
 

 إصالح قطاع األمن في سورية ما بعد الحرب األهلية

 ﮵�﮲ر﮵�د صا﮵�غ

  مارك ﮲�﮵�رارت  — الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى
﮲

 صورة مں

 

 ﮲�﮵ى ﮲�﮴�رة ما ﮳�عد الحرب االٔهل﮵�ة ﮲�﮵ى سور﮵�ة ﮵�﮳حب أن ﮵�﮴�﮳حاوز ال﮴�ٔ�ك﮵�د على الر﮴�ا﮳�ة المد�﮵﮲�ة أو
﮲

 ٕاصالح ﮴�طاع االٔمں
 ٕاعادة ﮳�﮲�اء ال﮴�درات ال﮲�﮲�﮵�ة ل﮵�﮶سمل ٕاعادة �﮴﮴�﮵�﮵�م �ملة و�﮴حّوًال ٕالى ﮴�طاع د﮲�اع﮵ى حد﮵�ث واح﮴�را﮲�﮵ى .

 ﮳حم﮵�ع الدول
﮲

 ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى �﮴حد﮵�ات  الس﮵�اسة  والم﮳ح﮴�معات  واال﮴�﮴�صادات  ذات الطا﮳�ع العسكري ال﮶سا�ٔعة ﮳�﮵�ں
 العر﮳�﮵�ة، �﮴وا﮳حه سور﮵�ة ال﮵�وم عوا﮴�ب  حرب أهل﮵�ة  أّدت ٕالى �﮲﮴�﮴�﮵�ت ال﮴�ّوات المسّلحة ال﮴�ا﮳�عة للدولة وأ﮲�رزت
 ال﮳حهات الُمسّلحة ﮲ع﮵�ر  ال﮴�ا﮳�عة للدولة ، وّلكها م﮲�﮲حرطة ﮲�﮵ى  ا﮴�﮴�صاد الحرب . اس﮴�﮲حدمت الدولة

﮲
 العد﮵�د مں

  م﮲�ذ عام 2011. و�﮴﮲�﮵�﮳حًة لذلك،
﮲

 المد�﮵﮲�﮵�ں
﮲

 ال﮴�ّوات المسّلحة واال﮳ٔحه﮲رة االٔم﮲�﮵�ة على �﮲طاق واسع  ﮲صد المواط﮲�﮵�ں
 الع﮲�اصر الس﮵�اس﮵�ة ال﮴�ّو﮵�ة.

﮲
 مں

﮲
 أص﮳�ح ﮴�طاعا الد﮲�اع واالٔمں
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 ﮴�لَب هذا االٔمر الد﮵�﮲�ام﮵�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة ال﮴�﮴�ل﮵�د﮵�ة رأًسا على ع﮴�ب. ﮲�﮲�﮵ى الو﮴�ت الحال﮵ى، ﮵�د﮵�ر ال﮴�ادة
  — روس﮵�ا وٕا﮵�ران وح﮲رب الله —

﮲
 االٔم﮲�﮵�ون عمل﮵�ة ص﮲�ع ال﮴�رار االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى وال﮴�عاون مع  حل﮲�اء سور﮵�ة الر�﮵ٔ�س﮵�ں

 ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى العال﮴�ات مع ال﮲�صا�ٔل الُمسّلحة اال﮲ٔحرى دا﮲حل ال﮳�الد. ٕان اس﮴�عادة الد﮵�﮲�ام﮵�ة العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة
 م﮳حرد �ٔ﮴�ك﮵�د

﮲
 ﮶سٔ��﮲ه أن ﮵�﮴�طلب أك﮶�ر ﮳�ك﮶�﮵�ر مں

﮲
 ال﮴�﮵ى ��﮲ت ﮴�ا�ٔمة ﮴�﮳�ل الحرب — �﮴حت أي ٕادارة س﮵�اس﮵�ة — مں

ّدرات ال﮲�﮲�﮵�ة. س﮵�﮴�طلب ذلك ٕاعادة �﮴﮴�﮵�﮵�م �ملة لٔالهداف والمهام وال﮴�﮲�ظ﮵�م  الر﮴�ا﮳�ة المد�﮵﮲�ة أو ٕاعادة ﮳�﮲�اء ال﮴�ُ
 وال﮴�حّول ٕالى ا�﮳﮴حاه حد﮵�ث واح﮴�را﮲�﮵ى.

 <أ>قطاع دفاعي ُمبعثر

 والك﮳�﮵�ر ﮳�س﮳�ب  ال﮲حسا�ٔر ال﮲�ادحة ، ح﮴�ى مع
﮲

  ال﮴�﮳�ع﮶�ر ال﮶سد﮵�د  والوهں
﮲

 عا�﮲ى ﮴�طاع الد﮲�اع الرسم﮵ى ﮲�﮵ى سور﮵�ة مں
 ال﮲�ساد وال﮴�ر﮳�ّح. ال ﮵�س﮵�طر ال﮲�ظام الس﮵�اس﮵ى الحاكم على

﮲
 اس﮴�مرار االٔداء ال﮴�﮴�ال﮵ى ال﮲صع﮵�ف والمس﮴�و﮵�ات العال﮵�ة مں

 م﮵�ل﮵�﮶س﮵�ات مدم﮳حة ﮲�﮵ى اله﮵�لك﮵�ات العسكر﮵�ة الوط﮲�﮵�ة لك﮲�ها �﮴ظل �﮴حت رعا﮵�ة روس﮵�ة وٕا﮵�را�﮵﮲�ة، و﮵�﮲�﮴�﮴�ر ال﮲�ظام
 الس﮵�اس﮵ى ٕالى إال﮵�رادات الالزمة ل﮴�سر﮵�ح ر﮳حال الم﮵�ل﮵�﮶س﮵�ات أو ح﮴�ى د﮲�ع �﮴عو﮵�﮲صات م﮲�اس﮳�ة ل﮴�﮴�لى و﮳حرحى

 الحرب ﮲�﮵ى ص﮲�وف ﮴�ّوا�﮴ه المسّلحة.

ة. ٕان  و﮳�ال﮴�ال﮵ى، س﮴�كون عمل﮵�ة ٕاعادة ٕاعمار ﮴�طاع الد﮲�اع السوري ﮲�﮵ى ﮲�﮴�رة ما ﮳�عد ال﮲�﮲راع مع﮴�دة وطو﮵�لة وه﮶سّ
 الدا﮲حل﮵ى، وأ﮳حه﮲رة

﮲
 الس﮵�طرة على أ﮳حه﮲رة إالكراه ال﮴�ا﮳�عة للدولة — ال﮴�ّوات المسّلحة وال﮶سرطة وأ﮳حه﮲رة االٔمں

د عمل﮵�ة �﮴سر﮵�ح وٕاعادة  الم﮲حا﮳�رات — س﮴�كون ع﮲�صًرا أساس﮵�ًا ﮲�﮵ى الم﮲�ا﮲�سة الس﮵�اس﮵�ة ﮲�﮵ى المس﮴�﮴�﮳�ل. وهذا ﮵�ع﮴�ّ
 ٕادماج الع﮲�اصر المسلحة، و�﮲﮴�ظ﮵�م ﮴�طاع الد﮲�اع، واالم﮴�﮶�ال لس﮵�ادة ال﮴�ا�﮲ون والحوكمة ال﮲حا﮲صعة للمساءلة. ﮴�د

﮲
 ﮵�ؤدي ال﮲�﮶سل ﮲�﮵ى معال﮳حة هذه ال﮴�حد﮵�ات ﮳�﮶سلك ﮲�ّعال ٕالى �﮳﮴حدد ال﮲�﮲راع ﮲�﮵ى سور﮵�ة، كما حدث ﮲�﮵ى  ل﮵�﮳�﮵�ا  وال﮵�مں

 ﮳�عد ﮲�﮶سل العمل﮵�ة اال�﮴﮲�﮴�ال﮵�ة ﮲�﮵ى لك م﮲�هما ﮲�﮵ى عام 2014.

 أي عمل﮵�ة ٕاعادة ٕاعمار
﮲

 �﮴ؤكد هذه ال﮴�حد﮵�ات على أهم﮵�ة ﮳حعل ٕاصالح ﮴�طاع الد﮲�اع و�﮴حّوله ﮳ح﮲رًءا ال ﮵�﮴�﮳ح﮲رأ مں
 ﮲�﮵ى سور﮵�ة، ﮳�ح﮵�ث ﮵�﮳حب و﮲صعه على ﮳حدول االٔعمال العام ﮲�﮵ى أي عمل﮵�ة س﮵�اس﮵�ة الح﮴�ة، وكسر اح﮴��ر ال﮲�ظام
.(

﮲
 م﮳حرد ٕاعادة ﮳�﮲�اء أو ٕاصالح ل﮴�طاع الد﮲�اع (واالٔمں

﮲
 الس﮵�اس﮵ى للسلطة. ﮲�﮵ى الوا﮴�ع، �﮴ح﮴�اج سور﮵�ة ٕالى أك﮶�ر مں

 ه﮲�اك حا﮳حة ٕالى �﮴حّول عسكري �مل ل﮵�ص﮳�ح ﮴�طاًعا حد﮵�﮶�ًا واح﮴�را﮲�﮵�ًا و﮴�ادًرا على االم﮴�﮶�ال لس﮵�ادة ال﮴�ا�﮲ون ﮲�﮵ى
 ٕاطار ﮲حا﮲صع للمساءلة.

 <أ>االحتياجات األساسية لمؤسسة الدفاع

 ح﮴�ى االٓن، رك﮲رت  محاد�﮶ات السالم  ك﮶�﮵�ًرا على ﮴�﮲صا﮵�ا "الس﮵�اسة الُعل﮵�ا" م﮶�ل ِص﮵�َغ �﮶﮴سك﮵�ل  م﮳حلس ﮴�﮵�ادة عسكري
 ا�﮴﮲�﮴�ال﮵ى ل﮴�﮴�اسم الُسلطة أو على الهدف العام الم﮴�م﮶�ل ﮲�﮵ى ٕا�﮲هاء اله﮵�م﮲�ة الَعَلو﮵�ة ﮲�﮵ى سلك ال﮲ص﮳�اط و﮲ص﮳�اط

 ﮲حاللها
﮲

 االه﮴�مام ٕالى "اله﮵�لك﮵�ة" ال﮲�عل﮵�ة ال﮴�﮵ى حا﮲�ظ ال﮲�ظام الس﮵�اس﮵ى مں
﮲

 لم ﮵�﮴�م ٕا﮵�الء الك﮶�﮵�ر مں
﮲

 الصّف. ولكں
 دا�ًٔما على س﮵�طر�﮴ه الح﮴�﮵�﮴�﮵�ة على ﮴�طاع الد﮲�اع: ٕا﮳حراءات ال﮴�﮲�س﮵�ب وال﮴�ر﮴�﮵�ة، ومح﮴�وى و�﮴ط﮳�﮵�ق ال﮴�عل﮵�م

 العسكري وال﮴�﮲صاء، و�﮲ظام الروا�﮴ب والمعا﮶سات ال﮴�﮴�اعد﮵�ة، وط﮳�﮵�عة ع﮴�ود العمل وال﮴�و﮲ط﮵�ف، وال﮲حدمة الوط﮲�﮵�ة
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 أ�﮲﮶�اء ال﮲حدمة
﮲

 إالل﮲رام﮵�ة (ال﮴�﮳ح﮲�﮵�د)، وال﮴�دّرج الو﮲ط﮵�﮲�﮵ى ل﮲ص﮳�اط الصّف، وال﮴�طو﮵�ر المه﮲�﮵ى وال﮲�﮲�﮵ى للعسكر﮵�﮵�ں
 "االح﮴�﮵�ا﮳حات االٔساس﮵�ة" اال﮲ٔحرى للمؤسسة العسكر﮵�ة.

﮲
 وٕاعدادهم للعودة الالح﮴�ة ٕالى الح﮵�اة المد�﮵﮲�ة، والعد﮵�د مں

 ﮵�﮴�م �﮲﮴�ك﮵�ك �﮲ظام الس﮵�طرة الحال﮵ى لل﮲�ظام الس﮵�اس﮵ى الحاكم ما لم �﮴﮴�م معال﮳حة هذه ال﮴�﮲صا﮵�ا العمل﮵�ة و﮲ع﮵�رها،
﮲

 لں
 وس﮵�س﮴�مر ﮲�﮵ى الس﮵�طرة على ال﮴�ّوات المسّلحة أ�﮲﮶�اء و﮳�عد اال�﮴﮲�﮴�ال الس﮵�اس﮵ى. �﮴﮴�ع ُمهّمة موا﮳حهة هذه ال﮴�حد﮵�ات

دًما ﮳�﮶سلك �مل  الم﮲ص﮵ى ﮴�ُ
﮲

 ال ﮵�مكں
﮲

، ولكں
﮲

 وال﮲حار﮳ح﮵�﮵�ں
﮲

 أصحاب المصلحة المحل﮵�﮵�ں
﮲

 على عا�﮴ق م﮳حموعة مں
 دون ﮳�﮲�اء  ال﮴�درات المد�﮵﮲�ة . و﮵�﮶سمل هذا المؤسسات ال﮳�ح﮶�﮵�ة ال﮴�ا﮳�عة للمعار﮲صة والمس﮴�﮴�لة وال﮳حهات المد�﮵﮲�ة
 وعامل﮵ى اال﮳ٔحه﮲رة المد�﮵﮲�ة للدولة ذات

﮲
 اال﮲ٔحرى م﮶�ل االٔح﮲راب الس﮵�اس﮵�ة وأع﮲صاء م﮳حلس ال﮶سعب المس﮴�﮴�﮳�ل﮵�﮵�ں

 الصلة لم﮲�ا﮴�﮶سة و�﮴﮴�﮵�﮵�م وا﮴�﮴�راح ال﮲ح﮵�ارات الس﮵�اسا�﮵﮴�ة والم﮴�﮴�رحات ال﮲�﮲�﮵�ة ال﮴�﮵ى �﮴مّس ﮳حم﮵�ع ﮳حوا�﮲ب ومس﮴�و﮵�ات
 ﮴�طاع الد﮲�اع ﮳�طر﮵�﮴�ة مس﮴�﮲�﮵�رة ﮴�ا�ٔمة على االح﮴�را﮲�﮵�ة وال﮲ح﮳�رة.

 ﮵�﮳حب أن ﮵�﮴�﮳حاوز م﮳حرد ال﮴�ٔ�ك﮵�د ال﮲حطا﮳�﮵ى
﮲

 ﮵�ُعّد إالصالح العسكري وٕاعادة اله﮵�لكة ﮲�﮵ى سور﮵�ة أمًرا ح﮵�و﮵�ًا، لكں
ّدرات ال﮲�﮲�﮵�ة. ﮵�﮳حب،  لم﮳�ادئ إال﮶سراف المد�﮵﮲ى والحوكمة ال﮲حا﮲صعة للمساءلة على ﮴�طاع الد﮲�اع، أو ٕاعادة ﮳�﮲�اء ال﮴�ُ

 أ﮳حل ٕا﮳حراء �﮴حّول �مل ٕالى ﮴�طاع د﮲�اع
﮲

 ذلك، ٕاعادة �﮴﮴�﮵�﮵�م ﮳حم﮵�ع ﮳حوا�﮲ب ﮴�طاع الد﮲�اع الحال﮵ى مں
﮲

 ﮳�دًال مں
ا مع ال﮴�ا�﮲ون. و﮵�﮶سمل هذا ع﮲�اصر م﮶�ل اله﮵�لك﮵�ة والو﮲صع﮵�ة والع﮴�﮵�دة  حد﮵�ث واح﮴�را﮲�﮵ى ﮵�كون ﮴�ادًرا وم﮴�وا﮲�﮴�ً

 االٔهم أن ﮵�﮶سمل ال﮴�﮲�س﮵�ب وال﮴�ر﮴�﮵�ات، و�﮲ظام ال﮴�در﮵�ب، وال﮴�ر�﮵﮴�﮳�ات ال﮴�﮵�اد﮵�ة، وٕادارة المعلومات،
﮲

 ال﮴�﮴�ال﮵�ة، ولكں
ا للس﮵�طرة الس﮵�اس﮵�ة واس﮴�﮲حداما�﮴ها.  وال﮴�﮵ى �﮴ع﮴�﮳�ر ع﮲�اصر أساس﮵�ة لل﮴�ماسك العسكري وال﮲�عال﮵�ة، وأ﮵�﮲صً

  

 ﮵�﮲ر﮵�د صا﮵�غ زم﮵�ل أول ﮲�﮵ى مرك﮲ر مالكوم ك﮵�ر–�ر�﮵﮲�﮲ع﮵ى لل﮶سرق أالوسط ومد﮵�ر ﮳�ر�﮲امح� العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة
 ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة. وهو مؤلف " أول﮵�اء ال﮳حمهور﮵�ة: �﮶﮴سر﮵�ح اال﮴�﮴�صاد العسكري المصري ."
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