر مب مجلة الوطن العربي  بارس  شهر أبرل   .1982وتم تفج
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سليم أوجالنالكردي شمال البالد  ي 8،)1999( عد  دود العراقية إثر الغزو األمر ، )2003( والتوتر مع ا
ة  رري وإرغام القوات السور عد مقتل ا ا عن محيطها العربي )2005( ع مغادرة لبنان  عميق عزلة سور ، و

يجة إمعان  ي دعم مشروع التوسع اإل شار ن از بحيث أ، يرا اليا الطائفية صبحت دمشق قاعدة ارت ل
ر فاعلية، قليميةاإل ها  ممارسة دور إقلي أك امن مع ظهور تركيا، ورغب   .وذلك بال

شقاق  ةتصفيما أدى إ  ،الصراع داخل املؤسسات األمنيةاندالع ونتج عن تلك اإلخفاقات   قادةعدد من الوا
ن ن والعسكر   9.األمني

ارجية لقمع الثورة الشعبية و  شار األسد بالقوى ا يجة الستعانة  فقد ؛ 2017-2011خالل سنوات الثورة ن
، وقوى التحالف الدو ضد تنظيم ركيالو  ييرااإل وس و ر إ ساحة للتدخل العسكري الالبالد تحولت 

ش"داعش" ية والطائفية والعشائرة،  ر امليلشياتا، وان   .إ دولة فاشلةالكيان السوري وتحول اإلث

ذا االستعراض املوجز؛ يمكن القول أن  ا بصفة خاصة(شرق العربي املدول ومن خالل  تمتع تلم ) وسور
ن عام السياس أو األم باالستقرار  يجة ، 1918منذ خروج العثماني املس ع عنف ب اليغلوذلك ن
اعات الدبلوماسية يمن حسم ال ة الوطنية، و ة ، و ات الهامشية ع الهو صراعات تف العصبو

ن برطانيا وفرسا االستقطاب الدو  نب رب ن ا ن  مرحلة ما ب و و  ،العامليت ن امل ن الشيو والرأسما ر ب
رب الباردة، مما ضاعف حالة الفو  ش وفوت مرحلة ا  كيل منظومة أمن إقليع دول املنطقة فرص 

رك   .مش

رة نفسها، لم تختلف األوضاع  الداخل السوري و  ن خالل الف عن املشهد املضطرب  العراق ولبنان وفلسط
لية، و و  ،صراعات طائفيةو معارك إقليمية، حيث خاضت دول املنطقة  نظم ت ع معظمها يمنحروب أ

ها، األمر الذي منعها  ،نقالبيةعسكرة ا دودية فيما بي ركة من صياغة وسادت التوترات ا مبادئ مش
عرفات متقاربة لألمن واالستقرار هاك الثقة  ا، وأفقدو ها، ودفعها الن عضها، فيما بي وفوت سيادة واستقالل 

ها فرص  ر االستقرار الداخ و عل اراألمن الوطعزز توف   .، وجعلها عرضة للتدخل ا

                                                            
سليم أ 8 ن بد ةالناتج ثارجالن  عهد حافظ األسد، لكن اآلو تم توقيع اتفاق أوسلو و ن املهم دث ذين ا شار. تعن  ر وضوحًا  عهد   أك
راير  9 ابرات، ومن 2002تم  شـــهر ف رات واســـعة  امل غي هدف إ إحداث   إحالة مجموعة من قادة األجهزة األمنية إ التقاعد ضـــمن ســـياســـة 

س اللواء آصـــــــف شـــــــوكت، واللواء ع حوري الذي  س االســـــــتخبارات العســـــــكرة اللواء حســـــــن خليل إ التقاعد ليحل محلھ صـــــــهر الرئ م رئ أبرز
جـــة والل يم حو ـــة اللواء إبرا جو ـــابرات ا س امل واء أحيـــل إ التقـــاعـــد ليحـــل محلـــھ اللواء العلوي ع حمود  رئـــاســــــــــــــــة األمن العـــام، وكـــذلـــك رئ

عد تقاعده. و شــهر يونيو  ناصــيف س  شــارًا للرئ ن مســ أجرت حركة تصــفيات واســعة  2004الذي كان من أبرز مســؤو جهاز األمن العام ثم ع
ة طالت حوا  امل وتم  40النطاق داخل القوات املســـــ جو ال ســـــرح ضـــــباطها بال باملائة من ضـــــباط القيادة  دمشـــــق، وباألخص قيادة ســـــالح ا

بدالهم  شار األسد. اس  عناصر جديدة من الدائرة املقربة من 
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اطر اإلقليمية والدولية ستخبارات رك اال تح: ثانياً  رة  ةاألمنيلدرء امل ا خالل الف   :2017-2011 سور

مت  ة سا ،  2017-2011سنوات الثورة السور عزز حالة عدم االستقرار اإلقلي حركة حيث أذكت  
دود سياب ا جوء، وا جرة وال ور أمن املعابر والطرق  ،ال املشاكل  ، وعرقلة حركة التبادل التجاري،وتد

جوار.    السياسية واالقتصادية واالجتماعية  دول ا

ذه األثناء املنطقة  توتحول ة   جماعات املس شار ا ، وان اب الدو جماعات اإلر إ بؤرة استقطاب 
دود، وتف االحتقان الطائفي الذي أثر بدوره ع العالقات وشبھ العسك رة وامليلشيات العابرة ل

جوار املجتمعية    .دول ا

سائر االقتصاديةوتنامي موارد املياه ومصادر الطاقة، قليص تكما أسهمت األزمة   عات ا ، وتزايد ال
ر ادى االنفصالية ل شرة ع انية املن شار فضًال عن املشاكل الناتجة عن ، دودعض املجموعات الس ان

ارجية راتيجية والقواعد العسكرة ا ة اإلس شر األس ة الردع، و ، وتنامي املنظومات الصاروخية وأس
ة الكيميائية والبيولوجية لة مؤسساإل ول املنطقة األمر الذي دفع د .مخاطر األس ي األمنية، والعمل ها عادة 

شكيل منظومات ة ع  ركة الناتجة عن األزمة السور اطر املش ها امل   ،أمن إقلي تدرء ع

ر  ركي رجب طيب أردوغان عملية إ 2016ففي شهر نوفم س ال لة دشن الرئ ي جهاز األمن الوط عادة  شاملة 
جهاز  عزز قدرات ا هدف  اولة االنقالبية  يوليو وذلك  ع ، ولتعزز قدرة البالد 2016عقب فشل امل

ة،  رى ال مثلها تنامي األزمة السور شيل عون إ تب عملية مواجهة التحديات الك س م و لبنان بادر الرئ
شكيل إ ية قدمها االتحاد األوروبي  شهر عادة  ألجهزة األمن اللبنانية مستفيدًا من مجموعة عطاءات 

ي دشن األردن و ، 2017مارس  صالح أجهزة االستخبارات واألمن ًا إل مشروع) 2017 يناير(امللك عبدهللا الثا
ها عاألردنية  عزز قدر ن املؤسسات األمنية هدف  سيق ب عزز الت اب، و   .محاربة اإلر

رك؛ فقد عززت  و عالأما ع صعيد منظومات األمن املش ها موس ن، ية مع االستخباراتقا ها اإليراني حلفا
هم  ركي وانضم  رة.تطو والتقنيات املجهزة واأل  واالستخباراتيةباملعلومات األمنية وزود إ جهاز األمن الوط ال

لذا املنظومة ي -تركيمعارضة املد الكردي نقطة التقاء  ت، حيث ش سيق إيرا  مجال تبادل املعلومات وت
  .املواقف فيما يتعلق بامللف السوري

شطة؛ -اإليرانية-و مواجهة املنظومة االستخباراتية الروسية ركية ال ها اإلقليمية عززت ال ب تحالفا تل أب
جديدة املتمثلة  والدولية  ها ع حرمان إسرائيل من ملواجهة املهددات ا سيطرة إيران ع نقط كركوك وقدر

ن النظام من السيطرة ع  رت امليلشيات الشيعية املوالية موارد النفط، باإلضافة إ تمك البوكمال حيث ع
ا،  شرت  سور ها. -دمشق-غداد-طهران :محور  ةعزز مإليران مدينة القائم بالعراق وان روت  مواجه   ب
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ة، حيثمنية األ املنظومة األ وعملت  اربة  طخط تم اعتماد وروبية ع عدة أصعدة  الساحة السور مل
ا والعراق اب  سور ر  اإلر عزز دور شركات ع ن تبادل املعلومات االستخباراتية وجمع األدلة، و تحس

شر املواد املتطرفة ع الشبكة العنكبوتية رنت  التصدي ل   .اإلن

ات؛ حيث أدى و  ا إ اندالع صراعات متعددة االتجا وكاالت قامت ازدحام املنظومات االستخباراتية  سور
ها، فيما بتاالستخبارات األمركية  اب املتعلقة  افحة اإلر ها  مراقبة املؤسسات الروسية وبرامج م عزز قدرا

رب الباردة. ي ضد روسيا منذ ا شاط تجسس أمر ر     ُوِصف بأنھ أك

افحة التجسس ) GRU(االستخبارات الروسية  وعملت ها  م عزز قدرا س إ  ع برنامج رديف، 
سود االعتقاد لدىوالعمليات األمركية، حي العديد من ضباطها وع االستخبارات الروسية أن مقتل  ث 

ري أسابوف (رأسهم  امس الفرق فال ر 24قائد اللواء ا تم قيام الواليات املتحدة )، قد نتج عن 2017 س
رال ج سرب إحداثيات موقع ا ع لتنظيم عن وجود جهاز استخبارات ، فيما تم الكشف لتنظيم "داعش" ب تا

جهاز بالفعل  "داعش"  ذا ا ة واألوروبية، وقد ن  عمل ع زرع خاليا نائمة  مختلف الدول اآلسيو
  .توظيف املئات من أتباعھ  تلك الدول 

يل داخليًا محاوالت ملء الفراغ األم ثالثًا:    :2017-2016 لنظاماملؤسسات األمنية لمن خالل إعادة تأ

رًا  سياسة  2016 منتصف عامشهد  للواليات املتحدة إزاء النظام؛ حيث اتحوًال كب س  تش قناعة لدى الرئ
ة بضرورة توثيق التعاون مع روسياالسابق باراك أوباما بضرورة  ، ح ولو أدى ذلك إ فتح ل األزمة السور
  قناة اتصال مع نظام األسد.

ي  التحالف الدو ضد تنظيم إ أوعز أوباما ففي شهر يوليو من العام املنصرم  اص األمر املبعوث ا
ونتج عن ذلك إجراء اتصاالت ، بفتح خط تفاو خلفي مع الدائرة املقربة ألسد، وركغبرت مك داعش

س مكتب األمن القومي اللواء ع مملوكمباشرة مع  ارجية وليد املعلم ورئ ر ا سيق  وز شأن سبل الت
ركة  داف مش هة النصرة"لضرب أ   .ضد "داعش" و"ج

ذه األثناء؛  ومة اإليطالية   يل األ قامت ا حيث   أوروبا،جهزة األمنية للنظام بدور أساس  إعادة تأ
س جهاز االستخبارات العامة اللواء محمد ديب زتون روما زار شأن برفقة نائبھ غسان خليل ،رئ ، وتم التداول 

ابية"باراتية حول فرص تبادل املعلومات االستخ جماعات اإلر ن روما ودمشق.  "ا و مقابل تطبيع العالقات ب
ارجية اإليطا (أعقاب ذلك اللقاء قام  س جهاز االستخبارات ا  Agenzia Informazioni e Sicurezzaرئ

Esterna ي نا رتو مان ارة سرة) أل ن البل بز عزز التعاون األم ب   دين.إ دمشق ملناقشة سبل 
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للت جهود اال  ةأما ع الصعيد اإلقلي فقد ت  شهر بالنجاح ك العزلة عن نفسها لف ستخبارات السور
راير  الذي زار عّمان عدة مرات ع مملوك اللواء عن طرق  األردنقناة تواصل مع فتح حيث تم ؛ 2017ف

جماعات املتطرفة  املناطق  سيق  محاربة ا دوديةملناقشة سبل الت   .ا
س أون الين" (وأكد  ج راير  22موقع "إنت جهات استخباراتية أردنية من العيار الثقيل بإعادة ) قيام 2017ف

شاء روابط جديدة  ي  إ ر وساطة روسية، وذلك تلبية لرغبة امللك عبدهللا الثا التواصل مع النظام السوري ع
سيق املعارك ضد تنظيم "داعش"   الذي باركتھ اإلدارة األمركية وحثت عليھ. األمر  ،مع دمشق لت

ارة  ر ز رة ع رة ودمشق دفعة كب ن القا ش وتلقت العالقة األمنية ب ج ها وفد عسكري مصري من ا قام 
هم الروس سلسلة اجتماعات.  ي لقاعدة "حميميم"، حيث عقد الضباط املصرون مع نظرا وتم املصري الثا

راء  ا، وتقديم مساعدات عسكرة للنظامن مصرن عسكرع إثر ذلك إيفاد خ وفق اتفاق وذلك ، إ سور
س جهاز األمن القومي  مصرمع اللواء ع مملوك أبرمھ  ابرات نائب رئ س جهاز امل   .اللواء خالد فوزي رئ

رًا  غ سيطرة قوات النظام ع املناطق تفضيلها تركيا ؛ حيث أبدت إزاء املوقف من دمشقوشهد موقف أنقرة 
ها  ا املتنازع عل ا الديمقراطية، واستغلشمال سور و تنامي بدًال من قوات سور الفات األمركيةت موس -ا

ركية  شار األسد إ بأردوغان  إلقناعحول امللف الكردي ال شدد مع النظام سيدفع ب أن استمرار تركيا  ال
ي وو  ركية، خاصة وأن منح حزب العمال الكردستا دود ال ي ع ا حدات حماية الشعب منطقة حكم ذا

د من الطموحات  و وأنقرة ودمشق ل ن موس عاونًا ب عمل ع املشروع نفسھ، مما يتطلب  واشنطن 
  الكردية. 

ة من خالل  ت إدارة ترامب مقاربة جديدة للتعامل مع األزمة السور ذه األثناء تب ة استمالة الروس لصفق 
ا تق ب و، حيث نفوذ عسكري  إ منطقتقسيم شر سور ن واشنطن وموس يفة "واشنطن ب أكدت 

يبوست" أن سيطرة النظام ع مدينة تدمر تمت بمساعدة  جو األمر موافقة روسيا ، وذلك  مقابل سالح ا
  الرقة ومحيطها.الوحدات الكردية املدعومة أمركيًا سليم ع 

عزز العالقات مع األجهزة األمنية بدمشق، حيث أكد  سق نفسھ   كما سارت االستخبارات األوروبية ع ال
س أون الين" أكد تقرر  ج ) AISE) واإليطالية (BNDأن أجهزة االستخبارات األملانية (شره موقع "إنت

شيكية ( اتھ "داعش" فك شفرات تنظيم عمليات مع استخبارات النظام  تسققد ) UZSIوال ومعرفة شب
عة وتم الفاعلة،  ذه الدول مع اللواء ع مملوك والعناصر التا ن أجهزة استخبارات  عقد لقاءات مكثفة ب

س جهاز االستخبارات اإليطالية ( لھ. ن يقيم اتصاالت مباشرة مع AISEوأكد املوقع أن رئ رتو مان ) ألب
يماستخبارات النظام بالتعاون  ي عباس إبرا س جهاز االستخبارات العامة اللبنا   .مع رئ
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س مكتب األمن الوط اللواء ع مملوك نجم مكن مالحظة سطوع و  رة يونيو  رئ ر-2016الف ، 2017نوفم
ي من عام  األمركية-الروسية لعب دروًا أساسيًا  املفاوضاتحيث  ، وتم استدعاؤه 2016خالل النصف الثا

ا لإلعالن عن االتفاقيةعدة مرات  عد ن  رات ال كان الكرمل شأن التحض شاور  و لل ال تم إبرامها  إ موس
ري والفروف ن ك ذه األثناء ا، ب غو، اعات مكثفة جتموعقد   ر شو ر الدفاع الروس س ومع مع وز

ن من جهاز االستخبارات الروس (   ).GRUمسؤول

شط مملوك  دبلوماسية "إستخباراتية" مكثفة مع  ،وتركيا ،إيرانو  ،السعودية كل من: و الوقت نفسھ؛ 
ة مع  ،ومصر ،واألردن ارجية ميخامستفيدًا من عالقاتھ املم س جهاز االستخبارات ا س رئ ئيل فرادكوف ورئ

والي باتروشيف، اللذان  جهاز السابق ني دفعا دول املنطقة للتعامل معھ، وتحدثا  عدة مناسبات عن ا
انية توليھ "     املرحلة االنتقالية. ًا"رفيع اً منصبإم

سًا للوزراء  املرحلة  ن اللواء ع مملوك رئ عي و   س أون الين" قد تحدث عن رغبة موس ج وكان موقع "إنت
ا،  سور ر اسمھ ُطرح حيث االنتقالية  نا  شهر نوفم ن الروس أثناء مفاوضات في   . 2016من قبل املسؤول

" وأكدت  س ن بول و الذي مجلة "فور جهاز األمن الوط  ة االتصاالت األمنية معأشرف ع إعادأن مملوك 
ركي ( هدف التوصل كما قام )، MITال و وطهران،  ارجية مع واشنطن وموس ب امللفات ا بدور محوري  ترت

سًا للوزراء  املرحلة االنتقالية. ها رئ ّن بموج ع ُ   إ اتفاقية يمكن أن 

و فحسب؛ بل قامت واشنطن وبعض  تقتصر الجدير بالذكر أن عملية تلميع اللواء ع مملوك  ع موس
ها بالدور نفسھ،  يوذلك من خالل حلفا اص  التحالف الدو ضد تنظيم "داعش"، برت  املبعوث األمر ا

  .األوروبيةاالستخباراتية  األروقة ودعم موقفھ مع ع مملوك،  اً خلفي اً تفاوضي اً خطالذي فتح  وركغماك
عزز لهذا االتجاه من قبل إدارة ترامب؛  رز" (و  ر 4نقلت وكالة "رو دمشق  بارز صدر ) عن م2017 نوفم

ذا األسبوع، وذلك  أرفع  س جهاز أمن النظام السوري  دمشق  رًا التقى مع رئ قولھ إن مسؤوًال أمركيًا كب
ي منذ اندالع الثو  ها مسؤول أمر ا يقوم  ارة إ سور ة عام ز . ووفقًا للوكالة فإن املسؤول 2011رة السور

ي  ر لبنان، ولم يذكر املسؤول املقرب من دمشق  املنطقة اسم املسؤول األمر ي وصل إ دمشق ع األمر
س جهاز األمن الوط اللواء ع مملوك   .الذي التقى مع رئ

عًا: تحديات اإلصالح األم و  راتيجمعالم صياغة را ة إس   :لمرحلة املقبلةلية رؤ

ع للنظام،األمن الوط"تزامنت عملية فتح قنوات التواصل مع جهاز  سھ اللواء ع مملوك مع  " التا وتلميع رئ
شأن القدرات األمنية لدى  شائمة  ها ع االستمرار املعارضةفصائل صدور تقارر م ، حيث تحدثت وقدر
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ر سد( يةجهزة االستخباراتاأل عض تقارر  ها فصائل املعارضة عن تضاؤل فرص استمرار ) 2016م بصور
غلغل عناصر القاعدة وتنظيم الدولة  صفوفها، وفشل ها، و الفات بي الية  ظل اندالع ا محاوالت  ا

  كيانات موحدة.  دمجها 
ارجية لفصائل املعارضة  التض ، وذلك اؤل وع إثر تلك التقارر بدأ الدعم الذي كانت تقدمھ القوى ا

هدف إ اإلمعان  إضعاف الفصائل والتما  ها سياسة بديلة  ن جديدة وت امن مع تو اإلدارة األمركية ا بال
س مع التوجهات الروسية،  ركي دونالد ترامب، إ أن أعلن الرئ س األم رنامج وقف ا 2017 شهر يوليو الرئ ل

ة  ركي ملساعدة فصائل املعارضة السور ررًا ذلك األم ر فعالم ر وغ م وخط رنامج " "، وذلك  مقابل بأن ال
ل القوة األساسية لقوات  ش سليح وتدرب وحدات حماية الشعب الكردية ال  م لدعم و تب برنامج 

ا الديمقراطية.   سور
رة  لت  غضون تلك الف ش  لنظام لاالعتماد ع املؤسسات األمنية ضرورة بيمية وغربية قناعات إقلو

ابيةجماعات امواجهة  ذه  اإلر ا خالل املرحلة االنتقالية، خاصة وأن  وإعادة ضبط األمور األمنية  سور
وادر األ  اً رصيدتمتلك و ع تماسكها طوال سنوات الثورة، ة حافظبقيت ماملؤسسات قد  رة وال منية، من ا

جوار، و ذلك بخالف قوى املعارضة ال و  ها  سمحلم ُتبِد وعيًا أمنيًا بمخاطر امتداد األزمة ع دول ا عض قيادا
ا والتجماعات الغلو بال ها غلغل  صفوفها، توسع  مناطق نفوذ من ردود أفعال آنية وانطلقت أغلب تحركا

راتيجية ة اإلس شاء تفتقر إ الرؤ رديفة كعنصر  توازن يمكن االعتماد عليھ مؤسسات أمنية ، وضرورات إ
  لدى قوى الثورة واملعارضة.

عض الفصائل مع  ، وتحالفات  ية، واالقتتال الداخ الفات البي غلغل الفكر جماعات الغلووساعدت ا ، و
ر لاألم الرافض  جواراء استعد  احدودف باشرعية الدول واالع صول ع  اص فرصها يقلتو  دول ا
ار أ مة  صياغة منظومة أمن إقلي بديل.  والدعم ا   املسا

ذه  ة ولتجاوز  ن ع قوى الثورة واملعارضة تب رؤ   أمنية شاملة تقوم ع األسس التالية: املعضلة يتع

رك ع  -1 مسة املاضيةال جة اإلخفاقات األمنية للنظام خالل العقود ا   :معا

جة أسباب  رك معا ن ال شار األسد، يتع استعادة األمن العمل ع و الفشل األم للنظام، خاصة  مرحلة 
ا من خالل اتالبدء ب واالستقرار  سور شو مؤسسات األمن إ  املتمثلة  تحول ، و ألمنية للنظاما إصالح ال

ذه املؤسسات القمعية أجهزة للقمع،  سوبي  شر مئات اآلالف من م   سائر مؤسسات الدولة واملجتمعو
  للبالد.  باملفاصل االقتصادية واالجتماعية والسياسيةدفعهم لإلمساك و املناشط العامة، و 

 وولوغ كبار ضباطسياسات القمع، تب من خالل من النظام  تحقيق األ فشل إلقاء الضوء ع كما يتوجب 
ن: األمنية والعسكرة  الفسا بكت فيما و د، املؤسست ذه األجهزة ال اش شار األسد السيطرة ع  فقدان 
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ها مما أدى إ وقوع  فت مبي ومنعت قدرات البالد، سلسلة اغتياالت أودت بحياة عدد من الضباط، واست
ا السل ا ب باندالع الثورةالبالد من فرص اإلصالح السياس واالقتصادي، وكان لدور س ر  ال ، ألثر األك

ذا العام و ، 2011باملائة عام  34,3إ  2000باملائة عام  11,5ارتفع معدل الفقر من: حيث  ا   صنفت  سور
ياة، واملركز  97باملركز  انحدرت إ املركز ، و لتقدير الناتج امل اإلجما للفرد 111عامليًا من حيث جودة ا

سان.  154 رام حقوق اإل   من حيث اح

إال إنھ  10؛خالل سنوات الثورة وع الرغم من الدراسات املهمة ال صدرت حول إصالح املؤسسات األمنية
رك ع  جة من الضروري أن ال يقتصر ال تقليص املؤسسة األمنية، بل طالبة بالقضايا اإلجرائية واملمعا

ن مناقشة  ستجيب لتحديات املرحلةأمنية سبل صياغة منظومة يتع ث ع ، و شاملة  رة ا ا با عزز
ها النظام رى ال وقع ف جة اإلخفاقات الك يح املسار األم ومعا عادت ال و  ،والكفاءات، بحيث يتم ت

جوار وع املجتمع الدوعواقب وخيمة  ن وع دول ا   .ع السور

املةمن التدا إ ص ولذلك فإنھ ال بد ة أمنية مت ، املجاالت: الوطنية، واإلقليمية، والدوليةشمل  ياغة رؤ
رافيةو  يم إصالح املؤسسة األمنية من منطلقات اح تقل  الوقت نفسھ حالة اإلخفاق ال وقعت تب مفا ، وت

ها  س ملؤسسات قمع، ت ملتحولال مؤسسات النظام ف يم "األمنإ التأس ي" وأمن "األمة" فا سا ، بديًال اإل
ا ع مفهوم "أمن الدولة" سور لية مع أمن "املجتمع". عن سياسة النظام  قصر املنظومة األمنية    املتنا بال

ن بذل جهد رديف مل تع جة و عود إ منظومة من خالل العمل و عسكرة األمن نزوع النظام إ عا كالسيكية 
رب العا ، مرحلة ما قبل ا يھ إ مخاطر ملية األو ذه املؤسسات ع أبناء األقلية والتن ب   س حصر الت

ة.  يو ساب لهذه األجهزة ا ة ومنع سائر فئات املجتمع من االن   العلو

ها مع األمن اإلقلي واألمن الدو -2   تحديد مهددات األمن الوط وتقاطعا

ا ع أساس عل  نشامل يجب أن تقوم جهود إعادة البناء األم لسور ها ع اي را سب مع عمق األزمة وتأث
س كردود أفعال ترغب  تقليص الدور األم للنظام دون النظر إ الفراغ الذي  ، ول األمن اإلقلي والدو

شمل جيع امله جة  ل نظرة أمنية نا ش تج عن عدم    ات. دديمكن أن ي

ن االعتبار أن  ع ات املمع األخذ  جمهور هدد ا اطر ال  ا بصورة خاصة،  ،تداعيةامل ي من الداخل وسور تأ
شوه الذي طرأ   ون  الغالب ناتجة عن ال ارج، وت ر من ا شوء، ومن أبرز املبكرة ل حلار املأك ذه ل

                                                            
راتيجية 10 رة  املركز السوري للدراسات السياسية واإلس ت ا ة" الصادرة عن ب ذه الدراسات: "خطة التحول الديمقراطي  سور  من أبرز 

" الصادر عن مشروع اليوم التا 2013 عنوان: "معضالت اإلصالح: ضبط األمن   يزد ، ودراسة2013، ومبحث "إصالح القطاع األم غ  صا
ن للشرق األوسط  مارس  عنوان: 2016املراحل االنتقالية  الدول العربية" الصادر عن مركز كار ا مركز عمران  شر ، ودراسة معن طالع ال 

يوي والوظيفي"، يوليو " ر الب ة وضرورات التغي  .2016األجهزة األمنية السور
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ة و ، الشرعية السياسيةأدوات غياب : املهددات ات الفرعية ،الوطنيةضعف الهو يمنة الهو مشاكل ، و و
دود يمنة املؤسسات األمنية ع عالقة السلطة بامل، وتوتر ا ي، جتمع، و كم املد  ،ممارسة التميو ا

عدام فرص التنميةو  وتنامي االحتقان الطائفي، ضيق دائرة النخب ، و وتف الفساد املا واإلداري  ،ا
اكمة،  سانإ االستئثار  هانزوعو ا هاك حقوق اإل رات العامة وان   .بالسلطة وقمع ا

ات العربية إال من خالل و  جمهور ات الوراثية  الُب التحتية ل شو ذه ال جة  شاء منظومة ال يمكن معا إ
سية الثالثة للعا إقليمية أمن  بات الرئ ن الدول،املس   : و صراعات ب

عات االنفصالية و صواملتمثلة  : األرض -1 دودمشاكل راعات التوسع والنفوذ وال  .ا
جمة : الدولة -2 ر امل ما تمثلھ الدولة الضعيفة والدولة الفاشلة والدولة منقوصة السيادة والدولة غ

ها من   .أزمات ع اإلقليم برمتھمخاطر وتجره من مع مواطن
ة -3 ات بديلة : الهو انية للبحث عن عصبو ب واملجموعات الس يات والقوميات واملذا جأ اإلث حيث ت

ا صورة تح نفسها من بطش الدولة  ر املتاعب ع ال تحولت إ مؤسسة للقمع، وتمرد تث
  . ستوى اإلقليامل

راتيجية شاملة إلصالح قطاع األمن الوط -3  صياغة إس

إعادة بناء ع بُ والذي ) SSR) "security sector reform" "إصالح القطاع األم"مفهوم وذلك من خالل تب 
ر األمنال دول الالقطاع األم   ها القطاع األم  توف ل فعال، وأصبحت  فشل ف ش ها  للدولة وشع

ئة ية واملس ب القمع واملمارسات التمي س هديد األمن    . مؤسساتھ مصدرًا ل

شمل عملية اإلصالح ن مستوى خدمات األمان و : و ةتحقيق تحس شاء  العدالة الفعالة والقو ر إ إو إعادة (ع
لة ها، ة مؤسسات أمني) ي ة، وأجهزة األمن: شملو يمكن محاسب والشرطة،  ،واالستخبارات ،القوات املس

جمارك، ومؤسسات العدالة العقابية، واملؤسسات ال واملؤسسات  ،واملؤسسات املسؤولة عن خدمات ا
سان  جان حقوق اإل ن املظالم و رملانات ودواو تلعب دورًا  صياغة السياسات األمنية، مثل الوزارات وال

ي رك ع ومنظمات املجتمع املد عزز ، مع ال شاء املؤسسات التمثيلية، و ر األمن، وخدمات العدالة، وإ توف
شر ثقافة ا اسبة، و هااإلشراف وامل سان، ومن أبرز أدوا رام حقوق اإل   :ح

  إصالح املؤسسة العسكرة -

  إصالح الشرطة -

  إصالح االستخبارات -

  إصالح نظام العدالة -
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جنائي -   إصالح النظام ا

ي ع القطاع األم - رملان واملجتمع املد ة إشراف ال اسبة من خالل تقو   .عزز اإلدارة املدنية وامل

سرح وإعادة الدمج  -   ن DDR( 11(نزع السالح وال ن السابق   للمقاتل

فيفة  - ة ا رة واألس ة الصغ افحة األس   SALW(12(م

  العدالة االنتقاليةتحقيق  -

  عزز سيادة القانون  -

  إزالة األلغام -

درات - ة وامل شر واألس افحة اإلتجار بال   م

  واألمن اإلقليميالمواءمة بين منظومات األمن الوطني  -4
ن األمن الوط تحقيق املواءمة  ئة خالل جهة ثانية، وذلك من واألمن اإلقلي من من جهة، ب شاء ب داخلية إ

ها دون  ا الوط وتنمية مجتمعا ر اقتصاد ها األمنية وتطو ل دولة مجال تحقيق متطلبا يح ل آمنة ومستقرة ت
لية ها تدخل خار ودون أن تمثل أوضاعها امل را   . مخاطر ع ج

تطلب  سة و يم رئ شاء منظومة أمن وط تقوم ع ثالثة مفا   : ذلك إ

 السلطة -
  اإلدارة -
 القانون  -

امن مع  ن الدوذلك بال ها و إقامة عالقات مستقرة ب ر طاقا ل دول داخل املنظومة  يج ل ل األطراف ت
در الطاقات ها بدًال من  ن حياة مواطن ا لتحس ل دولة ع حدة، وبطرقة  وموارد  مواجهة املهددات ل

ن ثالث  ها أحد، وذلك من خالل املوائمة ب ة دون أن يتضرر م ساو اسب م عود ع سائر األطراف بم إيجابية 
  : عوامل 

 لقوةا -
 إدارة الصراع -

                                                            
11  disarmament, demobilization and reintegration 
12 Small Arms and Light Weapons 
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 .االحتواءسياسات  -

سبل  ركة  جة املهددات املش ذه املنظومة إال من خالل معا جة وال يمكن تحقيق  األمنية املعا
)securitization س جة ) ول في السابق كان التحالف العسكري ف)، militarizationالعسكرة (من خالل املعا

ن، لكن الصو  ن الدولت سيق األم ب ن يمثل أفضل صورة للتقارب والت ن دولت رت اليوم بحيث ب غ رة 
مية من التحالفات العسكرة،  ر أ املسلم بھ  النظرات األمنية  حيث بات منأصبحت التحالفات األمنية أك

ديثة أن  ها ا لية أو املهددات اإلقليمية، مما يوجب عل التحالفات العسكرة ال تح الدول من املهددات امل
ر بصياغة منظومات إقليمية  تمام أك  كوسيلة لتعزز األمن الوطتقوم ع مفهوم األمن بدل العسكرة بذل ا

  .واألمن اإلقلي ع حد سواء

  )security modelأمني متكامل (تحديد النموذج المناسب إلنشاء نظام  -5
تطلب ذلك تحقيق  ، وذلك من خالل التوصل إ أمنية شراكة و يط اإلقلي لتعزز األمن الوط مع امل

مات واتفاقيات  مجاالت دمات، واالتصاالت، : تفا عزز التواصل والتقارب، و التجارة، والتكنولوجيا، وا
  .صراعاتوتفعيل أدوات االحتواء ملنع وقوع 

عاون هددات الوطنيالتعامل مع املال بد من فإنھ ولتحقيق ذلك  ن الدول من منظور  ركة ب ، إقلية املش
عات االنفصالية: بمشاكل وخاصة فيما يتعلق اتو  ،ال ر  ،صراع الهو ج مي والت ،القسري وسياسات الت

جوء، ومشاكل العر والطائفي جرة وال وح، و  ال سياب وال دودا ور أمن املعابر والطرق  ،ا شار ، و وتد ان
دود ة وشبھ العسكرة وامليلشيات العابرة ل جماعات املس ره ع دول ، وتنامي ا االحتقان الطائفي وتأث

جوار سائر االقتصاديةتزايد ، و عرقل حركة التبادل التجاري ، و الطاقةومصادر  تضاؤل موارد املياه، و ا ، ا
عات او  هاتنامي ال ارجية، و النفصالية وعسكر راتيجية والقواعد العسكرة ا ة اإلس شار األس  ان
ة الردع و  ، و املنظومات الصاروخية وأس راتي ة الكيميائية والبيولوجيةاإلس  .مخاطر األس

ن  ركةعرفات وتطبيقات أمنالتوصل إ ولتحقيق ذلك فإنھ يتع ، قلياإلستوى املع  ية مش و  والدو
ها  رك من منظور )denationalization(عملية يطلق عل ع املش ، بحيث ال يتم التعامل مع املهددات ذات الطا

شاء  هدف إ ها، وذلك  ن الدول وتطبيقا  "مجتمع أمنمح فحسب، بل من خالل نظرات االعتماد املتبادل ب
"   :املطلوبة لتحقيقھ دواتاأل )، ومن أبرز regional security community( إقلي

ركة -1  صياغة اتفاقيات أمن يتم من خاللها االتفاق ع مبادئ مش
ا -2 ركة إزاء ركة واتخاذ إجراءات مش ن دول اإلقليم لتحديد املهددات املش  عقد حوارات أمنية ب
ركة -3 شاء مؤسسات أمنية وغرف عمليات مش  إ
افظة ع السالم -4 ركة إلحالل السالم أو امل  شكيل نظم مش
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 عزز إجراءات بناء ثقة ملنع اندالع الصراع  -5
الفات -6 ل ا س الوسائل العسكرة  ام الدبلوماسية والتواصل ول   ال

يح لقوى الثورة واملعارضة الدفع  رًا ومهارات أمنية عالية ت تطلب جهدًا كب ذه س ال شك  أن عملية اإلصالح 
اتثالثة ب    آن واحد: اتجا

، والدفع باتجاه تحقيق  أوًال: وضع خطة شاملة ة ع الصعيد األم جة املشاكل األمنية الطارئة وامل ملعا
يم    ."SSR" "إصالح القطاع األم"اإلصالح األم من خالل مفا

ركة من خالل نظم حديثة تمأل حالة الفراغ األم النتج عن األزمة  اطر األمنية املش جة امل ثانيًا: الدعوة إ معا
ة، بحيث تقوم ع  ركةالسور شاء ماالعتمادية املش س إ إ األمن الوط واألمن ات شاملة تحقق نظوم، و

  ع حد سواء. اإلقلي

امنة بالعام و العزز ثالثًا:  اطر ال  الوط واإلقلياألمن ع  يةقمعنظام المؤسسات الإنتاج إعادة  امل
، خاصة وأنھ بات جزءًا أساسيًا من منظومة أمنية  غداد ودمشق والدو معادية تنطلق من طهران وتتخذ من 

عمل ع تقوض  از  روت بؤر ارت شر سيادة واستقالل دول املوب دود و امليلشيات نطقة، وت ر ثتالعابرة ل
  . االحتقان الطائفي والتوتر املجتم

نة سي شاء منظومة أمن إقليمية مت ور األوضاع فرص طامعة فوت ع الدول الوال شك  أن إ استغالل تد
ن دول املنطقة لوسوء العالقات األمنية  عات االنفصالية، و ب ية، بناء القواعد العسكرة تعزز ال األجن

ات الدفاع الصاروالعمل ع و ا، وموارداملنطقة ستحواذ ع ثروات ال اإ س وال ة الدمار  مد شب وأس
ا ال ئ املنطقة وقواعد ةرية واالشامل  موا   .جو
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