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للنشر الفوري

من أجل دعم هٌئة األركان وبناء قدراتها الفعالة على األرض
ورشة اإلصالح األمنً و بناء جٌش وطنً فً سورٌا  -بٌت الخبرة السوري

عقد بٌت الخبرة السوري التابع للمركز السوري للدراسات السٌاسٌة و االستراتٌجٌة ورشة عمل مكثفة حول إصالح القطاع
األمنً و آلٌات بناء جٌش وطنً حدٌث فً سورٌا فً استانبول بتارٌخ  7و  8أٌار /ماٌو  ، 3102بمشاركة مجموعة من أبرز
قٌادات و موظفً هٌئة األركان التابعة للجٌش السوري الحر وعدد من القادة المٌدانٌٌن و كبار الضباط المنشقٌن عن الجٌش
السوري النظامً إثر اندالع الثورة السورٌة قبل أكثر من عامٌن ،إلى جانب عدد من الباحثٌن و األكادٌمٌٌن السورٌٌن و
األجانب.
و قد جرت هذه الورشة ضمن سلسلة من ورشات العمل التً ٌعدها بٌت الخبرة من أجل الخروج برؤٌة متكاملة و آلٌات محددة
إلدارة المرحلة االنتقالٌة و بناء دولة سورٌة حدٌثة.
و قد درس المشاركون عدد من المواضٌع الهامة و التً قسمت لمحورٌن أساسٌٌن ،األول حول النظام األمنً و األجهزة
األمنٌة السورٌة ،و قد قدمت عدة دراسات حول المنظومة األمنٌة السورٌة فً عهد نظام البعث ،و مدى تضخم حجم و نفوذ
القطاع األمنً و أجهزته .كما قام المشاركون بدراسة آلٌات إصالح هذه األجهزة و تحدٌثها و صهرها فً جهاز أمنً وطنً
محترف ٌقوم على خدمة و حماٌة المواطنٌن ،و ٌزرع الثقة و األمن فً نفوسهم دون التعدي على حقوقهم و حرٌاتهم.
كما قام المشاركون بدراسة أهم التحدٌات و الصعوبات التً ستواجه عملٌة اإلصالح و التً تحتاج لهدم جزء كبٌر من
المنظومة األمنٌة و إعادة بناءها من جدٌد بما ٌتناسب مع الواقع الجدٌد الذي فرضته الثورة .و قد وضع المشاركون رؤٌة
مستقبلٌة للمنظومة األمنٌة قائمة على معاٌٌر دقٌقة بحٌث ٌكون جهاز األمن الوطنً جهازاً مدنٌا ً محترفا ً مرتبطا ً بمجلس
الوزراء و جزءاً من مجلس األمن الوطنً الذي ٌرأسه رئٌس السلطة التنفٌذٌة .وضمان آلٌات للمحاسبة داخل هذا الجهاز.
أما المحور الثانً فكان حول بناء جٌش وطنً حدٌث فً سورٌة .و قد قدم العقٌد فاتح حسون قائد جبهة حمص و مساعد رئٌس
األركان حسون فكرة واضحة حول تركٌبة و هٌكلٌة هٌئة األركان العامة ،كما قدم قادة و ممثلوا الجبهات فكرة حول الوضع
المٌدانً فً جبهاتهم شملت شرحا ً وافٌا ً للمناطق المحررة و غٌر المحررة إلى جانب وصف للكتائب المقاتلة من حٌث العدد و
اإلمكانٌات و أسماء تلك الكتائب .و إثر نقاش مستفٌض حول الواقع المٌدانً فً الجبهات المتعددة و دور هٌئة األركان و
إمكانٌة رفع مستوى العمل العسكري و زٌادة التنسٌق بٌن الكتائب و الجبهات ،قدم عدد من كبار الضباط المنشقٌن عن النظام
مالحظات حول ت شكٌل هٌئة األركان و بنٌتها الهٌكلٌة ،كما طالبوها بتفعٌل دورها و العمل على التنسٌق مع كافة الكتائب و
األلوٌة الفاعلة على األرض من أجل تشكٌل نواة جٌش وطنً حدٌث مستقبالً .كما قام ممثلوا هٌئة األركان بتقدٌم عدد من
التوصٌات باسم هٌئة األركان ،و هً:
 .0توحٌد جهود الدعم العسكري و اللوجستً بحٌث تتم من خالل هٌئة األركان ،و العمل على رفع حجم هذا الدعم.
 .3تكثٌف الدعم اإلعالمً لهٌئة األركان من قبل كافة المؤسسات اإلعالمٌة الثورٌة و دعم المكتب اإلعالمً الخاص
بالهٌئة.
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 .2دعم وتطوٌر بنٌة األركان من أجل استٌعاب الخبرات و الكفاءات العالٌة ،و تقدٌم دورات متخصصة فً المجالٌن
االستخباراتً و العملٌاتً.
 .4تأمٌن الدعم اللوجستً والمالً لفتح معسكرات تدرٌبٌة فً المناطق المحررة لتأهٌل القوة العسكرٌة لتكون نواة
الجٌش فً سورٌا بعد سقوط النظام.
 .5تفعٌل عمل الضباط وصف الضباط المنشقٌن المتواجدٌن فً الداخل بشكل مٌدانً وحسب االختصاصات.
 .6الطلب من الجهات الداعمة لتأمٌن رواتب للمنشقٌن وعائالت الشهداء وذلك لتأمٌن المتطلبات الٌومٌة لعائالتهم.
 .7العمل على تأهٌل ضباط وصف ضباط فً المجال العسكري واالستخباراتً فً الدول الشقٌقة والصدٌقة للشعب
السوري لٌكونوا بمثابة خبرات تدرٌبٌة للكوادر الجدٌدة.
 .8اشراك ممثلٌن لوزارة الدفاع المشكلة فً الحكومة المؤقتة باستٌعاب كافة الخبرات األكادٌمٌة العملٌاتٌة العسكرٌة
الموجودة فً الداخل السوري والخارج.
 .9التوصٌة لوزارة الدفاع المشكلة فً الحكومة المؤقٌة باستٌعاب كافة الخبرات األكادٌمٌة العلمٌاتٌة العسكرٌة الموجودة
فً الداخل السوري والخارج.
 .01التوصٌة بإرسال الطٌارٌن المنشقٌن إلى الدول العربٌة والصدٌقة لمتابعة التدرٌب من أجل المحافظة على خبرتهم
وتطوٌرها.
هذا و سٌقوم بٌت الخبرة السوري بعقد مؤتمر حول مشروع المرحلة االنتقالٌة فً تموز المقبلٌ ،تم خالله استعراض أبرز
نتائج ورشات العمل التابعة له و تقدٌم تقارٌر نهائٌة حول المشروع و الورشات الخمسة و هً ورشة حول اإلصالح الدستوري
و القانونً ،و ورشة حول اإلصالح اإلداري و السٌاسً و ورشة حول قانونً األحزاب و االنتخابات و ورشة حول اإلصالح
االقتصادي ،إلى جانب ورشة اإلصالح األمنً و بناء جٌش وطنً فً سورٌا.

لمزٌد من المعلومات حول المركز السوري للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة ( )SCPSSأو بٌت الخبرة السوري ( Syrian
ٌ )Expert Houseرجى االتصال بالدكتور رضوان زٌادة المدٌر التنفٌذي للمركز السوري للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة،
هاتف 5703152591 :إٌمٌلradwan.ziadeh@gmail.com :
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