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مقدمة
تافق جر األئةيات املاعلتة ة تر العالقات املدنية العسكرية ةأنها خضوع التوات املسلحة لتيائة
ً
ً
ً
ً
مدنية ئيمتراطية ،وهي عملية معتدة تاطلب إصال ا ينريعيا شامال ،وإصال ا للتطاع األمنر
ً
ةأفملد ،وإجرام العدالة االناتالية ،وبنام املؤسسات الديمتراطية ،ويعميتا للممر للديمتراطية،
فالعالقات املدنية العسكرية سلسلة طويلة ماعدئة الحلتات واملرا ر ومتناةكة مع الا ول
الديمتراطب ،وليست منفصلة عند ،وهي جوهرة الااج في الا ول الديمتراطب في الواقع؛ ولذلك فإن
سئق مر لة في الا ول الديمتراطب أل ئولة هي إئارة العالقات املدنية العسكرية ،فإن لم ت سن
إئارة هذا املوضوع املتناةك واملعتد فإند ةمماةة إعالن عوئة إلى الحالة السلطوية التر كانت عليها
قلر عملية الا ول الديمتراطب ،وبالاالي يعطير كر اسا تاقات الا ول ،وعلى رسسها عوئة
الالجئ ن والناز ن ،وانخراطهم ومنارفتهم في الحياة السياسية واالجاماعية واالقاصائية.
تدفع العالقة العضوية ة ن الليئة اآلمنة  -وما تاطللد من سياسات معيزة للعالقات املدنية
العسكرية  -وملف العوئة الكريمة والطوعية ةاتجا الل ث املسامر عن مؤشرات تلك الليئة في
الجغرافية السورية التر تاتاسمها قوى وفواعر مالاينة ،واخالار جهوزيتها لانفيذ االسا تاقات
السورية املؤجلة ،وفي ظر غياب "املر لة السياسية الجديدة" ة كم االساعصام الذ ينهد
العملية السياسية وما رافتد من "تجميد ذر" في املنهد امليدامب الذ سفرز "سنماط كم مالاينة"
تدعمها قوى ئولية وإقليمية ،فإن قياس تلك املؤشرات سينعكمل على الحالة املتنكلة ضمن تلك
األنماط؛ ومن هنا يسامد الورقة إشكاليتها في اخالار جهوزية الليئات األمنية في املناطق التر تا كم
بها تلك األنماط ،وتبيان سثر ناااج هذا االخالار على اسا تاق العوئة اآلمنة ،لترفي على يساؤل
ً
ً
مرفي إلى س مدى ينكر واقع العالقات املدنية العسكرية عامال ئافعا لعوئة الالجئ ن.
وإر ترفي الورقة على مناطق سيطرة النظام تنكر مكمف ،فمرئ رلك تبيان مالمح واقع العالقات
ً
ً
املدنية العسكرية فيها ةاعالار سن النظام يسيطر على الدولة (قانونيا ومؤسساتيا) من جهة ،وب كم
سن متارباتد األمنية هي موضع االهامام ،وسيكون لها سثر في ت ديد االنطلاع العام ملساتلر العالقات
املدنية العسكرية وتأث رها على عوئة قراةة ساة مالي ن الجئ ومملهم نازح؛ ورغم رلك تطر الورقة
ً
على تلك املؤشرات في مناطق خارج سيطرة النظام نظرا ملا سفرزتد االت االساترار الهش في املنهد
امليدامب والخالار إمكانية توفر ةيئات آمنة للعوئة.
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أوالا :العالقات المدنية العسكرية :تأطير نظري ومفاهيمي
يساليم العالقات املدنية – العسكرية وفق املعاي ر الديمتراطية توفر ثالثة عناصر جوهرية هي:
الا كم املدمب في التوات املسلحة ،والكفامة الدفاعية ،والفعالية العسكرية .ويتصد بالتحكم
املدني :السيطرة املدنية على التوات املسلحة واألجهية األمنية األخرى كالنرطة واالساخلارات ،مع
الاأفيد على ئرجة السيطرة والا كم .وب سب توماس ةرونو" "Thomas Bruneauوهارولد
ً
ترينكوناس " "Harold Trinkunasيعد الا كم املدمب شكليا ما لم تاواجد املؤسسات املدنية في
عمليات املراقلة وإقرار امل زانية والا كم في ترقيات الضلاط)1(.
ويتصد بالكفاءة الدفاعية الفاعلية في اساخدام املوارئ إلنجاز األئوار واملهام املحدئة لها ،ةمعنى
آخر هي قدرة املؤسسات األمنية والعسكرية على إنجاز مهامها وسئوارها ةكلفة متلولة من املجامع.
وسما الفعالية العسكرية فاعنر متدرة قوات األمن والجيش على تنفيذ املهام املحدئة لهم من قلر
ً
التائة املناخل ن ئيمتراطيا.
ويمكن يعريف نظرية العالقات املدنية – العسكرية :ةاإلجرامات والسياسات التر تجعر التيائة
األمنيةر العسكرية يعمر ت ت إمرة التيائة السياسية املدنية ،وتتوم ةأئام ئور الدعم والاعييي
ً
ً
لوظااف التيائة املدنية في إئارة اللالئ ئاخليا وخارجيا.
وينظر صاموير هنتنجاون " " Samuel P. Huntingtonللعالقة العسكرية  -املدنية فماغ ر
تفس ر  ،وطليعة هذ العالقة لها تأث ر فل ر على الفعالية العسكرية .فما يرى هنتنجاون سن
ً
اال تراف هو مؤشر لتياس ئرجة الفعالية .وفي سبير رلك طرح هنتنجاون نمورجا لدور العسكر في
النظم الديمتراطية وفي النظام السياس ر التاام على ملدس اال تراف وعدم الادخر في الحياة
السياسية ،من خالل تنفيذ السياسة الدفاعية ،وللحفاظ على الكفامة املهنية العسكرية في سياق
لي رالي َّ
الةد سن يكون للجيش الحد األئمى من السلطة السياسية .ومن خصااص الجيش املحترف
سب هنتنجاون:
 الخبرة :فاكون الوظيفة األساسية للمؤسسة العسكرية هي اساعمال التوة وإئارة العنف،
ةالاالي توفر الخ رة والادريب واإلطار املعرفي للجنوئ وتمن هم مهارات م دئة في هذا املجال تعد
فترات كافية من الاعليم والخ رة.

(1) Global Trends and Their. Impact on Civil-Military. Relations. Thomas Bruneau and. Harold Trinkunas
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 املسؤولية الجماعية :س يا مر جميع سفرائ املؤسسة العسكرية مسؤولية الدفاع عن الدولة،
ألن الجند املحترف يتوم ةدور هام السامرار املجامع من خالل وظيفة األمن والحماية.
 التضامن الجماعي الداخلي :ياماع سفرائ املؤسسة العسكرية ةدرجة من الاضامن الجماعي
الداخلي نتيجة شعورهم ةالافرئ املنهر والام ّ ز في سئام مهامهم ،وما ياماعون ةد من عتلية
عسكرية يعكمل الصورة الذاتية للعسكري ن عن سنفسهم و دوئ ئورهم في املجامع.
ولا تيق وإ كام السيطرة املدنية يتترح هنتنجاون سسلوب ن :األول :سيطرة مدنية ذاتية س
يعظيم قوة املدني ن في مواجهة العسكري ن ،هذا األسلوب يمكن سن ي دث تى عند يعارض املصالح
ة ن الجماعات املدنية ،إر ال ياطلب يعظيم مصالح املدني ن دوثها مع كافة التطاعات املدنية،
وإنما يمكن سن تكون مع تعض من هم في تلك التطاعات.
الثاني :سيطرة مدنية موضوعية من خاللها تام السيطرة املدنية ويييد األمن ةالوقت نفسد،
ويمكن ت تيق هذ السيطرة من خالل زيائة اال ترافية ة ن العسكر ،واالعتراف ةاساتاللهم
وت ويلهم إلى سئاة في يد الدولة ،وبهذ الطريتة تضمن زيائة اال تراف إلى جانب الحيائ السياس ر
ألفرائ املؤسسة العسكرية)2(.سما موريمل جانوويتز " "Morris Janowitzفال يرى العالقات العسكرية
– املدنية فماغ ر تفس ر  ،ممر هنتنجاون ،ألن املاغ ر الافس ر لن ينكر فعالية للجيش ،لذلك
هو يتيم قوة الجيش ً
ةنام على الحاجة العسكرية لد .فما يرى سن في النظم الديمتراطية على
ً
ً
ً
العسكري ن عدم الادخر في السياسة؛ ألن لهم مجاال مهنيا مخالفا ،وسن يتاصر ئورهم على مجال
السياسات الخارجية وسياسات الدفاع واملهام التر ت دئ لهم من قلر النخلة السياسية ،لكند يؤفد
الاطور الحاصر في النظرية الاتليدية في العالقات املدنية العسكرية ،إر ال َّةد سن ينارك
العسكريون في وضع األسمل الديمتراطية وسن يكون لهم توجد سياس ر ألنهم مواطنون ةالنهاية
وليسوا مرتيقة ،مع الاأفيد على عدم منارفتهم في الترارات السياسية .وقد م ز هذا النمورج ة ن
خمسة سنماط للعالقات املدنية العسكرية من خالل خمسة سنماط للنظم السياسية)3(:
 .1نظم تنافسية ئيموقراطية :يتسم هذا النمط ةوجوئ سيطرة مدنية ت د من ئور العسكري ن.
ً
نمورجا ياولى فيد املدنيون الحكم ً
ةنام على ئعم
 .2نظام ت الف عسكر مدمب :يعكمل هذا النظام
ً
ً
من العسكري ن سو الجيش الذ يظر فاعال سياسيا ،وربما ياصرف تنكر غ ر رسعر ف كم ة ن
الجماعات السياسية املانافسة.
(2) Samuel P. Huntington, ” the solider and the state “ , Cambridge: the belknap of Harvard university press.1975.
(3) Morris janowitz,” military institution and coercion in developing nations “ ,Chicago :university Chicago press,1977
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 .3نظم سوليغارفية :هذ النظم تام ز ةوجوئ كم عسكر منط تاولى فيد الحكم نخلة عسكرية.
 .4نظم سيطرة سلطوية شخصية :هذ النظم يسيطر فيها الحافم على الجيش تى يظر في
السلطة ،ويعامد على التوة الشخصية والاتليدية ،وعائة ما يتوم ةاتخار كافة الترارات املاعلتة
ةالعسكري ن مما يؤئى إلى إضعاف فعاليتهم.
ً
 .5نظم يب وا د جماه ر سلطو  :في ظر هذا النظام يكون حجم الجيش صغ را ويتع ت ت
السيطرة املدنية ،ويوجد توازن ةيند وب ن التوى األخرى التر ت عر الرايمل.
من جهة سخرى يطرح ريبيكا شيف " "Rebecca L. Schiffفي هذا اإلطار نظرية الاوافق ،ةالاأفيد على
الفصر ة ن العسكري ن واملدني ن ،والتر تفترض الاأفيد على سهمية الحوار واقتسام التيم واألهداف
ة ن العسكري ن والنخب السياسية واملجامع ،والاأفيد على سن املؤسسات واملاغ رات المتافية هي
التر تمنع سو يعظم ا اماالت الادخر العسكر  ،وسند كلما زائ الاوافق ة ن العسكري ن والنخلة
السياسية واملجامع تراجعت ا اماالت الادخر .فما تؤفد هذ النظرية على سهمية الاعاون ة ن
العسكري ن واملؤسسات السياسية واملجامع فكر ،فما ترى سن العسكري ن والتيائة السياسية
واملواطن ن هم شركام ،ويعامد هذ النظرية على ثالثة مساويات رايسية للا لير وهم :العسكريون،
التيائة السياسية ،املواطنون .وقد دئت النظرية معاي ر عدة كأساس للاوافق ة ن العسكري ن
واملدني ن ،وتاممر هذ املعاي ر في الاكوين االجاماعي للضلاط ،وعملية صنع الترارات السياسية،
وطرق الاجنيد ونمط املؤسسة العسكرية.
سما نظرية اقتسام السلطة التر طر ها  Doug lace L. blandئوجالس ل ةالند ،فاجائل ةأن
للعسكري ن ئورهم في مجاالت الدفاع تنكر سساس ر إلى جانب فظ األمن الداخلي عند الضرورة،
وتفترض النظرية ّ
سن)4(:
 السيطرة املدنية على العسكري ن ما تتة ،وهناك اقتسام للسلطة ة ن الطرف ن ،فلكر منهما
مسؤولياتد ومهامد املحدئة وليمل هناك تداخر ةينها.
 مصدر الاوجيد الو يد للعسكري ن هي السلطة املدنية املناخلة خارج املؤسسة العسكرية،
ً
وهذ السيطرة هي ماغ رة وئيناميكية تاغ ر وفتا لألفكار والتيم والظروف املحيطة والضغوط
املرتلطة ةاألزمات والحروب.

Rebecca L. Schiff,”civil–military reconsidered: A theory of oncordance“, Armed forces and society, vol 22, No.1, fall
1995, pp7-29.
)(4
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ً
ةنام على ما تتدم من سئةيات للعالقات املدنية  -العسكرية ووجهات النظر املاعدئة فيها ،وفخطوة
ماتدمة؛ يمكن االسانااج املوضوعي وبنام على تصنيف موريمل لألنظمة (يعد النظام السياس ر في
ً
ً
ً
سورية نظاما سوليغارفيا ،ونظاما فيد السيطرة سلطوية شخصية ،ونظام يب وا د سلطو ) فإند
يغيب عن سورية قلر ثورة آرار  2011وبعدها النروط املؤسسة للعالقة العسكرية املدنية
الناجعة ،كالتيائة املدنية وفصر السلطات ،الاعدئية السياسية ،وإشراك املجامع املدمب .فما
يغيب س منهجية سو متاربة تاعلق ةاإلصالح األمنر (سمن وئفاع) كإصالح الفروع األمنية سو تدريب
ال رملاني ن وموظفب الخدمات املدنية ،سو ئعم هياكر السيطرة املدنية على الجيش ،وتدريب عناصر
األمن والجيش على التانون الدولي و توق اإلمسان ،ةاإلضافة إلى يعييي الرقاةة ال رملانية على األجهية
األمنية ،مع اإلئراك سن العنصر األهم الذ ياوقع اسامرار غياةد هو في غياب إئارة وإرائة الاغي ر.
وإرا ما اولنا االستنائ إلى معاي ر قاةلة للتياس – وإن كانت معاي ر ما ئون الحد املتلول – فإننا
ً
ة اجة سوال لامبيت سن إصالح العالقات املدنية العسكرية في سورية لم يعد عملية مجرئة تاعلق
ةاملؤسسة العسكرية من جهة ،وبمؤسسات الحكم املدنية من جهة سخرى ،وإنما وفق الظرف
السياس ر وخصوصية الحالة السورية فإن إصالح تلك العالقات يرتلط ةملفات عدة كاسا تاقات
للحر واالناتال ،وعلى رسسها الليئة اآلمنة واملحايدة ،وعليد فإن مواامة هذ املعاي ر مع ماطللات
ً ً
“الليئة اآلمنة” في الحالة السورية التر يعد شرطا الزما لانفيذ االسا تاقات الوطنية ال سيما ملف
العوئة ،فإننا نتصد كر املعاي ر التر من شأنها إنااج ةيئة خالية من العنف والترهيب واإلفرا ،
وضمان توف ر مجمر الظروف والنروط التانونية واألمنية والسياسية التر يجب توفرها لضمان
انخراط كر السوري ن ،ال سيما الناز ن واملهجرين .وعليد وفخالصة عامة من هذ النظريات وبما
ينسجم مع املنهد امليدامب والسياس ر السور واالسانااج املوضوعي؛ يمكن ت ديد املعاي ر األولية
لتياس واقع العالقات املدنية العسكرية في سورية من زاوية الاأث ر على ملف العوئة ةاآليب:
 .1الفعالية العسكرية وما يعنيد من قدرة ةنيوية ووظيفية على الضلط األمنر ،ويعييي مؤشرات
ً ً
االساترار األمنر التر ينكر ئافعا مهما في عوئة الالجئ ن ،والهيكلة املتستة وما ينكلد من وضوح
الخارطة واملرجعية.
 .2وضوح األئوار املدنية في س د األمور الاالية :التنريع ،التيائة ،الرقاةة ،الاتييم.
" .3وضوح وشفافية" اللنى والنظم التانونية .الحيائ السياس ر لألجهية األمنية والعسكرية.
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ثانياا :األمن والدفاع في مناطق النظام :نهج اإللغاء وأداور مدنية
صفرية
ً
ً
سضحى الجيش منذ كم اللعث جينا "عتااديا" ،وكان لحرب  1967وهييمة الجيش السور سثر
فل ر على ةنية الجيش األساسية ،وهو ما اسادعى عملية ةنام شاملة خالل فترة الا ض ر لحرب عام
 ،1973فتد ةدس تنظيم الجيش من جديد وظهر نظام الفرق العسكرية ،إر ت ول ينكير املجموعات
التاالية إلى فرق مدرعة وميكانيكية ،مع زيائة في عدة وعاائ الجيش السور  ،وفي عام  1984تم
العمر على ما سسماد السلطة "إصال ات جذرية في التوات املسلحة" ،ورلك ملنع وقوع س م اولة
انتالةية .وتاألف التوات املسلحة من ضلاط وصف ضلاط وسفرائ التوات الرايسية (الجيش العربب
السور ) ،والتر ينامر على :التوى ال رية ،التوى الجوية والدفاع الجو  ،التوى الل رية ،والتوى
الفرعية وتاكون من قوى األمن الداخلي ضمن دوئ سنظمتها الخاصة ،والتوى اإلضافية وتاكون
من :قوى اال اياط ،قوى الجيش النعبر ،التوى األخرى التر تتاض ر الضرورة إمنامها ،وهو ما
ً
سمح ةفاح اللاب ال تا إلى إمنام قوات رئيفة يعمر لصالح التوات املسلحة السورية ،كالدفاع
الوطنر سو الدفاع املحلي ،وعدئ من امليلينيات األخرى التر اساعان بها النظام السور في عملياتد
العسكرية ضد المورة السورية خالل الفترة املاضية .فما ياألف الجيش النعبر من فروع وسقسام
(فرع الانظيم ،فرع الادريب ،فرع النؤون الفنية ،فرع النؤون اإلئارية ،فرع الاوجيد املعنو  ،فرع
االساطالع ،فرع اإلشارة ،فرع إعدائ ةدمب ،قسم مالي ،قسم شيفرة) فما ياألف من ينكيالت متاتلة
عدة (سفواج وفاااب))5(.
ً
وتتسم سورية تنظيما إلى خممل مناطق عسكرية :املنطقة الجنوبية :وتضم ئمنق وريف ئمنق
والسويدام وئرعا والتنيطرة .املنطقة الوسطى :وتضم ما و مص .املنطقة الساحلية :وتضم
الالرقية وطرطوس .املنطقة الشمالية :وتضم لب وإئلب .املنطقة الشرقية :وتضم ئير اليور
ً
والرقة والحسكة )6(.سما تنظيميا :فيوجد في سعلى الهرم التيائة العامة للجيش والتوات املسلحة .لم
يعد النظام الفاعر الو يد في مناطق سيطرتد فتد شهدت سنوات الصراع تموضع فاعل ن آخرين
ً
ً
منهم ما يتلع إليران ،ومنهم ما تا كم ةد روسيا ،ولكر منهم سئوار تاضارب ينا وتاتاطع س يانا
ً
سخرى ،لكنها يسبب فوض ى في خارطة الفاعل ن ،وتنعكمل سللا على مؤشرات االساترار املطلوبة،
( )5تن ر زين العاةدين" :الجيش والسياسة في سورية  "2000 -1918ئراسة نتدية ،ئار الجاةية ،الطلعة األولى  ،2008ص .479 -465
( )6مجموعة ةا م ن" :تحوالت املؤسسة العسكرية السورية :تحدي التغيير وإعادة التشكيل" ،مرفي عمران للدراسات االستراتيجية،
كانون األول  ،2018ص .178 -176
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فعلى سبير املمال في مناطق ئرعا وريف ئمنق وئير اليور تاوزع خارطة الفاعل ن على النكر
الاالي)7(:
#

ري ،دمشق

ديرالزور

درعا

الفاعل
األجنبي

النرطة العسكرية
الروسية ،يب هللا.

النرطة العسكرية ،يب هللا النجلام
العراقي ،ميلينيات إيرانية ،ئاعش،
الفاطميون ،اليينبيون ،قوات الدفاع
املحلي.

النرطة العسكرية
الروسية ،اللوام .313

الفاعل
املحلي

األمن العسكر  ،األمن
الجنائب ،األمن السياس ر،
املخاةرات الجوية.

األمن العسكر  ،األمن الجنائب.

األمن العسكر  ،األمن
الجنائب ،الفيلق الخاممل،
ئفاع وطنر.

ً
ً
ً
قانونيا ودستوريا :غاب عن معرفات وزارة الدفاع س تموضع للمؤسسة العسكرية ئساوريا ،وس
قوان ن ناظمة لعملد ،ويغيب عن الدساور السور الصائر عام  2012س موائ ئساورية تاعلق
ً
تعمر الجيش وم دئاتد ،ةاساثنام املائة  11التر عرفت الجيش تعموميات ال يمكن قياسها قانونيا،
و صرت مهامد في الدفاع عن سالمة سرض الوطن وسيائتد اإلقليمية ،وخدمة مصالح النعب
ً
و ماية سهدافد وسمند الوطنر ،وسيضا في ئيلاجة الدساور التر سفدت على يعييي الاال م ة ن املجامع
وب ن "جيند العربب السور الضامن الرايمل والحامب لسيائة الوطن وسمند واساترار وو دة
سراضيد" .إال سن صال ياد ومسؤولياتد ماضخمة ة كم تضخم صال يات رايمل الجمهورية ،الذ
ً
جعلاد املائة  105قاادا للجيش والتوات املسلحة ،ويصدر جميع الترارات واألوامر الالزمة ملمارسة
هذ السلطة ولد ق تفويض تعضها)8(.
وبهذا األمر يمكن االسادالل سن املؤسسة العسكرية واألمنية "سئاة" تتلع الرايمل ويا كم بها ،سما
ً
الوضع االساثنائب فإند ئساوريا لم يمنح س تفضير ،وهو سمر ليمل الجيش ة اجاد ألن مكاناد
وسئوار تاأيى من صال يات الرايمل في التضايا األمنية والعسكرية ،فهو لد سئوار ينريعية وتنفيذية
وقضااية واسعة في املوائ ( ،)141-123 –113- 112-101-100-99-98-97ولد الصال يات في إعالن
الحرب والاعلئة والصلح و الة الطوارئ ،ويعي ن العسكري ن ،واتخار االجرامات الالزمة ملواجهة
الخطر ( .)114- 106-103- 102والجدير ةالذفر وبالاواز مع هذ الصال يات املاضخمة يؤفد
الدساور ةمائتد  117على عدم ت مر الرايمل س مسؤولية عن األعمال التر يتوم بها ملاشرة في
( )7للمييد واالطالع على خارطة الفاعل ن األمني ن انظر" :مؤشرات االستقرار األمني في سورية والعودة اآلمنة لالجئين والنازحين :تقييم
حاالت نماذجية" ورقة غ ر مننورة في مرفي عمران للدراسات االستراتيجية ،كانون األول .2020
( )8لالطالع على موائ الدساور انظر الراةط الااليhttps://2u.pw/Ed0O3 :
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تنفيذ مهامد ،إال في ال الخيانة العظعى .وبهذ الصال يات املطلتة فإن نهج النظام هو األمض ى في
ً
مسار العالقات املدنية العسكرية؛ وعليد فاسا تاقات العوئة ممال هنا غاالة تنكر ممنهج ،والتر
ع ّ ر عنها النظام ةنظرية الاجاممل)9(.
وفيما ياعلق ةأمور امل زانية فعلى الرغم من ربط م زانية كافة الوزرات ةمهام مجلمل النعب (املائة
ً
 ،)75إال سند عمليا لم تخضع امل زانية الخاصة ةوزارة الدفاع واألجهية األمنية أل نتاش في مجلمل
النعب ،فهر ت ّ
تر فما ترئ ،وال تاضمن س تفاصير تتنية .وال تاماع السلطات املدنية األخرى كوزارة
املالية والهيئة العامة للرقاةة والافايش والهيئة املرفيية للرقاةة املالية ةأ صال ية ةالوصول إلى
تفاصير م زانية الدفاع سو الرقاةة عليها ،وعلى سبير املمال فإن مجموعة املراسيم التنريعية
ً
ً
الال تة لتانون املعاشات منذ  2003تى  2018ةلغت  11مرسوما جمهوريا لصالح قانون ينريألي
وا د تضمن  22يعدير ال ق لم يلحظها املرسوم)10(.
وفيما يرتلط ةالتيائة والسيطرة (وضع السياسات ،وتخصيص املهام وقواعد االشتلاك) :فال شك
ً
ً
سن املؤسسة العسكرية واألمنية السورية ال يا كم بها قانونيا سو مؤسساتيا س سمر خارج سطرها
ً
ونظمها ،وال يعد لجنة األمن الوطنر املنكلة في مجلمل النعب إال إجر ًام شكليا ئون سية مهمة تاعلق
ً
ةالاأث ر والافاعر مع هذ املؤسسة ،وياموضع الرايمل في تفاعالت وقرارات هذ املؤسسة تموضعا
ً
ً
ً
مرفييا ورايسيا ،ويديرها ةل روقراطية كاملة مان ا سياسة الافايش لهيئة الافايش( :فرع التوى،
فرع التوى اال اياطية ،فرع شؤون فنية ،فرع الاخطيط ،فرع التوى الل رية) واملحاسلة ألجهية
االساخلارات العسكرية والجوية من جهة ،وسياسة الاخطيط والادريب والعمليات والاعيينات
العسكرية لرااسة هيئة األركان العسكرية ونواةد في الاخصصات كافة (شؤون العمليات والاخطيط
والادريب والنؤون األمنية وشؤون املدفعية والصواريخ وشؤون اإلئارات) من جهة ثانية .وسياسة
الاذخ ر والتسليح إلئارة التسليح ومؤسساتها وهي إئارة مساتلة ،ولعر سةرز صال يات الرايمل في
هذا الصدئ سند من يتر منرة الترفيعات والانتالت والتسري ات والندب الخاصة ةالجيش واألمن

ً
ً
( )9قال األسد في مؤتمر وزارة الخارجية واملغترة ن ةااريخ 20رآبر “ 2017ئفعنا ثمنا غاليا في سورية في هذ الحرب ولكن تمكنا من إفنال
املنروع الغربب” ،ومالي ن املهجرين والناز ن من وجهة نظر األسد كانت مجرئ عملية ساةية الفتساب “مجامع ماجاممل” ،وسضاف
ّ
ً
ً
ً
األسد في خطاةد ةأند “خسرنا خ رة شلاةنا وبنانا الا اية وتكلفنا فم را ،ولكننا رب نا مجامعا سفثر صحة وسفثر تجامسا وهذا الاجاممل هو
سساس الو دة الوطنية” .لالطالع على الاصريح راجع موقع وزارة الدفاع التر منرتد على الراةط الاالي. https://2u.pw/19G8d :
( )10ت والت املؤسسة العسكرية السورية :ت د الاغي ر وإعائة التنكير ،مرجع ساةق ،ص .159
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ً
كافة كر ساة سشهر .فما سند هو من ي دئ قواعد االشتلاك من رب ويعلئة وصلح وفتا للدساور
ً
ساةتا)11(.
فما هو موضح
ً
ي كم الجيش قانونيا منظومة تاعلق ةتوان ن الخدمة ،وقانون معاشات العسكري ن ،وقانون خدمة
العلم ،وقانون الاعلئة ،وقانون العتوبات وسصول املحافمات العسكرية .وال يسهم مجلمل النعب
في إنااجها إال ةما ندر .وتصدر جر هذ التوان ن ويعدل عن طريق رااسة الجمهورية ةصيغة مرسوم
ينريألي ،ةينما لم تننر اللوااح والتوان ن املاعلتة تعمر األجهية األمنية وريلت تعلارة "ال تننر في
الصحف واإلعالم" .والجدير ةالذفر هنا سن التضام العسكر هو الجهة التر ت دئ مرجع التضية
(مدنية سم عسكرية) ،س إن التهم املسطرة تجا سغلب الموار والناشط ن السياسي ن في تتارير األمن
يمكن سن يعدها التضام العسكر من تخصصد ،فتد نصت املائة  51من قانون العتوبات وسصول
املحافمات العسكرية على سن( :السلطات التضااية العسكرية هي و دها التر تتدر ما إرا كانت
التضية من صال ياتها سم ال ،وكر خالف يمار لدى مرجع قضائب آخر في شأن الصال ية ي ال إليها
لافصر فيد قلر النظر في سساس الدعوى ،فإرا قررت هذ السلطة سن التضية ليست من صال يتها
ً
سعائتها ،وإال نظرت فيها تنرط سن تللغ قرارها إلى املحكمة التر رفعت إليها التضية قلال) وبالاالي
فإن التضام العسكر هو من يتول إن التضية من اخاصاصد سو من اخاصاص التضام العائ ،
والتضام العائ ال يملك النظر في الدعوى إرا ما قرر التضام العسكر سند املخاص بها)12(.
خالل رلك ،نجد سن مفهوم العالقات املدنية األمنية والعسكرية وتطليتاتد في سورية غااب تنكر
شلد فلي ،فمع وضوح تعض التوان ن املاعلتة ةالخدمة العسكرية والتضام العسكر  ،إال سن
النتاش الوطنر الستراتيجية الدفاع وسولوياتد وم دئاتد ومعاي ر يغيب تنكر كامر عن الافاعر
ً
املجامألي والحكومب .وقد ساهمت تاريخيا سياسة توظيف الجيش واستممار ضمن الحياة
السياسية املحلية في م ورية ئور الجيش ويعظيم سئوار  ،وفاح دوئ ئور تنكر مسامر ،إر ةات
من يسيطر على الجيش ةإمكاند سن يسيطر على السلطة ويعيد إنااج منظومة الدولة التانونية
ً
واملؤسساتية ،وهو ما امعكمل سللا على العالقات املدنية العسكرية ،إر تم االهامام ةفكرة السيطرة
واالسا وار وم اربة املحاور املناواة للسلطة ئاخر الجيش على ساب ةنام قطاع سمنر ماكامر
م ترف ،فالماةت هنا سن هذا الجيش عص ر على النتد واملساملة واملحاسلة والنتاش ،ولد األولوية
التصوى في اساجالب امل زانية املالية ئون س إجرامات ةرملانية تيتية.
( )11متاةلة ة مية سجراها اللا ث مع العتيد املننق س مد مائة ول التيائة والسيطرة (وضع السياسات ،وتخصيص املهام وقواعد
االشتلاك) ،ةااريخ نيسان ر .2020اسطنلول.
( )12املرجع نفسد ص .170- 161
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إن من سهم معوقات العالقات املدنية العسكرية في سورية ،ما هو مرتلط ةالنظم ال رملانية والنظم
االناخاةية ونظم السلطة الانفيذية ،ويسهم تلك النظم في اسا وار يب اللعث على األغللية
املطلتة في مجلمل النعب ،واملناصب الانفيذية (م افظ ن ،وزرام ،نواب ،مدرام عامي ن) ،وهو ما
من شأند إنااج سلسلة من الترارات والتوان ن التر يعيز من شرعنة عدم الادخر تعمر املؤسسة
العسكرية ،ويسهم في م اسلة من يادخر في سطرها وآليات عملها وفق قانون التضام العسكر ،
ً
ً
وئيناميات العمر األمنر واالساخلارايب ،وهذا سيضا سنرا ينعكمل جليا في السياسات اإلعالمية
الرسمية وغ ر الرسمية (التر يس ر على الخط راتد) والتر ةدورها عيزت مفهوم "قدسية" الجيش
واألمن ،األمر الذ جعر املجامع املحلي يسانلط قوان ن يعاطيد مع الدولة ومؤسساتها من هذ
ً
الفلسفة التر ّ
يغيب كليا مفهوم العالقات املدنية العسكرية.
وعليد يمكن التول إن كافة سسئلة الحوفمة التر سث رت سعال تنكر رايس ر ول إخضاع قطاع
الدفاع للتيائة السياسية الوطنية لللالئ قد تلدو في تعض األ يان موجوئة إر لحظنا الانسيق مع
ً
األجهية األمنية واإلئارية ،في إطار ما يعرف ةاللجان األمنية في املحافظات ساةتا ،سو لحظنا سئوار
السلطة التنريعية والانفيذية التر ينكر الرايمل ثتلها األساس ر ،لكن إرا ما سئرفنا سن الرايمل
ً
ووزير الدفاع هم سشخاص عسكريون كما؛ فإن الحديث عن اإلخضاع لسلطة وطنية هو ديث
شكلي يفاتد الواقعية .وبالسياق راتد نجد سن سئوار الجيش خارج سطر األمن والدفاع وتدخالتد في
الحياة السياسية املحلية ةنام على توجيهات قيائة الجيش ،فهر تكائ تكون معدومة ةاساثنامات
ضيتة في املجال الاجار  ،فمؤسسة اإلسكان العسكر التر يعمر في مجال التطاعات اإلمنااية،
وهذا ال يعنر سند لم تننأ شلكات انافاع واتجار شخصية سو جمعية.
ً
و ول عالقة الجيش مع املجموعات العسكرية املحلية سو األجنبية التر ترعاها الدولة فإند نظريا
ينلغي سن يكون تأسيمل هذ املجموعة ضمن مفهوم التوات املسلحة ،والتر ينمر ما يعرف ةالتوات
ً
الرئيفة والحليفة ،وبالاالي وب روقراطيا فإن قرار التنكير يأيب من املؤسسة العسكرية ،وبذلك فإن
ً
النظام الذ ي دئ العالقة في هذا األمر هو النظام العسكر وقواعد  ،ولكن ميدانيا ،فإن
مسا ات الحرفة التر تاماع بها هذ املجموعات وظروف ينكيلها ربما سعطتها ،في تعض األ يان،
قدرة سفثر ة كم هوامش الحرفة املاا ة ئاخر املجامع وتفاعالتد األمنية واالجاماعية
واالقاصائية ،وقد يساخدم الحكومات األجنبية نفورها في الجيش والتوات املسلحة ع ر مساوي ن،
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األول :املساوى الرسعر ،ع ر إةرام العتوئ والصفتات المنااية .والمامب :على مساوى مجموعاتها
ئاخر الدولة السورية)13(.
تنكر عام يعد الحديث عن قضايا األمن والدفاع وضرورات الاغي ر والاعدير من األ ائيث امل ّ
حرمة
في سورية ،ويساوجب املساملة واملحاسلة ،وياكرس في الوجدان املجامألي سن الجيش هو علارة عن
مظلة األمان لنظام الحكم ومؤسسة "شلكات" تدار ةاآلليات الطاافية ت ت سغطية ومداخر
ماعدئة ،واملنتسل ن لهذ املؤسسة سوام فماطوع ن سم مجندين ليسوا ً
سوام ،وبذلك تامايي موارئ
البنرية ةدرجات ّ
كونت فئا ن :فئة متسلطة ومنافعة ،وفئة مسحوقة خاضعة لالةتزاز املسامر،
ً
ً
ً
وبنكر عام هي مؤسسة اسا كم النظام قانونيا وئساوريا وتنفيذيا ةكافة مرافي صنع الترار
ومرافي التوة فيها.
من جهة سخرى فإند ينظر لهذا الجيش على سند عتااد  ،ويتلنى عتيدة يب اللعث العربب االشتراكب
وفق ن ِظم الجيش ةفرقد وو داتد العسكرية كافة ،الااتعة للفيالق سو فرقد املساتلة ،ةفروع يبية
ً
ً
تتلع لحيب اللعث العربب (ينلد تنظيميا فروع املحافظات) ناهيك عن اعالار فروع املخاةرات شعلا
ً
يبية .وبالعموم يوجد في الجيش  27فرعا لحيب اللعث و 212شعلة يبية و 1656لتة يبية،
وللاوضيح انظر الجدول سئنا الذ يظهر التسلسر الحيبب _ والتر ما تيال سارية تى تاريخ فااةة
هذ الورقة) في التوات املسلحة مع ضرورة الانويد إلى سند تم السماح للعسكري ن املاطوع ن
واملجندين ةاالناخاب في الدورة التنريعية لعام  2020وتم السماح لهم ةالترشح تعد الاتاعد)14(:
التسلسل العسكري

املسمى الحزبي

القائد العام للجيش والقوات املسلحة

األم ن العام

وزيرالدفاع

عضو قيائة

عضو لجنة مرفيية

الفيلق

فرع يب

قااد الفيلق :األم ن العام لفرع الحيب

الفرقة
الفرق املستقلة

فرع يب

ياألف الفرع من ثالث شعب وسفثر

شعلة يبية

اللواء

شعلة يبية

وياولى رايمل سركان الفرقة سمانة النعلة
تاألف النعلة من ثالث فرق يبية وسفثر

إدارات  +قيادة منطقة عسكرية

شعلة يبية

كتائب

فرقة يبية

سرايا

لتة يبية

مالحظات

تاألف الفرقة من ثالث لتات يبية وسفثر

( )13متاةلة ع ر الوايمل آب سجراها اللا ث مع ضاةط ماتاعد م .س ول العتوئ وآلية ينكير امليلينيات ةااريخ 14ر9ر.2020
( )14متاةلة هاتفية سجراها اللا ث مع اللا ث املساعد في مرفي عمران م سن املصطفى ةااريخ 18ر7ر .2020اسطنلول.
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فما سن هناك العديد من اإلجرامات التر يضمن فيها ئور لحيب اللعث ضمن تفاعالت املؤسسة
العسكرية واألمنية السورية ،نذفر منها:
 .1سفضلية املنتسب اللعثر في قلول املاتدم ن للكليات العسكرية ،إر ينكر الضلاط وصف
الضلاط اللعميون ما مسباد  %98من النسلة العامة للضلاط وصف الضلاط؛
 .2اعالار فرع اإلعدائ العتااد هو الجهة الانظيمية للحيب في التوات املسلحة؛
ً
 .3يسمية رايمل فرع الحيب في املحافظة رايسا للجنة األمنية في املحافظات ،وسضحى تعد اندالع
ً
ً
المورة السورية ناالا لرايمل اللجنة ،فيما سضحى وزير الدفاع هو من يسعر رايسا للجنة من
التائة العسكري ن)15(.
ً
ً
وعليد فإند من نافر التول إن الجيش فتد عمليا كافة ماطللات الحيائ السياس ر ،وبات منخرطا في
ً
ً
الصراع املحلي ،وطرفا رايسيا لصالح السلطة في مواجهة مجاميع املعارض ن ،ويتلنى الخطاب
السياس ر الرسعر للنظام ،ويعمر على تنفيذ توجيهاتد وسياساتد العسكرية في الصراع املحلي.
وبالاالي هو طرف يتلنى متاربات السلطة ةكر يعريفاتها لالسا تاقات املناظرة.

( )15متاةلة مع ثالثة ضلاط مننت ن للحديث ول آلية االنتساب إلى الجيش ،ةااريخ 16ر8ر .2020هاتا  ،ترفيا.
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ثالثاا :الجيش واألمن في مناطق المعارضة :مأسسة شكالنية
واضطراب المرجعيات
ً
ً
ّ
وتضم سفثر
تللغ مسا ة املناطق التر يسيطر عليها "الجيش الوطنر" في سورية  8835فيلومترا مربعا،
من  1000ةلدة ومدينة ،يتطنها ن و  1.2مليون شخص ،وسهمها :مدن عفرين ،تر سةيض ،رسس
الع ن ،اللاب ،سعياز ،ئاةق ،جراةلمل ،جنديرس ،راجو وشيخ الحديد .وقد تمت السيطرة عليها خالل
ً
السنوات املاضية تلاعا ،تعد طرئ تنظيم "ئاعش" و"قوات سورية الديمتراطية" (قسد) منها .وهناك
ةلدات ممر سعياز كانت ةالفعر ت ت سيطرة املعارضة السورية قلر الادخر التركب .وقد سمنأت
م كمة عسكرية في مدينة اللاب ،لانظيم عمر النرطة العسكرية.
ً
ةخصوص هيكلية الجيش الوطنر السور فإند يتنكر رسميا من  7فيالق تعد اإلعالن عن اندماج
فصاار الجبهة الوطنية للا رير (تجمع الفصاار غ ر الجهائية في إئلب وما ولها) في الجيش
الوطنر .ولكن الجبهة الوطنية للا رير ما تيال يعمر على األرض كأنها مساتلة عن الجيش الوطنر،
فال يوجد معلومات ئقيتة عن تنظيم فصاار الجبهة الوطنية للا رير ضمن الفيالق الجديدة
امليعومة .سما الفيالق األصلية فهر ثالثة ،وتنتنر في مناطق "ئرع الفرات" وعفرين وما ولها،
ومناطق "نلع السالم" ةنسلة  ،%80وفي مناطق إئلب ةنسلة )16(.%20
الفيلق األول( :قوامه أربع فرق وفيهم ً 15
لواء):
 )1الفرقة ( :11اللوام  :111لوام النمال ،اللوام  :112جيش األ فائ ،اللوام  :113جيش األ فائ).
 )2الفرقة ( :12اللوام  :121لوام سمرقند ،اللوام  :122لوام املناصر ةاهلل ،اللوام  :123تجمع س رار
النرقية).
 )3الفرقة ( :13اللوام  :131لوام السلطان م مد الفاتح ،اللوام  :132قاعدة غيل ،اللوام  :133لوام
الوقاص).

( )16تم متاطعة املعلومات من عدة مصائر ،منها سلسلة متاةلة مع نوار شعلان خل ر في النؤون العسكرية في مرفي عمران للدراسات
االستراتيجية .فما ةاإلمكان االطالع على:
 .1مدونة سيمن جوائ الاميعر" :هيكلية الجيش الوطني"22 ،ر11ر ،2019الراةطhttps://2u.pw/IqM5U :
 .2صالح الدهنر" :تعرف على تشكيالت الجيش الوطني السوري املعارض (مل ")،عربب  ،21تاريخ10 :ر8ر .2020الراةط:
https://2u.pw/x5d2j
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 )4الفرقة ( :14اللوام  :141فيلق النام (قاطع ريف لب النمالي) ،اللوام  :142لوام السلطان
سليمان شا  ،اللوام  :143الفرقة الااسعة ،اللوام  :144الفرقة  ،20اللوام  :145جيش النخلة،
اللوام  :146جيش النرقية).
الفيلق الثاني( :قوامه ستة فرق وفيهم ً 22
لواء)
)1
)2
)3
)4
)5
)6

ً
الفرقة  :21ثالثة سلوية  ،213 ،212 ،211وهم جميعا :فرقة السلطان مرائ.
ً
الفرقة  :22ثالثة سلوية  ،223 ،222 ،221وهم جميعا :فرقة الحمية.
الفرقة  :23ثالثة سلوية  ،232 ،231وهما فرقة املعاصم  +اللوام  :333لوام رجال الحرب.
ً
الفرقة  :24ثالثة سلوية ،243 ،242 ،241 :وهم جميعا من فرقة السلطان مرائ.
ً
الفرقة  :25سلعة سلوية ،257 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 :وهم جميعا :جيش اإلسالم
ً
الفرقة  :26ثالثة سلوية ،263 ،262 ،261 :وهم جميعا فيلق الر من.

الفيلق الثالث( :قوامه أربع فرق وفيهم ً 15
لواء)
)1
)2

)3

)4

الفرقة  :31اللوام  :311لوام عاصفة النمال ،اللوام  :312س رار منغ وهو فصير تاتع للوام
عاصفة النمال ،اللوام  :313قوة الطوارئ (هذ الفصاار تاتعة للجبهة النامية).
الفرقة  :32وينمر األلوية الاالية 324 ،323 ،322 ،321 ،320 :وقد كانت هذ الفصاار علارة
عن فاااب س رار النام وصتور النام قاطع ريف لب النمالي والتر اندمجت في الجبهة
النامية ،فليمل لها ارتلاط تنظيعر ةأ رار النام سو صتور النام في إئلب وما ولها.
الفرقة  :33اللوام  :331فصاار مارع .لوام فرسان النمال ،اللوام  :332التوة  55تر رفعت،
اللوام  :333مجموعة من الفصاار وتضم لوام جند اإلسالم وسيوف النام وساجدون ولوام
الفاح( .ترتلط هذ الفصاار ةالجبهة النامية).
الفرقة  :34اللوام  :341الفرقة  ،51اللوام  :342فوج املصطفى والفوج األول ،اللوام  :343لوام
السلطان عممان وثوار الجيرية ،اللوام  :344لوام السالم والفرقة  23وتجمع فاساتم فما سمرت.

وسسمل وزير الدفاع في الحكومة السورية املؤقاة سليم إئريمل ،ما يسعى "املحكمة العسكرية" ،التر
تل ث في االنتهاكات التر ينفذها عناصر الجيش الوطنر ،وي او الجيش فذلك على إئارة للاوجيد
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املعنو  ،التر تتوم على توعية جنوئ ةاملحاضرات والدروس الاوعوية والاواصر مع املجامع لاأم ن
الحاضنة النعلية(.)17
ً
ً
ً
ورغم وضوح املأسسة ،إال سند ال يمكن ّ
عد الجيش الوطنر جينا ماماسكا وم ترفا ،فهو يفاتد
العناصر األساسية للمؤسسة العسكرية ،واملاعلتة ةداية ةتيائة مرفيية مو دة ،تفرض قرارات
عسكرية نافذة ،ضمن هيكلية واضحة ،وتراتبية عسكرية م دئة كأ جيش ،وهذا ما يفاتد في هيئة
ً
األركان سو وزارة الدفاع التر يعد هيئات وسجساما منتوصة الصال يات؛ والنتطة األهم هنا سن الة
املأسسة لم تنهر الحالة الفصاالية ،التر يعد إنهاؤها في ال دوثد نتلة مهمة ةاتجا ينكير
ً
العتيدة الوطنية لهذا الجيش ،وإال سيلتى مصنفا ضمن خانة "اااالف فصاار".
والفكرة األبرز هنا في سياق العالقات املدنية العسكرية أنه وبالرغم من التبعية الشكالنية
للحكومة املؤقتة (وهي حكومة مدنية)؛ إال أن القوة الفعلية ما تزال بيد قادة الفصائل
باإلضافة إلى ذلك فإن هذه الهيكلية ال تعكس حالة فعالية عسكرية إذ ما تزال مؤشرات عدم
االستقرار األمني املتأتية من عدم ضبط املعابر الداخلية التي تتولى هذه الفصائل مهمة إدارتها
موجودة باإلضافة لتهميش أي دور مركزي لوزارة الدفاع وتداخل عمل الفصائل مع باقي
القطاعات األمنية وتغوله عليه.
سما فيما ياعلق ةجهاز النرطة واألمن العام ،فلعد انتهام العمليات العسكرية (ئرع الفرات  -غصن
اليياون  -نلع السالم) سصل ت املناطق الواقعة ضمن هذ الجغرافية تصنف ضمن املناطق اآلمنة
ً
مسبيا ،تسبب توقف التصف عليها من قلر النظام وئاعميد ،وسصلح ينكير و دات شرطية
ً ً
لضلط و فظ األمن ومعالجة قضايا املواطن ن التاطن ن سمرا الزما ،وتم ينكير و دات شرطية في
العديد من املدن والللدات املحررة (قيائة شرطة سعياز  -قيائة شرطة مارع  -قيائة شرطة صوران -
قيائة شرطة سخترین  -قيائة شرطة الراعي  -قيائة شرطة جراةلمل  -قيائة شرطة الغندورة  -قيائة
شرطة اللاب  -قيائة شرطة قلاس ن  -قيائة شرطة ةياعة  -قيائة شرطة عفرين  -قيائة شرطة
املعلطلي  -قيائة شرطة النيخ ديد – قيائة شرطة جنديرس  -قيائة شرطة شران  -قيائة شرطة
راجو  -قيائة شرطة ةللر  -قيائة شرطة تر سةيض  -قيائة شرطة رسس الع ن ))18(.

( )17تيم الحاج ،ضيام العوئة ،مرائ علد الجلير“ " :الجيش الوطنر ...جسم عسكر طارئ سم استراتيجي" ،عنب ةلد 11 ،ر10ر،2019
الراةطhttps://2u.pw/FhMJR :
( )18مجموعة ضلاط شرطة مننت ن" :ملحة عن نشأة الشرطة في مناطق املعارضة" ،ورقة غ ر مننورة في مرفي عمران للدراسات
االستراتيجية ،تاريخ آب .2020
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وال يوجد قيائة مرفيية تتوم ةاإلشراف والانسيق والادريب ة ن الو دات املذكورة سعال  ،ةر تتلع
ملاشرة للوالية الترفية املااخمة لحدوئها واملنرفة على املنطتة التر تتع فيها قيائة النرطة ،مما
ً
امعكمل سللا على تنسيق العمر والاواصر ة ن هذ الو دات ،إضافة إلى تلاين الاعليمات الصائرة
عن الواليات الترفية فيما يخص تنظيم وس ر عمر قيائات النرطة ،مما ساهم تنكر غ ر ملاشر
ةارتفاع معدل الجريمة في تلك املناطق نتيجة ضعف الانسيق وتلائل املعلومات األمنية
واالساخلاراتية ة ن قيائات النرطة كون كر قيائة يعد مساتلة ةذاتها عن التيائات األخرى)19(.
كان اإلعالن عن ئورات الاطوع لصالح النرطة يصدر من املجالمل املحلية في تلك املناطق ،ةاساثنام
النرطة في منطتة نلع السالم (تر سةيض ورسس الع ن) ،فتد شارفت وزارة الداخلية في الحكومة
السورية املؤقاة في اإلعالن عن ئورات النرطة للعمر في املنطتا ن املذكورت ن ،وبعد اجرام ف وص
ً
املتاةالت والف وص الطلية واملسح األمنر يتلع املتلول ن ئورة شرطية ملدة ر21ر يوما في كلية
النرطة في مدينة مرس ن الترفية ،وبعد االنتهام من الدورة يلا ق املاخرجون من الدورة ةتيائة
النرطة التر سجروا الدورة لصالحها ،ولم يكن هناك اهامام وترف ز على املؤهر العلعر للماتدم ن
للعمر النرطب في ظر تنامب إتعائ املننت ن وإقصائهم)20(.
ً
وقد سطلق اسم مديرية األمن على الو دات النرطية ةدال من قيائات النرطة ،وس دث ضمن كر
مديرية سمن مجموعة من األقسام كر قسم يعنى ةمجال ةاخاصاص مع ن ،ويام تدريب العناصر
ً
ً
املنضوين ت ت هذا التسم تدريلا خاصا من قلر مخاص ن من الجانب التركب ،وتاألف كر مديرية
من األقسام الاالية( :قسم الحراسات ،قسم األمن الجنائب ،قسم مكاف ة اإلرهاب ،قسم
االساخلارات ،قسم سمن املع ر ،قسم اللوجستيات ،قسم اإلشارة ،قسم األلغام .قسم
اللصمات))21(.
وتتوم مديريات األمن ةاطليق التوان ن السورية في معرض تنفيذ الخدمة مع مراعاة "ملائئ
المورة" ،وبدست النرطة تأخذ الدور املنوط بها في فظ األمن والنظام العام وبنام عالقة جيدة مع
ً
املواطن ن ،وكانت العالقة التاامة مع األهالي عالقة جيدة قياسا ةاملعاناة التر كانت قاامة ة ن األهالي
والفصاار العسكرية قلر ينكير النرطة.

( )19مجموعة ترف ز عتدها اللا ث مع مجموعة من املهام ن ةالنأن األمنر في مناطق املعارضة ةااريخ 22ر10ر ،2020سعياز.
( )20مجموعة ضلاط شرطة مننت ن" :ملحة عن منأة النرطة في مناطق املعارضة" ،مرجع ساةق.
( )21املرجع نفسد.
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أما بالنسبة للعالقات بين الشرطة وفصائل الجيش الوطني فكانت عالقة متذبذبة تحكمها
العالقات الشخصية بين القادة أكثر من العالقات التي تبنى على شكل مؤسساتي بحكم تغلغل
الفصائل العسكرية بالحياة املدنية وفي كثير من األحيان عرقلة عناصر الشرطة من القيام
بعملهم بشكل منهي ويعود السبب الرئيس لذلك لعدم وجود الثقافة املؤسساتية في فكر
الفصائل العسكرية وعدم الرغبة في منح الشرطة الدور الكامل املنوط بهم والذي سيؤدي
بالنهاية إلى تجريد الفصائل العسكرية من صالحيات التدخل في الحياة العامة للمواطنين.
ً
فما تام ز مديريات األمن تعالقات جيدة مع املجالمل املحلية ،وغاللا ما تتوم هذ املجالمل ةدعم
النرطة ،ة كم الصلغة املدنية لجهاز النرطة ،واملرونة في الاعامر ،وتماعها ةالحيائية تعيدة عن
االساتطاب أل طرف سو جهة .وفما تم الذفر ةأند يوجد في كر مديرية سمن منسق من الجانب التركب
يتيم في املنطتة ويتوم ةاإلشراف تنكر كامر على عمر النرطة ،والذ يعد ةمماةة املرجعية وهو
ما يضفب إشكالية مهمة على عمر النرطة والتر تاممر ةاالزئواجية في املرجعية.
ً
وإلى جانب ذلك نوجزأيضا بعض اإلشكاليات:
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7

عدم وجود هيكلية مركزية تضبط عمل الشرطة وفق معايير موحدة وغياب التنسيق بين
قيادات الشرطة القائمة مقابل انعدام أنظمة وتعليمات ونظام داخلي يضبط عمل
الشرطة.
عدم اختيار العناصر والضباط العاملين في الشرطة وفق أسس ومعايير الكفاءة والنزاهة
والخبرة واملهنية املسلكية وتضخم تعداد العناصرالعاملة في مجال الشرطة (االعتماد على
الكم وليس على النوع).
عدم وجود مركزتدريبي يتابع تأهيل رجال الشرطة ورفع قدراتهم املهنية واملسلكية.
ضع ،التنسيق والتعاون بين قادة الشرطة في املناطق املحررة والجيش الوطني خاصة
فيما يتعلق بنشرالحواجز وتبادل املعلومات.
ً
نقص األجهزة واملعدات الحديثة واملخابر الجنائية التي تسهل كش ،الجرائم وخصوصا
جرائم القتل والتزوير.
تفش ي الجريمة في مناطق املعارضة واستمرارالعمليات اإلرهابية والتفجيرات في هذه املناطق.
انتشار األسلحة بين املدنيين وعدم وجود آلية لضبطها نتيجة لرواج تجارة األسلحة في
املناطق املحررة بدون ضوابط.
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رابعاا :األمن والعسكر في مناطق اإلدارة الذاتية :انتفاء الحيادية
وتعظيم الشمولية
اعا ر "ميماق العتد االجاماعي الخاص تنمال سورية" الصائر عن "اإلئارة الذاتية" سن الدولة
السورية هي ئولة رة ئيمتراطية مساتلة رات سيائة ،ونظامها ةرملامب ات ائ ئيمتراطب يعدئ
توافتب .وتتوئ "متاطعات اإلئارة الذاتية" منستية عامة تضم رؤسام املجالمل الانفيذية ،وقد تم
ينكيلها في27ر03ر ،2014ولكر متاطعة مجموعة ةنى عسكرية وسمنية وبنية إئارية ،واعامدت
اإلئارة الذاتية قلر اإلعالن عن ينكيلها للمؤسسات والتوات العسكرية على "ملدس الحماية
النعلية" بهدف "افتساب النرعية النعلية" ،لاتوم عتب إقرار العتد االجاماعي ةتلنر هذ
ً
سياسيا)22(.
املؤسسات
مرت "و دات ماية النعب" منذ تموز  2012ةامعطافات عدة على املساوى اللنيو  ،ال سيما
تعدما تم اساالم املنطتة إثر امسحاب النظام منها ،سهمها ما دث تعد معرفة ع ن العربر كوبامب
كانون األول  ،2014وبدم العالقة امللاشرة ة ن الو دات والا الف الدولي ملحاربة تنظيم الدولة،
والتر ئفعت ةاتجا ينكير "قوات سوريا الديمتراطية" في ينرين األول  .)23(2015وبالتزامن مع
ً
زيائة الدعم املتدم من قلر الا الف الدولي وخصوصا الواليات املا دة األمريكية لس “قسد" ،اتجهت
ً
توجد
اإلئارة الذاتية ن و اإلعالن عن ينكير
سفواج عسكرية منذ ةداية العام  ،2017تماهيا مع ٍ
ٍ
سمريكب لجعر التوى العسكرية في شمال سورية سقرب لصيغة جيش نظامب ،والاجه ز للتام نوعي
ٍ
)
24
(
في املنطتة .وبااريخ 08ر02ر 2017توجهت و دات ماية النعب إلعالن نيتها ينكير سفواج

( )22ةدر مال رشيد " :اإلئارة الذاتية في النمال السور  :إشكاليات النرعية والهوية" ،مرفي عمران للدراسات االستراتيجية8 ،ر6ر،2018
الراةطhttps://2u.pw/tdi9O :
( )23كان لتااد التوات الخاصة في الجيش األمريكب في تموز  ،2016الجنرال "رايموند ثوماس " تصريح آنذاك خالل ديمد في معهد "اس ن"
في والية كولورائو ،ول ينكير "قسد" ،سنهم "طللوا من و دات ماية النعب يغي ر اسمها ،وهو ما صر" .وسوضح الجنرال ةأن هذا
الطلب كان نتيجة الضغط التركب على ليفهم (الواليات املا دة) .للمييد انظر :ةدر مال رشيد " :ينكير املجالمل العسكرية في اإلئارة
الذاتية ..السياق – الغايات – املآالت" مرفي عمران للدراسات االستراتيجية20 ،ر9ر ،2019الراةطhttps://2u.pw/i8FeI :
( )24هذا الاوجد تللور في ئراسة مالية سصدرتها وزارة الدفاع األمريكية ،فتد سشارت الدراسة في الجيم املاعلق تسورية إلى سن سعدائ سفرائ
مجموع التوات املحلية في سورية يللغ ن و  25سلف متاتر ،مع توقع الا اق  5آالف متاتر إضافي ن في ةداية  2018يتلعون تنكر ملاشر
ً
لواشنطن ،وتمدهم ةالرواتب والتسليح واملؤونة ،وخصصت امل زانية مللغا يتارب  300مليون عام  ،2017ون و  400مليون ئوالر في
العام ."2018
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عسكرية .وترفيت تصري ات املسؤول ن في "اإلئارة الذاتية و رفة املجامع الديمتراطب وو دات
ماية النعب" ول الخطة املعلنة ةتنكير نظام التراتبية العسكرية النظامية)25(.
في ييران  ،2019ةدست "قسد" ةتنفيذ الجيم الخاص ةإعائة هيكليتها من االستراتيجية املعلنة ةداية
 ،2019من خالل اإلعالن عن ينكير مجالس عسكرية مناطقية ،وكانت "قسد" قد شكلت عام
 2016مجلمل "مدينة اللاب ،وجراةلمل العسكر " ،وهي مجالمل ما تيال غ ر منطة ،إلى جانب
"مجلمل منلج ،وئير اليور العسكر " ،وهي مجالمل مفعلة وشارفت ةمعظم معارك قسد ضد تنظيم
الدولة ،ليصر يعدائها لـ .15
فما يمكن تتسيم املؤسسات األمنية في مناطق اإلئارة الذاتية إلى عدة سقسام ،ويخاص كر قسم
ةمهام معينة من فظ األمن العام إلى مكاف ة اإلرهاب :من سهمها :قوى األمن الداخلي (سسايش روج
آفا) ،شرطة املرور "ترافيك روج آفا" ،قوات مكاف ة اإلرهاب قوات الادخر السريع  ،HATسسايش
املرسة ،و دات الحماية الجوهرية  ،HPCوتتلع تلك املؤسسات ملجلمل سوريا الديموقراطية
وللمجلمل التنريألي الخاص ةاإلئارة الذاتية .وتللور عمر وهيكلية قوات األسايش تنكر سوضح
عتب مرور ما يييد عن  5سنوات من ينكيلها ،وهو ما يظهر من خالل هيكلتها املؤسساتية التر
تاكون من :سمن الحواجي – شرطة – جهاز األمن العام – قوات مكاف ة اإلرهاب – شعلة مكاف ة
الجريمة املنظمة ،يتلع لتوات األسايش تعض املكاتب اإلئارية وهي :مكاب األمن الداخلي والسلم
األهلي – مكاب الاأهير والادريب واإلعالم – مكاب الا تيق والرصد الجنائب – مكاب الخدمات
االجاماعية – مكاب الخدمات االجاماعية – مكاب الرقاةة والافايش – املكاب التانومب – املكاب
اإلئار – املكاب املالي(.)26من شروط االنضمام لهذ التوات سب النظام الداخلي سند ي ق "لكر
مواطن سافن في "غربب فرئساان" سن ينتسب إلى قوى األسايش ةصرف النظر عن الجنمل والعرق
ً
ً
والدين" ،ومن ضمن سهم النروط هو "سن يكون سوريا ومتيما في غربب فرئساان مدة ال تتر عن
ً
ر 5رسنوات ،وسن يكون مامما المامنة عنر من العمر (إال سند شرط شكلي إر ياضح وجوئ قصر ما
ئون  18ة ن صفوف املتاتل ن)( ،)27وسن يكون غ ر م كوم ةجرم شاان سو مخر ةالنرف وسخالق
( )25صرح "مدير مكاب العالقات العامة لو دات ماية النعب  YPGالدفاور صالح جمير ةضرورة "إمنام قوة عسكرية سفثر نظامية
وا ترافية مع خوض و دات الحماية للعديد من املعارك خالل  6سعوام" ،األمر الذ من ها الخ رة الكافية للس ر على خطى الجيوش
النظامية .ومن املفترض سن ينرف عناصر ماتدمة من الو دات نفسها على تدريب عناصر األفواج.
( )26ةدر مال رشيد " :البنى العسكرية واألمنية في مناطق اإلدارة الذاتية" ،مرفي عمران للدراسات االستراتيجية31 ،ر10ر ،2017الراةط:
https://2u.pw/OBELE
( )27املرصد السوري يدعو “اإلدارة الذاتية وقسد” بااللتزام باتفاقية جني ،بما يخص “عدم تجنيد األطفال” املرصد السور لحتوق
اإلمسان3 ،ر6ر ،2020الراةطhttps://2u.pw/KNOQT :
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ً
املجامع ،وسن يكون املاتدم ة ن سعمار من الس  18إلى الس  40عاما" ةاإلضافة الى شروط تاعلق ةاللياقة
وشروط العمر .
ّ
الذايب ،موزعة فما ّ
ّ
يلي:
الذاتية سلع سكائيميات خاصة ةالدفاع
فما تضم مناطق سيطرة اإلئارة
ّ
سكائيمية فندال في جلر قر ةركر جنوبب ع ن العرب (كوبامب) ،سكائيمية عمر نلو في منلج ،سكائيمية
مجد عممان في تر كوجر في الحسكة ،سكائيمية نضال يوسف في فلكا ،سكائيمية س مد العلي في الرقة،
سكائيمية تنار جريلة في الرقة ،وسكائيمية منعر اإلئريمل في ئير اليور(.)28
ً
وعلى الرغم من وضوح الهيكلية وتبعيتها لقيادة مدنية إال أن الغموض القانوني ما يزال عصيا
عن الوضوح فال قانون ناظم وال هيكلية واضحة وما تزال عمليات إعادة الهيكلة متأثرة باملشهد
التفاوض ي الذي تديره اإلدارة الذاتية بالتشابك مع تموضعها األمني وتحوالته .ناهيك عن أن
التبعية للقيادة املدنية هي تبعية شكلية فعصب القوات املسلحة هي وحدات الحماية
ً
الشعبية التي تتبع تنظيميا لحزب االتحاد الديمقراطي الذي يسيطرعلى مراكزالقوة في اإلدارة
الذاتية.
كما يعتري هذه الهيكلية مؤشرات عديدة تربط املرجعية العسكرية واألمنية بشكل عضوي
بشخصيات "كردية غيرسورية" ومرتبطة بحزب العمال الكردستاني إذ تشكل هنا "مسد" فكرة
القيادة املدنية الشكلية لكن عصب مراكز القوة والتأثير في البنية العسكرية واألمنية
والقضائية مردها لقوات  YPGالذراع العسكري لحزب االتحاد الديمقراطي .PYD
واملأزق األف ر في سياق العالقات املدنية العسكرية في هذ املناطق يكمن في قانون الاجنيد اإلجلار ،
خاصة سن املنطتة ينهد ازئواجية في التوى املسيطرة (نظام ،إئارة راتية) ،وهذا يجعر املواطن ن في
هذ املنطتة يعينون الة تضارب ماأتية من تضارب التوان ن واإلجرامات ،وفي هذا السياق فإند
على العديد من املواطن ن الذين ينملهم قانون الاجنيد اإلجلار ت صير ئفتر خدمة :وا د
للنظام ،واآلخر لإلئارة.
في  22ييران  2019صائق املجلمل العام في اإلئارة الذاتية لنمال وشرق سوريا على قانون الدفاع
ّ
الذايب “الخدمة اإللي ّ
العسكرية” في مناطق اإلئارة الذاتية ،التر ينمر مسا ات واسعة من
امية
ً
م افظات الحسكة والرقة وئير اليور و لب .يسعى هذا التانون م ّليا “الاجنيد اإلجلار ” ،ويام
ّ
ّ
املدنية "املجالمل" الااتعة للجان الدفاع
الفرعية في اإلئارات
تنفيذ من خالل لجان الدفاع
( )28سمانة رياض" :اإلدارة الذاتية" تفتتح "أكاديمية الضباط العسكريين" في الحسكة" ،سمارت نيوز22 ،ر8ر ،2020الراةط:
https://2u.pw/Qu8VS
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اإلقليمية ،والتر تتلع ةدورها ملكاب الدفاع في اإلئارة الذاتية .ينمر قانون الدفاع الذايب الذكور
ممن تتراوح سعمارهم ة ن المامنة عنر والمالث ن ،س املواليد ة ن عامب ( )2001- 1990فما ي ق
ً
لإلناث سن يلا تن طوعا .وينص التانون على سن تكون مدة الخدمة العسكرية سنة ميالئية كاملة
ً
(اثنا عنر شهرا) يضاف لها شهر ا اياطب ،ال يستمنى من هذا الترار موظفو اإلئارات واملجالمل
وغ رهم من العامل ن في املنظمات اإلمسانية غ ر الحكومية)29(.
ً
تام الاعلئة العسكرية تتريلا كر ثالثة سشهر ،ةواسطة جهاز النرطة العسكرية ،ويام خاللها نصب
العديد من الحواجي على املداخر الرايسية للمدن والللدات ،ةاإلضافة ملداهمات تطال الليوت
وسمافن العمر كاملااجر ،ثم يساق النلان من مترات النرطة العسكرية ألكائيميات الدفاع الذايب،
ً
والتر يخضع فيها املجندون لدورة تأهير عسكر وايديولوجي مدتها  45يوما ،ليام تعد رلك فرز
املجندين على سلوية ونتاط خاصة ةتوات الدفاع الذايب ،سشهرها خطوط الاماس مع قوات نظام
ّ
(النامية) .وهنا يجب الانويد سن مجند الدفاع الذايب ال يام
األسد في ريفب الرقة الغربب والنرقي
ً
فرزهم على الفروع األمنية وقوى األمن الداخلي “األسايش” إطالقا)30(.
ً
إذا :تتشابه الوظيفة األمنية للفواعل املوكل إليها تنفيذ وتطبيق املهام األمنية في مناطق اإلدارة
الذاتية مع تلك الوظيفة التي كانت سائدة في مناطق النظام قبل الثورة من جهة ضرورة
الضبط املجتمعي بما يتناسب مع طبيعة الفكر السياس ي الشمولي للجهة الحاكمة وتشهد
ً
البنية األمنية في تلك البنى تضاربا في املؤسسات وازدواجية في املرجعيات ما بين النظام واإلدارة
ً
الذاتية وكل هذا جعل مسار العالقات املدنية العسكرية فيها مسارا تفرضه الجهة الحاكمة
مغيبة األدواراملدنية ال سيما املجتمع املدني.

( )29سن التصاب " :كابوس جديد يهدد حياة الشبان السوريين في مناطق الجزيرة والفرات“ :قانون الدفاع الذاتي” يفرض الخدمة
اإللزامية العسكرية" ،التدس العربب29 :ر8ر ،2020الراةطhttps://2u.pw/7DYYA :
( )30املرجع نفسد.
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في ظل املسار املشوه الذي تسير به مؤشرات العالقات املدنية العسكرية في مناطق النفوذ
املتشكلة؛ تتبلور النتيجة املوضوعية اآلتية" :على الرغم من وضوح الهياكل األمنية والعسكرية
ً
إال أنها ما تزال تعمل خارج منطق القانون املعلن والشرعي وال تتبع وظيفيا لجهات مدنية
شرعية .وفي ظل غياب االتفاق السياس ي تبقى محاور ومعايير العالقات املدنية العسكرية
خاضعة ملوجهات السلطات املتنفذة ويبقى الغائب املستمر عن هذه املحاور واملعايير غياب
أسس الديمقراطية والتشاركية وإبعاد الجهات املدنية عن دوائر التأثير واملتابعة واملراقبة
للفواعل األمنية والعسكرية .وهذا كله من شأنه عدم امتالك أسباب القدرة األمنية لتأسيس
ً
بيئات آمنة داعمة لعودة الالجئين والنازحين وداعمة أيضا للتماسك االجتماعي ومسببات
االستقراروالتعافي املبكر.
وت دئ هذ النتيجة مسار الاوصيات ةالاأفيد على ضرورة إنجاز اتفاق سياس ر يؤسمل لحياة
سياسية ئيمتراطية ،تلدس بها عجالت إعائة الهيكلة والدمج ،ويعزز املساهمة الوطنية في تعزيز
الدفاع الوطني وصيانته بما يتناسب مع متطلبات الدولة واملجتمع والتي ما تزال غائبة ويعود
ً
ً
تقديرها فقط للقيادة السياسية املتزعمة قانونيا ودستوريا لهذه املؤسسة .وعليه يمكن لحظ
أثر غياب هذه املساهمة في تدني القدرة القتالية والكفاءة والفعالية عملية املساهمة هذه
ً
تتطلب جهودا مناقضة ملخيال السلطة وهو ما يجعل مسيرة العالقات املدنية العسكرية مسيرة
صعبة ومن بين تلك الجهود التي ينبغي العمل عليها تلك األمور املتعلقة باآلتي:
 .1املقاربة القانونية والدستورية :فالاغي ر الدساور لد ئور مهم في إرسام السيطرة املدنية على
ً
املؤسسة العسكرية ،من خالل تتييد الجيش ومهماد ئساوريا ،وتضييق املسا ات للمنرع،
لكن النصوص ال تا ول ةالضرورة إلى واقع ،لذا ي ااج هذا اإلصالح الدساور سن يتلع
تسياسات وإجرامات سخرى فسن التنريعات والتوان ن الناظمة لالك العالقة.
 .2نشرثقافة االحترافية :فهر التر تتب الجنوئ من انتهاك امللائئ واملعاي ر الديموقراطية ،إر ينلغي
إعائة يعريف مهمة املؤسسة العسكرية األساسية وسخالقيات مهنتها ،وسن تاطور ثتافة
مؤسسية يستند إلى قيوئ راتية ،وت ترم التانون والسلطة املدنية.
 .3تغيير العقيدة داخل الجيش وتضمينها فلسفة باتجاه العالقات املدنية العسكرية وإعادة
بناء العالقة مع املدنيين بشكل سليم وخال من التعالي.
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 .4وضوح املعاييراالجتماعية والتجنيد :فمكانة املؤسسة العسكرية يعامد على التلول االجاماعي
لها ،ويا تق هذا ةأن يعكمل املؤسسة العسكرية املكونات االجاماعية واإلثنية والجغرافية
للمجامع ،وفما سن وضوح سياسات الاجنيد اإلليامب وآلياتد من شأند الحد من االساغالل
والفسائ.
 .5ضرورة تفعيل األدوار البرملانية :إر ثمة مهام رايسة ينلغي سن تضطلع ال رملانات تنكر عام بها:
ئقة اإلطار ،وعالنية والية قطاع العسكر وصال ياتد التانونية ،وتنظيمد وطريتة عملد،
واملساملة من خالل الرقاةة املدنية الديمتراطية ،ضمن إطار عمر ي عر السرية وعدم مخالفة
التانون خالل الترار سو الانفيذ ،والاأفد من مراعاة التواعد واملعاي ر الدولية ،ةما في رلك ماية
توق اإلمسان واملساواة الدينية والنوع االجاماعي ،واملنارفة في تتدير املوقف العسكر
وقرارات الحرب والسلم.
 .6التحاور والتكامل :ورلك ة ن سطراف ثالثة :النخلة العسكرية ،والنخلة السياسية ،واملواطن ن
(سو املجامع املدمب) .رلك سند في ال اتفاق هذ األطراف على يسوية تراعي هواجمل املؤسسة
العسكرية ،وتلبر مصالحها فمؤسسة ،وتكرس مدنية الدولة والسياسة ،يفض ر هذا االتفاق إلى
تدخر عسكر سقر في السياسة .وهذا ي ااج ملنظمات سياسية قوية ،ترتكي على قاعدة
اجاماعية واسعة ،تكون موازنة لتوة العسكر ،فمآالت العالقات املدنية  -السياسية تا دئ
ةمدى قوة األ ياب والتوى السياسية ،ونجا ها في ينكير فالة ئيموقراطية مدنية في مواجهة
الجيش وطمو اتد السياسية ،فكما سن انتسام النخب يييد من فرص تدخر العسكر ،فإن
ً
العكمل سيضا صحيح .فما سن الجيش ال ينسحب من السيطرة على الحياة السياسية إرا كان
ً
ماأفدا من سن اللدير ضعيف وغ ر قائر على السيطرة ،في ظر نظام يبب منتسم و ياة
سياسية منتسمة.
ً
وفي هذا الصدئ ال يمكن تجاهر ئور املجامع املدمب (الغااب كليا) في يعييي العالقات املدنية
العسكرية ،وإعائة الاعريف وفق ماطللات الحرفية والفعالية ورلك على ثالثة مساويات ،هي:
 .1الدور التربوي والثقافي :ع ر الادريب العملي على األسمل الديمتراطية ،من خالل النظم
ً
الداخلية ملؤسسات املجامع املدمب .اعامائا على سن الاننئة السياسية هي عملية تأهيلية
وتمتيفية ةاألساس ،فينلغي على منظمات املجامع املدمب سن تا مر مسؤولية تننئة سفرائها على
سسمل الديمتراطية ،لكونها األقدر على التيام ةالدور الامتيفب ،ولاماعها ةتدر فل ر من
االساتاللية.
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 .2الدور التعبوي :والذ يا تق من خالل توسيع آفاق املنارفة السياسية ،وتيويد املجامع
ةكوائر وقيائات سياسية واعدة ،فمع تنامب الوعي السياس ر لألفرائ تاصاعد الرغلة لديهم
للمنارفة في العمر السياس ر سو الاأث ر فيد على سقر تتدير ،وهنا يا تق املساوى المامب
ملساهمة مؤسسات املجامع املدمب في اللنام الديمتراطب ع ر توسيع سنماط املنارفة السياسية
ً
للجماه ر وتطويرها ،وسيضا تأهير وتدريب قيائات سياسية جديدة يساطيع بها فسر الة
ً
ا اكار ممارسة السياسة من قلر الفئة الحافمة ،ويماد هذا الدور ليصلح مخينا ال ينضب
لتزويد املجامع ةالكفامات السياسية.
 .3الدور الرقابي والنقدي :والذ تمارسد املنظمات للضغط على الحكومات إرا تجاوزت
صال ياتها ةأ شكر من األشكال ،وهنا تتف مؤسسات املجامع املدمب لامارس ئور الرقيب على
ً
سعمال الحكومة ،ومممال لصوت التاعدة النعلية للمنظمة ،والتر من املفترض سنها يع ر عن
املجامع فكر ،وتنطلق مؤسسات املجامع املدمب لاوعية الناس ةمخاطر املوقف على السا ة
السياسية وتداعياتد املجامعية ،و ند قواهم الجمعية لاكون ةمماةة اجي الصد النعبر في
مواجهة تجاوزات السلطة.
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