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  مقدمة:
  

لى توفیر كل المناخات لحمایة نظامھ، وقد إاألب زمام السلطة في سوریة، عمد منذ استالم أسد 
اعتمد كل األسالیب لخلق منظومة فوالذیة لحمایة حكمھ وتسخیر معظم مقدرات البلد لبسط نفوذه 

  والدینیة في سوریة. جتماعیةواال واالقتصادیةعلى كل مناحي الحیاة السیاسیة 
  

من أشھر األسالیب التي اعتمدھا في ذلك بناء منظومة أمنیة متسلطة وقادرة على إحصاء كل 
دقائق ومفاصل الحیاة الیومیة للمواطنین، حیث اعتمد أسد على تسخیر الكثیر من موارد البالد 

ھ وتطویره لیتسنى لھ التدخل في كل عیاالقتصادیة والبشریة لخدمة مشروعھ األمني وتوس
نواحي الحیاة للسوریین بكل فئاتھم وانتماءاتھم والتسلط على كامل تفاصیلھا، فاختار لھذا الطرح 

  المرعب أوفى رجاالتھ وأقربھم وأشدھم وفاء وتبعیة.
  

 حكام في بنائھا، حیث تعملمنیة فریدة من نوعھا ومضبوطة األوفي سوریة تعتبر الشبكة األ
بتنسیق فیما بینھا لتحقیق المھام الموكلة لھا في حمایة النظام ومصالحھ وأحیانا كثیرة یعمل كل 

وذلك حسب المصلحة وإظھار فروض الطاعة ومدى  خراأل ل وباستعالء عنمنھا بمفرده وبمعز
  الوفاء لرأس النظام وأركانھ.

  
تغطي بعملھا كامل التراب عب كبرى دارات وشُ إه اإلمبراطوریة المرعبة من أربع ھذ فتتأل

في تنسیق أعمال  "المایسترو"السوري، إضافة لجھاز یسمى مكتب األمن الوطني یلعب دور 
المكتب ھو أضعفھا حالیا من  تلك األجھزة وتوزیع األدوار بینھا، ولعل المقارنة ھنا أن ھذا

  المیزانیة المالیة السنویة المخصصة من قبل النظام لتلك األجھزة.حیث 
  فیما یلي نظرة عامة على تلك الُشعب واإلدارات:و
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ً مكتب األم -١   ن الوطني: (األمن القومي) سابقا
داللة من تسمیتھ السابقة كان ھذا المكتب یرتبط مباشرة بالقیادة القومیة لحزب البعث العربي 

تبع للقیادة القطریة، ومع بدایة الثورة السوریة تم تعدیل راكي، وبعد حل القیادة القومیة أاالشت
سیق بین اسم المكتب وربطھ مباشرة برئاسة الجمھوریة العربیة السوریة، مھمة المكتب ھي التن

إدارات وُشعب المخابرات األربع التي سیرد ذكرھا ضمن ھذه الدراسة، كما تم اسناد وظیفة 
وجھ الثورة السوریة مثل سوري في التنسیق مع أجھزة استخبارات األنظمة الداعمة للنظام ال

من  یران وروسیا وحزب هللا لھذا المكتب. وكان لھ دور فاعل في استجالب المیلیشیات الطائفیةإ
  یران والعراق وغیرھا إلخماد ثورة الشعب السوري.إالخارج من لبنان و

  
  المكتبرئاسة  

الذي جيء بھ من إدارة المخابرات بعد مقتل اللواء  "علي مملوك"كان یرأس المكتب اللواء 
حینھا صاحب كان یُعد "بختیار" ، و٢٠١٢ة األزمة في عامفي حادثة تفجیر خلی "ھشام بختیار"

م األمني حیث یران القویة في النظاإار األمني للنظام، كما یعد ذراع صالحیات واسعة في القر
أما الیوم فقد عین اللواء "دیب  تباع المذھب الشیعي ومن أصول إیرانیة،أمن المعروف أنھ من 

 ً    لدى "بشار أسد".زیتون" رئیساً لمكتب األمن الوطني بعد تعین اللواء "علي مملوك" نائباً أمنیا
  

 میزانیة المكتب  
كان للمكتب میزانیة كبیرة جداً قبل أن یتم تقییدھا مؤخرا من قبل رأس النظام، لذلك كان مطلق 

تأمین السالح للملیشیات الطائفیة بالتعاون  تالید في شراء الذمم والبذخ في االنفاق في عملیا
ومع ظھور الخالف الروسي اإلیراني ، ة بدمشقلعسكریة للسفارة اإلیرانیالوثیق مع الملحقیة ا

في المصالح على األرض السوریة، وفي مراحل الحقة في تطور ھذا الخالف استطاعت روسیا 
اجبار النظام على تقیید صالحیات ھذا المكتب ومراقبة نفقاتھ والتضییق على عملھ حتى وصل 

لموافقات األمنیة على عودة موظف في نھایة المطاف لحجم جھاز أمني عادي شغلھ األكبر منح ا
للعمل أو استقالة موظف او فصلھ او الموافقة على إجازة طویلة بال أجر وما شابھ ذلك، إضافة 
إلصدار بطاقات حمل السالح أو تسھیل مرور على الحواجز للموالین مع احتفاظھ بمھامھ فیما 

یران الكبیرة إوري، أي أن سیطرة یتعلق ببرنامج اإلغاثة الدولي عبر منظمة الھالل األحمر الس
  على المكتب دفعت الروسي للضغط باتجاه حصر مھامھ.

  
ومن مھام المكتب الغیر معلنة تسییر أعمال منظمة الھالل األحمر السوري وتوجیھھ بالتعاون  

أو عدمھ مع المنظمات الدولیة التي تقدم مساعدات للشعب السوري  حسب رؤیة النظام، وذلك 
  ع إدارة المنظمات الدولیة والمؤتمرات في وزارة خارجیة النظام.بالتنسیق م

  
وال یعتبر مكتب االمن الوطني من حیث الحجم البشري كبیرا، حیث أن عدد ضباطھ محدود 
والعناصر العاملة فیھ قلیلة العدد نظراً النتقائھم بعنایة كبیرة حیث یجب توافر مھارات علمیة 

  تماء والوالء.وعملیة فیھم إضافة لعامل االن
  

ن الوطني والصالحیات التي كان یتمتع بھا قبل مومع الصیت الكبیر الذي كان ذائعا لمكتب اال
عملیة التقیید، كنا نجد أن بعض أجھزة األمن كانت تھمل وتتغاضى عن تنفیذ بعض أوامر ھذا 

  ك الجھاز وقربھ من رئاسة النظامالمكتب وذلك تبعاً لقوة رئیس ذل
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كانت إدارة المخابرات الجویة قلیال ما تنفذ األوامر الصادرة عن مكتب ( :المثالفعلى سبیل 
لیات تجنید میلیشیات ومجموعات مسلحة تابعة لھا، أو ألوطني فیما یتعلق بخطة أمنیة ما االمن ا

مقربا من رأس النظام ویرى نفسھ غیر خاضع  "جمیل حسن"كون مدیر اإلدارة السابقة 
   )رىس النظام، وغیره في ذلك أجھزة أخأال من رإتب وال یأخذ التعلیمات لتعلیمات رئیس المك

  
مما خلق تضارب في عمل ھذه األجھزة وضعف التنسیق فیما بینھا وخاصة مع تقدم نجاحات 

إلى قبیل التدخل الروسي، مع اإلشارة  )٢٠١٥ – ٢٠١٤ – ٢٠١٣(ورة السوریة في األعوام الث
  ضعف التنسیق فیما بینھا لیومنا الحالي.

  
  
  

  إدارة المخابرات الجویة -٢
مراً للطیران وقائداً للقوى آبشكل مباشر بعد أن كان  "أسدحافظ "شرف على تأسیس ھذا الجھاز أ

 ف علیھا شرامھامھ أمن الطیران والمطارات واإلولیات أالجویة ومن مسمى ھذا الجھاز فإن 
ومراقبة ومحاسبة ضباط وجنود القوى الجویة والدفاع الجوي وإدارة  ،مدنیة وأعسكریة سواء 

الصواریخ، ومن جھة أخرى كغیرھا من األجھزة األمنیة فإن ھذه اإلدارة ممثلة بأفرعھا في 
المحافظات وأقسامھا في المدن ومفارزھا في البلدات والنواحي عملت طیلة عقود من الزمن 

المواطن السوري والتدخل في شؤون حیاتھ الیومیة ومراقبة أحزاب ما یسمى  على مراقبة
 اكتسبصف بالمعارضة للنظام آنذاك، وقد الجبھة الوطنیة التقدمیة والشخصیات التي كانت ت

ومع انطالقة ثورة الشعب السوري في شھرة عالیة، بان أحداث حماة في الثمانیات إھذه اإلدارة 
الجویة كسائر األجھزة األمنیة األخرى كل الجھود  م سخرت إدارة المخابرات٢٠١١العام 

نزال أشد أنواع التعذیب إالتجاھات وحقة المواطنین من كل اواإلمكانات لوأد الثورة ومال
والعقوبات بحقھم، وغصت سجونھا بعشرات آالف المعتقلین ونفذت فیھا أبشع أنواع التصفیة 

صاحب نظریة  "جمیل حسن"السابق  اھوالمجازر، واشتھرت ھذه اإلدارة  بشدة قسوة مدیر
  البرامیل المتفجرة التي فعلت فعلھا بالشعب السوري ودمرت منازلھم.

مریة خلف مبنى األركان العامة وسط دمشق ولھا فروع في تقع ھذه اإلدارة في منطقة األ
  المحافظات، ومن أفرعھا بدمشق:

  :یقع ضمن مطار المزة العسكري وھو من أشد األفرع شھرة في التعذیب فرع التحقیق
 ویعتبر بمثابة ھیئة التحقیق الرئیسیة لجھاز المخابرات الجویة.

  
  :یقع أیضا ضمن مطار المزة العسكري.فرع المھام الخاصة 

  
  :كان مقره في حرستا.فرع الریف 

  
  :ت العامة للجھاز والدراسات ویختص بالمعلوما ساحة التحریر یقع فيفرع المعلومات

 المختلفة لھ ویحتوي على العدید من األقسام منھا قسم األدیان وقسم األحزاب السیاسیة
  ویراقب وسائل األعالم المحلیة والعالمیة.

  
  :یقع في ساحة التحریر قرب منطقة القصاع.فرع دمشق  
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الثورة السوریة عدة میلیشیات مسلحة ردیفة لھا من أكبرھا  نوقد شكلت ھذه اإلدارة في سنی
قوات النمر وتخضع ھذه اإلدارة في قراراتھا ب المعروفة "سھیل الحسن"وأھمھا میلیشیا قوات 

  للمحتل الروسي بشكل كبیر.
  
  

  شعبة المخابرات (األمن العسكري) -٣
لوزارة الدفاع لدى النظام، وتعتبر ترتبط نظریا بالقیادة العامة للجیش والقوات المسلحة ولیس 

من أكبر إدارات النظام األمنیة من حیث عدد العناصر والضباط واألفرع، وضباطھا من 
خریجي الكلیة الحربیة حصرا وعناصرھا ھم خریجو مدرسة المخابرات الواقعة في منطقة 

  بیروت الدولي. -میسلون بالدیماس على طریق دمشق
  

رئاستھا أیام حافظ أسد  "علي دوبا"ھرتھا الكبیرة منذ تولي العماد اكتسبت شعبة المخابرات ش
ذاك، واستمر نفوذھا بالتضخم عقب تولي العماد  من رأس النظام أن "دوبا"وذلك تبعا لقرب 

  صھر رأس النظام رئاستھا. "صف شوكتأ"
یة في یفھم على انھا مسؤولة عن مراقبة كافة صنوف القوى البر من العسكري)ومن اسمھا (األ

الجیش والقوات المسلحة لدى النظام من ضباط وصف ضباط وأفراد، ولكنھا كسائر اإلدارات 
األخرى تتضمن أقسام تعنى بالمدنیین من المواطنین ومالحقتھم ومراقبة سلوكھم وإحصاء 

أمالكھم وذلك عبر عناصر أفرعھا ومندوبین (مخبرین) یتم تجنیدھم لتلك الغایة حیث یرفع 
  قاریرھم الدوریة لألفرع كل في منطقتھ.المخبرون ت

وفي مراحل الثورة السوریة المتعددة كانت لشعبة المخابرات عبر فروعھا عملیات قذرة ضد 
الثوار وعائالتھم وأقاربھم تمثلت باالعتقال والتصفیة ومصادرة األمالك. وقد غصت سجون 

حالتھ إتصفیتھ ومن نجا منھم تمت  وأقبیة تلك األفرع آالف الموقوفین والمعتقلین كثیر منھم تمت
إلى المحاكم المیدانیة وما یسمى محكمة اإلرھاب بعد أن انتزعت االعترافات تحت ضغط أشد 

  أنواع التعذیب.
في دمشق (وھي أكثر من مركزیة وشعبة المخابرات كسائر األجھزة األمنیة األخرى لھا أفرع 

  في كل محافظة ثانویة فرع اغیرھا في ذلك) و
  بدمشق: المركزیة أفرعھومن 
  جھاز األمن العسكري ھو بمثابة ھیئة التحقیق الرئیسة ل: ٢٤٨فرع التحقیق العسكري

 .قذر فرع في الجھاز بعد فرع فلسطینویعتبر ثاني أ
  

  نشاطھ داخلي وخارجي ومن المفترض أن یكون فرع ضخم جداً : ٢٣٥فرع فلسطین
"حافظ أسد" إلى فرع لمطاردة مختصاً بالنشاط ضد إسرائیل لكن تحول في عھد 

  الحركات االسالمیة واختراقھا ومحاولة توجیھھا والتحكم بھا
قسام ھذا الفرع قسم "مكافحة االرھاب" الذي یختص غالباً بالحركات ومن أحد أ

اإلسالمیة، ومن مھام فرع فلسطین أیضاً مراقبة الحركات الفلسطینیة داخل وخارج 
ام او المؤیدة لھ، كما یختص بشؤون جیش التحریر القطر سواء منھا المعارض للنظ

 الفلسطیني والحركات الفلسطینیة المسلحة المتواجدة داخل األراضي السوریة.
  

  فرع المداھمة واالقتحام.: ٢١٥سریة المداھمة أو الفرع 
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  یعمل فیھ كفاءات بشریة عالیة  اآلليویسمى بفرع الحاسب : ٢١١فرع أمن االتصاالت
ومن مھامھ مراقبة  اآلليوذوي مستوى ثقافي جید ویختص باألنترنت والحاسب 

 علیھ ویتدخل في قضایا حجب المواقع أو رفع الحجب عنھا.الذي االنترنت والنشاط 
  
  

  یحتوي ھذا الفرع على ملفات جمیع العاملین في جھاز األمن : ٢١٧الفرع اإلداري
بعاد أو نقل الجھاز ویملك صالحیات ترقیة أو إ مراقبة العاملین ضمنویقوم ب العسكري

 العاملین ضمن الجھاز.
  

  ٢١٦فرع الدوریات 
  

  فرع حساس جداً یحتوي على ملفات ضباط الجیش ویقوم  :٢٩٣فرع شؤون الضباط
بعادھم أو نقلھم ویملك رئیس ھذا الفرع ما یلعب دور في ترقیة الضباط أو إراقبتھم، كمب

 ورفع التقاریر لھ. ةالجمھوریصالحیات االتصال المباشر برئیس 
  

  یحتوي على ملفات صف ضباط الجیش ویقوم : ٢٩١فرع شؤون صف الضباط
 بمراقبتھم.

  

  تصاالت داخل سوریا كحجب یستطیع التحكم مباشرة بكل اال: ٢٢٥فرع االتصاالت
أرقام معینة أو قطع مكالمات أو تعطیل خدمة الرسائل القصیرة عن أحد األرقام أو 

 التنصت على المكالمات.
  

  خاص بمسح موجات الرادیو وتتبع المكالمات الالسلكیة والتنصت : ٢٣٧فرع الالسلكي
 علیھا أو تشویشھا أو التداخل معھا.

  
  ٢٩٤فرع الدیوان 

  
  :مھمتھ منح أذون السفر الخارجیة للعسكریین كافة.فرع الملحقین 

  

  
 .الفرع الخاص في رئاسة مجلس الوزراء 

 

  یختص بالشؤون االستخباریة للجوالن وقوات الجبھة ویراقب قوات : ٢٢٠سعسعفرع
 الطوارئ الدولیة.

  
  األفرع الفرعیة لشعبة المخابرات:

  وریفھافرع محافظة دمشق : ٢٢٧فرع المنطقة 
  فرع محافظة حمص :٢٦١فرع 
  فرع محافظة الحسكة :٢٢٢فرع 
  دلبفرع محافظة إ: ٢٧١فرع 
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  فرع البادیة :٢٢١فرع 
  فرع محافظة حماة :٢١٩فرع 
 فرع محافظة درعا: ٢٤٥ فرع 
  فرع محافظة حلب: ٢٩٠فرع 
  فرع محافظة دیر الزور :٢٤٣فرع  

  
المسؤولة عن مراقبة عمل الفصائل الفلسطینیة وتعتبر شعبة المخابرات (األمن العسكري) ھي 

القیادة العامة التي یتزعمھا أحمد جبریل والجبھة -المسلحة في سوریة مثل الجبھة الشعبیة
الدیمقراطیة لتحریر فلسطین وجبھة النضال الفلسطیني وجبھة التحریر وجیش التحریر 

  الفلسطیني وكل ھذه الفصائل بالعموم تخضع لتعلیمات الشعبة.
  

  ة المخابرات العامة (أمن الدولة)إدار -٤
ھي إدارة مستقلة تماما وتتبع إداریا لرئاسة الجمھوریة لدى النظام، ومن أبرز مھامھا صیانة 

أمن الدولة أي النظام ولیس البلد، غالبیة الضباط فیھا من خریجي الجامعات ومن اختصاصات 
لوماسیة والقانون الدولي والعلوم الدیب مختلفة كالحقوق والعلوم السیاسیة والعالقات الدولیة

ومن أھم ممیزاتھا أنھا تضم  مركز دراسات استراتیجیة ضخم  ،عالم وغیرھاواآلداب واإل
 عالمیون وأدباء ومفكرون وخبراء عالقات عامة وذلكإعاقد للعمل فیھ أساتذة جامعیون ویت

ات رأي بشكل دوري حیث عداد دراسات وأبحاث واستطالعإمقابل رواتب مغریة، مھمة ھؤالء 
  یتم رفعھا لرئاسة النظام من قبل مدیر اإلدارة.

  
كما یتلقى ھذا المركز تقاریر أسبوعیة من سفارات النظام في الخارج تبحث في أحوال 

ومستجدات الحیاة السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة واإلعالمیة في البلد الذي تتواجد فیھ كل سفارة 
رة برید خاص بھا من كل تلك السفارات یرسل بالحقیبة الدیبلوماسیة، یعده للنظام، كما أن لإلدا

الملحق الذي تند بھ اإلدارة لكل سفارة تحت مسمى ملحق ثقافي أو اعالمي یعمل ضمن الطاقم 
الدیبلوماسي للسفارة، ومن مھام ھذا الملحق تجنید العمالء من مواطني البلد الذي تتواجد فیھ 

مالیة كبیرة، وأیضا االحتكاك والتواصل مع األحزاب السیاسیة وخاصة  بإغراءاتالسفارة 
  المعارضة منھا في ذلك البلد وربطھا بالنظام.

  
إذن مھام ھذه اإلدارة غایة بالدقة والحساسیة واالھمیة للنظام، فغالبا ما تكون مقترحاتھا نافذة 

  ب ربطھا برئاسة الجمھوریة.ویؤخذ بھا مباشرة عند أركان النظام ورأسھ، وھذا من أھم أسبا
  

وإلدارة المخابرات العامة كباقي أجھزة أمن النظام، أفرع في دمشق وفرع في كل محافظة، 
  ومن أھم أفرع دمشق:

  
  وھو الفرع المعنى بانتداب ملحق أمني في أو ما یسمى الفرع الخارجي:  ٢٧٩الفرع

ین ومن مھامھ مراقبة كل كل سفارة في الخارج بالتنسیق مع وزارة الخارجیة والمغترب
السفارات العربیة واألجنبیة والدیبلوماسیة المعتمدین في سوریة والمنظمات الدولیة 

  والقنصلیات الفخریة.
  

  مختص بمراقبة المجموعات السیاسیة ورصد أنشطة  :أو الفرع الداخلي ٢٥١الفرع
 .سیاسیة ومراقبة أي بوادر مسلحة معارضة خاصة من التیارات اإلسالمیة
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  لدیھ مھام داخلیة وخارجیة تتعلق : فرع مكافحة التجسس والشائعات ٣٠٠الفرع
  بالتجسس وبمكافحة التجسس كما یقوم بمراقبة كل من یدخل سوریا من غیر السوریین.

  
  بمثابة فرع التحقیق الرئیسي لجھاز أمن : أو فرع التحقیق التابع لإلدارة ٢٨٥الفرع

 الدولة.
  

  فرع المداھمة واالقتحام :٢٩٥فرع 
  

  ة.یقوم بمراقبة جمیع العاملین في جھاز أمن الدول :١١١فرع 
  

  فرع محافظة حمص :٣١٨فرع 
  

  فرع محافظة دیر الزور: ٣٢٧فرع 
  

  فرع محافظة حلب: ٣٢٢فرع  
  
  
  
  

  شعبة األمن السیاسي -٥
على عمل ھذه الوزارة تتبع ھذه الشعبة نظریا لوزارة الداخلیة ولكنھا في الواقع ھي التي تسیطر 

داراتھا ومفاصلھا من خالل فرع أمن الشرطة التابع للشعبة حیث یتولى ھذا الفرع مھام إو
  التحقیق مع ضباط الشرطة وتنقالتھم وترفیعھم وتجمیدھم.

  
نھا تعتبر أال إة وقیادات الشرطة في المحافظات، وكما أنھا معنیة بمتابعة عمل وزارة الداخلی

ألكثر تدخال ومراقبة للمواطنین المدنیین والعاملین في القطاع العام لدى الجھاز األمني ا
وقاف والھیئات الدینیة افة، وأیضا األحزاب السیاسیة واألمؤسسات ووزارات النظام ك

  والشركات الخاصة والجمعیات الخیریة.
  

رشفتھا وتعتمد الشعبة وفروعھا على العامل البشري بشكل كبیر لجمع المعلومات وحفظھا وأ
وتحدیثھا، لذلك یعتبر مالك الشعبة ھو األكبر تقریبا من حیث عدد الضباط واألفراد والمندوبین 

  (المخبرین)
وبالنتیجة فإنھ من الحتمي أن یكون لھا أفرع في كل المحافظات وأقسام في المدن والنواحي 

  اخلیة ضمن سوریة.ومفارز في القرى والبلدات، ذلك أن أبرز مھامھا متابعة جمیع الشؤون الد
وبتسلیط الضوء على مھام أقسام ھذا الفرع دمشق)  -فرع المیسات (فرع المدینةوكمثال نأخذ 

  تبین مدى سیطرة األمن السیاسي على كل تفاصیل مدینة دمشق.
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  :مھمتھ مراقبة كل العاملین في القطاع العام والمؤسسات وموظفي الدولة قسم التحقیق
عداد الدراسات إظیفة العامة وترفیعھم وتسریحھم والمتقدمین للوومنح الموافقة على 
 األمنیة المتعلقة بھم.

  
  :مھمتھ متابعة األحزاب السیاسیة ومنح التراخیص إلنشاء قسم األحزاب واألدیان

أحزاب جدیدة وتصنیفھا وإحصاء عدد أعضائھا ومعلوماتھم الشخصیة، إضافة لمتابعة 
 ألوقاف ودور العبادة والكنائس.الھیئات الدینیة والمساجد وا

  
  :یتابع الطالب في الجامعات من خالل االتحاد العام لطلبة سوریة ویتابع قسم الطالب

 میولھم السیاسیة وسلوكھم العام ویعمل على تنسیبھم التحاد شبیبة الثورة وحزب البعث.
  

  :النزالء ومفصل یرتبط بھ جمیع فنادق دمشق ویتم تزویده بأسماء قسم السیاحة والفنادق
 ھویاتھم بشكل یومي، إضافة للمطاعم والمالھي والمقاھي.

  
  :یتابع عمل الشركات الخاصة والشركات االقتصادیة والجمعیات القسم االقتصادي

 الخیریة.
  

  :مھمتھ مراقبة المقیمین العرب واألجانب ومنح موافقات قسم الشؤون العربیة واألجنبیة
لتعاون مع إدارة الھجرة والجوازات في وزارة الداخلیة اإلقامة السنویة أو رفضھا با

 وكل ما یعنى بالمقیمین.
  

  :عداد الدراسات إصر وضباط وزارة الداخلیة ویقوم بیحقق مع عناقسم أمن الشرطة
األمنیة عنھم التطویع والتسریح والترفیع والنقل ویرسل تقاریره باستمرار لفرع في 

 الشعبة.
  

 .قسم الدوریات والحراسة 
  

 .قسم المھام الخاصة والمداھمات 
 

  
  وقس على ذلك في كل أفرع المحافظات للشعبة.

 ةم من خریجي كلیات الشرطة ومن حملومن المعروف أیضاً أن ضباط شعبة األمن السیاسي ھ
  شھادات الحقوق بالغالبیة العظمى.
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  خاتمة:
ھو یغرد خارج سرب ھذه تلك ھي أجھزة األمن الرسمیة لدى النظام وإن كان یوجد من 

المؤسسات ویتمتع بالصفة األمنیة مثل مكتب األمن للفرقة الرابعة ومكتب األمن للحرس 
  الجمھوري واللذان نشط دورھما األمني خالل الثورة السوریة.

ویبقى ذكر أن العامل المشترك بین جمیع تلك األجھزة األمنیة ھو العمل الدؤوب لحمایة نظام 
المالیة  إمبراطوراتھملمشتركة مع الدائرة الضیقة المحیطة بھ وصون األسد ومصالحھ ا

الف من الشعب السوري تھدید تلك المصالح، وقتل مئات األالمتشابكة وقمع كل ما من شأنھ 
  ال دلیل ماثل أمام األعین على ذلك.إتدمیر معظم المدن السوریة ما ھو وسفك الدماء و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


