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هـذا الـتـقـريـر هـو الـثـالـث ف ســلســلة مـن ثـالثـة أجـزاء تـركـز عــلى الـوضـع احلـالـي والـدروس املـسـتـفـادة فـيـمـا يـتـعــلق بـالـعـدالـة االنـتـقـالـيـة 

و مبادرات الشرطة ف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة ف سوريا. 

 ركـز اجلـزء األول عــلى تـأثـيـر رحـيـل الـعـنـاصـر األمـنـيـة والـقـضـائـيـة لـلـدولـة الـسـوريـة عـلـى األوضـاع ف تـلـك املـنـاطـق, بـاإلضـافـة إلـى 
املـؤسـسـات الـقـضـائـيـة الـتـي ظـهـرت ف ظـل هـذا الـفـراغ الـسـيـاسـي واملـؤسـسـاتـي, بـاإلضـافـة ملسـتـويـات املـأسـسـة ف هـذه املـؤسـسـات, 

تطبيق الشريعة اإلسالمية, والنظم القانونية التي يجري حالياً مناقشتها واختبارها ف بعض املناطق ف سوريا. 

وتـنـاول اجلـزء اـلـثاـني مـجـمـوعـة مـتـنـوعـة مـن املـؤسـسـات والـهـيـاكـل الـتـي حـاولـت تـطـبـيـق هـذه الـنـظـم واملـمـارسـات الـقـانـونـيـة اخملـتـلـفـة, 
واحملاوالت خللق أطر قانونية وتشريعية موحدة من هذا املزيج املتنوع.  

أمـا اجلـزء اـلـثاـلث فــيـبحـث ف اـلدور احلـاسـم اـلذي ـيـلعــبه احلـقـوقــيون واخلــبراء اـلقـاـنوـنـيون ف مـخــتـلف املــبادرات اـلقـاـنوـنـية واألمــنـية 
اـلـتي طُـبـقَـت أو اـلـتي هـي حـاـليـاً قـيـد اـلـتطـبـيـق ف املـنـاطـق اـلواقـعـة خـارج سـيـطـرة اـلنـظـام اـلسـوري. كـمـا يــتنـاول هـذا اجلـزء أيـضـاً دور 
مــجــالــس احملــافــظــات واجملــالــس احملــلــيــة ف هــذه املــبــادرات. ف اخلــتــام, يــقــدم اجلــزء الــثــالــث مــلــخــصــاً مــوجــزاً لــلــدروس املــســتــفــادة 

وتوصيات  للجهود املستقبلية ف هذا اجملال. 

تـسـتـنـد املـعــلومـات الـواردة ف هـذه الـبـحـث بـشـكـلٍ رئـيـسـي إلـى املـقـابـالت الـتـي أجـراهـا بـاحـثـونـا ف الـفـتـرة مـا بـي كـانـون الـثـانـي/يـنـايـر 
٢٠١٣ وآذار/مــارس ٢٠١٤ مــع عــدد مــن املــشــاركــي مــن ســوريــا مــن عــنــاصــر فــاعــلــة ف املــبــادرات واملــؤســســات الــقــضــائــيــة واألمــنــيــة 
وممـن هـم عــلى اطـالع عــلى وضـع وـتطـور هـذه املــبادرات واملـؤسـسـات ف مـحـافـظـات حــلب وإدـلب ودرعـا ومــناطـق أخـرى خـارج ـنطـاق 
سـيـطـرة اـلـنظـام (رـيف دمـشـق, دـير اـلزور, وـثالث مــناطـق ف غـرـبي كـردســتان, واـلرقـة) ـباإلضـافـة إـلى مــناطـق حتـت سـيـطـرة اـلـنظـام; 
حـيـث يـزداد اعـتـمـاد الـنـظـام الـسـوري عـلـى مـلـيـشـيـات مـحـلـيـة, مـثـل قـوات الـدفـاع الـوطـنـي , ومـع هـذا االعـتـمـاد تـزداد عـدم قـدرتـه أو 

 . 1رغبته ف السيطرة عليها مما يطرح أسئلة خطيرة على املدى الطويل حول تشريعات النظام القضائية واألمنية

ملـــــــزيـــــــد مـــــــن املـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات حـــــــول هـــــــذا الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر, يـــــــرجـــــــى الـــــــتـــــــواصـــــــل مـــــــعـــــــنـــــــا عـــــــلـــــــى الـــــــبـــــــريـــــــد االلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي الـــــــتـــــــالـــــــي: 

 syria@integrityresearch.com
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1  سبق وواجه نظام األسد األب مشكلة مماثلة مع املليشيات املوالية لنظامه،”الشبيحة" األوائل، التي ظهرت في الثمانينات من القرن املاضي.

حيث تم اطالق يدهم في التهريب واإلتجار باملخدرات. ويعرف عن الشبيحة شراستهم بإظهار والئهم للنظام وعالقاتهم القوية مع قيادات رفيعة
املستوى في مؤسساته العسكرية واإلدارية. ومع ذلك فقد واجه نظام حافظ األسد مشاكل جدية في السيطرة عليهم بسبب استشراء فسادهم

وقوتهم مما أوجب إعادتهم تحت سيطرته وهو األمر الذي أصبح جزءاً هاماً من سياسة تحرير اقتصاد الدولة السورية في التسعينات من القرن
املاضي.!
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الدور احلاسم للحقوقيي واخلبراء القانونيي 

ـلعـب احلـقـوقــيون واخلــبراء اـلقـاـنوـنـيون اـلسـاـبقـون ف سـورـيا دوراً مـحـدوداً وـلكــنه هـامـاً ف مـخــتـلف املـؤسـسـات اـلقـضـاـئـية اـلـتي ظـهـرت 
حـتـى اآلن. وميـكـن االسـتـفـادة مـن هـذا الـدور والـعـمـل عـلـى تـفـعـيـلـه وتـوسـيـعـه ف كـل مـن الـفـتـرة احلـالـيـة وخـالل رحـلـة بـنـاء وتـنـمـيـة 
الـدولـة بـعـد انـتـهـاء الـنـزاع, بـغـض الـنـظـر عـن شـكـل هـذه الـدولـة, مـن خـالل تـقـدي الـدعـم لـلـنـقـابـات املـهـنـيـة, وكـذلـك الـدعـم املـالـي 

والسياسي لضمان مشاركة احلقوقيي ف احملاكم داخل سوريا. 

هـنـاك سـمـة مـشـتركـة لـلـتـحـوالت الـسـيـاسـيـة الـنـاجـحـة ف دول أخـرى وهـي حتـقـيـق الـتـوازن بـي عـمـلـيـة تـطـهـيـر الـدولـة مـن األفـراد 
والـنـظـم الـتـي كـانـت جـزءاً مـن االنـتـهـاكـات احلـقـوقـيـة والـقـانـونـيـة ف الـنـظـام الـسـابـق املـاضـي, واحلـفـاظ عـلـى مـا يـكـفـي مـن مـؤسـسـات 
الــنــظــام الــقــائــمــة ملــنــع الــفــوضــى واحلــفــاظ عــلــى الــتــمــاســك االجــتــمــاعــي. يــوفــر الــنــظــام الــذي حــل مــحــل نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري ف 
جــنوب أفـرـيقــيا مــثاالً هـامـاً عــلى هـذا اـلـتوازن, وال ســيمـا فــيمـا ـيـتعــلق ـبســيادة اـلقـاـنون ف اـلـتحـول اـلســياسـي. فــبدالً مـن االعــتمـاد عــلى 
الــعــدالــة الــثــوريــة خــارج األطــر الــقــانــونــيــة, عــمــدت جلــنــة احلــقــيــقــة واملــصــاحلــة ف جــنــوب أفــريــقــيــا إلــى الــعــفــو عــن كــل مــن نــشــطــاء 
املـعـارضـة وأعـضـاء األجـهـزة األمـنـيـة ف الـنـظـام الـسـابـق مـقـابـل اعـتـرافـاتـهـم مبـاقـامـوا بـه مـن انـتـهـاكـات وجـرائـم. وبـاملـثـل, ت احلـفـاظ 
عـلـى حـقـوق األقـلـيـات وحـقـوق املـلـكـيـة الـسـائـدة ف ظـل نـظـام الـفـصـل الـعـنـصـري ف الـدسـتـور اجلـديـد, بـالـرغـم مـن أن هـذا الـقـرار 
عـنـى اإلبـقـاء عـلـى عـدم املـسـاواة االقـتـصـاديـة دون مـعـاجلـة. وميـكـن اعـتـبـار اخـتـيـار الـرئـيـس نـيـلـسـون مـانـديـال الـرئـيـس الـسـابـق لـنـظـام 

الفصل العنصري نائباً له دليالً واضحاً على هذا التوجه.  

2 أمــا عــمــلــيــات الــتــطــهــيــر املــؤســســاتي الــتــي حــصــلــت ف أوروبــا الــشــرقــيــة, و بــالــذات ف بــولــنــدا, فــقــد وفــرت مــعــلــومــات قــيّــمــة حــول 

الـقـضـايـا ذات الـصـلـة مـن الـتـطـهـيـر إلـى دور أصـحـاب املـهـن الـقـانـونـيـة ف سـوريـا. حـيـث جنـد بـالـنـظـر إلـى هـذه احلـاالت أن رحـيـل 
أعـداد كـبـيـرة مـن األكـادميـيـي واملـوظـفـي احلـكـومـيـي ذوي الـرتـب املـتـوسـطـة ــ الـكـثـيـر مـنـهـم كـانـوا قـد أجـبـروا عــلى االنـضـمـام لــلحـزب 
الــشــيــوعــي ــ قــد أدى لــشــل مــؤســســات الــدولــة, وتــرك فــجــوة كــبــيــرة ف املــعــرفــة املــؤســســيــة والــتــكــنــوقــراطــيــة, ورمبــا قــد يــكــون شــجــع 
الـبـعـض عـلـى الـسـعـي لـلـثـأر لـنـزاعـات سـيـاسـيـة أو شـخـصـيـة. هـنـاك أيـضـاً سـيـاسـة 'اجـتـثـاث الـبـعـث' ف الـعـراق, وهـي عـمـلـيـة واسـعـة 
مـسـيـسـة بـدأت بـعـد عـام ٢٠٠٣, الـتـي أدت لـنـتـائـج مـشـابـهـة. ميـكـنـنـا اسـتـخـدام هـذه األمـثـلـة لـلـداللـة عـلـى أن احلـلـول املـسـتـدامـة عـلـى 

املـدى الـطـويـل هـي نـتـيـجـة مـبـاشـرة لـعـمـلـيـة انـتـقـالـيـة مـتـدرجـة أقـل “ثـوريـة,” قـد تـبـدو ف الـبـدايـة مـتـنـاقـضـة مـع آمـال ورغـبـات أولـئـك 

الذين قاتلوا وخسروا الكثير ضمن النزاع. 

يــعــتــبــر الــدور الــذي يــلــعــبــه احلــقــوقــيــون أثــنــاء هــذه الــعــمــلــيــة االنــتــقــالــيــة هــامــاً لــلــغــايــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــتــمــاســك االجــتــمــاعــي ولــضــمــان 
اسـتـمـراريـة عـمـل مـؤسـسـات احلـكـم الـقـائـمـة. قـبـل بـدء الـنـزاع كـان الـنـظـام الـقـانـونـي الـسـوري فـاسـداً لـدرجـة أنـه بـاإلمـكـان الـتـحـايـل 
عــلى اـلقـاـنون وإـبطـال أي حـكـم قـضـائـي, مبـا ف ذـلك أحـكـام اإلعـدام, مـن خـالل اـلرشـاوى واـلواسـطـات واـلعـالقـات مـع املـسـؤوـلي ف 
الــنــظــام الــســوري. أمــا األجــهــزة األمــنــيــة فــقــد اســتــشــرى فــيــهــا الــفــســاد وانــتــهــاكــات حــقــوق االنــســان بــحــيــث أصــبــح الــتــعذيــب ممــارســةً 
روتـيـنـيـة ضـمـن صـفـوفـهـا. مـع ذلـك, بـحـسـب مـصـادرنـا, لـم يـكـن الـفـسـاد صـفـة جـمـيـع احلـقـوقـيـي, وأكـبـر دلـيـل عـلـى ذلـك مـخـاطـرة 

العديد منهم بأرواحهم ومستقبلهم املهني لقيادة االحتجاجات ف املراحل املبكرة من النزاع.  

ال يــتــلــقــى الــعــديــد مــن الــعــامــلــي ف احملــاكــم الــقــانــونــيــة أو الــشــرعــيــة املــوجــودة ف املــنــاطــق الــواقــعــة خــارج ســيــطــرة الــنــظــام حــالــيــاً إال 
مـقـداراً ضـئـيـالً مـن الـتـعـلـيـم أو الـتـدريـب, وف بـعـض األحـيـان اليـتـلـقـون أي شـكـل مـن  أشـكـال الـتـدريـب أو الـتـعـلـيـم, ومـن املـرجـح أن 
يــزداد هــذا الــوضــع ســوءاً مــع اســتــمــرار وطــول مــدة الــنــزاع. هــذا الــتــزايــد الــهــائــل ف الــفــجــوة املــعرفــيــة املــهــنــيــة ســيــكــون لــه تــداعــيــات 

2  نستخدم مصطلح “تطهير مؤسساتي” ف هذا التقرير لإلشارة لعملية إزالة أو منع املسؤولي واملتعاوني مع النظام السابق من احلصول على أي 
مناصب أو نفوذ ضمن الهياكل الرسمية للدولة اجلديدة
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مـسـتـقـبـلـيـة خـطـيـرة. أضـف إلـى ذلـك أن  احلـقـوقـيـي, كـغـيـرهـم مـن الـسـوريـي احلـاصـلـي عـلـى مـؤهـالت تـعـلـيـمـيـة ومـهـنـيـة عـالـيـة, 
يـتـركـون سـوريـا بـأعـداد كـبـيـرة ـلـلجـوء إـلى دول أخـرى, ومـتـى غـادروا اـلبـالد ـلتـأسـيـس أنـفـسـهـم ف أمـاكـن أخـرى, فـمـن غـيـر املـرجـح أن 
يـعـودوا. وسـيـسـتـمـر هـذا الـوضـع عـلـى مـا هـو عـلـيـه إذا اسـتـمـر الـتـدهـور األمـنـي واالقـتـصـادي ف فـتـرة مـابـعـد الـنـزاع. هـذه اخملـاوف 
مـعـقـوـلة, خـاصـةً إذا ـنظـرـنا ـلـلوضـع ف اـلعـراق اـلذي عـاـنى مـن حـرب أهــلـية ممـاـثـلة إـلى حـد مـاــ وإن كـاـنت مـســتوـيات اـلعــنف اـلشـهـري 
فـيـهـا مـنـخـفـضـة مـقـارنـة بـسـوريـا, كـمـا أن غـيـاب الـقـصـف اجلـوي الـتـعـسـفـي, ووجـود دولـة مـركـزيـة شـبـه فـاعـلـة يـعـنـي أن الـوضـع كـان 
أفـضـل مبـراحـل ممـا هـو عــليـه اآلن ف سـورـيا. ومـع ذـلك فـقـد كـان اـلقـادة اـلسـيـاسـي ـيائـسـي حلـث املـهــنيـي عــلى اـلعـودة ـلدرجـة أـنهـم 
عـرضـوا عـلـيـهـم الـعـودة مـقـابـل مـنـاصـب مـضـمـونـة ومـنـحـوهـم احلـق ف حـمـل مـسـدسـات لـضـمـان أمـنـهـم الـشـخـصـي. ,لـكـن اخملـاوف 
األمـــنـــيـــة كـــانـــت شـــديـــدة لـــدرجـــة أن كـــل هـــذه احلـــوافـــز لـــم تـــســـهـــم إال بـــزيـــادة ضـــئـــيـــلـــة ف نـــســـب عـــودة الـــعـــراقـــيـــي مـــن احلـــاصـــلـــي عـــلـــى 

مؤهالت عليا لبلدهم.  

لـقـد لـعـبـت نـقـابـات املـهـن الـقـانـونـيـة دوراً حـاسـمـاً ف سـوريـا, ال سـيـمـا ف الـشـمـال لـلـحـفـاظ عـلـى حـد أدنـى مـن االنـضـبـاط اإلداري 
واملـهـنـي. ويـتـضـح ذلـك مـن خـالل قـيـامـهـم بـاحلـفـاظ عـلـى الـسـجـالت املـدنـيـة وسـجـالت املـلـكـيـة,  وحـرصـهـم عـلـى تـطـبـيـق الـقـانـون ف 
املـؤسـسـات اـلقـضـائـيـة اـلنـاشـئـة, واألهـم ثـبـاتـهـم بـاـلدعـوة السـتـخـدام مـدونـة قـانـونـيـة مـكـتـوبـة بـدالً مـن االعـتـمـاد اـلعـشـوائـي عــلى قـوانـي 
غــير مـكــتوـبة. أمـا ـنقـاـبات وجتـمـعـات اـلقـضـاة, مــثل مـجــلس اـلقـضـاء اـلسـوري احلـر املـســتقـل ومـجــلس اـلقـضـاء اـلسـوري احلـر, فـمـاـتزال 

 . 3متواجدة ف املناطق احلدودية وذلك ألسباب مالية وألسباب تتعلق باألمان الشخصي ألعضائها

بــعــد رحــيــل مــقــاتــلــي الــدولــة اإلســالمــيــة ف الــعــراق وبــالد الــشــام مــن مــنــاطــق ف الــشــمــال الــســوري, عــاد بــعــض الــقــضــاة إلــى بــعــض 
املــناطـق ف إدـلب ودرعـا. وهــناك عـدد مـن احملـاكـم املـوجـودة حـاـلـياً اـلـتي ـيـترأسـهـا قـضـاة ـيواجـهـون حتـدـيات كــبـيرة ف اـلســياق اـلراهـن 
لـلـصـراع مـن خـالل تـصـديـهـم لـقـضـايـا مـدنـيـة-عـسـكريـة بـالـرغـم مـن األخـطـار الـتـي تـتـهـدد سـالمـتـهـم. وقـد شـاركـت نـقـابـات الـقـضـاة 
أيــضــاً ف تــوثــيــق االنــتــهــاكــات, كــمــا ذكرنــا ف اجلــزء األول مــن هــذه الــســلــســلــة, وف بــحــوث إلصــالح الــقــانــون الــســوري, وهــي بــحــوث 
ضـروريـة لـصـيـاغـة قـانـون جـديـد بـعـد انـتـهـاء الـنـزاع. ولـكـن, وعــلى الـرغـم مـن هـذا الـدور الـهـام, لـم تـتــلقـى هـذه اجملـمـوعـات مـن أفـراد 

ومؤسسات إال القليل من الدعم والتمويل اخلارجي ألنشطتهم. 

!
كيانات احلوكمة ف سوريا ودورها ف املبادرات األمنية والقضائية 

مـايـزال دور اجملـالـس احملـلـيـة ومـجـالـس احملـافـظـات ف املـبـادرات األمـنـيـة والـقـضـائـيـة حـتـى اآلن مـتـواضـعـاً. وكـمـا فـصّـلـنـا ف اجلـزء 
األول, مــاتــزال قــوى الــشــرطــة واحملــاكــم ف الــعــديــد مــن املــنــاطــق مــنــفــصــلــة عــن اجملــالــس احملــلــيــة. ولــكــن يــتــضــح مــن احلــاالت الــتــي 
سـاهـمـت فــيهـا اجملـاـلس احملــلـية ف مــبادرات اـلشـرطـة واـلقـضـاء أن دورهـا كـان ـبـناءً وميـكـن اـلـبـناء عــلـيه وـتوســيع ـنطـاقـه ـلزـيادة فـاـئدـته 

مستقبالً.  

3   قـال أحـد الـقـضـاة الـعـامـلـي ف إدلـب عـلـى تـوسـيـع دور احلـقـوقـيـي ف الـنـظـم الـقـانـونـيـة املـؤقـتـة "هـل تـعـتـقـد أنـنـي أخـبـر الـنـاس عـنـدمـا أكـون ف الـداخـل 
أنـنـي قـاضٍ (مـنـشـق)? قـد أقـتـل لـو فـعـلـت ذلـك ". وقـد انـقـسـم مـشـاركـي اثـنـي أخـريـن, كـالهـمـا رجـال ديـن (أحـدهـمـا يـعـمـل قـاضـيـاً ف مـحـكـمـة مـخـتـلـطـة ف 
جـنـوب احملـافـظـة) حـول أسـبـاب قـلـة تـواجـد الـقـضـاة املـنـشـقـي ف املـنـاطـق اخلـاضـعـة لـسـيـطـرة املـعـارضـي. فـقـد ذكـر أحـدهـمـا أن الـقـضـاة غـادروا بـسـبـب 
انـقـطـاع رواتـبـهـم, فـيـمـا قـال الـثـانـي: “نـعـم, مـوضـوع الـرواتـب قـضـيـة هـامـة, ولـكـن مـن الـصـعـب عــلى عـامـة الـنـاس أيـضـاً فـصــلهـم عـن الـنـظـام الـسـوري الـفـاسـد 
الـذي كـانـوا رؤوس نـظـامـه الـقـضـائـي والـقـانـونـي. مـع سـقـوط الـنـظـام-ف املـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا املـعـارضـة حـالـيـاً-اعـتـقـد عـامـة الـنـاس بـأنـه اليـجـوز 
االســتــمــرار بــاعــتــمــاد الــقــانــون الــقــدي, وبــدا بــأن قــانــون الــقــرآن هــو الــبــديــل املــنــاســب. ولــكــن بــعــد جتــربــتــهــم مــع الــدولــة اإلســالمــيــة وحــتــى جــبــهــة الــنــصــرة 
والـسـلـفـيـي, أصـبـح عـامـة الـنـاس مـتـشـكـيـي. أنـا حـصـلـت عـلـى تـدريـب ديـنـي ولـيـس قـانـونـي ولـذلـك بـإمـكـانـي الـتـعـامـل مـع قـضـايـا الـزواج والـطـالق والـصـلـح, 

ولكننا بحاجة ماسة لقضاة منشقي للتعامل مع القضايا األخرى ".   
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وميـكـن تـقـسـيـم اـلدور اـلذي ـلعـبــته مـؤسـسـات احلـكـم احملــلي ف مـجـاالت األمـن واـلقـضـاء حــتى اآلن إـلى حـاـلـتي. أوالً, شـاركـت بـعـض 
مـؤسـسـات احلـكـم احملــلي بـشـكـل مـبـاشـر ف تـأسـيـس أو متـويـل أو الـتـأثـيـر عــلى هـيـكــليـة احملـاكـم وقـوات الـشـرطـة احملــليـة. عــلى سـبـيـل 
املـثـال, ف إدـلب شـاركـت بـعـض اجملـاـلس ف تـأسـيـس قـوى شـرطـة مـحــليـة تـتـكـون أسـاسـاً مـن ضـبـاط مـنـشـقـي. وهـنـاك أيـضـاً سـراقـب 
حـيـث لـعـب اجملـلـس احملـلـي فـيـهـا دوراً هـامـاً ف تـشـجـيـع احملـكـمـة الـشـرعـيـة ف سـراقـب عـلـى تـوظـيـف املـزيـد مـن الـشـيـوخ مـن أهـالـي 
سـراقـب ـبعـد ـتغـيـر اـلوضـع اـلعـسـكـري ـلـلحـد مـن االعــتمـاد عــلى رجـال اـلدـين اـلغـرـباء اـلذـين عـادةً مـاـيكـون والئـهـم ـلـلجـمـاعـات املـســلحـة. 
شـكّـل نـقـص الـتـمـويـل لـلـمـجـالـس احملـلـيـة عـائـقـاً رئـيـسـيـاً أمـام تـوسـيـع نـطـاق هـذا الـدور الـهـام ف الـقـطـاعـي األمـنـي والـقـضـائـي. عـلـى 
سـبـيـل املـثـال حـاول مـجـلـس حـلـب الـثـوري, وهـو الـذي حتـول فـيـمـا بـعـد جملـلـس مـحـافـظـة حـلـب, تـأسـيـس قـوة شـرطـة قـضـائـيـة يـصـل 
تـعـدادهـا الـى ١٥٠٠ ضـابـط مـنـشـق. ومـع ذلـك, فـقـد أدى افـتـقـار اجملـلـس الـثـوري لـلـتـمـويـل الـالزم والـتـوتـر الـذي نـشـأ ف وقـت الحـق 
بـي رجـال الـشـرطـة املـنـشـقـي واملـتـطـوعـي اجلـدد مـن عـنـاصـر ثـوريـة ال تـتـمـتـع بـأي خـبـرة عـمـلـيـة ف هـذا اجملـال حـول اخـتـيـار قـائـد 

 . 4للقوة

ثـانـيـاً, لـعـبـت بـعـض اجملـالـس احملـلـيـة دوراً تـنـسـيـقـيـاً مـع الـقـوات واملـبـادرات الـنـاشـئـة أو املـوجـودة عـلـى األرض. ف حـالـة شـرطـة حـلـب 
5احلـرة ـلعــبت كــياـنات احلـوكـمـة احملــلـية, مبـا ف ذـلك مـجــلس احملـافـظـة, دوراً إـيجـاـبـياً مـفــيداً مـن جـهـة اـلـتوجــيه واإلشـراف, هـذا عــلى 

الـرغـم مـن أن هـذه الـكـيـانـات لـم تـشـتـرك ولـم تـسـهـم ف تـأسـيـس شـرطـة حـلـب احلـرة. فـعـلـى سـبـيـل املـثـال, سـاهـم مـجـلـس مـحـافـظـة 
حـلـب, وسـعـى إلـى إشـراك اجملـالـس احملـلـيـة األصـغـر حـجـمـاً, ف عـمـلـيـات الـتـنـسـيـق والـرصـد وحـتـى الـتـدقـيـق ف الـعـنـاصـر الـذيـن ت 
جتـتـيـدهـم ف شـرطـة حـلـب احلـرة. وقـد نـص قـرار مـجـلـس مـحـافـظـة حـلـب رقـم 56 املـتـعـلـق بـقـيـادة شـرطـة حـلـب احلـرة عـلـى وجـوب 
كــون عــنــاصــر هــذه الــقــوة أعــضــاء ف اجملــالــس احملــلــيــة. وقــد نــص إشــعــار آخــر مــن مــجــلــس مــحــافــظــة حــلــب عــلــى مــشــاركــة اجملــالــس 
احملـلـيـة ف عـمـلـيـة صـرف رواتـب عـنـاصـر الـشـرطـة وعـلـى وجـوب قـيـام اجملـالـس احملـلـيـة بـتـقـدي تـقـاريـر نـصـف شـهـريـة عـن مـخـافـر 

شرطة حلب احلرة ومدى فعاليتها. 

ف الـدول الـنـاضـجـة تـرتـبـط مـؤسـسـات الـشـرطـة والـقـضـاء مبـؤسـسـات الـدولـة واحلـكـم احملـلـي مـن خـالل سـالسـل مـن آلـيـات الـقـيـادة 
وتـوزيـع عـائـدات الـدولـة. حـتـى ف حـاالت املـؤسـسـات الـنـاشـئـة الـتـي مـاتـزال قـيـد الـتـطـويـر, يـعـتـبـر هـذا الـرابـط أمـراً طـبـيـعـيـاً وإيـجـابـيـاً 
ف كـــثـــيـــر مـــن األحـــيـــان. ف ضـــوء الـــوضـــع احلـــالـــي والـــنـــزاع الـــقـــائـــم املـــســـتـــمـــر ف ســـوريـــا, وف غـــيـــاب آلـــيـــات تـــتـــيـــح حتـــصـــيـــل الـــضـــرائـــب 
ومـحـدوديـة مـيـزانـيـات احلـكـم احملـلـي, حـيـث تـعـتـبـر األنـشـطـة اإلغـاثـيـة أولـويـة, فـإن إجنـازات اجملـالـس احملـلـيـة فـيـمـا يـتـعـلـق بـتـوفـيـر 

خدمات األمن والقضاء تكتسب أهمية خاصة.  

ــانـــات  ــيـ ــكـ ــلـــك الـ ــا إلـــى أن تـ ــادرنـ ــلـــصـــراع, أشـــارت مـــصـ ــيـــجـــة لـ ــتـ ــهـــرت نـ ــتـــي ظـ ــمـــة الـ ــوكـ ــثـــالثـــة مـــن مـــؤســـســـات احلـ ــويـــات الـ ــتـ مـــن بـــي املـــسـ
واملـؤسـسـات اـلـتي ـترـتـبط ـبشـكـل وـثـيق ـباـلداخـل اـلسـوري واـلـتي ـلدـيهـا سـجـل أعـرق ـبـتقـدي اخلـدمـات هـي اـلكــياـنات اـلـتي ـتعــتـبر األكــثر 

4  وفـقـا ملـصـدر شـارك ف املـبـادرة, اقـتـرح أعـضـاء املـعـارضـة ذوو الـتـوجـهـات الـعـلـمـانـيـة ضـابـط شـرطـة مـنـشـق ذو سـجـل نـظـيـف نـسـبـيـاً لـرئـاسـة الـقـوة. لـكـن 
الـقـوى الـثـوريـة أضـعـفـت املـشـروع, وعـلـى رأسـهـم زعـيـم كـتـيـبـة مـحـلـيـة أصـر عـلـى جتـنـيـد املـقـاتـلـي حتـت إمـرتـه ف قـيـادة قـوة الـشـرطـة اجلـديـدة رغـم أنـهـم 

اليتمتعون بأية خبرة سابقة  ف سلك الشرطة والميتلكون أية مؤهالت عسكرية أو إدارية.

5  شـرطـة حـلـب احلـرة هـو بـرنـامـج جتـريـبـي بـقـيـادة ضـابـط مـحـتـرف وهـو بـرنـامـج يـوازن بـي جتـنـيـد احملـتـرفـي مـن عـنـاصـر شـرطـة مـنـشـقـي, وبـي جتـنـيـد 
عـنـاصـر جـديـدة. تـشـكـلـت شـرطـة حـلـب احلـرة ف أيـلـول/سـبـتـمـتـبـر ٢٠١٢ كـمـبـادرة مـشـتركـة بـي مـجـلـس حـلـب االنـتـقـالـي واجملـلـس الـوطـنـي بـقـيـادة الـعـمـيـد 
أديـب الـشـالف. وقـد جـال الـشـالف حـيـنـهـا مـحـافـظـة حـلـب بـرفـقـة مـحـامـي وضـبـاط شـرطـة مـنـشـقـي لـاللـتـقـاء بـأعـضـاء اجملـالـس احملـلـيـة بـهـدف الـتـنـسـيـق 
مـعـهـم النـتـقـاء مـتـطـوعـي. حـسـب الـشـالف, لـم يـكـن هـنـاك أي متـويـل مـن أي نـوع, أمـا األســلحـة فـكـانـت إمـا تـبـرعـات مـن اجملـالـس احملــليـة, جـمـاعـات اجلـيـش 
احلـر احملــليـة, أو كـانـت األســلحـة اخلـاصـة بـاـلضـبـاط واـلعـنـاصـر املـنـشـقـي عـن قـوات اـلنـظـام. جنـحـت شـرطـة حــلب احلـرة ضـمـن احلـدود اـلـتي فـرضــتهـا عــلى 
نـفـسـهـا, حـيـث جتـنـبـت الـتـدخـل ف أي نـزاع أو مـواجـهـة مـع أي فـصـيـل مـسـلـح وبـالـذات ف بـعـض املـنـاطـق ف ريـف حـلـب احملـيـطـة مبـديـنـة حـلـب حـيـث هـنـاك 
سـيـطـرة قـوـية ـلـلجـمـاعـات املـســلحـة املــنضـوـية حتـت ـلواء اجلـيـش احلـر, وقـد جنـحـت قـوة شـرطـة حــلب احلـرة حتـدـيداً ف املــناطـق اـلـتي ـلعـبـت فـيـهـا اجلـمـاعـات 
املـســلحـة املـعــتدـلة ذات اـلـتوجـه اـلوطــني دوراً ـبـناءً. ممـا ـيؤكـد األهـمــية اـلكــبـيرة ـلعـالقـات اـيجـاـبـية, او حــتى اـلدعـم, مـن قــبل كــتاـئب املـعـارضـة احملــلـية اـلـتي حتـل 

محل الدعم املنتظم سواء فيما يتعلق باملعدات أو التدريبات.
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شـرعـيـة. ظـهـرت مـجـاـلس احملـافـظـات عـمـومـاً ـبعـد اجملـاـلس احملــليـة, وقـد ـتـنوعـت ـبي مـجـاـلس ت ـتأسـيـسـهـا داخـل سـورـيا وـتـلك اـلـتي 
أـنشــئت ف اخلـارج; ممـا أدى جلـعـل اـلعـدـيد مـن مـجـاـلس احملـافـظـات ـتعــتمـد عــلى دعـم أو ـتسـاهـل ســلطـات اـلدول اجملـاورة الســتمـرار 
عـمـلـيـاتـهـا. وهـنـاك مـجـمـوعـة مـن الـعـوامـل األخـرى قـد سـاهـمـت بـاحلـد أيـضـاً مـن الـدور الـذي لـعـبـتـه مـجـالـس احملـافـظـات ف تـوفـيـر 
اخلـدمـات الـقـضـائـيـة واألمـنـيـة أو ف املـنـظـمـات الـتـي تـقـدم هـذه اخلـدمـات. مـثـالً هـنـاك حـالـة مـجـلـس مـحـافـظـة إدلـب الـذي جتـاوز 
واليــته املـنـصـوص عــليـهـا ف نـظـامـه اـلداخــلي ـلفــترة أطـول مـن فــترة واليــته األوـلى, ـلـتمــتد إـلى واليـة ثـانـيـة وثـاـلـثة اآلن ملـدة ســتة أشـهـر 
دون اجـراء اـنـتخـاـبات جـدـيدة. وـباملــثل فـإن مـشـروعـيـه اـلوحـيـدـين املـعـروفـي املـرـئيـي اـلـلذـين ـناال ـتغـطـيـة كـاـنا مـن ضـمـن حـمــلة اـلـتـلقـيـح 
ضـد شــلل األطـفـال, وهـو مـشـروع وطــني الـيخــتص مبـحـافـظـة إدـلب أدارـته وحـدة ـتـنسـيـق اـلدعـم ـبشـكـل كـامـل. عــلى اـلـنقـيـض مـن ذـلك 
هـنـاك مـجـلـس مـحـافـظـة حـلـب الـذي جنـح بـإجـراء انـتـخـابـات لـواليـة ثـانـيـة, وانـتـقـل مـن غـازي عـنـتـاب ف تـركـيـا الـى حـلـب نـفـسـهـا. 
أضـف إلـى ذلـك جنـاح مـجـلـس مـحـافـظـة حـلـب ف زيـادة مـشـاركـة أصـحـاب االخـتـصـاص ذوو الـكـفـاءة ف دورتـه الـثـانـيـة, ممـا يـعـتـبـر 
جنـاحـاً مــلحـوظـاً ف ضـوء اـلـتحـدـيات اـلـتي رافـقـت عـمــلـية اـلـتصـوـيت اـلـتي جـرت حتـت قـصـف ـبرامــيل اـلـنظـام وف ظـل احــتدام املـعـارك 
ضـد مـقـاتـلـي الـدولـة اإلسـالمـيـة. أمـا مـجـلـس مـحـافـظـة درعـا فـهـو ف املـنـتـصـف بـي هـاتـي احلـالـتـي, حـيـث أدت عـمـلـيـة االنـتـخـابـات 
املـثـيـرة لـلـجـدل, بـاإلضـافـة إلـى الـسـمـاح ألعـضـاء الـلـجـنـة الـتـحـضـيـريـة بـانـتـخـاب أنـفـسـهـم ف الـلـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة, إلـى الـتـأثـيـر عـلـى 
. مـن نـاحـيـة أخـرى فـقـد  6شـرعـيـتـه ممـا سـهّـل تـركـه عـرضـة لـتـأثـيـر سـاحـق مـن قـبـل أفـراد مـؤسـسـة ذات خـلـفـيـة أيـديـولـوجـيـة مـعـيـنـة

سـاعـد مـجـلـس مـحـافـظـة درعـا ف تـوزيـع كـمـيـات كـبـيـرة مـن املـسـاعـدات اإلغـاثـيـة, والـتـي ميـكـن الـقـول أنـهـا عـنـصـر مـهـم مـن عـنـاصر 
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عـجـز االئـتـالف الـوطـنـي, ومـقـره اسـطـنـبـول, مـنـذ نـشـأتـه عـن قـيـادة املـعـارضـة الـداخـلـيـة. أضـف إلـى ذلـك أن االئـتـالف الـوطـنـي لـيس 
ــيـــرة مـــن  ــبـ ــتـــويـــات كـ ــلـــحـــة داخـــل ســـوريـــا, كـــمـــا أنـــه ال يـــقـــدم مـــسـ ــعـــارضـــة املـــسـ ــانـــب مـــن جـــوانـــب حـــركـــة املـ ــلـــى أي جـ ــيـــطـــرة عـ لـــديـــه أيـــة سـ
اخلـدمـات لــلسـكـان ف سـوريـا. هـذه الـفـجـوة الـكـبـيـرة بـي تـاريـخ أعـضـاء االئـتـالف كـمـعـارضـي وعـجـزهـم عـن الـقـيـام بـأي مـن املـهـمـات 
اإلداريـة املـتـعـلـقـة بـعـمـلـيـة احلـوكـمـة ميـكـن أن يـعـزى جـزئـيـاً إلـى احلـظـر املـطـلـق الـذي فـرضـه نـظـامـي حـافـظ وبـشـار األسـد عـلـى أي 
شـكـل مـن أشـكـال احلـيـاة الـسـيـاسـيـة ف سـوريـا. ولـكـن, ومـع دخـول الـصـراع ف سـوريـا عـامـه الـرابـع, فـإن عـدم قـدرة اإلئـتـالف عـلـى 
خــلق إطـار ـتـنظــيمـي فـعـال قـد أصــبح شـدـيد أمـراً شـدـيد اخلـطـورة ممـا أدى إـلى ـتزاـيد اـلـنقـد املـوجـه ـلإلـئـتالف ـبأـنه مـجـرد "مـعـارضـة 

فــنــادق” المتــلــك متــثــيــالً كــافــيــاً ف الــداخــل. ونــظــراً لــهــذا الــوضــع فــإن اجملــالــس احملــلــيــة تــعــتــبــر الــشــريــك األكــثــر شــرعــيــة لــلــمــحــاكــم 
ومـبـادرات اـلشـرطـة مـســتقـبـالً  كـون هـذه اجملـاـلس هـي اـلكـيـاـنات اـلـتي اســتطـاعـت إحـداث أكـبـر األـثر عــلى األرض. عـالوة عــلى ذـلك, 
ـيدرك اـلسـورـيون ـباخــتالف مـشـارـبهـم اـلســياســية أن االـنقـسـام اـلســياسـي واـلعـسـكـري احلـاـلي ـلـلمـعـارضـة كـان عـامـالً رـئـيســياً أسـهـم ف 
تــشــتــيــت الــتــمــويــل مــن اجلــهــات املــانــحــة األجــنــبــيــة وتــوجــيــهــه لــألفــراد بــدالً مــن املــؤســســات. ولــذلــك يــخــشــى الــعــديــد مــن الــعــامــلــي ف 
اجملـالـي الـقـضـائـي واألمـنـي مـن تـكـرار هـذا الـسـيـنـاريـو مـع مـؤسـسـات الـقـضـاء واألمـن الـنـاشـئـة ف الـقـطـاع الـقـضـائـي. يـسـتـلـزم خـلـق 
مـؤسـسـات قـضـائـيـة مـســتدامـة ـتوطـيـد اـلعـالقـات وخــلق رواـبط قـوـية مـع مـؤسـسـات احلـكـم اـلـناشــئة, ال سـيـمـا اجملـاـلس احملــليـة. وعــلى 
الـرغـم مـن أن املـؤسـسـات الـسـيـاسـيـة الـعـلـيـا عـلـى املـسـتـوى الـوطـنـي, مـثـل االئـتـالف أو احلـكـومـة املـؤقـتـة, ال تـزال تـعـتـبـر حـديـثـة الـعـهـد 
ـبل وـحـتى  ـخارـجـية ـباـلـنـسـبة ـلـكـثـير ـمن اـلـسورـيي مـبـعـنى ـكوـنـها ـبـعـيدة ـعن ـعـمـلـية ـصـنع اـلـقرار ـعـلى امـلـسـتوى احمـلـلي. إال أن احـلـصول 
عــلى دعـم هـذه املـؤسـسـات, حــتى ـلو كـان هـذا اـلدعـم رمـزـياً, هـام خلــلق مـقـدار مـن اإلحــترام واـلـتمـاسـك ـلـلسـيـادة اـلسـورـية واـلذي قـد 
يـسـهـم بـتـوفـيـر دعـم أكـبـر لـعـمــليـة مـأسـسـة مـبـادرات الـقـضـاء واألمـن ف املـسـتـقـبـل. ولـكـن يـبـقـى الـعـامـل األهـم لـنـجـاح أي بـرنـامـج أمـنـي 
ــيـــة. ف الـــوســـط بـــي االئـــتـــالف واحلـــكـــومـــة  ــلـ ــيـــانـــات الـــتـــي تـــعـــمـــل داخـــل ســـوريـــا وأهـــمـــهـــا اجملـــالـــس احملـ أو قـــضـــائـــي هـــو الـــعـــمـــل مـــع الـــكـ

6 رابطة أهل حوران 

7  للمزيد من املعلومات حول مجلس محافظة درعا ووضع احلوكمة ف احملافظة يرجى العودة لتقريرنا “اجملالس احمللية واحلوكمة ف محافظة درعا”  
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االنـتـقـالـيـة مـن جـهـة واجملـالـس احملـلـيـة مـن جـهـة أخـرى هـنـاك مـجـالـس احملـافـظـات, وهـي هـامـة جـداً ف عـمـلـيـة مـأسـسـة الـكـيـانـات 
الـقـانـونـيـة والـقـضـائـيـة ف املـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا املـعـارضـة, ولـكـنـهـا أيـضـا مـتـفـاوتـة عـلـى نـطـاق واسـع ف الـقـدرات حـيـث يـعـانـي 
مـعـظـم هـذه اجملـالـس مـن نـقـص ف الـقـدرات املـؤسـسـاتـيـةممـا يـحـتـم عـلـيـهـم الـعـمـل عـلـى رفـع سـويـتـهـم املـؤسـسـاتـيـة قـبـل أن يـكـونـوا 

قادرين على لعب دور فعال ف جهود حفظ األمن والعدالة .  

!
النتائج والدروس املستفادة 

يتطلب جناح املبادرات القضائية واألمنية عالقات جيدة مع اجلماعات املسلحة احمللية 

ـتشــير األدـلة مـن مـصـادرـنا إـلى أن إقـامـة عـالقـات طــيـبة مـع اجلـمـاعـات املـســلحـة ف املــنطـقـة أو عـدم اـلـتصـادم مـعـهـا هـو أمـر أسـاسـي 
لـنـجـاح أي مـبـادرة قـضـائـيـة أو أمـنـيـة, ومـن الـطـبـيـعـي بـذل املـزيـد مـن اجلـهـود عـلـى  حتـسـي هـذه الـعـالقـات بـالـنـظـر إلـى أن الـقـدرات 
التنفيذية للمبادرات األمنية التي متت تغطيتها ف هذا التقرير بأجزائه الثالثة من حيث التدريب, واألطر املؤسساتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
والـقـانـونـيـة, واملـوارد الـبـشـريـة, والـتـحـكـم ف احـتـكـار اسـتـخـدام الـقـوة هـو أقـل بـكـثـيـر مـن املـسـتـوي املـطــلوب, أضـف إلـى ذلـك أن قـوات 
اـلشـرطـة ـتـلك ـتـنشـط ف مــناطـق ـتشــتعـل فـيـهـا حـرب طـاحــنة ـبدون أي وجـود ألي دعـم مـؤسـسـاـتي مـن اـلدوـلة أو املـعـارضـة. لذـلك مـن 
الــضــروري تــأمــي تــعــاون, أو عــلــى األقــل ضــمــان تــســامــح, اجلــهــات الــفــاعــلــة الــقــويــة عــلــى األرض مبــا ف ذلــك اجلــمــاعــات املــســلــحة 

احمللية.  

عملية اختيار ضباط وعناصر الشرطة يجب أن تتم بتأني واهتمام كبيرين 

تـشـيـر الـدالئـل إلـى أن ضـبـاط الـشـرطـة املـقـتـرحـي  لـلـقـيـادة عـلـى مـسـتـوى املـنـاطـق أو احملـافـظـات يـفـتـقـرون ف بـعـض األحـيـان إلـى 
الــشــرعــيــة واملــؤهــالت املــهــنــيــة. وف حــال لــم يــتــم اخــتــيــار هــؤالء الــضــبــاط بــالــتــعــاون مــع الــســلــطــات احملــلــيــة, هــنــاك احــتــمــال أنــهــم لــن 
ـيكـوـنوا قـادرـين عــلى ـتفـهـم واـلـتعـامـل مـع احلـقـائـق اجلـيـوسـيـاسـيـة املـعـقـدة ـلـلمــنطـقـة وـباـلـتاـلي ـلن ـيكـون ـباســتطـاعــتهـم احلـصـول إال عــلى 

احلد األدنى من الدعم فقط ف أحسن األحوال من األهالي والكيانات احمللية املدنية والعسكرية.  

ربط برامج القضاء واألمن مع منظمات احلوكمة الناشئة 

لـــقـــد ركـــزنـــا أعـــاله عـــلـــى احلـــاجـــة إلـــى إقـــامـــة شـــراكـــات مـــع مـــؤســـســـات احلـــوكـــمـــة الـــنـــاشـــئـــة الـــتـــي تـــتـــمـــتـــع بـــاملـــشـــروعـــيـــة. حـــيـــث مـــاتـــزال 
املـؤسـسـات اـلعــلـيا ـلـلمـعـارضـة كـاالـئـتالف واحلـكـومـة املـؤقــتة جـدـيدة ـبل وحــتى خـارجــية ـباـلـنســبة ـلكــثـير مـن اـلسـورـيي, وغـاـلـباً مـا ـتفــتقـر 
إلـى األدوات الـالزمـة إلجـراء تـقـيـيـمـات فـعـالـة الحـتـيـاجـات الـسـكـان ف املـنـاطـق اخلـاضـعـة لـسـيـطـرة املـعـارضـة أو لـلـقـيـام بـالـتـدخـالت 
الـفـعـالـة عـنـد احلـاجـة. ومـع ذلـك وبـالـرغـم مـن كـل مـاتـقـدم, احلـصـول عـلـى دعـم االئـتـالف واحلـكـومـة املـؤقـت الـرمـزي مـفـيـد خلـلـق 

حالة من التماسك ف السيادة السورية باإلضافة ألهميته ف تفعيل عملية املأسسة مستقبالً.  

بإمكان كيانات اإلدارة احمللية أن تلعب دوراً أقوى ف مبادرات األمن والقضاء 

تـشـيـر الـدالئـل إلـى أن مـجـالـس احملـافـظـات واجملـالـس احملـلـيـة الـفـعـالـة بـرهـنـوا أنـهـم شـركـاء مـثـالـيـي ملـواجـهـة الـتـحـديـات املـرافـقـة 
ـلـتـنفــيذ مــبادرات اـلقـضـاء واـلشـرطـة اـلـيومــية عــلى املـســتوى احملــلي. وـباـلـنظـر ـلكـون هـذه اـلكــياـنات ـتعـمـل ف اـلداخـل وكـون مـعـظـمـهـا ت 
اخـتـيـارهـا أو انـتـخـابـهـا نـتـيـجـة عـمـلـيـة مـشـروعـة, فـقـد بـرهـنـت هـذه الـكـيـانـات واجملـالـس عـلـى قـدراتـهـم ومـعـرفـتـهـم بـالـوضـع الـداخـلـي 
وروابــطــهــم الــقــويــة مــع مــجــتــمــعــاتــهــم احملــلــيــة وهــي مــيــزات مــاتــزال مــؤســســات املــعــارضــة األخــرى كــاالئــتــالف واحلــكــومــة االنــتــقــالــيــة 
تـفـتـقـدهـا. أمـا بـالـنـسـبـة لـلـحـاالت الـتـي تـكـون فـيـهـا مـجـالـس احملـافـظـات ضـعـيـفـة, فـمـن املـهـم بـصـفـة خـاصـة دمـج اجملـالـس احملـلـيـة ف 
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بـرامـج الـشـرطـة. مـن األفـضـل الـعـمـل عـلـى إدمـاج اجملـالـس احملـلـيـة ف املـهـام اإلداريـة االعـتـيـاديـة لـبـرامـج الـشـرطـة مـن خـالل, عـلـى 
سـبـيـل املـثـال, جـعـل مـكـاتـب هـذه اجملـالـس املـالـيـة تـسـهـم ف إدارة رواتـب ومـخـصـصـات احملـكـمـة. ومـن شـأن هـذا الـنـهـج تـرسـيـخ رقـابـة 
األجــهــزة املــدنــيــة املــنــتــخــبــة عــلــى الــشــرطــة والــقــضــاء. مــن املــهــم لــلــغــايــة مــشــاركــة اجملــالــس احملــلــيــة ومــجــالــس احملــافــظــات ف عــنــصــر 
إضـاف مـن الـقـطـاع اخلـدمـي عـلـى املـسـتـوى احملـلـي مـثـل بـرامـج الـشـرطـة لـتـعـزيـز شـرعـيـة كـيـانـات ومـؤسـسـات احلـكـم احملـلـي.  حـتـى 
عـلـى مـسـتـوى احملـافـظـات, فـإن إطـالق املـبـادرات األمـنـيـة والـقـضـائـيـة ف املـنـاطـق الـتـي يـتـواجـد فـيـهـا كـيـانـات حـوكـمـة فـاعـلـة نـسـبـيـاً 

ومزاوجة هذه البرامج مع مجالس احملافظات من املرجح أن يجعل مثل هذه املبادرات أكثر خضوعاً للمساءلة.  

بناء القدرات من خالل التدريب املكثف أمر بالغ األهمية 

هـنـاك حـاجـة مـاسّـة لـلـتـدريـب لـسـبـبـي: أوالً, نـظـراً لـلـبـيـئـة الـتـي تـنـشـط فـيـهـا هـذه املـبـادرات وسـمـعـة قـوات الـشـرطـة الـسـوريـة قـبـل 
االنـتـفـاضـة الـسـوريـة, فـمـن املـؤكـد أن الـضـبـاط املـنـشـقـي الـذيـن قـد يـصـبـحـون جـزءاً مـن الـقـوة اجلـديـدة سـوف يـحـتـاجـون إلـى تـدريـب 
اخـتـصـاصـي. ثـانـيـاً, هـنـاك املـتـطـوعـون اجلـدد الـذيـن لـم يـتـلـقـوا أي تـدريـب سـابـق ولـيـس لـديـهـم مـعـرفـة بـاملـهـارات الـالزمـة لـالنـضـمـام 
لـســلك الـشـرطـة ممـا يـتـتـطــلب نـهـجـاً تـدريـبـيـاً مـخـتــلفـاً. جـمـيـع بـرامـج الـشـرطـة املـسـتـحـدثـة حتـتـاج قـدراً كـبـيـراً مـن الـتـدريـب الـذي يـجـب 
أن يـرتـكـز عـلـى املـنـاهـج واألسـالـيـب احلـديـثـة مـع تـعـديـلـه مبـا يـالئـم بـيـئـة الـعـمـل ف سـوريـا لـضـمـان احلـفـاظ عـلـى الـتـمـاسـك واملـعـايـيـر 

لتحقيق األهداف املأمولة من هذه التدريبات.  

دعم الشركاء القضائيي احملترفي 

مـن احملـتـمـل أن تـؤدي قـوة شـرطـة تـعـمـل بـدون رقـابـة أو ضـوابـط مـؤسـسـاتـيـة تـضـعـهـا وتـوفـرهـا مـؤسـسـات حـكـومـيـة أخـرى لـوضـع 
األسـس لـدولـة أو دويـالت بـولـيـسـيـة اسـتـبـداديـة. لـذلـك مـن املـهـم تـوفـيـر الـدعـم لـلـحـفـاظ عـلـى الـعـنـاصـر املـهـنـيـة مـن احلـقـوقـيـي ف 
احملـاكـم أو زيـادتـهـم, جـنـبـاً إلـى جـنـب مـع دعـم مـبـادرات الـشـرطـة, وهـو أمـر حـاسـم لـدعـم مـسـتـدام وشـامـل لـنـظـام الـعـدالـة الـنـاشـئـة. 
تـشـيـر مـصـادرنـا إلـى أن الـعـديـد مـن احملـامـي ال يـزالـون مـوجـودون ف سـوريـا. وبـاملـثـل, عـلـى الـرغـم مـن أن الـعـديـد مـن الـقـضـاة قـد 
غـادروا الـبـالد, إال أنـه مـايـزال هـنـاك بـعـض الـقـضـاة الـنـاشـطـي ف املـنـاطـق اخلـارجـة عـن سـيـطـرة الـنـظـام. إحـدى طـرق الـدعـم قـد 
يــكــون مــن خــالل دفــع رواتــبــهــم الــشــهــريــة. وميــكــن لــهــؤالء احلــقــوقــيــي الــعــمــل كــوســطــاء مــع قــوات الــشــرطــة احملــلــيــة نــظــراً ملــعــرفــتــهــم 
املتقدمة باملهام التقنية ذات الصلة مبا ف ذلك كتابة مذكرات توقيف, ومدونات السلوك والوظائف اإلدارية األساسية األخرى.
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