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 ملخص
 الحرب خالل ،املحلي األمنتحقيق و  العسكرية الهجمات في رئيًسا دوًرا للنظام املوالية امليليشيات لعبت

 يسعى اليوم، .الحرب مسار يلشكوت األسد بقاء ضمان في أساسية أدوات أنها تأثبت لقد .السورية األهلية

 ذلك، موازاة في للوصول إلى نتيجة. ،ضد قوات املتمردين املتبقية" اإلرهاب على حربهم" في وحلفاؤه النظام

صراع بين النظام  محل   ،سورية السياس ي نظام في للنظام املوالية للميليشيات املستقبلي الدور أصبح 

 الغربية أوروبا في السياسة اع  صن   األمر هذا جعل وقد .وروسيا إيران ،الرئيسين الدوليين وداعميه السوري

 تراقب .السورية الدولة ستدير التي والعسكرية السياسية للقوى  الحقيقية الطبيعة من متأكدين غير

 ههذ حددت .لجارتها املستقبلي السياس ي لنظامل هتفهموتولي اهتماًما يمكن  ،كثب عن الوضع إسرائيل

، للنظام املوالية بامليليشيات يتعلق ما في السوري والنظام وإيران روسيا مصالح أهم السياسة اإلحاطة

 اآلثارتحمل و  .محتملة سيناريوهات ستة خالل من ،امليليشيات هذه ملستقبل هميتؤ كشف ر نت حيث

  تداعيات   سيناريو لكل املحتملة
ً
 العودة إمكانات ذلك في بما وشعبها، السورية الدولة مستقبلعلى  مهمة

 .لالجئين والطوعية اآلمنة
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 [1] مقدمة
   ،2017 عام نهاية في

د 
ُ
عدد املقاتلين في امليليشيات املحلية واألجنبية املوالية للنظام يراوح بين  أن رق

ألف مقاتل  25إلى  السوري العربي الجيش، انخفض تعداد هنفس وفي الوقت [ 2]ألف. 150ألف و 100

  [3]جندي. ألف 220قبل الحرب  عددهكان و  ،عامل

 املحلي األمن وفرض العسكرية الهجمات من العديد في رئيًسا دوًرا للنظام املوالية امليليشيات لعبت

 املوالية امليليشيات لوال .النظام بقاء ضمان فيبشكل أساس ي  تساعدو  .السورية األهلية الحرب طوال

 ة،وحما الساحلية، واملناطق حلب، -حمص- دمشق محور  تأمين على غير قادر األسد كان ربما للنظام،

. السوريين السكان غالبية تضم التي الرئيسة االقتصادية املواقع جميعو  ،ةسوري جنوب من كبيرة وأجزاء

 .للعنف واحتكاره املركزية قوتهتخليه عن  حساب على االنتصارات هذه جاءت فقد ذلك، ومع

أصوات البنادق، يبدو أن االستقرار  مع انخماد .جديدة مرحلة ةسوري دخلت األخيرة، األشهر خالل

 مركز أنه على نفسه لتصوير فرصة السوري النظاميمنح  املوقفوهذا  [4]النسبي بدأ ينتشر عبر البالد.

 واآلن [5] ."الحرب بعد"ما  ةسوري إليه رايش بما ،الحكم على القادروصاحب السيادة  الوحيد الشرعي الحكم

 أصبح ،"اإلرهاب على ةسوري حرب"ختتام ال  سياسية عمليةنحو  وحلفاؤه السوري النظام يسعى بينما

                                                           
إروين فان فين ـ ، وكذلك لحاطةاإل هحواش )جامعة أوبساال( إلسهامه في هذ نانارـ يعرب المؤلفون عن امتنانهم ل - 1

جزء من برنامج بحث حاطة هي )كلينجيندال( وندا بولورشي )مركز دراسات الشرق األوسط بجامعة روتجر( لمراجعتهما. اإل
والعراق.  ةالسياسية في سورينظمة فيما يتعلق باألكراهية ، والذي يبحث دور المنظمات اإلكلينجيندالمركز في  بالد الشام

 .نتائج البحوث حتى اآلن يمكن الوصول إليها هنا
2  -Lister, C. & Nelson, D. (2017), All the President’s Militias: Assad’s Militiafication of Syria. 
Online: http://www.mei.edu/content/article/all-president-s-militias-assad-s-militiafication-
syria  (Accessed 15-08-2018); Alaaldin, R. et al., A 10-degree shift in Syria strategy, 
Washington DC: Brookings Policy Brief, 2018. 
 

3 - Ibid. 
 (، الرئيس السوري األسد يطير إلى روسيا إلجراء محادثات مع بوتين. على الموقع:2018، ) بولونسكاي  -4

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/syria-assad-russia-putin-talkslatest-
war-recovery-economy-a8357596.html 
5 - Leenders, R. & Mansour, K. (2018), ‘Humanitarianism, State Sovereignty, and 
Authoritarian Regime Maintenance in the Syrian War’, in Political Science Quarterly, 133, 2, 
p. 225. 

http://www.mei.edu/content/article/all-president-s-militias-assad-s-militiafication-syria
http://www.mei.edu/content/article/all-president-s-militias-assad-s-militiafication-syria
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/syria-assad-russia-putin-talkslatest-war-recovery-economy-a8357596.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/syria-assad-russia-putin-talkslatest-war-recovery-economy-a8357596.html
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  للنظام املوالية امليليشيات مستقبل
ً

 [6]. وإيران وروسيا ،للنظام الرئيسين الحلفاء بين لالحتكاك مهًما مجاال

 .سيناريوهات ستة شكل في دقتها من للتأكد والخرائط االحتكاكات هذه في اإلحاطة /الورقة هذه تبحث

 

 السورية األهلية والحرب املوالية امليليشيات
حيث إن  .ضئيلة نظامصار التنا احتماالت كانت السورية، األهلية الحرب من األولى األشهر خالل

 للدراسات الدولي للمعهد ووفًقا السورية، املعارضة أمام بسرعةسقطت  الحدودية املحافظات

ما  نصف إلى ،السوري العربي الجيشفي  واالنشقاقات العسكرية الخسائر خفضتانفقد  االستراتيجية،

من أجل  له، واستمات املوالية امليليشيات وتجنيد تعبئة النظام بدأ [7]. 2013 منتصف حلول كانت عليه ب

 النظام ستراتيجيةا هذه كانت قوة بشرية أكثر ملحاربة العدد املتزايد لجماعات املعارضة املسلحة.إعداد 

 مثل إيران.له،  املؤيدين األجانب الرعاةزيادة نفوذ و  ،لعنفل هاحتكار  كلآنتيجة ت ؛للبقاء

 قانون  بموجب ،ايً قانون اممكنً أمًرا  امليليشيات استخدام صار األخرى، البلدان من العديد عكس على

 سمحصار ي القانون  فإن هاوس، تشاتام موقع من ،خضور  لخضر ووفًقا .السورية العسكرية الخدمة

ط "الظروفتطلبها ت التي األخرى  القوى "و" املساعدة القوات" باستخدام
ُ
الجيش العربي  رلتقاتل ضمن أ

 الجيشبسبب خسارة  ،املحلية لميليشياتلالشرعي  األساس وفري القانون  هذا فإن وبالتالي، [8] السوري.

 .جديدة بشرية قوى  تجنيد في نجاحه عدمفيه تبين في الوقت الذي  ،مذهل بمعدل لقواتل السوري العربي

 الشبكات على اعتمادهم بسبب ،للقتال السوريين تعبئة في نجاًحا أكثر املحلية امليليشيات كانت املقابل، في

مكان  من بالقرب متمركزة كونها إلى باإلضافة .منازلهم من ابً يقر  بالبقاءلمقاتلين ل والسماح املجتمعية

 .الصراع استمرار مع تزايدت أفضل، واجتماعية مالية مزايا أيًضا يوفر امليليشيا إلى االنضمام فإن ،السكن

 عام قبل هلضباط مختلفة واجتماعية مالية مزاياقادًرا على تقديم الجيش العربي السوري  كان حين في

  ت تلك املزاياتضاءل ،2011
ً
ل الفوائد هذهكانت  [9]الصراع.  خالل تدريجيا سه 

ُ
 النخب من شبكات قبل من ت

                                                           
 (، الرئيس السوري األسد يطير إلى روسيا إلجراء محادثات مع بوتين. على الموقع:2018) بولونسكاي ،  - 6
-talkslatest-putin-russia-assad-d/europe/syriahttps://www.independent.co.uk/news/worl

a8357596.html-economy-recovery-war 
 
 mec.org/diwan/59215-http://carnegie (، من هي الميليشيات الموالية لألسد؟ على الموقع: 2015لوند، ) - 7
(2015). 

 

 خضر خضور، القوة في الضعف: مقاومة الجيش السوري العارضة، مركز كارنيغي للشرق األوسط. على الموقع: - 8
https://carnegieendowment.org/files/ACMR_Khaddour.pdf 

 المرجع السابق. - 9

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/syria-assad-russia-putin-talkslatest-war-recovery-economy-a8357596.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/syria-assad-russia-putin-talkslatest-war-recovery-economy-a8357596.html
http://carnegie-mec.org/diwan/59215
https://carnegieendowment.org/files/ACMR_Khaddour.pdf
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ق  [10]األلفية.  ومنتصف أوائل في ،النيوليبراليةاألسد  إصالحات عن انبثقت التيجديدة  هذه  صعودعم 

 واملحسوبيةأصبحت الزبائنية  ،نتيجةبالو  في كل الجيش العربي السوري، املحسوبية شبكاتأيًضا  النخب

  ،2011 عام بعد [ 11]العليا.  لجيشصفوف ا إلى للتقدم حاسمة آليات
 
 جاماالند ت تلك الشبكاتسهل

األسد من  لقوات القيادة نموذجتغير و  .تهقيادتراتبية و  بنية الجيش العربي السوري في للميليشيات السلس

سواء من  ،املوالينالقيادة العسكرية املهنية املسؤولة عن الحرب الكالسيكية إلى قيادة ناتجة عن األفراد 

شبه عسكرية للقتال بمرونة ومحلية أكثر، بينما وقوات صهرت جيش تقليدي  ،عسكرية أو تجاريةخلفية 

قوات الميليشيا لت و  على سبيل املثال، ُم  لخلق وحدات جديدة.عتبر املشخص ي" التمويل "الاستثمرت 

 سهيلالعلوي  الجنرالوبقيادة  ،بشار األسد خالابن  ،املوالية للنظام في البداية من قبل رامي مخلوف

ا الجديدة التي تسللت تدريجيً  القرابةا من شبكات ا ومستفيًد لذلك ينبغي اعتبار امليليشيات منتًج  .الحسن

 األلفية.منذ أوائل  ،الجيش العربي السوريإلى 

أكثر مما هي  التهجين من حالة هو ةسوري فياملوالية للنظام  لميليشياتل الحالي الوضع أن يعني هذا

إن امليليشيات املوالية للنظام ليست وحدات نظامية تعمل خارج هياكل  آخر، بمعنى. الشذوذحالة من 

  .سابًقا املوجودةالجيش العربي السوري 
ً

 وتم ،امليليشيات املوالية له من العديد عزز النظام ذلك، من وبدال

 من العديد استفادت اع،صر ال تقدممع  ذلك، على وعالوة [ 12]الجيش نفسه.  هياكل ضمن تشغيلها"

 القوات أصبحت أن بعد اآلن النظام.ب يناملرتبط أو النظاممن  أو اإليراني أو الروس ي الدعم من امليليشيات

فإن  السورية، األراض يأجزاء واسعة من  على تسيطر واإليرانية، الروسية القوات مع ،ريةالسو  املسلحة

 هذه من العديد ألن نظًرابين روسيا وإيران. و  أصبح نقطة الخالف للنظام املوالية امليليشيات مستقبل

 فإن ،الواسع اإلقليمي وجودها خالل من كبيرة عليةابف يتمتعون  الذين عاتها،رُ  مصالح تمثل ليشياتيامل

 أمٌر مهم. السياس ي النظامجيش النظام و  في ياملستقبل مكانهم

 

 ةلسوري وإيرانية روسية رؤى
 عديدة، مصالح تدفعهما الدولتين كلتاف .ةسوري في وإيران روسيا مصالح تبسيط في املبالغة السهل من

  .يديولوجيةاأل  العقائدية مجرد األحيان بعض فيتتجاوز  متداخلةو 

                                                           
 .2018، في رأس بشار األسد، منشورات سيد، انظر على سبيل المثال: صبحي حديدي وزياد ماجد وفاروق مردم بيك - 10

 (8خضور، المرجع السابق أعاله. )هامش رقم خضر  - 11
 ، مركز كارنيغي للشرق األوسط، على الموقع:خضر خضور، الميليشيات المزعجة في سورية - 12

mec.org/diwan/77635-https://carnegie 
 
 

https://carnegie-mec.org/diwan/77635
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 :هي ةلسوري روسيا رؤية وراء الرئيسة املصالح

 تعزيز في روسيا ترغب .املتحدة للواليات مباشر تحد  بمثابة  األوسط الشرق  في الشرعية اعتبار •

في بعض األحيان  املتحدة الواليات كانت ،السورية الحرب وحل إدارة على قادرة عظمى كقوة الدولية صورتها

 الواليات من شرعية أكثر موقف في نفسها روسيا ر تصو   كما ذلك.ب القيام في راغبة غير أو قادرة غير

 .الروسية املساعدة" طلبت" السورية الدولة ألن ،املتحدة

 مسارات إنشاء طريق عن ،تدميرها دون من  املتحدة األمم تقودها التي السياسية العمليات تقويض •

 .الحق وقت في املتحدة لألممبحيث تستطيع في نهاية املطاف أن تمثل أمًرا واقًعا  (ستاناآ مثل) موازية

املعركة  في مصداقية يذ مهم العبك ،بروسيا األوروبي واالتحاد املتحدة الواليات اعتراف تعزيز •

 .اإلرهابضد 

 يمكنالذي ( الليبرالي)مقابل املفهوم  ،السورية لدولةخالل دعم ا من ،الدولة سيادة بمبدأ التمسك •

لغى من خالله 
ُ
 [13] .خطيرة إنسانية أزمة حدوث حالة في الدولة سيادةأن ت

 الواليات إلى اإلعمار إعادةتكاليف  بعض تقديم لدى اإلعمار إعادةاستثمارات  من االستفادة •

واستثمارات أخرى  عماراإل  إعادةعروض ب الفوز  إلى روسيا تسعى ذلك، موازاة فيو .األوروبي واالتحاد املتحدة

 .إيرانعلى حساب 

 املرتزقة قوات فعالية واختبار جديدة أسلحة اختبار ،املثال سبيل على الحرب، من االستفادة •

 .(جماعة فاغنر) الخاصة الروسية

 .السوري الساحل على املدى طويلة القواعد امتيازات حماية •

 ة.سوري من بالدهم إلى عودتهم قبل ،والشيشان القوقاز من املتطرفين األجانب املقاتلين" تحييد" •

 املركزية السلطة بناء إعادة األولى: ةسوري إعمار إعادة منظور  من أولويتين إلىالرؤية هذه  تترجم

 مركزي  قيادة بنية ظل في للنظام املوالية امليليشيات دمجالثانية و  .السورية للدولة السياسية والقدرات

 الرئيس ،بوتين فالديميرأعاد  حديثة، مقابلة في .بالكامل امليليشياتالتخلص من  أو السوري العربي للجيش

  األولويات، هذهعلى  جديد من ديأك، التالروس ي
ً

 الجيش ونجاح امللحوظة النتصاراتل نظًرا" إنه: قائال

 األجنبية املسلحة القوات سحب سيتم ،فعالية أكثر سياسية عملية بدءمع و  ،اإلرهاب مكافحة في السوري

                                                           
13 - Leenders, R. & Mansour, K. (2018), ‘Humanitarianism, State Sovereignty, and 
Authoritarian Regime Maintenance in the Syrian War’, in Political Science Quarterly, 133, 2, 
p. 250. 
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 هذه لتحقيق ملموسة خطوات بالفعل روسيا اتخذت لقد [ 14] ".السورية العربية الجمهورية أراض ي من

 األعمال بعضؤدي ي لجيش،في ا ]الفيلق الخامس[ رابع فيلق إنشاء خالل من ،املثال سبيل على الرؤية،

القائمة.  الجيش هياكلأي استثمار أو دعم مباشر ل توفير خاللومن  ،الجيشبقوة تحت رعاية  العسكرية
[15] 

 ،ةملطالب اإلسرائيلية بتقليص الوجود العسكري اإليراني في سوريغير ممانعة لتحقيق ايبدو أن روسيا 

القوة بالقرب من  تواجدروسيا أي لدى  ، في الوقت الذي ال يوجدطاملا أن هذا ال يعرض أولوياتها للخطر

عززت قدًرا  ، كما أنهاجولكنها تسيطر بشكل أساس ي على الو يران، عود إل التي ت على األرض ةالوكيلالعسكرية 

 ضمن الجيش العربي السوري.كبيًرا من النفوذ 

 :ةلسوري إيران رؤية وراء الرئيسية املصالح

 الواليات ضد للمقاومةزعيم ك) الناعمة القوة حيث من ،األوسع واملنطقة ةسوري في نفوذال إبراز •

 [16]. األرض على الفعلي التأثير حيث ومن( وإسرائيل املتحدة

 ضدتقدم امل الدفاعي موقفهاتقوية و  ،إسرائيل لردع استراتيجي كشريك ةسوري على الحفاظ •

 ة.سوري في إسرائيل

 ، أو الحد منه على األقل. الشام بالد في املتحدة الوالياتالتخلص من نفوذ  •

 وتوسيع تأمين خالل من لبنان، في هللا حزب وأهمهم الوكالء، إلى وصولها نطاق وتوسيع حماية •

 .الوكالءؤالء هتقديم الدعم ل خاللها من يمكن التي ةقديصال والجوية البرية األراض ي

 الدينية املزاراتالوصول إلى و  الدولة مؤسسات اختراق خالل من ،علىاأل  إلى سفلاأل  من شرعية بناء •

 .الشيعية

 .الهجينة الحرب في الثوري اإلسالميحرس ال فيلق قدرات تحسين •

 .واملصانع الطاقة ومحطات الكهربائية الشبكات مثلاإلعمار  إعادة من االستفادة •

                                                           
  .6مرجع سابق، الهامش رقم  - 14

 .8خضور، مرجع سابق، الهامش رقم  - 15

(، 2018السيطرة على الميادين، البلدة الحدودية في دير الزور. انظر راديو الكل )على سبيل المثال، كما حدث لدى  - 16
 جرحى بين عناصر ميليشيا الدفاع الوطني والحشد الشعبي إثر اشتباكات بين الطرفين في البوكمال. على الموقع:

https://www.radioalkul.com/p200877/ 
 

 

https://www.radioalkul.com/p200877/
https://www.radioalkul.com/p200877/
https://www.radioalkul.com/p200877/
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األسد في  على الحفاظاألولى : ةسوري إعمار إعادة منظور  من ،أولويتين إلى املصالح هذه ةترجميمكن 

ة في حالة سقوط نظام سوري إلى الوصول  على للحفاظ الظروف تهيئة والثانية ،ممكنة فترة ألطول  السلطة

 ،إيرانخططات مل ضرورًيا ليس لكنه ومفضل، مفيد األسد .األسدي حوتن األسد بسبب تطور القوات الوكيلة

 ة.سوري على كاملة سيطرة لها سنية أغلبية حكومة إنشاء تجنبت أن هايمكن أنه طاملا

 تمارس حيث ،والعراق لبنان في إيران جهود مع تماًماقاربة امل ههذ توافقت املراقبين، بعضى لإ بالنسبة

مثلون التي يُ  الرسمية الحكومة على كبيًرا تأثيًرا ،يلةوكقوات  بمنزلة أيًضا هي التي العسكرية، شبه الجماعات

ومع ذلك، هناك اختالفات أساسية في السياق والديناميات املحلية التي تعني أنه من  [ 17]. أيًضا فيها

مستوحى من لبنان أو  ةفي سوري التبسيط للغاية استنتاج أن إيران تسعى إلى تحقيق نموذج شبه عسكري 

 ،ةريفي سو  -رئيسة إليرانالدعم القاعدة -العراق. على سبيل املثال، هناك عدد أقل بكثير من الشيعة 

 وتحريض مساعدة في املتمثلة األجل طويلة استراتيجياتها مع مرونة إيران أبدت لقد مقارنة بالعراق أو لبنان.

 لتلكاملمكن  االستقالل من أكبر قدر تحقيق في املتمثلكامن ال الهدف مع ولكن املنطقة، في لةيالوك القوات

 عن الدولة التي يعملون بها. القوات

 

 األسد؟ عن ماذا
 وبين بينه ،املستقبلية الكبيرة الصفقات على األسد نظام تأثير مدى الحاضر الوقت في الواضح غير من

 اآلن،. حرب ضرورةك من أجل بقائه ،السورية الدولة سيادةكل آبت األسد سمح لقد ة.سوري في وإيران روسيا

  .ةيالضمن التبعيات أو اإلضافية القيود من الكثير فرض ملنعاألسد  سعىي أن املحتمل من ذلك، ومع

 :هي ةلسوري األسد رؤية وراء الرئيسة املصالح

 [18] ة.سوري في لحكمه الخارجية والشرعية السيادةبناء  إعادة •

 .ثيور تقرابة والال شبكات على الحفاظ مع والعسكرية لسياسيةسلطة اال مركزية •

                                                           
17 - Fulton, W. Holliday, J. & Wyer, S. (2013), Iranian Strategy in Syria, AEI Critical 
Threats Project and Institute for the Study of War. 
 

 و ليندرز إن تركيز النظام السوري على السيادة والشرعية يخترق العديد من سياساته. على سبيل المثال، يناقش - 18
الحفاظ ية، وسيادة الدولة، و و اإلنسان (، "2018: ليندرز ومنصور )استخدام النظام للحيز اإلنساني لتعزيز سيادته منصور

ص.  ،2، 133 عدد ،Political Science Quarterly"، في فصلية العلوم السياسية، ةالنظام االستبدادي في سوري على
 .257-225ص،
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 .تأسيسها عادبعد أن يُ  سورية سيادة معمتوافقة  مركزية قيادة تحت امليليشيات تنظيم •

 الدولة على يعتمد الجيش كان حيث الحرب، قبل ما نمطى لإ بالنسبة بالجيش الدولة عالقة عكس •

 .العكس وليس

 [19] .إسرائيل على الضغط ذلك في بما ،يهاعل والحفاظ اإلقليمية املصالح تعزيز •

 .والخارج الداخل في السوريين املعارضينبين ( إن أمكن) فصلالأو  األدنى الحد إلى التقليل •

 ،املخابراتو األمن  قطاعامليليشيات ضمن  حماية ليفض   النظام فإن املصالح، هذه تأمين أجل من

 
ُ
ن األسد بموجب تسوية ت

 
يبحث  أن هو االحتمالالتوريث. القرابة و مركزة السلطة مع إبقاء شبكات  منمك

 من املزعومة الديموغرافية الهندسة من درجة مع ،الحرب قبل ماشبيه ب وعسكري  سياس ي نظام عن األسد

 انتقائي ردع خالل من( غير املوالين رئيس بشكل يعني وهذا" )فيهم املرغوب غير" السكان إبعاد أو إزالة أجل

 ) ااستراتيجيً  ايعيد تموضعً  أومنع ي
ً

 [20]. الساحلي والجيب املدن عن البعيدة املناطق في لمنشقينل( محتمال

 

 : نظرة عامة على القواعد الرئيسة للنظام السوري والقوات اإليرانية والروسية1الشكل 

 

                                                           
رئيس("، مقاربة عميل ) ةسوري زبائن: تأثير الحرب األهلية السورية على عند الضيقصديق ال(، "2012) ،سزكيلي - 19

 .468-450 . ص،، ص12 عدد ،فورين بوليسي
: القوة، االمتياز، واستخراج األرباح. المعهد الهولندي ةإعادة اإلعمار الحضري في سوريدوافع  ،(2018بطراوي، س. ) - 20

النظام السوري في عودة الالجئين، من خاللها (، أربع طرق يتحكم 2018بطراوي، س. ) ،ل"يالدولية، "كلينجينداللعالقات 
 .يل"االمعهد الهولندي للعالقات الدولية "كلينينجد
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أو  تحقيق على قادًرا يكون  أن املرجح منلكن  الكبيرة، الصفقة علىللنظام  محدود تأثير وجود مع حتى

 نتائجه تحقيق ا،جزئيً  األقل وعلى ،منافعه من قدر أقص ىحتى يحقق  تمثيل املصالح الروسية واإليرانية

  ممارسة وهيزبائنية، وال املحسوبية شبكاتتتوقف هذه النتيجة بقوة على إعادة تأسيس س .لةاملفض  
ُ
 ئنبت

 ملزيج نتيجة) في الجيش العربي السوري اآلن الغالب في العلوي  التكوين فإن ذلك، على وعالوة [21]. اعصر بال

 الطبيعة على مؤشر هو( لنظامل االستراتيجية واالعتبارات ينالعلوي غير تجنيد أمام العملية العقبات من

دعومة امل املركزية السلطة هيكل على الحفاظ األسد يحاول  أن املرجح من لذلك،  [22]الحالي.  للوالء الطائفية

 .ثيور تال بشبكات

ضع في  .وتهجينها ةلكل من تدويل الحرب األهلية في سوري ،دالليةأعاله نظرة عامة  1يقدم الشكل 

 ذاتها الحالو ، الجيش العربي السوريأن العديد من امليليشيات املوالية لألسد تتواجد مع  حسبانك

  .بعض القوات الروسيةى لإبالنسبة 

 : نظرة عامة على تفضيالت كل العب لكل سيناريو1الجدول 

 األسد إيران روسيا السيناريو

 الحالة األسوأ وأساأل حالة ال نعم هاناوطأل تها داعإو للميليشيات تفكيك كامل  :1

 نعم ال الحالة األفضل الجيش العربي السوريالكامل في  دمج امليليشيات :2

الحالة  ال ربما دوائر األمن واملخابرات السوريةفي امليليشيات : دمج 3

 األفضل

 ال ال ال عمال املدنيةنزع سالح امليليشيات وتوظيفها في األ : 4

 نعم الحالة األفضل ال كقوات شبه عسكريةللميليشيات الوضع القانوني  :5

 ال نعم الحالة األسوأ أن تبقى امليليشيات على حالها: 6

 

 سيناريوهات ستة
 تصورها يمكنعلى األقل  سيناريوهات ستة هناك السوري، والنظام وروسيا إيران مصالح إلى بالنظر

 إلى األجانب املقاتلين وإعادة للميليشيات الكامل التفكيك( 1: )هيو  ة.لسوري املوالية امليليشيات ملستقبل

                                                           
 .8خضور، مرجع سابق، الهامش رقم  - 21
 (، مرجع سابق.2016خضور، ) - 22
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 دمج موضوع( 3) السوري، العربي الجيش في للنظام املوالية للميليشيات الكامل االندماج( 2) وطنهم،

ا، املنشأة واألمن املخابرات أجهزة في املسلحين
ً
 تليها الدمج وإعادة هاوتسريحامليليشيات  سالح نزع( 4) حديث

مس أال يُ ( 6) عسكرية شبه كقوات قانوني وضع على امليليشياتحصول ( 5) املدنية،تشغيل في الوظائف ال

 .مليليشياتاوضع 

 .سيناريو لكل الفاعلة الجهات تفضيالت على عامة نظرة 1 الجدول  يوفر 

  اندماًج ا روس ي" فوز "أي  ستلزمسي
ً

  أو السوريالعربي  الجيش في كامال
ً
  اتفكيك

ً
 امليليشيات عودةو  ،كامال

 على إليها ُينظرال  ، ألنهالروسية القوات أوتعاقدين امل يشمل ال هذا روسيا،ى لإ بالنسبة .بالدها إلى األجنبية

 أولويةهذا  يحققوس. النظام من دعوةعلى  ة بناءً سوري تساعد كمجموعات بل تدخلية أجنبية قوات أنها

 حل  السوري وفي نفس الوقت  العربي الجيش قيادة تحت للميليشيات قصوى  مركزة   تحقيقفي  روسيا

 .األسد لنظام املركزية القيادة وتعزيز ،ى خر األ امليليشيات 

اإلبقاء  أو ،عسكرية شبه قواتالحصول على وضع قانوني للميليشيات ك إيراني" فوز "أي  وسيستلزم

غير مركزي لألسد في السلطة على نظام حفاظ وستحقق هذه أولوية إيران أو ال .تماًماكما هي  همتحال على

وفي الوقت نفسه تطوير ميليشيات مستقلة خارج البنية األوامرية للجيش العربي السوري طاملا أمكن، 

أيًضا إلى امليليشيات  إيران تنظر أن املحتمل من ذلك، على عالوةكسياسة ضمان في حال سقوط األسد. 

 .املستقبل في األسد نظامعلى ممارسة الضغط ى لإفي حال احتاجت  ،بكونها أداة سياسية مفيدة

 في بالكامل دمجها أو ،السورية واألمن املخابرات أجهزة فيدمج امليليشيات  ألسدل" فوز "أي لزم سيتو 

ن هذه التسوية األسد من مركزة سلطته، وتحافظ في الوقت نفسه على  .السوري العربي الجيش
 
مك

ُ
ت

 نفوذ.وال العاملة القوى من أجل  عليها يعتمد التيشبكاته الوراثية 

 ذلك، ومع ة.سهلتسوية  وجدت ال وبالتالي الفاعلة، األطراف جميع مصالح يرض ي واحد سيناريو يوجد ال

)اندماج كامل في الجيش العربي هي  األسد هاقبلتي يال واإليرانية الروسيةاملفضلة  السيناريوهات فإن

 يسأًيا منهما ل أن من الرغم على ،والحصول على وضع قانوني كقوات شبه عسكرية على التوالي( ،السوري

)الدمج في أجهزة األمن  هو السوري للنظامفضل ملا سيناريوال. للنظام لدى فضلاملالسيناريو  هو

لدى النظام  إيران، على الرغم من أن روسيا قد ال تمانعه.ى لإهو مستحيل بالنسبة و واملخابرات السورية( 

بقاء إالسوري العديد من الخيارات املشتركة مع روسيا )االندماج الكامل في الجيش العربي السوري أو 

أو الحصول على الوضع  ،يك الكامل والعودة إلى الوطنالحال مع إيران )التفك يعلى حاله( كما هالوضع 

فإن نزع السالح والتسريح  الثالثة، الفاعلة الجهات جميعى لإبالنسبة  القانوني كقوات شبه عسكرية(.

 التي القوةمدى  السيناريوهات هذه تحدد لذلك، نتيجةو  .اخيارً  ليس بتوظيف من كان في امليليشيا متبوًعا

 لتفسير إطاًرا توفر أنها كما .السوري والنظام وإيران روسيا بينضمن نطاقها املفاوضات  مارسست



 
 13 

 تعني وماذا دى خدمة تلك التطورات ملصالح من،م منظور  من املوالية بامليليشيات املتعلقة التطورات

 .املستقبل ةسوري في واالستقرار السياس ي لنظامى الإ بالنسبة

 املمثلين ليسا أنهما إال ،ةسوري في املوالية امليليشيات ملستقبل الرئيسان املحركان هما وإيران روسيا

وعلى الرغم  .واضحة بأهداف السوري الصراع في نامنخرط وإسرائيل هللا حزب من كل .املعنيين الوحيدين

 مستقبل في مصالحهما مراعاة ينبغي ،ةسوري في املوالية للميليشيات سيناريوهاتفضالن الي ال من أنهما

 .تحليل أي عند إجراء ة،سوري في املوالية امليليشيات

 

 هللا حزب عامل
 ال يمكن افتراض أن و . إيرانرؤية  معتتوافق  ةلسوري تهرؤيإن ف، إيران بقيادة ليس هللا حزبمع أن 

ً
 تنازال

 كون يس كبيرة، صفقة في إيران دور  عن اافتراضيً 
ً

 تورطه تاريخ يعود بيسر وسهولة لحزب هللا، الذي مقبوال

 [23] .2011 عام إلى ةسوري في السري 

اآلتية  األسلحة إلى وصوله لحماية ،كبير بشكل ةسوري في للنظام املوالية امليليشيات إلى هللا حزب انضم

 على الشيعية األغلبية ذات املناطق حماية ذريعة مستخدًما إسرائيل، ضد املناورة على وقدرته إيران من

 املعارضة فوز  حالة في. ةسوري في الرئيسة الشيعية ملزاراتى الإ ، إضافةاللبنانية السورية الحدود طول 

ب يُ  أن شأنه من يذال) السورية  في الخاسرين أكبر من هللا حزب ن و كسي( سنية أغلبيةعدائية ب حكومةنص 

  هللا حزبدور أصبح  وبالتالي .املنطقة
ً

 الحرب من األولى املراحل في األسد نظام سقوط منع في ونفعًيا فعاال

 املوالية امليليشيات مختلف وقيادة وتدريب العسكرية العمليات في املشاركة خالل من ،السورية األهلية

 خالل من ،العسكرية العمليات في السوري النظامقاربة م هللا حزب رغي   ة.سوري أنحاء جميع في للنظام

  .الجيشضمن و  للنظام املوالية امليليشيات مختلف على العصابات حرب تكتيكات إدخال
 
 بشكل زورك

 وعمليات املشاة توظف التي الحضرية القتال ساحات في الجديدة واالستراتيجيات التكتيكات على خاص

  [24]. العدوحركة  من للحد القناصة ونشر االستطالع

 عالوة ة.وسوري إيران من لكل   ،إسرائيل ضد فعالية األكثر السالح هو هللا حزب العسكرية، الناحية من

ى لإ بالنسبة .اعصر ال طوال املعركة ساحةفي فعالية  السوري النظام قوى  أكثر من اواحًد  كان ذلك، على

 السوري النظام أو إيران تقدم أن جًدا املحتمل منولذلك  .اإلقليمي انفوذه لتعزيز مهم هللا حزب إيران،

على صفقة تقلل من  هللا حزب يوافق أن املرجح غير من جانبه، من .هللا حزب حساب على ،لروسيا تنازالت

                                                           
23 - Levitt, M. & Zelin, A. (2013), ‘Hizb Allah’s Gambit in Syria’, CTC Sentinel, 6, 8, pp. 
14-17. 

 تقنية التمرد: تقييم التدخل الخارجي في الحرب األهلية السورية، جامعة كنت.عريف (، ت2017حواش، ن. ) - 24
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انسحاب على  يوافقالذي التنازل التنازل املحتمل الوحيد هو  ة.سوري في طويلعلى املدى ال نفوذهو  دوره

 .حزب هللاال يتم املساس ببينما  ،ةمثل كتائب فاطميون وزينبيون من سوري ،ميليشيات أخرى تقودها إيران

 

 إسرائيل عامل
 تنظر السورية، األهلية الحرب من األولى املراحل في إسرائيل أبدتها التي" العامة الالمباالة" عكس على

 وحزب إيران من دعوماملنظام ال" فوز " وجود مع [25] .كبير بقلق الحرب من الجديدة املرحلة إلى أبيب تل

 بشكل .املستقبلية السورية الدولة بنية فيالعبين ال كال عليه سيحصل الذي نفوذال من إسرائيل تخش ى هللا،

 إلى" يعرفونه الذي الشيطان" من تتحول  سوف ةسوري أن هو إسرائيلى لإ بالنسبة هذا يعنيه ما ملموس،

 .إيران: إسرائيل تمثله الذي األساس ي اإلقليمي بالتهديد يتأثر فاعل طرف

 قبل األسد حول  افتراضين إلى" يعرفونه الذي الشيطان" إسرائيل حساب استند يانو،شمور  جيلـ ل وفًقا

 التفوق ب تذكيرالو  التاريخية الهزيمة ذكريات خالل من) األسد ردع على قادرة كانت إسرائيل أن: الحرب

 بالسيطرة يتمتع مستقًرا حاكًما كان األسد وأن ،الجوالن في املباشرة العسكرية املواجهة نع( العسكري 

)القوات  األخيرة هذهفككت ت وقد [26] متثل.ت ال عناصر أي احتواء على القادرة املسلحة قواته على الكاملة

 اآلن السوري النظام يعتمد. تهاوأهمياملوالية للنظام للميليشيات  املتزايد لوجودنتيجة ا ،تماًمااملسلحة( 

 يكن لم ما ،ةسوري فيتهم مناور  مساحة من يحد   أن املرجح غير ومن هللا، وحزب إيران على كبيًرا اعتماًدا

 .الدولي املجتمع من محتمل، غير نحو على أو، نفسها وإسرائيل روسيا منمضاد  كبير ضغط هناك

 نفسهاد  تع إسرائيل فإن انتشاًرا، أكثر دولية بمشاركة قوبل الذي داعش، تهديد عكس على الواقع، في

 املشكلة" ة.سوري في اإليرانية القوة انتشار بمواجهة األمر يتعلق عندما ،الخاصة ألجهزتها ةكو ترمو  معزولة

 سيكون  [27]. اإلسرائيلي الوزراء رئيس ،نتنياهو بنيامينل وفًقا ،"إيران تدخل داعش،حيثما توجد  أنه هي

 التهديدإن  .إسرائيل على وضوًحا األكثر اإلقليمي التهديد هو الجوالن في هللا وحزب إليران دائم وجود تأسيس

                                                           
25 - Murciano, G. (2017), Israel vis-a-vis Iran in Syria: The Perils of Active Containment. 
Online:https://www.swp-berlin.org/en/publication/israel-and-irans-growing-influence-in-
syria/ 
(Accessed 15-08-2018). 

26 - Ibid. 
27 - Quoted in Murciano, G. (2017), Israel vis-a-vis Iran in Syria: The Perils of Active 
Containment. Online: 
https://www.swp-berlin.org/en/publication/israel-and-irans-growing-influence-in-syria/  
(Accessed 15-08-2018). 

https://www.swp-berlin.org/en/publication/israel-and-irans-growing-influence-in-syria/
https://www.swp-berlin.org/en/publication/israel-and-irans-growing-influence-in-syria/
https://www.swp-berlin.org/en/publication/israel-and-irans-growing-influence-in-syria/
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 السيئ" البري  الجسر" ة،وسوري العراق عبر مستدام إيراني وصول  طريق سيكون  إلسرائيل املدى الطويل

 .هللا لحزب السمعة

 هي إسرائيل لدى مقبولة ستكون  التي الوحيدة السيناريوهات فإن أعاله، املذكورة األولويات إلى بالنظر

 يعني هذا ملموس، بشكل [28]ة. سوري من هللا وحزب إليران املستقل العسكري  الوجود تتخلص من التي تلك

 في الكامل دمجهم ،في األفضلية ثانًيا أو ديارهم، إلى األجانب املجندين وعودة بالكامل امليليشيات تفكيك

 .األسد لسيطرة يخضع مركزي  جيش عربي سوري

 عام املتحدة الواليات على االعتماد عن توقفت .محدودة سياسية خيارات إسرائيل لدى ذلك، لتحقيق

 في هلسنكي قمة بعد ة.سوري في اإليراني الوجود مواجهة في أوباما إدارة إلشراك عقيمة جهود بعد ،2016

 ترامب تصريح مع الجوالن، تأمين أهمية على اتفقتا وروسيا املتحدة الواليات أن بدا ،2018 يونيوحزيران/ 

مع صلحة املرك إسرائيل اشتت [29] ."أناو  بوتين الرئيس نا:كال  فيه يرغب أمر هو إلسرائيل األمان خلق" أنب

 لقد الواقع، في. من أجل تركيز السلطة السياسية والعسكرية لألسد ،ستقلةروسيا في تفكيك امليليشيات امل

 انعتمدي البلدان أصبح حيث ،الصراع في لروسيا األول  االنخراط منذ ،وروسيا إسرائيل عالقة تحسنت

 ألن ،إسرائيل عزل  عدم هواألمر األكثر أهمية  فإن روسيا،ى لإ بالنسبة .البعض امبعضه على متزايد بشكل

 إسرائيل،ى لإ بالنسبةو  .للخطر ،األوسط الشرق  في نفوذها مجال زيادة في رغبتها ضيعر   أن شأنه من هذا

 نظرة 2 الجدول وضح ي [30] ة.سوري في املتزايد إيران نفوذ تخفيف على القادر الوحيدالعب ال هي روسيا فإن

 .سيناريو لكل وإسرائيل هللا حزب تفضيالت على عامة

                                                           
28 -Murciano, G. (2018), Preventing a Spillover of the Iran-Israel Conflict in Syria. Online: 
https://www.swp-berlin.org/en/publication/preventing-a-spillover-of-the-iran-israel-
conflictin- 
syria/ (Accessed 15-08-2018). 

 على الموقع: (، يقول بوتين أن اتفق مع ترامب على ضمان حدود سورية مع إسرائيل.2018ماير، ) -   - 29
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-16/putin-says-agreed-with-trump-to-
securesyria-border-with-israel  (Accessed 15-08-2018). 

معرض  ةالروسي اإلسرائيلي للمصالح في سوري االستقرارتجعل متانة  ةومع ذلك، فإن الطبيعة المعقدة للصراع في سوري - 30
من قبل الدفاعات الجوية السورية خالل غارة جوية  2018سبتمبر أيلول/ للخطر، كما يدل إسقاط طائرة نقل روسية في 

 .إسرائيلية

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-16/putin-says-agreed-with-trump-to-securesyria-border-with-israel
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-16/putin-says-agreed-with-trump-to-securesyria-border-with-israel
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 شاركةامل طريق امليليشيات وخياراتاحتمال التراجع عن 
 سارقينوك ،ةنفعي /انتهازية أنها على الحكومية غير امليليشيات إلى عموًما األكاديمي البحث ينظر

 امليليشيات أن الدراسات إحدى توقعت [ 31] .السالم واتفاقات النار إطالق لوقف محتملين )سبويلر(

 [32] .املئة في 20 بنسبة أو عودته الصراع انتكاس خطر من تزيد الخصوص وجه على للنظام املوالية

إن تأثير العنف منخفض املستوى والفوض ى الناجمة عن تورط امليليشيات في تجارة األسلحة واملخدرات 

 من 
ً

وأشكال أخرى من اإلجرام في سياقات ما بعد الصراع )األنشطة غير القانونية التي جلبت لها كال

  الحرب( يمكن أن يجلب املزيد من الدمار للسكان املدنيينالسلطة واملال خالل 

افقون  السيناريو افقين املو احتمال لصد  االحتمال غير املو

 امليليشيات

التفكيك الكامل والعودة  :1

 للوطن

روسيا وإسرائيل )السيناريو 

 األفضل إلسرائيل(

إيران وحزب هللا واألسد 

 )السيناريو األسوأ للثالثة(

نفور ل امحتمل )نظرً غير 

 (نييالرئيسين الفاعل

 عال

: االندماج الكامل في الجيش 2

 العربي السوري

روسيا واألسد وإسرائيل 

)السيناريو املفضل لروسيا، 

 تليها إسرائيل(

ا على ا ما )اعتمادً محتمل نوعً  إيران وحزب هللا

قدرة إيران وحزب هللا في 

 التأثير(

 عال

األجهزة : االندماج ضمن 3

 األمنية واملخابراتية السورية

روسيا وإيران وحزب هللا  األسد )السيناريو املفضل(

 وإسرائيل

ا لتنافر غير محتمل )نظرً 

 (الرئيسين الفاغلين

 معتدل

: نزع السالح والتسريح 4

 والتشغيل كموظفين مدنيين

روسيا وإيران واألسد وحزب  ال يوجد 

 هللا وإسرائيل

)نظرا لتنافر كل  اغير وارد أبًد 

 الالعبين(

 معتدل

: الوضع القانوني كقوات شبه 5

 عسكرية

إيران، األسد وحزب هللا 

إليران )السيناريو املفضل 

 وحزب هللا(

روسيا وإسرائيل )السيناريو 

 األسوأ إلسرائيل(

ا لتوازن القوى محتمل )نظرً 

 بين روسيا وإيران(

 منخفض

روسيا واألسد وإسرائيل  وحزب هللاإيران  : أن تبقى على حالها6

 )السيناريو األسوأ لروسيا(

ا لتنافر غير محتمل )نظرً 

 روسيا واألسد(

 منخفض

                                                           
 .113، ص ماكميالنال سالم: تجديد عمليات السالم المتوقفة واتفاقات السالم، و (، ال حرب، 2008، )ماك جينتي - 31
 على الموقع: مدونة جامعة أكسفورد للسياسة. :لماذا تفسد الميليشيات الموالية للحكومة اتفاقات السالم، أوكسبول -  32

https://blog.politics.ox.ac.uk/why-pro-governmentmilitias-spoil-peace-agreements/ 
 

https://blog.politics.ox.ac.uk/why-pro-governmentmilitias-spoil-peace-agreements/
https://blog.politics.ox.ac.uk/why-pro-governmentmilitias-spoil-peace-agreements/
https://blog.politics.ox.ac.uk/why-pro-governmentmilitias-spoil-peace-agreements/
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 بسبب ،متقلًبا الطويل املدى على ةسوري استقرار يزال ام [33]. سنوات من الحرب مدمرتهذين بالفعل ال

  ،]*[ الكردية ةوسوري فرينعو  إدلب في بعد تحل لم التي األعمال
ً

 التي لالستقرار املزعزعة اآلثار عن فضال

 أي في اآلثار هذه تزداد أن املرجح من .املوالية امليليشيات تشنها التي البنيوية العنف أعمال ستحدثها

  سيناريو
ُ
 نوقشت التي الفاعلة الجهات جميع الهتمامات نظًرا .نسبًيا مساس دون من  امليليشيات فيه كتر  ت

 ذلك، إلى باإلضافة فيه. الفاعلة الجهاتكل سيناريو ومدى رض ى  على عامة نظرة 3 الجدول  يوفر أعاله،

م  
 دحرها. أو صدها مكانيةإو  املوالية املحلية امليليشيات احتمالية)الجدول(  الصندوق  ُيقي 

ا رتبطت ،سيناريو كل على للنظام املوالية امليليشيات فعل ةرد   كيفية إن
ً
 كيف بمسألة جوهرًيا ارتباط

 القوة من اكبيرً  اقدرً  السورية األهلية الحرب أعطت ة.سوري مستقبل للنظام املوالية امليليشيات تتصور 

 واحد، سيناريو من أكثر في واملواردالشرعي  الوضع من املستوى  هذا على الحفاظ يمكن .للميليشيات واملال

 تهأجهز  خالل مننافع امل بتوجيه له يسمح ،يةثاالور  شبكاتال خالل من ،للحكم السوري النظام تفضيل ألن

 وميليشيات وحدات األجهزة هذه تشمل أن يمكن السيناريوهات، بعض بموجب ية.واملخابرات يةاألمن

 .سابقة

امليليشيات  .ما بعد الصراع ةفي سوري مكانتهاد امليليشيات ضد أي سيناريو يقلل من ستر  بشكل منطقي، 

  -على عكس امليليشيات املدعومة من الخارج-املحلية 
ُ
 .علًنا عن طريق خلق حوادث أمنية صد  من املرجح أن ت

من خالل الروابط الشخصية أو الوالء الطويل  ،ن لألسدو نظًرا ألن معظم قادة امليليشيات املحليين موال

. إضافة إلى ذلك، من غير املرجح ةيمنهج غيرو األمد، فمن املحتمل أن تكون مثل هذه الحوادث متقطعة 

امليليشيات املوالية ذات املظالم الجوهرية حول أي شخصية معارضة أو غيرها من املنافسين كتل أن تت

إن احتمال قيام  :وباختصار [34] .في الوقت الحاضر ينغير موجودم بالنظر إلى أنه ،الداخليين لنظام األسد

هو  ،في املدى القريب إلى املتوسط ،الجديدالسياس ي  ةسوري ضد نظامامليليشيات املوالية بدعم انقالب 

شبكات الوراثية الجديدة التي زادت دعمها للجيش العربي البعد كل ش يء، توسعت  .منخفضاحتمال 

يجعل من املحتمل أن تحصل  وهذا .وتحولت لتشمل امليليشيات املوالية 2011السوري قبل عام 

األخرى من خالل هذه الشبكات، مما يقلل من احتمال ريوع امليليشيات )السابقة( على القوة واملال وال

 دحرها.أو صدها 

                                                           
33 - Alden, C. et al. (2012), Militias and the Challenges of Post-conflict Peace. (London: 
Zed Books), p. 2. 

يتعامل الكاتب مثل الكثيرين من الكتاب الغربيين مع سورية كدويالت مقسمة بحكم األمر الواقع، ويقصد هنا المنطقة  -*
 الشمالية الشرقية من سورية الواقعة تحت سيطرة حزب االتحاد الديمقراطي الكردي كسلطة قهرية قائمة. )م.( 

المناورة، على الرغم من موقفه المؤيد بقوة با في حريته السياسية الحزب السوري القومي االجتماعي يظل محدود  حتى  - 34
ماكدونالد، وغرينستيد، النسور الذين يركبون عاصفة الحرب: دور الحزب ولومون و لألسد خالل الحرب األهلية. انظر: س

 .2019يل، االقومي السوري االجتماعي، الهاي: كلينجيند
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 استنتاج
 ستحصل للنظام املوالية امليليشيات إما أن ماه ترجيًحا األكثر ينالسيناريوه فإن املستقبل، إلى بالتطلع

 املتوسط، املدى في .السوري العربي الجيش في دمجها سيتم أو ،عسكرية شبه كقوات القانوني الوضع على

 مسائل ينالسيناريوه من أي يتناول  ال .املدى بعيدة وإقليمية محلية آثارالسيناريوهين  من لكل سيكون 

  ،دائم سالم إلقامة ضرورية إنها القول  يمكن والتي االضطهاد، من والحماية والعدالة املساءلة
ً

 من بدال

 النظام في راسخة تكون  قد املستقبل في الصراع بذور  أن عليه يترتب مما عسكري، نصر تحقيق مجرد

 ة.سوري في الصراع بعد ملا السياس ي

 .السوريين لالجئين ةسوري إلى والطوعية اآلمنة العودة خيار توفير صميم في اأيضً  امه والحماية العدالة

 السياسية الحرية حول  الحادة املشاكل تفاقم إلىسيؤدي  مليليشياتالضحايا  والعدالة املساءلة انعدام إن

  حيث ،ةسوري في
ُ
. األحوال أسوأ في يةوإرهاب األحوال، أحسن في ائنةخ أنها على للنظام املعارضة وصفت

 تغييرات السوري النظام يطبق لم ما لذلك، .للجيش املتزايدة الطائفية الطبيعة بسبب هذا يتفاقم

 خيار لالجئين يتوفر أن املرجح غير فمن ،(عليها حقيقي حافز يوجد الو ) وسياسية وقانونية بيروقراطية

 .السيناريوهات من أي في والطوعية اآلمنة العودة

  األكثر السيناريوهين فإن اإلقليمي، الصعيد على
ً

 وحزب إليران العسكري  النفوذمن  سيزيدان احتماال

 املحتمل وتصعيدها إسرائيل على الحفاظ إلى ذلك سيؤديو . الهجومية قدراتهما ذلك في بما ،ةسوري في هللا

 منشآت على متجددة إسرائيلية جوية غارات تشمل أن املحتمل من التي بها، الخاصة الردع الستراتيجية

 الجيش العربي السوري.

 ليس األوروبيين السياسة صانعي فإن ،2011 عام منذ السوري الصراع على املحدود ملتأثيره نتيجة

 يجب دروس توجد ال أنه يعني ال هذا لكن .للنظام املوالية السورية للميليشيات يحدث ما في ذكريُ  رأي لهم

 مساعدات بعض تبدأ وقد ستستمر اإلنسانية املساعدات أن خاصةو  ،هاتعديلسياسات ال بد من  أو تعلمها

 يواجه بينما ،الدولية وشرعيته موارده السوري النظام استنفد لقد .القريب املستقبل في اإلعمار إعادة

 بعض تغطية من الدوليون  ةسوري حلفاء يتمكن قد .يورو مليار 250 عن تقل الالتي  عماراإل  إعادة فاتورة

 هذه ستتوقع .الفاتورة من اجزءً  لتغطي املحلية النخب إلى النظام يتطلع أن املحتمل من لكن التكاليف،

 للميليشيات رعاة مه النخب هذه من العديد .استثماراتها من وسياسية مالية عائدات بدورها النخب

  أن املرجح ومن ،املحلية املوالية
ُ
  أو هوج  ت

 
 لذلك، .امليليشيات هذه إلى أرباحها من جزء توجيه منها بُيطل

ا للنظام املوالية السورية امليليشيات مستقبل يرتبط
ً
ا األوسع اإلعمار إعادة بمسائل وثيًقا ارتباط

ً
 بناءً  .نطاق

 .الغربية أوروبا في السياسة لصانعي استخالصها يمكن التي الدروس من عدد هناك سبق، ما على
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 السيناريوهات في ة.سوري في املوالية امليليشيات تطوير مساراقبة ر مل املوارد تخصيص في االستمرار •

  األكثر
ً

 نفهم أن يجب وبالتالي بآخر، أو بشكل ،واليةامل يليشياتامل اإلعمار إعادة ممثلو سيواجه ،احتماال

 ة.سوري في الحكومية العالقات توتر من ستقلل التي املشاركة نوعفحص و  ،األسد بنظام عالقتهم

 امليليشيات جانب من محاولة أي تقاوم تمولها التي واملشاريع اإلنسانية الوكاالت أن على اإلصرار •

 مزيًدا ستوفر امليليشيات هذه أيدي في تقعس التي املالية املساعدة إن .اإلعمار إعادة من لالستفادة املوالية

 مشددة، محلية رقابة يتطلب وهذا .واملتعثر الفاسد السياس ي االقتصاد عجالت تالتي ستزي   الشحوم من

 ما وفهم ،السورية الدولة قبل من الدولي للتعاون  املعتمدة الحكومية غير املنظماتعن  االبتعاد في ورغبة

 .للنظام املوالية امليليشيات مع عالقاتتلك املنظمات ل كان إذا

 األخذ مع ذلك يتم أن يجبو ". وطوعية آمنة عودة" د  يع ملا اأخالقيً نزيهة و  واضحة بمعايير التمسك •

  األكثر السيناريوهين بموجب أنه االعتبار في
ً

 فتح يتم لم ما بنيوًيا العودة هذه شروط انتهاك سيتم ،احتماال

 .مرجح غير أمر هوالذي و  واملساءلة، االنتقالية للعدالة جديدة طرق 

ليس  الصراع بعد ما ةسوري في اإلدماج وإعادة والتسريح السالح لنزع التقليدي البرنامج فكرة اعتبار •

 من سيكون  أنه إال واسع، نطاق على السالم لبناء معروفة ممارسة أنها من الرغم على. لها حظ من النجاح

 في املعنية األطراف قبل من املوالية للميليشيات املختلفة الرؤى إلى بالنظر ةسوري في تنفيذها املستحيل

 حفظ بعثة إشراف تحت اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع برامج تكون  ما غالًبا ذلك، على عالوة ة.سوري

 ة.سوري في النور  ترى  أن املرجح غير من والتي املتحدة، األمم أو دولية سالم

 أن األوروبيين السياسة صانعي على يجب ة.سوري في واإليراني الروس ي لنفوذل التقبل التدريجي •

 ميليشياتها، حجم ذلك في بما ،ةسوري في واإليراني الروس ي نفوذبال والخاص، العام الصعيدين على يعترفوا،

 الدخول  عد  يُ  .البلدين من أي مع الدبلوماسية العالقات إدارة في أفضل بشكل ذلكأن ينعكس  يمكن بحيث

 مثل ،ةسوري في الناش ئ السياس ي للنظام سلبية آثار أي من للحد ،ضرورًيا أمًرا البلدين كال مع اتمحادث في

 بقيت إذا سيما ال املجزأة، السورية ليشياتيامل مشهد يخلقهما قد اللذين األمن وانعدام االستقرار عدم

 ناجحة. غير ةسوري إعمار إعادة في املساهمة

 

 يلاكلينجيند معهد عن

 الشؤون في رائدة وأكاديمية فكرية مؤسسة هو -الدولية للعالقات الهولندي املعهد-كلينجيندايل 

 والشركات الحكوماتزويد وت إلهام إلى نهدف العام، والنقاش والتدريب تحليالتنا خالل من. الدولية

 .وعادل ومستدام آمن عالم في املساهمة أجل من املدني واملجتمع
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