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األمني في    واقع القطاعهدفان إلى تحسين  توهما أبرز محاولتين  ،  البحث على دراسة حالتين  قام
ا   ، على اعتبار أن  مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري  من جهاز الشرطة العسكرية، والمكتب    كل 

القيادة الموح   المنبثق عن غرفة  فيهاألمني  تتوفر  )عزم(،  ت  ا الظروف والمعطيات والتفاعلمدة 
مقبولا راا  تصو    تعطيان  ،وبالتالي  .ذاتها يكون  األمني،  قد  الواقع  تقف  والمعو     عن  التي  أمام  قات 

 أو معالجته. إصلحه

الدراسةاعتمد الحالةالمنهج الوصفي    أحد أنماط  على  ت  ي  أدات    استخدامب،  وتحديداا منهج دراسة 
الن أجل وصف الظاهرة بشكل دقيق من  الكيفي  الملحظة والمقابلة، من  ة، ثم النتقال إلى  احية 

 التحليل.

المؤسسات   إليها فصائل المعارضة في عملية بناء  التي وصلت  المرحلة  الدراسة لتحديد  تسعى 
قادرة على ضبط الوضع األمني من خلل تطبيق    الهياكلاألمنية، وإلى أي مدى أصبحت تلك  

ستقلل عن  ومدى ال،  مهام  اليق تنفيذ  القوانين وتنفيذها، إضافة إلى النظر في العراقيل التي تع
 .العسكرية نفوذ الفصائل 

. وهي الفترة الزمنية  2022، حتى مطلع عام 2016ويمتد  اإلطار الزمني للدراسة من أواخر عام 
مة األمنية،   ْوك  التي توفرت فيها بعض المقومات لفصائل المعارضة، بما أتاح لها العمل على الح 

الستقرار بذلك  د  األدنى    وُيقص  بالحد  ملئمة  بيئة  خلق  مما  وسياسي اا،  ومالي اا،  عسكري اا،  النسبي 
مة. ْوك   للح 
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ي ات التي واجهت   المعارضة السورية، منذ عام    - وما تزال- ُتعتبر قضايا األمن أحد أبرز التحد  
المؤسسات األمنية؛ كونها قامت غالباا  ؛ فب ْني ة الفصائل المسل حة لم تكن تؤهلها لشغل دور  2012

التي تنحدر منها بشكل أساسي، ل   الدفاع عن مناطقها  على حوامل محل ية، بهدف أداء مهام 
 بغرض حمل مسؤولية الحماية واألمن.

من خلل تأسيس مكاتب  ومع ذلك، سارعت الفصائل بعد فترة قصيرة من نشأتها لسد   هذه الثغرة؛ 
ينالعسكرية    الكوادر على  غالباا  مني، معتمدةا  لها ُتعنى بالشأن األ .  (1)التي لديها ل على أفراد مختص 

ة باألمن منذ ذلك الحين؛ فلواء التوحيد مثلا أنشأ   وهذا ل يعني عدم محاولة تأسيس هياكل مختص 
لكن   2013عام   اإلسلمية،  الجبهة  ب ْني ة  من  جزءاا  بعُد  فيما  أصبحت  التي  األمنية"  سة    "المؤس 

 ُسْرعان ما فقدت دورها تدريجياا لصالح مهام  القطاع العسكري بدل األمني.

من بدعم    شمال حلب والرقة والحسكةالسيطرة على مناطق واسعة    المسل حةاستعادة الفصائل  وبعد  
، أصبح  2019و  2016  بين عام يْ   ونبع السلم  درع الفرات وغصن الزيتون   ات ، خلل عملي  تركيا

؛ في ظل  حالة القتتال بين المجموعات والفصائل، والعمليات  ة المشهد األمني ضرورة ملح  ضبط 
، والتي ُتهدف إلى  لنظام السوري اأو  الديمقراطية    يةأو قوات سور   "داعش"تنظيم    ق بل   مناألمنية  

 وتقويض جهود التنمية.الستقرار  زعزعة

قطاع األمني والتصدي للتهديدات، غير  ، برز العديد من المحاولت إلصلح ال 2018ومنذ عام  
 أن  العديد من الثغرات ما تزال مستمر ة وبحاجة لعمليات أو برامج إصلح حقيقية.

 

 

 

 

 

 
، مكتب أ من الثورة يف حمافظة حلب بقيادة العميد الركن املنشّق زيك عيل لوهل. كذكل،  2012أ ب/ أ غسطس  19أ ّسس لواء التوحيد يف  (1)

من الشهر نفسه يف أ حياء حلب الغربية من ِقبل أ حد الفصائل املسلّحة. اكن الهدف من لكهيام احلفاظ عىل  28مت تشكيل رسااي أ من الثورة يف 

 العامة وحماس بة املس يئني مبن فهيم احملسوبون عىل املعارضة السورية.  املمتلاكت
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  في   مر الواقع األمني في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري منذ إطلق عملية درع الفرات 
ن النسبي،  ، والتحس  وءبين الس  تفاوتت بمراحل عديدة،    ، 2022عام  وحتى    2016آب/ أغسطس  

 .القتراب أكثر من الستقرار و 

بغض   في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري،    لحالة األمنمشتركة    خصائص مكن ملحظة  يُ و 
 :هي، و النظر عن الفترة الزمنية 

واقع الفصائل وعملها  عوامل عديدة منها:  منطقة وأخرى، تبعاا لت النضباط األمني بين  تفاوُ  .1
ق بين  وحالة التوافُ اقع السيطرة العسكرية للفصائل على المناطق،  و و  خارج اأُلُطر المؤسساتية، 

انالفصائل، ومدى فاعلية الشرطة العسكرية، وحجم مشاركة    المحليين في األجهزة األمنية.  السك 
، بما يضمن التنسيق األمني  المسل حة  الفصائلد وواضح بين  ت محد  ل معلوماغياب نظام تبادُ  .2

غرفة و غير متكامل،  أمني  تنسيق    ال، باستثناء جهاز الشرطة العسكرية الذي يمتلك مستوى الفع  
ات  ي  تحد   رغم ال،  تنسيق أمني متكامل  التي تسعى للوصول إلى مستوى   )عزم(   القيادة الموحدة

 .عديدةال
عدم وجود آلية تنسيق واضحة وفع الة بين األجهزة التي تمارس مهام  األمن، كالمكاتب التابعة   .3

 . (2)وبعض األجهزة األمنية التركيةمن الشرطة المدنية،  وقسم مكافحة اإلرهاب ض  للفصائل، 
المُ  .4 تأسيس  حاص  نظام  في  لكلوجود  األمنية، ومراعاة    األجهزةصة  أي    تمثيل  داخل  فصيل 

 عاا لحسابات النفوذ.ب  ل بعملها ت  التدخ   المجال أمامفتح ي  بما مؤسسة أمنية، 
 ة الكفاءات، وعدم تخصيص برامج تطويرية كافية للكوادر األمنية.قل   .5
صة، بسبب أولوية الفصائل على اإلنفاق   .6 غياب الموارد الكافية لتأسيس مؤسسة أمنية متخص 

لنفوذ، وغياب قدرة وزارة الدفاع والهياكل التابعة لها على توفير  العسكري؛ لضمان استدامة ا
 النفقات اللزمة؛ نتيجة عدم امتلك موارد مستقل ة.

التي يتم تنفيذها من  ،  ضعف قدرة األجهزة األمنية على مواجهة العمليات األمنية الممنهجة  .7
دة أساليب وأدوات فيها  خدمست  تُ والتي ، ق بل "قسد" والنظام و"داعش"  . (3)متعد 

 
 . 2022-3- 5مقابةل مع قيادي يف غرفة القيادة املوحدة )عزم(، مركز جسور لدلراسات،  (2)
 الرابط ، 2022- 2-4"معليات قسد يف مناطق املعارضة كهنج للرد عىل التصعيد الرتيك". مركز جسور لدلراسات،  (3)

https://www.jusoor.co/details/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%22%D9%82%D8%B3%D8%AF%22-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%83%D9%86%D9%87%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AF%D9%91-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A/1025/ar
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 المرحلة األولى: .1
الفترة بين عام ْي   التي سيطرت عليها فصائل المعارضة  2018و  2016في  المناطق  ، شهدت 

الكبير؛   األمني  النفلت  من  حالة  حلب  شمال  تركيا  من  بدعم  الهتمام  السورية  إيلء  بسبب 
، وعدم وجود أي غطاء أو إطار  الديمقراطيةة  سوريوقوات    "داعش"لعمليات العسكرية ضد تنظيم  با

 . (4)المسل حةبط عمل الفصائل تنظيمي يض

الغتيالت تنفيذ  حينها،  األمني  النفلت  مظاهر  أبرز  والعربات    ومن  الناسفة  العبوات  ع ْبر 
المفخ خة المسل حة،  والدراجات  الشتباكات  ك ان    واندلع  الس  بحق  والنتهاكات  الفصائل،  بين 

 وغيرها. وجرائم  وبعض الحوادث الجنائية المحدودة من سرقات ونهب المحليين، 

ُيمكن القول: إن  هذه المرحل ة كانت تشهد غياباا واضحاا في التنسيق األمني الفع ال بين الفصائل  
نفوذ فيما بينها، وانتشار الختراقات على نحو   المدن والبلدات إلى مناطق  ل  المسل حة، مع تحو 

ةا منها  م الفصائل العسكرية ألضعاف حجمها األساسي، رغبتضخ  ؛ ألسباب عديدة منها  متصاعد
والقيادات   العناصر  لقبول  دفعها  مما  العسكرية،  العمليات  خلل  الجغرافية  المساحات  بتغطية 

 .  (5)ودون أي معايير الميدانية في صفوفها بشكل واسع

لفصائل   الخاضعة  المناطق  بين  والستقرار  األمن  حالة  في  واضح  تفاُوت  هناك  كان  آنذاك، 
ة،  ي  نْ مدن التي كانت تحت سلطة فصائل محلية متماسكة الب  البلدات أو ال  المعارضة؛ بمعنى أن  

فصائل غير محلي ة أو الوافدة  دخلت حديثاا تحت سيطرة    على عكس تلك التي استقرار نسبي،  ب   مر ت
هذا يمكن تفسيره بأن الفصائل المحلية تكون قدرتها وحرصها على ضبط    من خارج تلك المناطق.

باألصل   التي تنتشر فيها، خاصة وأن العمل المؤسسي غائب  مناطقها أعلى من المناطق الجديدة 
 عن الفصائل وب ْني تها التأسيسية.

 المرحلة الثانية:  .2
ناا نسبياا    ، 2021و  2018  يْ عام  في الفترة بين   شهدت مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري تحس 

ظلت المناطق غير المحكومة من فصائل   فقد، لكن أيضاا بشكل متفاوت جغرافياا، في حالة األمن
 . (6)، على غرار عفرين ورأس العينفرض األمنمحلية، سيئة من ناحية 

 
 الرابط ، 2018- 3-22تطالب بسحب املظاهر املسلحة". حلب اليوم،  "معليات رسقة يف عفرين، وهيئة أ راكن اجليش احلر (4)
 الرابط ، 2022-9- 10"اجليش الوطين السوري يضم أ لف مقاتل جديد". واكةل ال انضول،   (5)
 الرابط ، 2020- 11- 23"كنيسة رساينية تتعرض للرسقة يف رأ س العني واملهتم فصائل اجليش الوطين السوري". موقع احلل،  (6)

https://www.youtube.com/watch?v=bYs1zFfHOvQ&ab_channel=HalabTodayTV%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/1969159
https://7al.net/2020/11/23/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9/juan-a/slide/
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ن النسبي في حالة األمن قيام األجهزة األ منية والشرطية الناشئة بأداء دور أكبر في  وُيقصد بالتحس 
الستقرار.   المثال فرض  سبيل  لمهام  تصد    ،على  المناطق  بعض  في  الشرطة  جهاز  ملحقة    ى 

تنظيم   لصالح  تعمل  التي  األمنية  وكافح  و"قسد"  "داعش"الخليا  وتبعاا  ،  محدود  لقدرة  بشكل 
المنضبطة  غير  المسلحة  بشكل    المجموعات  للعمل  سعت  الفصائل،  التي  إطار  خارج  منفصل 

 .(7)وحاولت توفير موارد مالية من خلل فرض إتاوات، وابتزاز المدنيين للحصول على فدية

ن النسبي   الثغرات ذاتها، أي الغتيالت والهجمات    تواجه يت الحالة األمنية  بقلكن، ورغم هذا التحس 
في النضباط األمني الذي ظهر    والنتهاكات، بشكل متفاوت بين منطقة وأخرى؛ بسبب التمايز 

ممارسة   على  واألمنية  الشرطية  األجهزة  قدرة  ناحية  من  الوطني؛  الجيش  سيطرة  مناطق  بين 
 . (8)مهامها

علماا، أن  تأسيس أجهزة الشرطة لم ُيؤد   إلى منع تدخ ل الفصائل العسكرية بالملف األمني أو حتى  
تداُخل نفوذ الفصائل، وعدم  الحد  منه، وقد نتج عن ذلك تنازٌع في الختص  المكاني بحكم  اص 

 .وجود رغبة كبيرة بتنسيق العمل األمني بسبب التناُفس 

 المرحلة الثالثة:  .3
ن  2022و  2021في الفترة بين   ، شهدت مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري مزيداا من التحس 

 ية كبيرة.  في الحالة األمنية؛ بسبب تركيز الفصائل على هذا الملف  وم ْنحه أولو 

  كتل   3من  ها ض  ؤُ التنسيق بين الفصائل وانضوا  زيادةُ ساعد على ذلك جملة من العوامل أبرزها  
رئيسية، وعمل كتلتين بارزتين منها تحت مظلة غرفة قيادة مشتركة، بإضافة إلى حالة الستقرار  

، لكن بقيت عملية التنسيق  (9)األمني  القطاع، وامتلك فائض مالي وزمني للعمل على  العسكري 
 .لالتي تسود العلقات بين الفصائ  بالظروف رهناا 

 

 

 

 
 الرابط ، 2020-10-22طة العسكرية يف أ عزاز تطلق محةل أ منية بعنوان السالم". واكةل زيتون، "الش  (7)
 2022-3-7معلومات حصل علهيا فريق البحث من خالل مقابةل مع رئيس أ حد أ فرع الشطة العسكرية شامل حلب،   (8)
 الرابط ، 2022- 7-15"قيادة موحدة شاميل حلب حتت امس عزم.. ما ال هداف وأ لية العمل؟". تلفزيون سوراي،  (9)

http://www.zaitonmag.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86/
https://www.syria.tv/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%9F
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عد   الوطني  الجيش  نفوذ  مناطق  إلصلح  شهدت  محاولت  التصدي  بهدف  األمني،    القطاعة 
في هذا السياق هما، الشرطة العسكرية وإدارة    ن  أبرز نموذجيْ   لعل  .  للتهديدات الداخلية والخارجية

دة غرفة والمكتب األمني ل القضاء العسكري،  )عزم(.  القيادة الموح 

 الشرطة العسكرية: .1
العسكرية مطلع عام  تأس   المؤقتة ووزارة    2018س جهاز الشرطة  بإشراف من الحكومة السورية 

لها،   التابعة  التجاوُ   بهدفالدفاع  تقع  مواجهة  التي  المسل  زات  العناصر  على  من  المحسوبة  حة 
، على اعتبار أن نسبة كبيرة  عفرينلدخولها مدينة  الفصائل، والتي بلغت ذروتها في الفترة األولى  

 .(10)حة غير منضبطةبل مجموعات مسل  بطريقة أو بأخرى من ق    تم ت من النتهاكات والختراقات 

ل  سلسُ القضاء العسكري، وتقوم من الناحية النظرية على ت  عتبر الشرطة العسكرية جهة تنفيذية لدى  تُ 
ن من إدارةهرمي،    .فرع مفارزُ  كل  أفرع منتشرة في المناطق، ويتبع  و  يتكو 

ل تقتصر  مساحة عمل لجهاز الشرطة العسكرية،    المنطقة  تواجهأتاح الواقع والثغرات األمنية التي  
  السكان، فبات يضطلع بمهام    ل المسلحة بحق  التصدي لنتهاكات العناصر التابعة للفصائ   على
التابعة له في تتبع خليا تنظيم  ب  من ق    األمن العام    تمس     "داعش"يل مشاركة المباحث العسكرية 

مع المكاتب األمنية   غالباا  بالتنسيق وذلك،  األحيانوملحقات مرتكبي الجنايات في بعض  "قسد"و
 . (11)للفصائل

من المجموعات التابعة  ة ض  ي  ن  يْ من الشتباكات الب   في الحد   نسبي اا جاحاا العسكرية نلت الشرطة وسج  
  ل في فض  ر من التدخ  ن رؤساء أفرع الشرطة العسكرية بشكل متكر  لفصائل الجيش الوطني، فتمك  

حالة التوافق بين الفصائل على منصب  ل نظراا    ؛ اشتباكات وقعت في عفرين وجرابلس ورأس العين
مم  رئيس   منطقة،  كل  في  العسكرية  الشرطة  للتدخ  فرع  مقبولة  شخصية  جعله  فض  ا  في    ل 

 .(12)النزاعات

 

 
 الرابط ، 2018-3-22"املعارضة تعلن عن تشكيل الشطة العسكرية يف منطقة درع الفرات". املونيتور،  (10)
 الرابط ، 2020- 7-28"محةل أ منية ضد مطلوبني يف الباب بريف حلب". عنب بدلي،  (11)
 . 2022- 3-6معلومات حصل علهيا فريق البحث خالل مقابةل مع رئيس أ حد أ فرع الشطة العسكرية،  (12)

https://www.al-monitor.com/ar/contents/articles/originals/2018/03/syria-opposition-military-police-euphrates-national-army.html
https://www.enabbaladi.net/archives/404390
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الفاعلية    ن  إتتصف بالتفاوت، إذ    وقدرتها على القيام باألعباء األمنية  أفرع الشرطة العسكرية  أداء
 جملة من العوامل:مرهونة ب

ما ازداد عدد على المنطقة التي يوجد فيها فرع الشرطة العسكرية، فكل   الُمسيطرةعدد الفصائل  •
بعض الفصائل مثلا    لمتناع  ؛ أصعب   الفرعالفصائل وتضاربت مصالحها أصبحت مهمة قائد  

، فقد يعمد الفصيل إلى دعم الشرطة بالمقابل  . خاصةفصائلية  ه نتيجة اعتباراتعن دعم عمل
المنطقة  الجغرافية محسوبة عليه وعناصره تنحدر منها، على    لضبط األمن في حال كانت 

به كامل  تزال بعض الفصائل التي تستحوذ    ما   ، في حين (13)غرار مدينة أعزاز على  بشكل ش 
ل الفصيل ذاته بالملف األمني  مناطق ترفض إنشاء أجهزة شرطة عسكرية فيها، ويتكف  بعض  

 .مثل مدينة مارع
مكانياته، أو  إة قائد الفرع و ة شخصي  من حيث قو    الشرطة، سواءا من فرع  كفاءة فريق العمل ض   •

 مها معه.س العناصر وتناغُ تجانُ 
تُ  • التي  الفصائل  مم  انضباط  الجغرافية،  المنطقة  على  ل  ُيخف ضا  سيطر    النتهاكات   معد 

 .، ويمنح فرع الشرطة العسكرية القدرة على تنفيذ المهام بكفاءة أعلى والخروقات
أكبر لتحقيق نموذج عمل    اا يمنح هامشه  فانخفاض  ؛ صائل في عمل فرع الشرطةل الف حجم تدخ   •

 مؤسساتي.

النجاحات النسبية التي حققها جهاز الشرطة العسكرية في المساهمة بضبط الواقع األمني والتصدي  
عني بالضرورة أنه وصل إلى الحالة المطلوبة  تللنتهاكات في مناطق سيطرة الجيش الوطني، ل  

يزال غير قادر على ملحقة جميع المطلوبين من    ما   ظيم والقدرة على إدارة المهام، فهومن التن
الفصائل أن   .منتسبي  تجعل  كما  قدراته  لتنفيذ    ه محدودية  الفصائل  من  المساندة  لطلب  مضطراا 

 .عمل المؤسسة األمني ة ل المؤسسة العسكرية في وهذا يعزز تدخ  الحملت األمنية، 

 

 

 

 
أ عزاز، وتعترب ا حدى معاقهل، وقائد فرع الشطة العسكرية "هشام درابةل" من املدينة ذاهتا، وهو قائد  يس يطر الفيلق الثالث عىل مدينة    (13)

 عسكري سابق، وجلأ  ا ىل تنسيب العنارص التابعني لفرع الشطة اذلي يرتأ سه. وحدة املعلومات يف مركز جسور لدلراسات. 
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ح  ومع ذلك، ما   تزال هناك العديد من الثغرات التي تواجه عمل الشرطة العسكرية كما هو موض 
 في النقاط التالية:

فتسمية رؤساء األفرع تتم غالباا بالتوافق بين    ؛بشكل كامل  البناء الهيكلي عدم مراعاة مقتضيات   •
تدخ   دون  الوطني  للجيش  التابعة  الفيالق  الدفاع،قادة  وزارة  من  إدارة    ل  مدير  الشرطة  أو 

ي  سم   ، أي أن من يُ لمناطق النفوذ بين الفصائل محاصصة    قائم على  ووفق توزيع  العسكرية، 
الشرطة   جهاز  يقوم  أن  المفروض  من  التي  ذاتها  الجهة  هي  العسكرية  الشرطة  فرع  رئيس 

بالكامل،    الهرمي  ما سبق ل يعني غياب التسلسل  لكن    . (14)العسكرية برقابة انتهاكات عناصرها
 أفرع الشرطة والمفارز. في العلقة بين موجود هوف

 قدرتهانعكس على  والذي مع كتل فصائل الجيش الوطني،  نةا قار  ر حجم جهاز الشرطة مُ غ  ص   •
  ، ل سيما أن  للصدام معها   تفادياا ملحقة كافة المطلوبين المنتسبين لمختلف الفصائل،    على

تتم األمنية  معها   غالباا   الحملت  كامل  جزء من    . بتنسيق  الحال  بطبيعة  عدم    تداعياتهذا 
القرارات ب  اللتزام اتخاذ  في  الهرمي  أن    ؛ التسلسل  المفترض  العسكرية    جهاز  فمن  الشرطة 

تتبع   لكن  والفصائل  الدفاع،  الثلث  وزارة  الكتل  هذه  بين  لتوازُ   العلقة  القو  تخضع  على  ن  ة 
 قات.األرض، وتتخذ غالباا شكل التوافُ 

بشكل أساسي في تأسيس جهاز الشرطة العسكرية،  المسل حة  العتماد على عناصر الفصائل   •
ل في  دليل إضافي على نفوذ الفصائل داخل جهاز الشرطة، مما يتيح القدرة على التدخ    وهو

 الكثير من القرارات.
د المرجعيات؛ كون جهاز الشرطة العسكر  • ية عدا أنه أداة تنفيذية لدى القضاء العسكري،  تعد 

فهو يراعي عمل األجهزة األمنية التابعة للفصائل، ولديه قنوات اتصال مع بعض المؤسسات  
 األمنية التركية النشطة في المنطقة.

 

 

 

 
 أ ن يكون رئيس فرع الشطة العسكرية يف مدينة عفرين حمسواًب عىل  الُعرف الشفهي  بني فصائل اجليش الوطين السوري، ينص عىل  (14)

مع   اجلهبة الشامية، ويف مدينة الباب من فرقة امحلزة، ويف منطقة الراع  يكون رئيس فرع الشطة العسكرية يتبع فرقة السلطان مراد، مقابةل

 . مركز جسور لدلراسات.2022-3- 8قيادي يف اجليش الوطين السوري، 



 دراسة تحليلية
اع األمني في  طالقمحاوالت إصالح  

  مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري 

12 
 

التي تحكم العلقات بين الفصائل،  بالظروف  نشاط جهاز الشرطة وفاعليته مرتبط بشكل مباشر   •
تنعكس   التقارُ حيث  دعم حالة  ويتم  إيجابي،  بشكل  العسكرية  الشرطة  على  األخيرة  بين  ب 

قد يؤدي إلى تجميد الكثير  بين الفصائل    ر العلقاتعملياته األمنية، والعكس صحيح، فتوت  
 .(15)الشرطة، وتوقف عمليات ملحقاتها للمطلوبين أنشطةمن 

 تأسيس المكتب األمني في غرفة )عزم(: .2
ست في الجيش  بارزة  ق فصائل ، بعد توافُ 2021غرفة القيادة الموحدة )عزم( في تموز/ يوليو  تأس 

وجيش اإلسلم وأحرار الشرقية وجيش  فرقة السلطان مراد و  : الجبهة الشامية هي الوطني السوري، 
 الشرقية.

مة دوافع زيادة النفوذ مكن استبعاد ل يُ  ْوك  ،  عزمتأسيس كأحد أهداف وتوسيع دور الفصائل في الح 
  ية األمنالحالة    لترد ي حسين الواقع األمني بعد النتقادات الواسعة  جود رغبة بتل ُيلغي و   ذلك  لكن  

والتفجيرات  دت في موجات مستمرة من الهجمات  تجس  التي  في مناطق سيطرة الجيش الوطني، و 
 . (16)التي استهدفت السكان المحليين والنتهاكات 

من    نتيجة التنسيق   األهداف؛من عام، تحقيق بعض    خلل أقل    عزماستطاع المكتب األمني في   ض 
 :  والتي من أبرزها بين الفصائل التي تسيطر على مناطق جغرافية عديدة،  الحد  األدنى

انخفضت في األشهر األولى من    والتي  ،بين الفصائل   من حالت القتتال   ملحوظ بشكل    الحد   •
. يبدو ذلك مرتبطاا بالتوافق بين قادة الفصائل في عزم مستوى الصفر تقريباا   إلى  2022عام  

منها  ق عنها، والقبول بدعم تحركاته وقراراته، ومن ض  ثالعمل مع المكتب األمني المنبعلى  
مجموعات غير  الضد    القو ة ر الشتباكات البينية، إضافة إلى استخدام  في منع تطو    التدخ ل

اعتادت المجموعات    بعدما الردع،    لفرض حالة من منضبطة في عفرين والباب، مما أدى  ال

 
، وتطور التنس يق بشلك ملحوظ بني فصائل 2021بعد تأ سيس املكتب ال مين يف غرفة القيادة املوحدة )عزم( يف شهر أ ب/ أ غسطس    (15)

اجليش الوطين، مت تسلمي مئات املطلوبني من عنارص الفصائل ا ىل هجاز الشطة بعد محالت أ منية مشرتكة، كتجس يد ملدى انعاكس توافق 

 . مركز جسور لدلراسات. 2022-3-9ل هجاز الشطة العسكرية. مقابةل مع مسؤولني يف املكتب ال مين لغرفة عزم. الفصائل وتنس يقها عىل مع
 الرابط ، 2021- 2- 2"حضااي يف انفجار خامس خالل أ س بوع بريف حلب الشاميل". عنب بدلي،  (16)

 

 

https://www.enabbaladi.net/archives/455018
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، والتي تنتهي بدفع دية مالية في  الخلفاتعلى مبدأ المصالحة في حل    قبل ذلك  المسل حة
 . (17)حكاماألحال وجود قتلى، دون تدخل القضاء لفرض 

التنسيق معه لتنفيذ  ؛ و المطلوبين  التوقيف بحق  رات  تشجيع القضاء العسكري على متابعة مذك   •
سابقاا ل يمتلك جهة تنفيذية سوى الشرطة العسكرية، واألخيرة ل تستطيع  بعدما كان  ،  ذلك

 غالباا تنفيذ قرارات القضاء خشية الصدام مع الفصائل.
أعضاء    مكافحة • بعض  واعتقال  الترويجالمخدرات،  األعوام شبكات  خلل  استفادوا  الذين   ،

وُتعتبر مسألة    . (18)واحتموا ببعض قياداتها لمزاولة أعمالهم  بين الفصائل السابقة من الخلفات 
يتم   والتي  سورية،  غرب  شمال  مناطق  في  المؤثرة  األمنية  التهديدات  من  المخدرات  رواج 

لتجنيد العملء، والحصول على المعلومات، أو تسهيل تنفيذ    "قسد"بل النظام واستخدامها من ق  
المتمثل   والقتصادي،  الجتماعي  لألثر  إضافة  السورية،  المعارضة  مناطق  ضد  عمليات 

 بتدهور استقرار األسرة، والتكاليف المادية لإلنفاق على شراء المواد المخدرة.

مكن  . يُ ة القيادة الموحدة في الملف األمنييات التي تواجه عمل غرفبالمقابل، هناك جملة من التحد  
 تلخيصها بالتالي:  

حد     مم االمعتصم وفرقة الحمزة،  فرقة  عدم انضواء جميع الفصائل داخل الغرفة، على غرار   •
 مناطق عمل الجيش الوطني. على كاف ةعملية التنسيق األمني  من شمول

ة الجيش الوطني مع مناطق  التي تصل مناطق سيطر   ، خطوط التهريب   ضبطعدم القدرة على  •
نتيجة دخول اآلليات المفخخة،    ؛ من مخاطر أمنية  يترتب على ذلكوالنظام، وما    "قسد"نفوذ  
المخدرة إلى شمال حلب. وتسر   المواد  التهريب بقاء    ب  ومن أهم أسباب عدم ضبط خطوط 

، إلى جانب  بعض الفصائل خارج القيادة الموحدة، وعدم إلزام نفسها بالستجابة إلى قراراتها 
ل مورداا مالي اا   عدم رغبة بعض الفصائل العسكرية بإغلق هذه الخطوط على اعتبار أنها ُتشك 

 مهم اا لها.
يزال  ة ما  المؤسساتي، فالمكتب األمني التابع للقيادة الموحد  العملعدم القدرة على النتقال إلى   •

 تم تشكيل جهاز أمني متكامل. يعتمد على عناصر الفصائل األخرى في تنفيذ عملياته، أي لم ي

 
. اس تعرض أ مثةل عىل تدخالته اليت أ دت ا ىل منع الاشتبأاكت  2022-3-11جراها فريق البحث مع املكتب ال مين للقيادة عزم.  مقابةل أ    (17)

نومفرب   بعضها يتبع فرقة امحلزة، مث اعتقال مجموعة غري    2021البينية، عىل غرار وقف الاشتباك بني مجموعات يف عفرين شهر تشين الثاين/ 

وعة أ ل وايك" يف مدينة الباب شامل حلب يف الشهر املذكور ذاته، واجملموعة هذه س بق أ ن هامجت فرع الشطة العسكرية منضبطة تُعرف بـ "مجم

 يف املنطقة. 
 الرابط ، 2022-3-9"حلب.. عزم تطلق محةل أ منية ضد جتار اخملدرات يف أ عزاز". بدلي نيوز،  (18)

https://baladi-news.com/ar/articles/82139/%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%80%D9%80%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2
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ر  ترتفع وتيرة النشاط عند توف  حيث    ؛ بين الفصائل ق  ر فاعلية المكتب األمني بحالة التوافُ تأث   •
 . (19)فيما بينها وء العلقاتق، وتتراجع عند سُ التوافُ هذا 

والوزارات المنبثقة عن  دة ووزارة الدفاع  ل يوجد تعريف واضح للعلقة بين غرفة القيادة الموح   •
،  لقرارات وأنشطة "عزم"الشرعية القانونية    مشكلة في  يعني وجودا  الحكومة السورية المؤقتة، مم  

وظهر هذا التحدي بشكل واضح في قضية الحكم الصادر عن اللجنة الثلثية في قضية قائد  
 .(20)2022فرقة السلطان سليمان شاه في شباط/ فبراير 

 

التي تعيق    العراقيل أو العقبات مكن استنباط جملة من  بالنظر إلى الحالتين اللتين تمت دراستهما، يُ 
 األمني في مناطق نفوذ الجيش الوطني السوري: القطاعإصلح 

واستمرارها في مساعي    ، مناطق المعارضة بشكل كبير في حكم وإدارة    المسل حةل الفصائل  تدخ   .1
يتم استحداثها،   التي  إعطاء مساحة للمؤسسات والهياكل  األمني دون    مم ا الحتفاظ بالملف 

سة أمنية تختص  محاولة لتشكيل مؤس    ينعكس سلباا على جهاز القضاء والشرطة العسكرية وأي  
 ئل.ة بالفصافقط بحماية األمن بعيداا عن الحسابات السياسية والقتصادية الخاص  

  ا القادرة على إلزام األطراف الُمسيطرة على الجغرافيدة أو الجهة الحاكمة  الموح  غياب المرجعية   .2
من  . و تأسيس جهاز أمن مركزي   بينها، من  ة مختلف  ياتمستو سات تنفيذية على  بتمكين مؤس  

ن  مكتتعامل مع الحكومة المؤقتة أو الئتلف كغطاء قانوني يُ  المسل حةالفصائل   أن   ، الواضح
 الستفادة منه ل أكثر، دون التطبيق العملي للقرارات الصادرة عنهما.

وتضاُرب الصلحيات والختصاص المكاني فيما    األمنية العاملة في المنطقة،   جهزةد األتعد   .3
ط ة شمال غرب سورية.  بينها، بما يشمل حتى األجهزة األمنية التركية الن ش 

  مناطق انتشارهل كل فصيل مع  مناطق الجيش الوطني، وتعامُ لة  لجغرافي  ا  ةص  حاص  حالة المُ  .4
تم تقاسم  بشكل واضح في عفرين، حيث  ذلك  يظهر  و ،  خاضعة لسلطته بشكل كاملعلى أنها  

 . 2018عام  المنطقة النواحي التابعة للمنطقة بمجرد دخول 

 

 
 . 2022-3-11معلومات حصل علهيا فريق البحث من املكتب ال مين يف غرفة العمليات املوحدة )عزم(.  (19)
 الرابط ، 2022- 2-16"عزل أ بو معشة من مجيع همامه، ومنعه من تسمل مناصب يف الثورة الحقاً". عنب بدلي،  (20)

https://www.enabbaladi.net/archives/548580
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  ظهرت التي    للعتبارات والظروف والسياساتعدم مراعاة المؤسسات المحسوبة على المعارضة   .5
إلى تطبيق    سواء العسكري أو المدني،  بعد تقويض سلطة النظام، فقد اتجهت مؤسسات القضاء

على تجريم    المواد التي تنص    القانون الذي كان سارياا في محاكم النظام، ثم وافقت على طي  
السلح ضد النظام واألحكام المتعارضة مع الشريعة اإلسلمية بضغط من بعض  ن يحمل  م  

 .  الفصائل 
انخفاض الثقة باألجهزة األمنية والشرطية، وخلق ذرائع من ق بل الفصائل تؤدي إلى عدم تمكينها   .6

ء  من القيام بمسؤولياتها وأعمالها؛ كاتهامها بتعيين كوادر لديها موقف حيادي تجاه النظام، وإبدا
 مخاوف من حدوث خروقات أمنية لصالحه.  

من    اا مالي    يمتلك دخلا   المسل حةعدم توحيد الموارد المالية بشكل كامل، فالعديد من الفصائل   .7
ل أي جهة  ممانعة لتدخ    إبداء بالتالي  نفوذه.  المعابر، أو رعاية بعض التجارات في مناطق  

 في عملية تأمين الطرقات، أو مراقبة خطوط التهريب. أخرى 
ست عليها الفصائل، واعتمادها على حوامل اجتماعية ومحلية، تقف في كثير    .8 الب ْني ة التي تأس 

 .ل إلى حالة مؤسساتية األحيان عائقاا في وجه النفتاح على التحو  من 
 

طرة الجيش الوطني شمال غرب سورية، مرتبط  الواقع األمني وإشكالياته في مناطق سي  يبدو أن  
العام   بالمشهد  وثيق  أن  بشكل  أي  األمنية    ،  للمؤسسة  به  المرغوب  النموذج  إلى  الوصول  عدم 

تحو   لعدم  انعكاس  هو  ا  ل المنشودة،  فعلي  لمسل حة  الفصائل  مؤسسة    وحقيقي    بشكل  تحمل  إلى 
جيش، وهي حماية الحدود الخارجية، دون إقحام  المنوطة بال  والتفرغ للمهام  تسلسلا هرمي اا واضحاا، 

 مة واإلدارة األمنية.ك  وْ نفسها في مسألة الح  

عشائرية أو حتى عائلية في بعض األحيان،  و استمرار الفصائلية القائمة على حوامل محلية،    إن  
األجهزة األمنية  بات المستمرة في آلية التعامل مع  ب المصالح، والتقل  من شأنه تكريس حالة تضارُ 

 التي يتم تشكيلها كل فترة.
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  المسل حةالمتاح القيام بعملية إصلح تشمل الفصائل    ، قد يكون الحل  الراهنةفي ظل التحديات  و 
التابعة    بل المجموعات غير المنضبطةذاتها، بحيث يتم تخفيض حجم النتهاكات والخروقات من ق  

الحالية كالشرطة المدنية والعسكرية، وزيادة كوادرها، وزيادة    لها، بالتوازي مع تدعيم األجهزة األمنية
تراعي   العناصر،  لضم  محددة  بمعايير  إلزامها  مع  اللزمة،  بالمعدات  وتزويدها  تمويلها  حجم 

 الهواجس التي تطرحها الفصائل.

الجهات  قد يكون من الملئم أيضاا تأسيس جهاز استخبارات ُيرك  ز بشكل أساسي على تتب ع تحر كات  
الحين   أمنية بين  بتنفيذ عمليات  البلد، والتي تقوم  المعادية للمعارضة في مناطق شمال غرب 

 واآلخر، بهدف إحباط تلك العمليات قبل تنفيذها.

ق عليها من جميع الفاعلين في المنطقة، من  تواف  ة مُ يالتوصل إلى مرجعية قانونية حقيق  كما أن  
ات على عمل المؤسسات القضائية واألمنية الحالية، المرتبطة  حجم العتراض من  ل  قل   شأنه أن يُ 

يتدخ   ل  حقيقي  جيش  تشكيل  لمرحلة  الوصول  حين  إلى  المؤقتة،  المدن  بالحكومة  إدارة  في  ل 
 .س ل  بالتالي يصبح باإلمكان توسيع نفوذ وصلحيات األجهزة األمنية بشكل س  . والموارد
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