
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

م2017كانون الثاني / ديسمبر  20   - ه1439ربيع اآلخر  02األربعاء   

 

خالصة األفكار والمواضيع المثارة في ندوة الكشاف التاسعة بعنوان 
 "تحديات اإلصالح األمني في سوريا"

 

ندوة حوارية نظمها مركز الحوار السوري بالتعاون مع المرصد 
 االستراتيجي، ومركز عمران للدراسات االستراتيجية



 

 

وار السوري بتارخ  ر/كانون األول  20ـ املوافق لـ 1439ربيع اآلخر  2أقام مركز ا سم " الكشاف"م، ندوتھ التاسعة ضمن مسار 2017د
وار السياس  ا"عنوان "تحديات اإلصالح األم   برنامج ا ن، عرضت  األو األوراق من املراكز سور . تضمنت الندوة جلست

اب األوراق. عقيبات أ ضور و   البحثية الشركة، فيما خصصت الثانية ملداخالت ا

مية األمن كأحد الد ا"، حيث أشارت إ أ عنوان "تحديات اإلصالح األم  سور  " راتي عامات جاءت الورقة األو من "املرصد االس
ره من املواضيع األساسية  ، مع غ ، وبأن املوضوع األم سة للنظام السياس هاكات وقف"الرئ ن بحق االن  ،"الثقة بناء إجراءات"و" املدني

ت الورقة عدم مراعاة قوى الثورة  ها عن قوى الثورة واملعارضة، بّي سبق أي حديث عن اإلصالح الدستوري. و حدي رض أن  يف
شار فو السالح وجماعات الغلو  واملعارضة ها  ان م ا من الدول من جهة، ومسا ر جوار وغ ساسية املوضوع األم تجاه دول ا

ا ع  ذه القوى  انطالقها من ردود األفعال لتقليص مفهوم األمن، وترك هما  ن وقعت ف لت ر مش من جهة ثانية. وأضافت أن أك
شكيل األمن"، وتب البعد اإلجرائي  اإلصالح،  تمام بالقطاع األم من خالل مفهوم "إعادة  ادة اال وأن األمر يتطلب عكس ذلك بز

  نظرة أمنية متطورة. 

ت الورقة بداية فرضيات  ا"، حيث أو ر األم  سور عنوان: "التغي راتيجية" الورقة الثانية  عرض "مركز عمران للدراسات االس
ر األم ومدى  " إال  التغي لة" أو "إصالح القطاع األم ديث عن "إعادة الهي رة إ أنھ ال يمكن ا ارتباطها بالعملية السياسية، مش

ي  سياق "الدولة الفاشلة" ال تتعزز عواملها من  رضھ عدة تحديات تأ ع شود  ر امل ظل تحقق انتقال سياس حقيقي، وأن التغي
ية واجتماعية واقتصادية موالية للنظام ع مراكز القرار خالل استمرار خطف أجهزة الدولة  اكم، وتحكم فئات دي من قبل النظام ا

شيات الكردية وفصائل الثورة، لتختم بوضع خطة   مؤسسات الدولة. كما استعرضت الواقع األم  كل من مناطق النظام وامليل
ر واالنتقال إ قطاع أم متماسك.    للتغي

عد ذ : فتح  هما ع رك ف اب األوراق، حيث تم ال عقيب أ ن، تاله    لك باب املداخالت للسادة املشارك

ا عقب الثورة:   توصيف التعاطي مع امللف األم  سور

ها ع صعيد األمن ا ، إال أ طوات  مجال األمن الداخ عض ا ر إ أن قوى الثورة واملعارضة وع الرغم من تحقيقها  ار أش
شيات " عًا ع عكس النظام وميل ديث عن أداء القوى PYDفشلت فشًال ذر شكيالت تنظيم القاعدة كداعش والنصرة. فقد تم ا " و

ًا  عد مرتبطًا ارتباطًا عضو ، والذي  عض مراحل الثورة، والذي كان مهددًا لألمن اإلقلي والدو السياسية والفصائل العسكرة  
  . باألمن الوط

ن ل ها القائمة ع االنتقام من املواطن ها وعقيد انية إصالحها  ظل نظر عة للنظام ال يتصور إم صا كما ُذكر أن األجهزة األمنية التا
ذه املعادلة يتطلب مراعاة "البعد  ية داخلها، وبأن الدخول  مثل  شيات والقوات األجن غلغل امليل عصابة طائفية حاكمة و ظل 

". وأنھ ال يتصور كذلك تحقيق اإلصالح األم الذي يرتبط بملف العدالة االنتقالية ال يصعب اآلن تطبيقها.اإل ي واالجتما   سا



 

 

و تكتيك منھ لفرض وجوده وإجبار الدول ع التعاطي معھ، خصوصًا   " الذي يوسم بھ النظام،  ر إ أن "الفشل األم كذلك أش
  ظل فشل قوى الثورة. 

ا: ا "  سور ر األم يل "التغي رض س ع   لتحديات ال 

ل  ش ا  "  سور ر األم ذه القضية، وذكرت العديد من األمثلة ع التحديات ال تقف  وجھ تحقيق "التغي ركزت املداخالت ع 
ها:  ساس بصورة خاصة، م ذ امللف ا عاطي قوى الثورة مع    عام، وتطور 

اب" ع مصا الثورة  محاربة النظام  - 1 " لدى قوى الثورة  تقديم امللف األم األول دوليًا "محاربة اإلر التحدي "القي
عة لھ.  شيات املرتزقة التا  وميل

بداد.  - 2 يت االس اب" كمدخل لتث ة "القضاء ع اإلر شية من تحول أولو  ا
ها أجهزة الدو  - 3 ي م عا روقراطية ال  ل عام. الب ش  لة 
دود" و"كسر غلغل فكر القاعدة  صفوف فصائل الثورة، القائم  - 4 ار "تجاوز ا هاالقواعد ال ع أف عقب  الدول  قامت عل

دة وستفاليا".    معا

 : " ع املستوى اإلقلي والدو   التعاطي مع "امللف األم

ليًا  ي ها من بناء منظومة أمنية  أشار البعض إ وجود إرادة دولية خصوصًا من الدول املؤثرة بإضعاف قوى الثورة أمنيًا، وعدم تمكي
ستطيع منافسھ النظام.    وموضوعيًا، 

ر لقوة  ر الكب ر كذلك إ التأث امش املناورة أمامها  أية دولةوأش ساع  ، ع ا ها الوط ر التقاطعات  تحقيق أم ها ع  وقدر
ات األمنية اإلقليمية والدولية.  مع األولو

ق النظ سو ر  إعادة  ن النظام وبعض الدول املؤثرة مثل الواليات املتحدة كان لھ أثر كب مل إ أن التعاون األم السابق ب
ُ
ام كما أ

جهة القادرة ع ضبط األمن.    نفسھ، ع أنھ ا

رحات لقوى ال : مق ها مع امللف األم عاط   ثورة  

ا:  ذا امللف، من أبرز ها مع  عاط ر من املداخالت والتعقيبات لتقديم توصيات لقوى الثورة     خصص القسم األك

رك ع التقاطع األم مع مصا الدول اإلقليمية.  - 1 طاب السياس لقوى الثورة من جهة ال ر ا  ضرورة تطو
رك ع ملف ال - 2 . ال ر األم عملية التغي ًا   عدالة االنتقالية، وربطھ عضو
دود.  - 3 شيات العابرة ل ر األم بالتخلص من املل  ربط ملف التغي



 

 

ن عموم  - 4 يمها ب شر مفا ها و ر األم بما يؤدي إ التوعية  ي ع دراسة امللفات املتعلقة بالتغي حث منظمات املجتمع املد
 الشعب. 

ر  - 5 ات السياسية والعسكرة. دراسة حاالت اخ  اق الثورة  املستو
اربة  - 6 لة مل جهة املؤ جة النظام بأنھ "ا م  دحض  سا ن النظام وداعش، بما  ة ب رك إعالميًا ع العالقة املشبو ال

اب".   اإلر
انية استمرار  - 7 عة لها "حوران ودرع الفرات مثًال"، خصوصًا  ظل إم حث قوى الثورة ع بناء أجهزة أمنية  املناطق التا

ة سياسية.  سو ا لسنوات عدة من جهة التقسيم الفع وعدم الوصول إ   الوضع ا
اب، والتصدي للم - 8 افحة اإلر دود"، وال تتقاطع مع مصا تحديد أبرز املهددات األمنية "مثل قضية م شيات العابرة ل يل

رافية.  راتيجيات وخطط للتعامل معها بصورة اح  الدول اإلقليمية، ووضع اس
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