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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، ال  هــو مؤّسسة 

والفكر�ة املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع املد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيًضا بالقضايا العر�ية، والصراعات املتعلقة ��ا، 

. و�العالقات العر�ية اإلقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ ُيـــنـــفـــذ املــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة واملـــســـاواة وحــقــوق اإل�ـــســـان وقــيــم املــواطــنــة املــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� ألن يــ�ــون مــيــداًنــا 

ر ل��وار البّناء، وساحة لتال�� األف�ا

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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اللواء الركن محمد الحاج علي

التأهيل العلمي:

تخّرج في الكلية الحربية عام 1977 برتبة مالزم باختصاص مشاة	 
دبلوم في اإلدارة العامة من جامعة دمشق عام 1998	 
دكتوراه في فلسفة اإلستراتيجية القومية واألمن القومي من أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر، 	 

بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف األولى
دورة قائد سرية مشاة، عام 1974 - 1977	 
دورة قائد كتيبة مشاة، عام 1984	 
دورة إرشاد نف�سي وسيا�سي في االتحاد السوفيتي، -1984 1985	 
دورة القيادة واألركان في األكاديمية العسكرية العليا بدمشق ما بين 1989 و1991	 
دورة الدفاع الوطني في أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر 1994-1993	 

العمل في الجيش السوري:

قائد سرّية وقائد كتيبة مشاة ميكانيكية وقائد لواء ميكانيكي في الجيش السوري	 
مدرب في الكلية الحربية ومدرب في األكاديمية العسكرية العليا	 
باحث في فرع البحوث العلمية العسكرية ومدّرس لطرائق البحث العلمي وأساليبه وملادة اإلستراتيجية 	 

القومية واألمن القومي في كلية الدفاع الوطني واألكاديمية العسكرية العليا
مدير لكلية الدفاع الوطني السورية من 2008 حتى تاريخ انشقاقه عن الجيش السوري في 2 آب/ 	 

أغسطس 2012
القومي 	  واألمن  والقومية  العسكرية  اإلستراتيجية  مجاالت  في  العلمية  املؤلفات  من  عدد  له 

والجيوبوليتيك

العميد الركن خالد إبراهيم

التأهيل العلمي:

تخرج في الكلية الحربية 1982 برتبة مالزم اختصاص مدرعات	 
بكالوريوس توجيه سيا�سي ومعنوي 1992	 
بكالوريوس قيادة وأركان في األكاديمية العسكرية العليا 2000 	 
دبلوم أركان حرب عليا في أكاديمية األركان العامة الروسية - موسكو 2009-2007 	 
دورة دكتوراه )التمويه اإلستراتيجي للدولة والجيش( 2012-2010	 

العمل في الجيش السوري:

رئيس أركان كتيبة دبابات 	 
معاون رئيس قسم توجيه سيا�سي	 
معاون رئيس قسم عمليات لواء 	 
محاضر في األكاديمية العسكرية العليا	 
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مقدمة

تكمن مشكلة سورية الكبرى في أن الجيش استولى على السياسة ُبعيد االستقالل بقليل، حيث شهدت 
سورية سلسلة من االنقالبات العسكرية ابتدأت في 1949، وكان آخرها انقالب حافظ األسد في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1970 الذي رّسخ دكتاتورية عسكرية تعتمد الصيغة السوفيتية، من حيث إنشاء ما يسّمى 
الجيش العقائدي والجهاز األمني، وعسكرة املجتمع وتأميم السياسية وقمع الحريات العامة، فألحق ذلك 
أكبر األذى بنمو سورية ومجتمعها ومواطنها، على مدى خمسة عقود. ومنذ 2011، كان ذاك الجيش العقائدي 
وأجهزة األمن أداة النخبة الحاكمة التي يقف على رأسها بشار األسد في مواجهة انتفاضة الشعب السوري 
ا واحدة من أكبر كوارث القرن العشرين ما بعد الحرب العاملية 

ً
الذي نهض مطالًبا بالحرية والكرامة، محدث

الثانية.

جيش كبير غايته حماية النظام ال الدفاع عن البالد، وقف عاجًزا عن مواجهة اعتداءات إسرائيل 
املستمرة، فُهزم أمام إسرائيل في كل املواجهات، في 1967، وفي 1973، وفي لبنان 1982، وحين هجوم إسرائيل 
على حزب هللا 2006 وقف متفرًجا عاجًزا، وما زال يحتفظ بحق الرّد على اعتداءات إسرائيل املستمرة التي 
استباحت وتستبيح سماء سورية، وبخاصة منذ 2011، في موقف عاجز، ولم يمتلك ذاك الجيش الجرأة إال 

ا أوامر قياداته.
ً
على مواجهة متظاهرين سلميين يطالبون بحقوقهم، حيث واجههم بالرصاص منفذ

خالل سنوات الصراع في سورية وعليها، منذ 2011، تدهورت أوضاع الجيش أكثر نحو األسوأ، فإضافة 
تل كثير من أفراده وقياداته، وازداد الطابع 

ُ
إلى مهمة القمع التي أوكلتها النخبة الحاكمة للجيش واألمن، ق

كلت ميليشيات عسكرية شبه نظامية ساندت 
ُ

املذهبي للصراع ولتركيبة الجيش واألمن، ومن جهة أخرى، ش
الجيش، واستقدم النظام وحلفاؤه ميليشيات لبنانية وعراقية وأفغانية وإيرانية وغيرها، إضافة إلى القوات 
النظامية املوجودة على األرض السورية، من قوات إيرانية وروسية وأميركية وتركية وغيرها، ما عّقد املشهد 

السوري كثيًرا.

ال يمكن لسورية الجديدة أن تنهض مع استمرار هذا الوضع، وال مع استمرار األدوار السابقة للجيش، وال 
بد من إعادة هيكلة أدواره، وستكون إعادة هيكلة الجيش موضوع هذه الدراسة.
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: التشوهات التي أصابت الجيش السوري
ً

أول

التشوهات التي أصابت دور الجيش السوري ما قبل سيطرة البعث على السلطة:

ساهم عدد من العوامل السياسية والتاريخية واالجتماعية واالقتصادية في وجود تمثيل قوّي لألقليات، 
في القوات املسلحة السورية، قبل استيالء الضباط البعثيين على السلطة 1963، ويرجع ذلك إلى مرحلة 
االنتداب الفرن�سي، إذ إنهم فّضلوا تجنيد األقلّيات الدينية والعرقية، في ما كان ُيسّمى بالقوات الخاصة 
للشرق األدنى، التي اسُتخدمت لحفظ النظام وقمع الفتن الداخلية، ثم تطورت الحًقا لتصبح القوات 
املسلحة السورية واللبنانية، وكان الهدف من ذلك منع أي طائفة من الوصول إلى منزلة قوية، يمكن أن 
بعت تقليًدا رسمته 

ّ
ل خطًرا على اإلدارة املركزية الفرنسية، حيث إن سياسة التجنيد الفرنسية ات

ّ
تشك

السياسة االستعمارية في عدد من الدول التابعة لها، باالعتماد على املجموعات ذات التطلعات املحدودة 
نحو االستقالل، لذلك جذبتهم الفرص املتاحة لهم داخل الجيش، وثّمة عوامل أخرى ساعدت في تمثيل أهل 

املناطق الريفية الفقيرة، حيث كان يعيش معظم األقلّيات)1(.

األفواج  بناء  في  زت، 
ّ
الجيش، ورك في داخل  والطائفية  اإلثنية  الوحدات  ببروز  املرحلة  سمت هذه 

ّ
ات

والوحدات واملفارز، على التكوين الطائفي والقومي لهذه التشكيالت. وعلى سبيل املثال، في الجزيرة السورية، 
هناك الفوجان الكلدو – آشور، وكذلك ما ُدعي بـ)املجتمع الدرزي( بالنسبة إلى الدروز، ومفارز ووحدات 

الخّيالة من الشركس والعلويين)2(.

 في كثير من النواحي من دون أن تكون أّمة، وكانت 
ً
عندما نالت سورية استقاللها في 1946، كانت دولة

كياًنا سياسًيا من دون أن تكون مجتمًعا سياسًيا، لذلك كان الوالء للطوائف والعشائر أكثر من الوالء 
للدولة، وعلى الرغم من ظهور الفكرة القومية والتغيير االجتماعي املستمر الذي ساعد في إضعاف الروابط 
ستغّل ألغراض سياسية 

ُ
الطائفية واإلقليمية والعشائرية إلى حد ما، فإن جذورها كانت أقوى، حيث كانت ت

أو مصلحية أو انتهازية، أو قد توجد ظروف تساعد في نموها، وبخاصة بعد السبعينيات من القرن املا�سي.

بعد االستقالل، تزايد عدد امللتحقين بالكلية الحربية، بسبب تزايد توسع املدارس التي أتاحت الفرصة 
للتعليم في األرياف، وفي الخمسينيات والستينيات من القرن املا�سي، بلغت أعداد امللتحقين بالكلية العسكرية 
مئات، وكان معظمهم من الطبقات الفقيرة واملتوسطة واملناطق الريفية، وهذا ساعد أيًضا على زيادة عدد 
ضباط األقليات، ومع وصول هؤالء إلى املراكز القيادية، كانوا يدعمون أقاربهم وأبناء طائفتهم، لكي ُيقبلوا 
في الكليات الحربية، لذلك يمكن تفّهم وجود أعداد كبيرة من طوائف األقليات، ضمن العسكريين الذين 

)1(  نيقوالس فان دام، الصراع على السلطة في سورية، السياسة واملجتمع، ص51 – 52 

)2( عزمي بشــارة، الجيش والسياســة إشــكاليات نظرية ونماذج عربية، املركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات، بيروت، نيســان/ أبريل 2017، 
ص 111
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سيطروا على الحياة السياسية السورية بعد 1949، عندما بدأت سلسلة االنقالبات)3(.

وعلى الرغم من وجود تمثيل قوي ألبناء األقليات في الجيش، يفوق كثيًرا نسبتهم السكانية، فإن أبرز 
القيادات التي ملكت زمام السلطة وشغلت مناصب عسكرية مهّمة، سياسًيا وإستراتيجًيا، كانت تحت 
سيطرة قيادة الضباط السّنة، مع وجود مرجعية كردية لحسني الزعيم وسامي الحناوي، إذ أدى األكراد 
ق 

ّ
والشركس دوًرا مهًما بقيادة حسني الزعيم، بينما استطاع عدد من الضباط القادمين من حماة تسل

الوظائف العسكرية بسرعة، بقيادة أديب الشيشكلي)4(.

في خالل دراسة تاريخ الجيش السوري، تبّين أن الضباط السّنة دخلوا، منذ 1957، في طور غير متناٍه 
من التأكل واالنكماش العددي، بفعل انقساماتهم وصراعاتهم املستمرة )قومي مقابل يميني، قومي مقابل 
شيوعي، قومي مقابل انفصالي، ناصري مقابل بعثي، اشتراكي مقابل رأسمالي، بعثي يميني مقابل بعثي يساري(، 

 مضعًفا لكفاءة الجيش السوري. 
ً

لت التصفيات املتالحقة داخل جسم السلك العسكري عامال
ّ
وقد شك

علنت الوحدة بين سورية ومصر، وُوّحد الجيشان، وكان تعداد الجيش 
ُ
في 22 شباط/ فبراير 1958، أ

ا يهتّم باألمور العسكرية فقط، وبدأ االنتقال 
ً
ا محترف

ً
السوري آنذاك نحو 30 ألًفا، واسُتخدم بوصفه جيش

ت 
َ
ث إلى العقيدة العسكرية الشرقية، وساهم الخبراء الروس واملصريون في تطويره، تدريًبا وتنظيًما، وُحّدِ

حدثت تشكيالت وقطعات عسكرية جديدة، وأعيد تنظيم القوى 
ُ
األنظمة العسكرية القتالية واإلدارية، وأ

نشئت الهيئات واإلدارات التي ما 
ُ
مت قيادة الجيش، وأ

ّ
ظ

ُ
الجوية والبحرية، وزيدت قوة الجيش النارية، ون

زالت قائمة حتى اآلن، وكان لتلك السنوات الثالث األثر الكبير في عملية تطوير الجيش من كل النواحي، فقد 
 مهًما للوحدة وصانًعا لها، لكنه أصبح في 1961 مسبب االنفصال، بسبب املمارسات 

ً
كان الجيش عامال

م فيها املشير عبدالحكيم عامر، حيث إن عدد الضباط 
ّ
الخاطئة التي مارستها القيادة العسكرية التي تحك

ِقل 500 
ُ
السوريين الذين ُسّرِحوا في زمن الوحدة بلغ 1100 ضابط عامل، و3000 ضابط احتياط، ون

ضابط إلى اإلقليم الجنوبي، وُجلب 2300 ضابط مصري الستالم مناصب في قيادة الجيش األول )الجيش 
السوري()5(. 

ولإلنصاف، وصلت عملية تطوير الجيش السوري، في سنين الوحدة مع مصر، على الرغم من مثالبها 
الكثيرة، إلى درجة مطمئنة بعد عقد من الضعف البنيوي الشديد الذي تال حرب فلسطين. 

في مرحلة الوحدة مع مصر 1958 -1961، ترافق نقُل عدد من الضباط السوريين إلى مصر وُسّرِحوا 
واستبدل مصريون بهم، مع وصول الضباط الدمشقيين إلى أوج قوتهم، سواء كان ذلك بقصد أم من دون 
سندت إليهم قيادة املناطق العسكرية السورية، وقد احتلوا أماكن قوية بصورة استثنائية، وهذا 

ُ
قصد، وأ

ن املقدم عبد الكريم النحالوي من القيام بانقالب ناجح، في 28 أيلول/ سبتمبر 1961، تسبب في 
ّ
األمر مك

)3( فان دام، املرجع السابق، ص 54

)4(  - فان دام، املرجع السابق، ص 54

)5(  - مركــز عمــران للدراســات االســتراتيجية، تحــوالت املؤسســة العســكرية الســورية )تحــدي التغييــر وإعــادة التشــكيل( دراســة منشــورة فــي موقــع 
املركــز ص 133-132،

https://cutt.us/XyQaE 

https://cutt.us/XyQaE
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انفصال سورية عن مصر، لكن كتلة النحالوي انهارت سريًعا خالل االنفصال، بسبب عدم دعم الضباط 
غير الدمشقيين له.)6( 

التشوهات التي أصابت الجيش في مرحلة حكم البعث األولى 1963 - 1970:

البعثيين والناصريين  ائتالف من الضباط  -بقيادة  انقالٌب  1963، أطاح  آذار/ مارس  الثامن من  في 
املوالين  غير  الضباط   

ّ
وصف الضباط  من  عدد  تسريح  إلى  ذلك  وأدى  االنفصال،  نظام  والوحدويين- 

 الضباط الذين تربطهم أواصر 
ّ

لالنقالبيين وإبعادهم، وفي الوقت نفسه اسُتدعي عدد من الضباط وصف
القربى والعشائرية واملناطقية، لتعويض النقص الحاصل من جراء تسريح كثيرين من الضباط وضباط 
الصف، وقد عّزز هذا األمر مراكز قيادة االنقالبيين الجديدة على وجه السرعة، وكانوا يتحكمون في القيادة 
السياسية إضافة إلى العسكرية، وكان معظم املستدعيين بهذه الطريقة ينتمون إلى أبناء األقليات، إذ كان 
أغلب أعضاء اللجنة العسكرية البعثية املشرفة على التنظيم العسكري من األقليات )تسعة أعضاء من 
أصل 15 عضًوا(، لذلك اّتهموا بتعزيز الجيش بأفراد جالياتهم بناء على أسس طائفية، ومن هنا بدأت مشكلة 
تطييف الجيش السوري، حيث إن القيادة العليا للجنة الحزبية كانت في قبضة ثالثة من أبناء الطائفة 
العلوية، وهم محمد عمران وصالح جديد وحافظ أسد، وقد أّدوا دوًرا محورًيا في تحويل الجيش السوري 
إلى جيش البعث، من خالل هذه املراكز، ونجحوا خالل مدة قصيرة في إزاحة أهّم معارضيهم من الناصريين 

والوحدويين، بعد محاولة االنقالب الفاشلة في 18 تموز/ يوليو 1963 )7(.

ا، وهدفت إلى إعادة تنظيم الحزب ضمن الضباط في مرحلتها  لت اللجنة العسكرية سرًّ
ّ
ك

ُ
في 1959، ش

األولى على أسس جديدة، وبما أن املسار كان ممتلًئا باألخطار، فقد تصرفت بحذر شديد، حتى إن قادة 
حزب البعث القدامى ظلوا حتى 1964 على جهل تام بوجودها وغايتها الحقيقية، وتغيرت تركيبة اللجنة 
العسكرية مع الوقت، بمجموعة من أربعة أعضاء، في 1959، وصل أعضاؤها إلى سبعة قبل انقالب أيلول/ 
سبتمبر 1961، وخمسة عشر عضًوا عشية انقالب آذار/ مارس 1963، وأربعة عشر عضًوا في تموز/ يوليو 
1963، وفي آب/ أغسطس 1965 استولى املكتب العسكري لحزب البعث على دورها، وفيما عدا تراجع نفوذ 
لت العمود الفقري النقالب 

ّ
محمد عمران في اللجنة، بقيت املجموعة الداخلية النواة القائدة للمكتب، وشك

23 شباط/ فبراير 1966، وظلت لها اليد الطولى حتى نكسة حزيران/ يونيو 1967، ثم حدثت ازدواجية 
في السلطة، قاد فيها حافظ األسد التنظيم العسكري البراغماتي، في حين قاد صالح جديد الجناح املدني 

الراديكالي )8(.

صوا من شركائهم الناصريين والوحدويين، بدأ الصراع على السلطة يظهر بين قادة اللجنة 
ّ
بعد أن تخل

)6(  - فان دام، مرجع سابق، ص 55

)7(  - أعضــاء اللجنــة العســكرية الحزبيــة فــي الجيــش بعــد توســيعها: )محمــد عمــران، صــالح جديــد، حافــظ األســد، ســليمان حــداد، عثمــان كنعــان، 
عبــد الكريــم الجنــدي، أحمــد امليــر، ســليم حاطــوم، حمــد عبيــد، حســين ملحــم، أميــن الحافــظ، محمــد ربــاح الطويــل، مصطفــى الحــاج علــي، أحمــد 

ســويداني، مو�ســى الزعبــي(.

)8(  - حنا بطاطو، فالحو سورية، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ص 281 - 282
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الحزبية ذاتها، هنا بدأت تتبلور )الشللية( في الجيش، من خالل جمع العسكريين حول كل فريق من اللجنة 
الحزبية، ممن تربطهم روابط طائفية أو عشائرية أو حتى مناطقية، حيث دّبت الخالفات على السلطة 
وتقاسم النفوذ بينهم، وكان ذلك بداية تقويض بنية القيادة واالنضباط داخل الجيش، إضافة إلى ما سبق، 
بدأ التمييز، بين املنتمين إلى البعث واملواطنين السوريين غير املنتمين إليه، عند التقّدم إلى الكلية الحربية 
ومراكز التدريب، وبدأ أيًضا التمييز في حركة تنقالت الضباط داخل الجيش، وبخاصة في القطاعات التي 
بِعد غير املوثوقين أو الذين ُيحتمل 

ُ
عّد قطاعات مهمة ومفصلية في الجيش، وتلك القريبة من دمشق، وأ

ُ
ت

أن يكونوا غير موثوقين، إلى الجبهة مع إسرائيل، أو إلى مناطق بعيدة عن دمشق، وعمدت حكومة البعث 
صدرت مراسيم 

ُ
 من الجيش الوطني، وتحويله إلى مؤسسة تابعة لفكر البعث، وأ

ً
إلى بناء جيش عقائدي بدال

ا تقريًبا، 
ً
من مجلس قيادة الثورة، تق�سي بإعادة الضباط البعثيين املسّرحين، وعددهم يقارب 90 ضابط

وبتعيينهم في مراكز عسكرية مهمة في العاصمة دمشق وضواحيها)9(، وقد تمخض عن ذلك تشكيل التكتالت 
اآلتية:

 حولهم بعض الضباط العلويين واإلسماعيليين.1. 
ّ

تكّتل يضم صالح جديد وحافظ األسد، حيث التف
تكّتل يضم محمد عمران الذي كان يتنافس مع صالح جديد وأمين الحافظ على السلطة.	. 
تكّتل يضم النقيب سليم حاطوم وآخرين من الضباط الدروز )حمد عبيد وفهد الشاعر(. 	. 
وتكّتل آخر يضم أمين الحافظ وعدًدا من الضباط السّنة )10(.4. 

أدى التفرد بالحكم إلى عسكرة الحزب تدريجًيا، من خالل الحرس القومي، ثم عبر إخضاع البعثيين 
ع إلى مرتبة أعلى في الحزب، وتوقفت هذه 

ّ
ا للترف

ً
لدورات عسكرية سّميت )دورات العمل الفدائي(، شرط

في  املسلحة  الفصائل  تشكيل  من خالل  الثمانينيات  في  الظهور  عاودت  ثم  السبعينيات،  في  العسكرة 
م نخب اجتماعية سياسية، تعّد الجيش 

ّ
املنظمات الشعبية للحزب وفق منهج فا�سي، أدى ذلك إلى تحك

وسيلتها الرئيسية في الحراك للوصول، في السلم االجتماعي، وهذا ينطبق على األطراف املهمشة والفقيرة 
َسر الهوامش في البالد، لتوفير 

ُ
واألقليات الدينية، حيث كان الجيش أفضَل مسار يمكن أن يسلكه شاب من أ

قدمه اجتماعًيا من حيث املنزلة)11(.
ُ
وظيفة ت

هم  بعد اللواء محمد عمران، من قبل أعضاء اللجنة الحزبية، وقد اتُّ
ُ
في كانون األول/ ديسمبر 1964، أ

ببناء كتلة طائفية علوية داخل الجيش، وُعّد املسؤول األول في االرتباط السائد حينذاك، على الرغم من أن 
صالح جديد وحافظ األسد قد اعتمدا على أنصارهم الشخصيين من العسكريين العلويين لالحتفاظ بمراكز 
سلطتهم، ومن املحتمل أنهما استفادا من الوالءات الطائفية واإلقليمية والعشائرية لتقوية مراكزهما، غير 
أنهما تمتعا بقدر من الحكمة، إذ لم يعلنا ذلك صراحة، مثلما فعل محمد عمران الذي صّرح: )أن الفاطمية 

قــل إلــى وزارة 
ُ
)9(  كان مــن بينهــم صــالح جديــد وحافــظ أســد، وكان حافــظ أســد بعــد نقلــه مــن ســورية إلــى مصــر قــد ُســّرح برتبــة نقيــب ســنة 1960، ون

ع إلى رائد، وسمي من قبل صالح جديد قائًدا للقاعدة الجوية في الضمير،  ِ
ّ
االقتصاد مديرية النقل البحري. وبعد انقالب 8 آذار/ مارس 1963، ُرف

ع إلى رتبة مقدم، وبعدها ببضعة أيام رفع الى رتبة لواء، وســمي قائًدا للقوى الجوية، وبعد انقالب 23 شــباط/ فبراير 1966، 
ّ
وفي مطلع 1965، رف
ســمي وزيــًرا للدفــاع.

)10(  - مركز عمران للدراسات اإلستراتيجية، تحوالت املؤسسة العسكرية، مرجع سابق، ص 136

)11(  - عزمي بشارة، مرجع سابق، ص 110
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يجب أن تأخذ دورها( في إشارة إلى الضباط العلويين والدروز واإلسماعيليين، بوصفهم من الفاطميين، 
ليلعبوا دوًرا على أساس طائفي في مواجهة الرئيس السني القائد األعلى للقوات املسلحة: أمين الحافظ)12(.

بعد نجاح أمين الحافظ وصالح جديد في إبعاد محمد عمران، وهو أبرز املنافسين لهما، أصبح عليهما أن 
يواجها بعضهما، ففي النصف الثاني من 1965، غدت املواجهة بين أبرز املنافسين العسكريين واضحة في 
االجتماعات الحزبية والعسكرية، وقد دعا هذا األمر أمين الحافظ وأنصار القيادة القومية للحزب، إلعادة 
محمد عمران إلى وزارة الدفاع، لفرض االنضباط العسكري الذي وصلت حالة الشللية واالستقطابات فيه 
 من التال�سي، وكانت 

ً
إلى مرحلة غير مسبوقة، لكن بعد تعيينه، أخذت التوترات بين العسكريين تتصاعد بدال

هناك أسباب خفية ألمين الحافظ، وهي ضرب نفوذ صالح جديد املتصاعد في الجيش، وكان يشغل منصب 
رئيس أركان الجيش، وقد تزايد أتباعه في الجيش على حساب أتباع أمين الحافظ)13(. 

طيح الرئيس أمين الحافظ ومعارضو صالح جديد، عن طريق انقالب 
ُ
في 23 شباط/ فبراير 1966، أ

ي أنصار أمين الحافظ ومحمد عمران من الجيش  عسكري أدى فيه الرائد سليم حاطوم دوًرا بارًزا، وقد ُصّفِ
والحزب؛ فاستتبت األمور لصالح جديد الذي أصبح األمين القطري للحزب، ولحافظ األسد الذي ُعّين بعد 

االنقالب وزيًرا للدفاع، مع احتفاظه بقيادة القوى الجوية)14(.

في هذه املرحلة كانت الوالءات الطائفية مهّمة جًدا في الجيش، وقد جعلت الروحية التي نشأت قبل 23 
شباط/ فبراير النزاعاِت تأخذ الشكل الطائفي، وكانت الثقة بين الضباط من مختلف الطوائف مهزوزة، ولم 
يخُل األمر من محاوالت انقالبية فاشلة، قادها سليم حاطوم في 8 أيلول/ سبتمبر 1966، وأدت إلى وضع كثير 
جريت 

ُ
من الضباط في السجون، أو تسريحهم، ومنهم من هرب من سورية، وبخاصة كتلة الدروز وحوران، وأ

تصفيات الحقة واسعة النطاق في الجيش)15(.

مع اندالع حرب حزيران/ يونيو 1967، كان ما ال يقل عن 700 ضابط -وهذا يساوي أكثر من ثلث ضباط 
مي مدارس ريفيين، أو طالب 

ّ
بِدل احتياطيون بهم، كانوا معل

ُ
ِردوا أو سّرحوا، واست

ُ
الجيش املؤهلين- قد ط

ضباط غير مدربين تدريًبا كافًيا، ونتج من ذلك أن أصبح سلك الضباط مسيًسا بقوة، لكنه ضعيف 
االنضباط وغير قادر على القيادة، وهذا ما أظهرته الحرب على نحو مؤلم)16(.

في املقابل، ما إن تمكن صالح جديد من السلطة حتى بدأ في تصعيد خطاب املواجهة مع إسرائيل، بحجة 
تحويل روافد نهر األردن السورية، ولفت ذلك نظر عبد الناصر الذي رد بعرضه اتفاق دفاع مشترك على نظام 
البعث الجديد، مستجيًبا لدعوة كوسيجن رئيس وزراء االتحاد السوفيتي برعاية النظام البعثي الجديد 

)12(  - فان دام، مرجع سابق، ص 69- 70

)13(  فان دام، مرجع سابق، 72 -73 

)14(  - حــزب البعــث العربــي االشــتراكي، القطــر الســوري، القيــادة القطريــة، التقريــر الوثائقــي ألزمــة الحــزب املقــدم للمؤتمــر القطــري االســتثنائي 
املنعقــد مــن 10 إلــى 27 آذار/ مــارس 1966، ص 104 - 108

)15(  فان دام، مرجع سابق، ص 96-95

)16(  -حنا بطاطو، مرجع سابق، ص302 
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ولجمه له في آن واحد، وفي الوقت نفسه في ربيع 1966، دخل حكم البعث الجديد في صراع شرس مع حركة 
)فتح(، في محاولة للسيطرة عليها من الداخل، وفي تشرين األول/ أكتوبر 1966، أنشأ منظمة تحت سيطرة 
حزب البعث للعمل الفدائي الفلسطيني، باسم )قوات الصاعقة(، وتبّنى مقولة حرب التحرير الشعبية، في 
ل مياه نهر األردن، وهذا األمر جعل الجبهة السورية مع إسرائيل في حالة  الوقت الذي كانت إسرائيل تحّوِ
ا من بدء 

ً
توتر متصاعد، ما دفع ذلك جمال عبد الناصر إلى سحب قوات الطوارئ الدولية من سيناء، خوف

اجتياح إسرائيلي لسورية. وما إن أوشكت سنة 1967 على الدخول، حتى كانت الحالة القتالية والجهوزية 
ا؛ فكانت الهزيمة املذلة للعرب على الجبهات 

ً
 وقيادة وانضباط

ً
للجيش السوري في أسوأ حال، تنظيًما وتأهيال

الثالث، وال مكان للحديث هنا عن حرب حزيران/ يونيو 1967.

عفي اللواء أحمد سويداني من رئاسة األركان الذي كان أبرز أنصار صالح جديد، 
ُ
في شباط/ فبراير 1968. أ

واستبدل به اللواء مصطفى طالس، ما يعني تصفية البعثيين العسكريين من حوران أو تحييدهم، وبذلك 
تكون نهاية دورهم بوصفهم قوة ذات تأثير داخل الجيش، وقد كانت تستمد قوتها سابًقا من تحالفها مع 

مجموعات أخرى، كتلك التابعة لصالح جديد أو سليم حاطوم)17(.

كانت مقولة الجيش العقائدي تمّوه انقسامات الضباط املنخرطين في الصراع البعثي، وتطورت مجريات 
الصراع بين جناحي )جديد واألسد(، في مرحلة ما بعد الخامس من حزيران/ يونيو 1967، من خالل العالقة 
بين الدولة واملجتمع وإستراتيجية الصراع مع إسرائيل، والعالقات العربية والدولية، والسياسة االقتصادية 
واالجتماعية تجاه املدن السورية، واملوقف من املقاومة الفلسطينية الناشئة، ودخل العامل األخطر، وهو 

الصراع على السلطة)18(.

بعد انقالب حاطوم الفاشل، تجّمع الضباط البعثيون حول صالح جديد أو حافظ األسد اللذين كانا 
أبرز السياسيين في سورية، وعلى الرغم من أن صالح جديد لم يعد له منصب رسمي في القوات املسلحة؛ 
أحكم قبضته على جزء كبير من الضباط، من خالل مؤيديه في املكتب العسكري الذي كان يتولى اإلشراف 
على تنظيم الحزب العسكري، واعتماده على تنظيم قوات الصاعقة، في الوقت ذاته، كان حافظ األسد 
وزيًرا للدفاع وقائًدا للقوى الجوية، لذلك استطاع أن يعين عدًدا من مؤيديه العسكريين في مراكز مهمة في 
الجيش، وبات الخالف بينهم واضًحا جلًيا في مؤتمرات الحزب، إذ ظهر اتجاهان واضحان: األول بقيادة صالح 
جديد وعبد الكريم الجندي الذي كان يشغل منصب رئيس مكتب األمن القومي ورئيس إدارة املخابرات 
العامة، وإبراهيم ماخوس وزير الخارجية، ويوسف زعين رئيس الوزراء، أما االتجاه اآلخر يمثله حافظ األسد 
ِقل أنصار صالح جديد العسكريون إلى مناصب أقّل أهمية 

ُ
وزير الدفاع، ومصطفى طالس رئيس األركان، ون

في الجيش، وقد نجح حافظ األسد في فرض سيطرته على معظم القوات املسلحة، وأحكم صالح جديد 
ِلقت ازدواجية في السلطة، حيث يتعارض كل منهما مع اآلخر 

ُ
سيطرته على الجهاز الحزبي املدني، وهكذا خ

بشدة)19(.

)17(  - جريدة الحياة، 16 شباط/ فبراير 1968

)18(  - عزمي بشارة، مرجع سابق، ص 119

)19(  - فان دام، مرجع سابق، ص 101
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أيقن صالح جديد أن الساحة ال بد أن تكون ألحدهما فقط، فدعا إلى مؤتمر قطري استثنائي، استمر 
نحو أسبوعين، وكانت نتائجه، بعد جلسات مطولة من النقاش، تتجه إلى فصل األسد وفريقه من الحزب، 
وإقالته من منصبه ومحاسبته على عدم إطاعة األوامر، وعلى أدواره السابقة املسكوت عنها في التحقيقات. 
وكان حافظ األسد جاهًزا ملمارسة الدور الذي لعبه مرات ومرات مع صالح جديد، فحّرك قواته إلى قلب 
العاصمة، لتعتقل جميع املوجودين من القيادات البعثية، وأعلن بعدها ما سّماه )الحركة التصحيحية( في 
)16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970(، متخلًصا من جميع مناوئيه، والواقفين مانًعا في طريق تفّرده بالسلطة 
حاكًما مطلًقا من دون خصوم. وبعد سبع سنوات من حكم البعث، تحّول الجيش الوطني إلى جيش عقائدي 

فطائفي، ثم تحّول بعد حين من الدهر، شيًئا فشيًئا، بشعارات معلنة، إلى جيش أسدي)20(.

إن سبب تفجر الصراع بين األسد وجديد )الذي كان يحدث في الخفاء( أن قيادة الحزب قررت، في أثناء 
الحرب بين املنظمات الفلسطينية والجيش األردني في أيلول/ سبتمبر 1970، التدخل العسكري إلى جانب 
املنظمات الفلسطينية، وقد فشل هذا التدخل، وأشعل فتيل مواجهة بين األسد وجديد، وانعقد املؤتمر 
القومي العاشر االستثنائي في أواخر تشرين األول/ أكتوبر 1970، إليجاد حل لألزمة املتجددة بينهما، وسارت 
أمور املؤتمر ضد مصلحة األسد، وكان األسد وطالس معزولين تماًما فيه، بينما تمتع جديد وحلفاؤه بتأييد 
أغلب أعضاء املؤتمر، وأصدروا قراًرا بإعفاء وزير الدفاع األسد ورئيس األركان طالس من منصبيهما، 
وتكليفهما بمهمات أخرى في الحزب، فقاد هذا األمر األسَد في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى االنقالب عليهم، 
وألقى القبض على أبرز قادة الحزب املدنيين، وفّر القسم اآلخر إلى لبنان، وبذلك تمكن األسد من االنفراد 
بالسلطة، ولم يعد له منافسون)21(. وكان األسد يعلم تركيبة املؤتمر وما ُيحّضر له، لذلك حضر مسبًقا 

النقالبه العسكري الذي نّفذه في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، وأعلنه في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970.

التشوهات التي أصابت الجيش في مرحلة حكم األسد 1970 - 2010:

مع جلوس حافظ األسد على كر�سي الحكم، كان يدرك تماًما عدم شرعية نظامه، ألنه استولى على 
السلطة من خالل انقالب بوساطة املؤسسة العسكرية واألمنية، وكان يستشعر خطر هاتين املؤسستين على 
حكمه، لذلك لم يكتف بضمان والء ضباط الجيش فحسب، بل عمد إلى تشكيل شبكة معقدة من األجهزة 
عيد 

ُ
األمنية امتدت أذرعها وسلطاتها املباشرة إلى جميع مناحي الحياة في سورية، وعلى رأسها الجيش، وأ

تشكيله وتحديد مهماته، بحيث يستحيل أن تشكل أي مجموعة من الضباط خطًرا حقيقًيا على الرئيس 
ونظام حكمه. واستطاع حافظ األسد أن يتحكم في الجيش من بعد إجراء عمليات تطهير للضباط املختلفين 
معه فكرًيا أو املنافسين له، منذ توليه منصب وزارة الدفاع في 1966، واعتمد على مجموعة من الضباط 
املقربين في تولي املناصب الحساسة واملؤثرة، حيث كان هؤالء على استعداد تام لتنفيذ ما كان يخطط له في 

االستيالء على السلطة وبناء نظام رئا�سي مطلق مستدام له ولعائلته من بعده.

مه السلطة، بتطوير الجيش والقوات املسلحة وتوسيعهما، وزيادة مستوى 
ّ
اهتّم حافظ األسد، بعد تسل

)	0( https://	u.pw/b	sdi

)21(  - فان دام، مرجع سابق، ص 107- 108- 109
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تسليحه وتدريبه وأعداد املنتسبين إليه، إلدراكه أن الجيش هو السالح األقوى في وجه الشعب، إذا حاول 
 من تشكيل األلوية، ثم في 

ً
ظم الجيش وفق نظام الفرق، بدال

ُ
االنقالب عليه أو إزاحته من السلطة، وقد ن

1982، زاد حجم الجيش، فاعُتِمد تشكيل الفيالق. 

إذا أمعنا النظر في مجريات األحداث، فإننا نستطيع الجزم بأن حافظ األسد، مستعيًنا بخبرات خارجية 
سًرا ومحلية، استطاع أن يدفع املؤسسات العسكرية واألمنية واملدنية كافة إلى العمل األمني بعقلية التنافس 
في ما بينها إلظهار الوالء، عبر نظام مركزي يرتبط بمكتب رئيس الجمهورية الذي كان يتابع يومًيا عن كثب 
مئات التقارير األمنية، وهكذا دخلت سورية حقبة جديدة من النظام السيا�سي الدكتاتوري االستبدادي 
الذي يعتمد مبدأ عبادة الفرد، ومنذ تاريخ انقالب األسد 1970، انتهت حقبة االنقالبات العسكرية، وبسبب 
معرفة األسد أهمية الجيش في االنقالبات وتغيير السياسات، أولى اهتماًما خاًصا لذلك، واتبع سياسة 
االستقطاب واإلبعاد والترويض في جعل القوات املسلحة أداة طّيعة بيده، كونه شارك في كل االنقالبات 
التي حصلت منذ 1963، وكان من مخططيها، ويعرف من قد يقوم بها، ويدرك أنه من دون السيطرة املطلقة 
على الجيش ال يمكن أن يستمر في الحكم، ألن كل ما كان يريده حافظ األسد هو السلطة املطلقة، ودوامها له 

ولعائلته من بعده، وال �سيء غير ذلك، وكل �سيء آخر يمكن الحوار حوله والتساهل معه.

خت مع مرور الزمن الطويل لحكم آل األسد، وقد  هذه القاعدة التي ُبنيت عليها السلطة في سورية، وُرّسِ
أجبر السوريين بالقوة -من خالل أجهزته- على عبادة الفرد ونرجسيته ورفعه إلى مصاف اآللهة. 

عّد االمتيازات املمنوحة للمقربين أو املوالين من ضباط الجيش السوري أحد العوامل املنهجية لتعامل 
ُ
ت

الجيش مع املجتمع السوري؛ فهم منذ استالم حافظ األسد السلطة، يتمتعون بامتيازات ونفوذ كبير، 
ويشاركون بقوة في األعمال والنشاط االقتصادي، ويشغلون مناصب عليا في القطاعات االقتصادية التي 
تكون تحت سيطرة الجيش، حيث عمل حافظ األسد على تعزيز املصالح املادية لكبار الضباط وتقويتها في 
ا كلًيا ببقاء منظومة الحكم ورأسه، وتمتع 

ً
الجيش، الجتذابهم إلى جانبه، وجعل مصيرهم الشخ�سي مرتبط

املقربون من الضباط بنفوذ كبير، يمكنهم من التدخل في األمور السياسية وشؤون الحكم، وسمح لهم بجني 
ثروات طائلة من خالل الدخول في شراكات مع كبار رجال األعمال. 

وقد أجرى حافظ األسد مجموعة من اإلجراءات منذ استالمه وزارة الدفاع في 1966، بهدف الوصول 
إلى السيطرة املطلقة على الجيش التي استمر ابنه فيها من بعده، وأهم تلك اإلجراءات: 

أن كل ما يخص القوات املسلحة السورية بقي مركزًيا في يد حافظ األسد ومن بعده ابنه، ولم يسمح أ. 
بأي هامش ألي أحد، حتى لو كان نائب القائد العام )وزير الدفاع(، وبخاصة ما يتعلق بالتطويع 
والتنقالت والتعيين في املواقع العسكرية، وخصوًصا الضباط، معتمًدا في ذلك على فرعين في القيادة 
العامة للجيش، هما )فرع الضباط العاملين في إدارة شؤون الضباط، والفرع 293 في شعبة املخابرات 
العسكرية(، وال يسمح ألي أحد بالتدخل في عملهما، في كل مراحل حكمه وحكم ابنه، كان على رأس 

هذين الفرعين ضباط علويون موثوقون لديه.

ربط كل االمتيازات والصالحيات للعسكريين باملنصب، وبقية الضباط ممنوعون منها، واملنصب ب. 
املخابرات  العسكرية،  املخابرات   )شعبة 

ً
الوالء، فمثال القربى وبدرجة  بالطائفة وبدرجة  مرتبط 
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الجوية، قادة التشكيالت املحيطة بدمشق( محصورة في يد أبناء الطائفة العلوية املقربين حصًرا من 
النظام )عائلة األسد(، وازدادت املزايدات في الوالء للنظام ولشخص الرئيس وعائلته باطراد، وذلك 
ا من أذى النظام واستخباراته وبطشه، 

ً
للحصول على االمتيازات واملكتسبات التي تمنح، أو خوف

ا في السلوك. وال شك في أن هذا يؤدي إلى تهميش كّل 
ً
ا راسخ

ً
ا اعتيادًيا وعرف

ً
وأصبح ذلك سلوك

أصحاب القيم الوطنية واألخالقية الذين يعدون والءهم للوطن ال لعائلة الرئيس وإبعادهم ومنعهم 
من استالم املناصب العسكرية، بحسب رتبهم وكفاءاتهم)22(.

جعل املناصب العسكرية كافة وبخاصة التشكيالت القتالية )التي تحت تصرفها قدرات عسكرية ج. 
قتالية وتسليحية( للقادة األكثر والء، وخصوًصا من أبناء الطائفة العلوية، ُيضاف إلى ذلك هندسة 
التشكيالت  في  العلويين  نسبة   ،

ً
فمثال التشكيالت،  هذه  الضباط ضمن  الضباط وصف  توزيع 

القتالية تفوق %80، بينما ُيفرز معظم الضباط من الفئات األخرى إلى املنشآت التعليمية والتدريب 
الجامعي والجيش الشعبي وقيادات املناطق العسكرية، ونسبة هؤالء فيها أكثر من %80، والسبب 
يعود إلى أن هذه املؤسسات ال خوف منها على السلطة، ألنها ال تملك التسليح والقدرات الالزمة 

للقيام بأي محاولة انقالبية عليه. 

على سبيل املثال، في مرحلة حافظ األسد في الثمانينيات والتسعينيات من القرن املا�سي، كان في 
الجيش السوري ستة عشر فرقة عسكرية، كان منها 13 قائد فرقة من أبناء الطائفة العلوية، وبقية 

قادة الفرق من الطوائف األخرى )23(. انظر الجداول من رقم 1 حتى رقم 7 في امللحق

ط على الجيش جهازي مخابرات، هما: )شعبة املخابرات العسكرية، وإدارة املخابرات الجوية(، د. 
ّ
سل

وكل جهاز منهما ينقسم إلى عشرات الفروع، تراقب أفراد القوات املسلحة وسلوكاتهم وتتحكم في 
مصيرهم، وهي مطلقة الصالحيات تتدخل في كل �سيء في التشكيالت والقطعات العسكرية، وقد 
وظف هذان الجهازان عشرات آالف من املخبرين السريين في التشكيالت والقطعات العسكرية، 
إضافة إلى الجهاز األمني العلني املوجود في كّل فرقة ولواء وكتيبة، وكان هناك مستوى سرّي ملراقبة 

سلوكات وأفكار أي عنصر في القوات املسلحة. انظر املخطط رقم )1(

)22(  للوقــوف علــى املرجعيــة املذهبيــة لكبــار الضبــاط الذيــن شــغلوا أهــم املراكــز العســكرية فــي الجيــش واألمــن فــي عهــد األســد، يمكــن مراجعــة كتــاب 
»الطائفة الطائفية الطوائف املتخيلة« عزمي بشارة ص 364-371، من إصدارات املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات(. كما يمكن مراجعة 
دراســة مركــز عمــران للدراســات االســتراتيجية بعنــوان »املؤسســة العســكرية فــي ســورية عــام 2019«، ودراســة املركــز ذاتــه بعنــوان »مراكــز القــوة فــي 

جيــش النظــام«، )آذار/ مــارس 2020(

)23(  اللواء محمد الحاج علي، من خالل خبرته الشخصية كضابط سابق في الجيش برتبة لواء
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مخطط رقم 1 يوضع الترابط الستخباراتي داخل التشكيالت العسكرية

وضع تمركز أهّم تشكيالت الجيش حول مدينة دمشق مركز العاصمة والسلطة، والهدف من ذلك 	. 
ليس الدفاع عن حدود الوطن، أو مواجهة إسرائيل، إنما كان الهاجس األمني الداخلي واملحافظة 
ز الجهد األسا�سي لجعل مركز السلطة حول مدينة دمشق، حيث 

ّ
على أمن النظام هو األساس، لذا رك

وضع حولها ثماني فرق عسكرية، وهي الفرقة: )1 - 3 - 4 - 7 - 10 - 14، والحرس الجمهوري، والقوات 
ل الفرقة 11 

َّ
الخاصة(، إضافة إلى فرق الدفاع الجوي والقوى الجوية، وبعد أحداث حماة، شك

املدرعة، ومركزها في املنطقة الوسطى )حمص - حماة(، تالها في املنطقة نفسها تشكيل الفرقة 18 
مدرعة، و بعد أحداث السويداء في 2001، شكل بشار األسد الفرقة 15، وتمركزت في السويداء، 
كذلك بعد أحداث األكراد في القامشلي في 2004، أرسل الفرقة 17 للتمركز في املنطقة الشرقية، 
محافظات )الحسكة ودير الزور والرقة(، ُيفهم من ما سبق أن التشكيالت العسكرية كانت مهمتها 

أمنية داخلية، وليست حماية حدود الدولة، وهذا ما تأكد في ما بعد 2011. انظر الخريطة رقم 1
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الخريطة رقم )1( توضع تشكيالت الجيش السوري حول مدينة دمشق
املصدر:

https://bit.ly/	fro7Ev

ا له بصورة منهجية ومغضوض النظر عنه، من قبل القيادة العامة و. 
ً
الفساد في الجيش كان مخطط

للجيش والقوات املسلحة وأجهزة االستخبارات، وكان ُينفذ على مختلف املستويات، سواء أكان 
في االبتزاز والرشوة والسرقة والتفييش، أم في اإلهمال في الواجب والوساطة واملحسوبيات وغيرها 
من األمراض، ولم يقتصر ذلك على الناحية املادية فحسب، بل شمل االستعداد القتالي والجاهزية 
القتالية للجيش والتدريب واالنضباط، وتفشت على نطاق واسع املحسوبيات والوساطات، إضافة 
إلى تعّمق الشرخ الطائفي في الجيش )فالطائفية جريمة في نظام األسد، لكنها فقط على غير أبناء 

الطائفة العلوية(.

رافق ذلك توجيه اإلدارة السياسية الوالء للقائد حافظ األسد وابنه من بعده، ال للوطن، حيث ز. 
كانت مسؤولة عن توجيه النشاط السيا�سي واملعنوي ألفراد القوات املسلحة بما يخدم القائد، 

https://bit.ly/3fro7Ev
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وتعزيز االنتماء لفكره وتبرير كل سلوكاته، وتربية املقاتلين على ذلك والتأثير في وعيهم، وعّد حافظ 
األسد من املنزهين واملعصومين، ووصوله إلى درجة أعلى من التأليه )يمكن أن تتناول الذات اإللهية 
بالطعن، أما شخص الرئيس وعائلته ونظامه، فمن غير املمكن أن تتفوه عنهم بأي إشارة سلبية(، 
وذلك من خالل مكنة اإلعالم العسكري واإلعالم الحكومي، فقد رّوضتهم خدمة لنهج الدكتاتور، 

وتأليهه ومراقبة كل األفكار واملداوالت الفكرية في القوات املسلحة، ورفع التقارير للجهات األمنية. 

لتمييز بين تشكيالت الجيش، كسرايا الدفاع سابًقا )الفرقة الرابعة(، والحرس الجمهوري، والقوات ح. 
الخاصة، وشعبة املخابرات العسكرية، وإدارة املخابرات الجوية، وبقية تشكيالت الجيش، من حيث 
االهتمام والتسليح واختيار العناصر األكثر والء، ومن أبناء طائفة األسد، ومنح االمتيازات املعنوية 
واملادية للعناصر الذين يخدمون في هذه التشكيالت، بوصفها تشكيالت لحماية النظام، حتى إن 

العنصر في هذه التشكيالت كان أهم من الضابط في التشكيالت األخرى.

وال بد هنا في هذا املقام من أن نذكر أنه في املدة )2005 حتى 2011( التي استلم فيها العماد حسن تركماني 
وزارة الدفاع، والعماد علي حبيب رئاسة األركان ووزارة الدفاع، حدث تغّير كبير في أداء الجيش إلى األفضل 
عما كان نسبًيا، من خالل االعتماد على الكفاءات وأصحاب األيادي النظيفة، في تولي املناصب القيادية 
واملناصب العليا، وجرت متابعة كل اإلجراءات والتدابير امليدانية شخصًيا، منهما ومن الكادر القيادي في 
الجيش، وتحّسن الوضع العام للجيش في الجاهزية والتدريب وتخفيف درجات الفساد فيه، لكن ال نستطيع 
أن نقول إن الجيش تجاوز الفساد املتراكم، لكنهم حّدوا منه إلى درجة معقولة، وهذا ال يعني أنهم غّيروا من 

تبعية الجيش آلل األسد، أو غّيروا من النظام العام الذي ساد في هذا الجيش على مدى عقود)24(.

استعرضت هنا أهم الخطوات التي اتبعها نظام حافظ األسد، وهناك خطوات كثيرة ال يتسع الوقت 
مه وزارة الدفاع إلى 

ّ
لتناولها، تتعلق بالسيطرة على الجيش وترويضه وإخضاعه بشكل مطلق له، منذ تسل

اآلن، وسعى كل من األسد األب واالبن في مستوى املجتمع السوري كله، لتأسيس مسارات غير نظامية ألفراده، 
تمر من خاللها احتياجاتهم املرتبطة بالسلطة، ليصبح السوريون كلهم محتاجين إلى الوساطات، من السلطة 
ذاتها أو من مراكز مقربة منها، أو عبر رشاوى ألصحاب النفوذ، أو عبر عالقات القربى، وأدت هذه املسارات إلى 
إفساد املجتمع ونزع استقاللية أفراده، وكانوا يضطرون إلى أن يسلكوا أحياًنا بعض هذه املسالك، وبذلك 
فقد املجتمع املحلي السوري الثقة بين أفراده، وصارت الخشية والتحسب عنوان العالقات االجتماعية، 
تت الدوافع الوطنية املجتمعية، وُدّمر املجتمع املدني السوري، وأصبح أشبه بكونتونات ضيقة تتنازع 

ُ
وش

املصالح في ما بينها، وحرص النظام السوري على نبذ مفردة الطائفية في إعالمه وأدبياته السياسية، لكن 
الصورة في املستوى العملي بدت مختلفة، إذ هيمن الضباط من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس 

السوري بشار األسد، على املراكز القيادية الحساسة في الجيش واألمن.

األمنية  واألجهزة  الجيش  مؤسستا  كانت  وأمانة:  ثقة  بكل  القول،  يمكننا  سبق،  ما  إلى  استناًدا 
ذكر، ومع 

ُ
بتركيبتهما املعقدة مسؤولتين عن عملية توريث السلطة من األب إلى البن، من دون أحداث ت

وصول البن إلى السلطة لم تحدث تغييرات مهمة على صعيد تأليه القائد واستفراده في قيادة الدولة 
واملجتمع، ولم تشهد تركيبة الجيش واألجهزة األمنية متغيرات مهمة، بل زاد نفوذ املقربين من السلطة، 

)24(  - اللواء محمد الحاج علي، دراسات وبحث )غير منشورة(
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وغياب  اإلنسانية  القيم  انعدام  ظل  ففي  بها،  املرتبطة  والشبيحة  األمنية  األجهزة  أو  الجيش  في  سواء 
الهوية الوطنية، أصبح هؤلء هم عمالقة الفساد واملحسوبية، وزادوا من تمسكهم وارتباطهم بسلطة 
األسد البن، كما ازدادت الشريحة الجتماعية املرتبطة بالفساد. لذلك، أصبح من غير املمكن إحداث 
إلى دولة ديمقراطية تعددية عصرية، من دون  تغييرات بنيوية في هياكل السلطة الحاكمة، والوصول 
الجيوش  بنية  في  الدولية  للمعايير  وإخضاعهما  املؤسستين،  هاتين  في  جذرية  إصالحات  بإجراء  القيام 
وتنظيمها ومهماتها التي تعنى بمهمة الدفاع عن الوطن وحمايته أرًضا وشعًبا، وليس الدفاع عن الحاكم 

وتكريس سلطته.

التشوهات اإلضافية التي أصابت الجيش في الحرب السورية منذ 2011 

مع انطالق الحراك الشعبي في 2011، ثارت كثير من التساؤالت في األيام األولى، عن موقف الجيش السوري 
من الحراك، هل سيدخل الجيش لدعم النظام أم سيقف على الحياد، أم سيكون له دور داعم للتغيير؟ 
عدَّ ألجله، 

ُ
لكن مع توسع الحراك الشعبي، بدأ الجيش يدخل في معترك األحداث، ويمارس الدور الذي أ

كما هو متوقع، وهو حماية املنظومة الحاكمة واالصطفاف املطلق خلفها، وبدأ باستخدام القوة الصلبة 
في مواجهة الشعب األعزل، واضًعا نفسه في طرف النظام ضد الشعب، وطرأ تغيير كبير في صورة الجيش 
واألمن في سورية، حيث سقطت بشكل كامل صورة الجيش وضوابطه املجتمعية، وشهدت انهيارات واسعة، 
 

ً
 عن املجتمع، فقد حولت الشبكات العسكرية من املحسوبية التي كانت أصال

ً
وأصبح الجيش أكثر انعزاال

مرسخة بعمق قبل 2011 في الجيش، وال سّيما سلك الضباط، إلى منظمات سرقة وفساد، ولم يكن أمام 
كثير من الضباط خيار إال التواطؤ مع شبكات النظام، واستغالل الفساد للتعويض عن رواتبهم املنخفضة، 
وأصبح الطابع العام الذي صبغ مؤسسة الجيش هو تجنيد أعضاء املؤسسة على أساس طائفي من جهة، 

 من معيار الكفاءة والجدارة)25(.
ً

وعلى أساس القرابة واملصاهرة من جهة أخرى، بدال

استخدام الجيش واألجهزة األمنية ملواجهة الثورة الشعبية: 

باختيار السلطة الحاكمة في دمشق تبّني الخيار األمني، في مواجهة املطالب املشروعة للجماهير السلمية 
الثائرة التي مألت الساحات العامة في املدن والبلدات والقرى واملزارع على امتداد جغرافية الوطن، بدأت 
األجهزة األمنية بإطالق النار على الحشود السلمية املتظاهرة، وكلما ازداد عدد الشهداء، كانت تزداد جموع 
املتظاهرين الذين يواجهون رصاص تلك األجهزة بالصدور العارية، نتيجة عجز األجهزة األمنية، ومعها 
الشبيحة وكتائب البعث املسلحة ومن يدور في فلكها، ومنهم بعض عناصر حزب هللا، عن قمع الحركة 
الشعبية، لذلك قرر النظام زج الجيش والقوات املسلحة لقمع االنتفاضة الشعبية ومواجهة األوضاع التي 
لت خلية إلدارة األزمة، برئاسة وزير الدفاع األسبق العماد حسن تركماني،  ِ

ّ
ك

ُ
خرجت عن السيطرة، حيث ش

وحاولت الخلية ضبط عملية تدخل الجيش في استخدام األسلحة الخفيفة والثقيلة، ومنع أنصار النظام 
والشبيحة من التوغل كثيًرا في سفك دماء السوريين، كان هذا السلوك من خلية إدارة األزمة أحد أهم 

)25(  - العميد خالد إبراهيم، ضابط منشق مقيم باألردن.
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األسباب املباشرة التخاذ قرار تصفية أعضائها غير املرغوب فيهم لدى قادة األجهزة األمنية، فكانت حادثة 
تفجير خلية إدارة األزمة في مبنى األمن القومي املحصن بدمشق، يوم 18 تموز/ يوليو 2012. 

لم يكن االنفجار الذي وقع في مبنى األمن القومي صباح 18 تموز/ يوليو 2012 قوًيا لدرجة سماعه في 
 األجهزة األمنية األساسية األربع، وهم أعضاء 

ُ
أحياء دمشق. وقد تغّيب بشكل متعمد عن االجتماع قادة

أساسيون في خلية إدارة األزمة، ولم تظهر نتائج التحقيق حتى اليوم)26(.

وكان تفجير خلية إدارة األزمة الحدث الفاصل واألبرز في مسار مواجهة الثورة السورية، إذ تحولت من 
بعدها إلى حرب مفتوحة، شّنها النظام على املدن والبلدات مستخدًما كل أنواع األسلحة الخفيفة واملتوسطة 
والثقيلة، التقليدية منها والكيميائية والبراميل املتفجرة، وبدأت عمليات اجتياح املدن وجرائم اإلبادة 

الجماعية والتهجير القسري للسكان.

بمقتل أربعة من كبار ضباط الجيش السوري برتبة )عماد(؛ طويت صفحة خلية إدارة األزمة، ولم يعين 
البديل منها، هكذا أطلقت من جديد يد قادة األجهزة األمنية األساسية األربعة، في مواجهة الشعب السوري 

لقمع الثورة على النظام)27(.

كان الجيش السوري قبل بدء الثورة السورية من أكبر الجيوش في منطقة الشرق األوسط، من حيث 
العدد والتسليح، كان يضم في قوامه نحو 450.000 مقاتل في مختلف القوى البرية والجوية والبحرية، 

إضافة إلى 50.000	 في االحتياط يمكن دعوتهم لالنضمام إلى الجيش في أي وقت. 

كانت القوى البرية: تضم ثالثة فيالق برية وتضّم تنظيمًيا 6 فرق مدرعة، في كل فرقة ثالثة ألوية دبابات، 
ولواء ميكانيكي، إضافة إلى فوج مدفعية ميدان، ووحدات التأمين األخرى، وأربع فرق ميكانيكية، في كل 
فرقة لواءان ميكانيكي، ولواءان دبابات، وفوج مدفعية، ووحدات التأمين األخرى، هذا إضافة إلى القوات 
الخاصة املؤلفة من ستة أفواج، وفرقتي قوات خاصة، لها تشكيل الفرق امليكانيكية السابقة، والحرس 
الجمهوري بقوام أكبر من فرقة مدرعة، وقوات حرس الحدود بقوام فرقة مشاة تقريًبا، وأربعة ألوية مشاة 

ميكانيكية مستقلة، بمجموع قدره 14 فرقة برية، إضافة إلى القوات الخاصة.

كانت القوى الجوية والدفاع الجوي: تتألف من فرقتين جويتين، بمجموع طائرات يساوي 450 طائرة 
مقاتلة وقاذفة، و200 طائرة حوامة )مروحية(، إضافة إلى عدد من طائرات التدريب واالستطالع، وفرقتي 

دفاع جوي من أنواع مختلفة من الصواريخ واألسلحة املضادة للطيران.

وكانت القوى البحرية: ضعيفة اإلمكانات، تتألف من ثالثة ألوية بحرية، وبعض القطعات التي تخدمها. 

)26(  قتــل فــي هــذا االنفجــار كل مــن العمــاد حســن تركمانــي، وكان هــو رئيــس خليــة األزمــة، وكان يشــغل منصــب معــاون نائــب رئيــس الجمهوريــة، 
والعمــاد داوود راجحــة )وزيــر الدفــاع(، والعمــاد آصــف شــوكت )نائــب رئيــس األركان لشــؤون األمــن(، واللــواء هشــام بختيــار )رئيــس مكتــب األمــن 
القومي في القيادة القطرية لحزب البعث(. وأصيب اللواء املتقاعد صالح النعيمي، وكان أمين سر الخلية، وقد خرج من االجتماع قبيل االنفجار 
اللواء محمد الشعار وزير الداخلية، وقد انتشر خبر يفيد أنه قد أصيب إصابة بليغة بينما في الواقع لم يصب بأذى، وقد تغيب عن االجتماع على 
غير املعتاد رؤســاء األجهزة األمنية األربعة، وهم اللواء عبد الفتاح قدســية )رئيس شــعبة املخابرات العســكرية(، واللواء ديب زيتون )رئيس شــعبة 

األمــن السيا�ســي(، واللــواء علــي مملــوك )مديــر إدارة أمــن الدولــة( واللــواء جميــل حســن )مديــر إدارة املخابــرات الجويــة(. 

)27(  - اللواء محمد الحاج علي، دراسات بحثية )غير منشورة(
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انظر املخطط رقم )2( الذي يوضح الهيكل التنظيمي للجيش

مخطط رقم 2 يوضح الهيكل التنظيمي للجيش السوري
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كان الجيش السوري يمتلك قبل الثورة األسلحة اآلتية:

◊ نحو 5000 دبابة من مختلف األنواع )ت72 – ت62 – ت 55 معدلة(	
◊ نحو 3000 عربة )ب م ب. 1( وهي عربة قتالية، إضافة إلى كونها ناقلة للجند.	
◊ نحو 2600 مدفع ميدان، منها أكثر من 600 مدفع محمول على مدرعة )كفوز ديكا(.	
◊ أكثر من 900 صاروخ أرض - أرض بعيد املدى. 	
◊ 350 طائرة مقاتلة قاذفة، وغير جاهزة لخوض أعمال قتالية جوية في مواجهة طيران 	

معاٍد، معظم هذه الطائرات لم تكن قادرة على الطيران، بسبب عدم توافر العجالت، 
وامتناع الجانب الرو�سي عن تلبية طلبات الشراء نتيجة الحظر املفروض.

◊ 200 حوامة، طائرة تدريب، طائرة استطالع، طائرة نقل.	
◊ وغيرها من األسلحة والعتاد التي ال يتسع هذا البحث لذكرها )28(.	

ُهِدرت هذه القدرات في الحرب التي استمرت أكثر من تسع سنوات، ويستحيل تعويضها في املدى املنظور، 
وبخاصة أن الدولة السورية أصبحت عاجزة عن إعادة البنية التحتية، وإعادة بناء املنازل املدمرة، فكيف 
يمكن أن تعيد تأهيل الجيش من الناحية التسليحية، وهذه يعّد املعضلة األخرى في إعادة بناء الجيش 

الوطني.

 ماذا بقي من الجيش السوري بعد نحو عشر سنوات من الحرب:

في القوى البشرية: لم يبق في الجيش السوري بحدوده القصوى أكثر من 150.000 مقاتل، معنوياتهم 
منهارة، ومعظمهم موزعون على الحواجز وحراسة قادتهم، على الرغم من محاوالت الحكومة السورية تجنيد 

أكبر عدد ممكن من القادرين على حمل السالح.

الدبابات: بقي منها أقل من 1000 دبابة.. 1
عربات )ب م ب. 1(: أقل من 800 عربة مدرعة.. 2
مدفعية ميدان: أقل من 1200 مدفع من مختلف العيارات.. 3
الطيران: فقد الجيش السوري معظم طائراته، وبقي أقل من 50 طائرة ميغ مقاتلة، وأقل من . 4

20 طائرة سوخوي قاذفة، ومثلها طائرة مروحية، وجميع هذه الطائرات من األنواع القديمة، 
وقدراتها الفنية ضعيفة، وتحتاج إلى عمليات صيانة فنية.  انظر املخطط رقم 3 للمقارنة 

)28(  - اللواء محمد الحاج علي، دراسات غير منشورة قدمت في ندوات متعددة 
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املخطط رقم )3( يوضح قدرات الجيش السوري قبل الثورة وما بقي منها اآلن

إضافة إلى ما سبق، طرأت تغيرات كبيرة على الجيش السوري، منذ 2011 إلى اآلن، في مجاالت القيادة 
والسيطرة وتبعية القوات، نجد أن قيادة الجيش تأكلت، ولم يعد لها سيطرة حقيقية على تشكيالتها، 
وفق ما كانت عليه منظومات العمل التي سبقت قيام الثورة، أصبحت تشكيالت الجيش تخضع في مناطق 
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العامة  التابعة للنظام، والنفوذ الرو�سي واإليراني، وليس للقيادة  وجودها لسلطة أجهزة االستخبارات 
للجيش السيطرة الحقيقية عليها، ونتج منها نماذج أمنية مختلفة عما كانت عليه قبل الثورة السورية، 

ل األساس الحامي للسلطة في سورية.
ّ
وأصبحت تتشابه مع وكاالت وميليشيات تشك

من ناحية اإلمكانات البشرية، فقد الجيش السوري كثيًرا من العناصر بسبب االنشقاقات التي حصلت، 
ل املخزون البشري له، إضافة إلى الخسائر 

ّ
وعدم التحاق معظم الشباب بالخدمة اإللزامية التي تشك

البشرية من قتلى وجرحى ومعّوقين في صفوفه، فنقصت قدراته البشرية إلى الربع مما كانت عليه قبل 
الثورة. أما في ما يخص العتاد القتالي، فقد اسُتنزف هذا العتاد بشكل كبير جًدا، نتيجة الخسائر التي ُمنيت 
بها قوات النظام على مدى نحو عشر سنوات من الحرب، واغتنمت امليليشيات املعارضة كثيًرا من األسلحة، 
واستولي على مستودعات أسلحته وذخائره في مواقع عدة، وتأثرت أطقم األسلحة لديه كثيًرا، بسبب فقدان 
التعداد الالزم الستكمالها، وقلة الفنيين العاملين على إصالحها، وفقدت األسلحة التي بقيت معه كثيًرا من 
خصائصها وميزاتها القتالية، بسبب االستخدام الكثيف لها من دون إجراء الصيانات الالزمة، وذلك بسبب 

فقدانه عدًدا من مراكز الصيانة، وانشقاق قسم كبير من الفنيين من هذه املراكز.

نستنتج مما سبق أنه لم يعد ينطبق على الجيش السوري صفة الجيش الوطني، وأصبح أقرب إلى امليليشيا 
منه إلى الجيش النظامي، وأصبح عاجًزا عن مواجهة الفصائل املسلحة املعارضة، على الرغم من استدعائه 
واعتماده على عشرات اآلالف من امليليشيات اإليرانية، للحيلولة دون سقوطه، لكنهم لم يستطيعوا ذلك 
إال بعد التدخل العسكري الرو�سي بإمكاناته الكبيرة وأسلحته الحديثة، فاستطاع أن يحمي نظام األسد 
من السقوط باالستخدام املفرط للقوة املسلحة، وأصبح من الصعب إعادة الثقة في هذا الجيش في نفوس 
ا وطنًيا، وهذا يحتاج إلى جهد كبير وتعاون ما بين السلطة السياسية والعسكرية 

ً
السوريين، بوصفه جيش

القادمة، ورجال يؤمنون بأهمية هذه املهمة، وهذه تعّد من أهم املعضالت التي ال بّد من التركيز على معالجتها 
في أثناء إعادة بناء الجيش الوطني، بحيث يكون والؤه للوطن وليس لشخص أو عائلة أو طائفة.

عندما نريد التحدث عن بناء املؤسسة العسكرية السورية بعد الحرب، وإيجاد آلية لبناء سالم مستدام في 
سورية، ال بد من دراسة تكوين تلك املؤسسة قبل الثورة، وبخاصة من الناحية الديموغرافية واالنضباطية 
ا وطنًيا، ألن 

ً
ا لحماية نظام األسد، ولم تكن جيش

ً
شير إليه سابًقا، إذ كانت جيش

ُ
للمنتسبين إليها، وهذا ما أ

نظام األسد األب اعتمد على القوات املسلحة في تثبيت دعائم حكمه، إلدراكه أن وجوده على رأس السلطة 
لم يكن شرعًيا، ومن املستحيل أن يشرعن حكمه إال بالقوة املسلحة، ألنه جاء إليها بانقالب عسكري في 
1970، معتمًدا على أبناء الطائفة العلوية واملقربين من أسرته، وبعض األصدقاء املقربين واملنتفعين منه من 
أبناء الطوائف األخرى، وألن عناصر هذا الجيش في أغلبهم من أبناء الطائفة العلوية، وأقصد هنا املتطوعين 
ر هذا النهج في سياسة األسد األب واالبن، 

ّ
ا أم صف ضباط أم جنوًدا، وتجذ

ً
في الجيش، سواء أكانوا ضباط

ًما به من جميع السوريين، حتى أصبحت نسبتهم في الجيش قبل اندالع الثورة السورية 
ّ
ا مسل

ً
وأصبح عرف

أكثر من %80، وحالًيا أصبحوا أكثر من %95، علًما أن نسبة أبناء الطائفة ال تزيد على %9، من تعداد سكان 
سورية، أما الذين يخدمون الخدمة اإللزامية فهم من جميع الفئات في سورية.

هذا التكوين الديموغرافي للجيش السوري يضعنا أمام أحد أهم املصاعب الجمة، في جعل هذا الجيش 
ا وطنًيا، ألننا نحتاج إلى إعادة تركيب املكون البشري لهذا الجيش في حال أردنا إصالحه، وهي مهمة 

ً
جيش
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معقدة وتحتاج إلى وقت طويل الستبدال العناصر املتطوعة، وتأهيل بدائلهم، وهذا يتطلب 15 عاًما في الحد 
األدنى.

أما من الناحية االنضباطية فقد كانت مؤسسة الجيش قبل الثورة في حالة سيئة، وهناك تمييز واضح 
ومتجذر بين أفراد القوات املسلحة، والتمييز هنا يتعلق باالنتماء الطائفي واملصلحي والشللي واملحسوبيات 
والوساطة، إضافة إلى الفساد الذي شمل كّل نواحي هذا الجيش وأركانه، واستشرى فيه للدرجة التي 
أصبحت معالجته غاية في الصعوبة أيًضا، وتشكل املشكلة التالية في معالجة شؤون هذا الجيش لجعله 
وطنًيا يلتزم باملعايير التي يخضع فيها للحوكمة الديمقراطية وااللتزام بحقوق اإلنسان، مع األخذ في الحسبان 
أن هذا الوضع كان قبل الثورة، أما اآلن فقد ازداد الوضع سوًءا بعدة مرات، لذلك يحتاج هذا الجيش إلى 
مجموعة من اإلجراءات والتدابير الواسعة إلعادة التأهيل وتحديث قوانين الخدمة العسكرية، بما يحقق 

الهدف املنشود إلعادة التأهيل املؤس�سي له.

أصبحت القناعة متجذرة في ذاكرة السوريين بأن املؤسستين كلتيهما تعمالن تحت شعار )األسد أو نحرق 
وت ماليين من السوريين، الرداء نفسه الذي ارتدته 

ُ
البلد(، وارتدى الجيش السوري الذي ُبني على حساب ق

األجهزة األمنية، بقهرها وقتلها واستباحتها كرامة السوريين على مدى خمسة عقود من حكم عائلة األسد.

ونتيجة استخدام الجيش في مواجهة الشعب املنتفض على النظام؛ فقد الجيش السوري كثيًرا من 
د 

َ
إمكاناته القتالية والعددية والتنظيمية، وال توجد معلومات موثقة عّما بقي من هذا الجيش، وغالًبا قد فق

أكثر من %75 من قدراته القتالية في مختلف الفروع العسكرية، فبعد أكثر من تسع سنوات من استخدام 
الجيش ضد الشعب بهذا اإلجرام، وانشقاق عشرات آالف من مقاتلي هذا الجيش، وانضمام قسم كبير منهم 
إلى فصائل املعارضة املسلحة، رافق ذلك زيادة االنفالت في االنضباط وعدم االلتزام بأوامر القيادة وتعدد في 
مرجعيات املرؤوسين، وأصبح شبيًها بامليليشيات املتصارعة على األرض السورية، ما عدا بعض التشكيالت 

التي ما زالت تحتفظ ببعض قدراتها القتالية، وبخاصة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري.

نتائج تدخل الجيش والقوات املسلحة في مواجهة الثورة الشعبية:

إن زّج النظام الجيَش والقوات املسلحة في مواجهة الثورة الشعبية، باستخدام كل أنواع األسلحة 
املتوفرة في ترسانته العسكرية، نجم عنه مجموعة من اآلثار السلبية يمكن إيجازها في اآلتي:

تصدع في البنية التنظيمية ملعظم التشكيالت املقاتلة في الجيش، نتيجة انشقاق عدد كبير من 1. 
الضباط العاملين واملجندين وصف الضباط واألفراد، وهناك فرق عسكرية بكاملها لم يعد لها 

وجود.
انخفاض مستوى القدرة القتالية للجيش، نتيجة الخسائر الجسيمة التي تعرض لها في القوى 	. 

البشرية من )قتلى، جرحى، معاقين، منشقين(.
حرمان الجيش من القوى البشرية الجديدة، بسبب رفض معظم السوريين إرسال أبنائهم ألداء 	. 

خدمة العلم في ظل الظروف القائمة وتهريب أبنائهم خارج البلد.
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استنزاف كبير ملعظم التشكيالت في الجيش من مختلف أنواع الوسائط املادية والعتاد القتالي، 4. 
بسبب الخسائر التي ُمنيت بها قوات النظام على مدى تسع سنوات من األعمال القتالية، واستيالء 

فصائل املعارضة املسلحة على مستودعات األسلحة والذخائر في عدد من املواقع.
تدني نسبة الجاهزية القتالية، سواء في القوى البشرية أم في الوسائط املادية والعتاد القتالي، 5. 

بسبب تدني نسبة االستكمال بشكل عام من القوى والوسائط.
فقدان معظم أنواع األسلحة والوسائط القتالية لخصائصها وميزاتها الفنية والقتالية، بسبب 	. 

تجاوز فترة استخدامها للميزات الفنية والتعبوية املقررة من دون إجراء عمليات الكشف الدوري 
والصيانة الالزمة، لتوقف العمل في مراكز الصيانة الفنية نتيجة انشقاق أعداد كبيرة من العاملين 

املختصين فيها)29(.

نستنتج مما سبق: أن الحالة القائمة على األرض والهياكل العسكرية التي تعمل حالًيا ل ينطبق عليها 
صفة الجيش، إنما هي أقرب إلى حالة امليليشيا، بحكم توزيع القوى والقيام بدور حفظ األمن، تقود 
هذه الحالة إلى ضعف القيادة والسيطرة على الجيش، ثم إن التركيبة الديموغرافية ملتطوعي الجيش 
عنه،  السنية  الطائفة  أبناء  من  عدد  انشقاق  بعد  العلوية، وبخاصة  الطائفة  ملصلحة  كبير  خلل  فيها 
وعدم  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  وحالت  ِكبت 

ُ
ارت التي  والجرائم  النضباط  وقلة  الفو�سى  إلى  إضافة 

اللتزام باألنظمة والقوانين الناظمة للجيش، فما بقي من الجيش السوري من رجال وعتاد وسالح ل يفي 
بالغرض املطلوب لبسط الجيش نفوذه على كامل األرا�سي السورية، ومحاربة املتطرفين من الجانبين 
)النظام واملعارضة املسلحة( الذين ل ينصاعون لعملية السالم، إن حصلت، أو سيتمردون عليها، إن 
إضافة  إليران،  تتبع  التي  الطائفي  امليليشياوي  بطابعها  األجنبية  القوى  على  واعتماده  الجيش  تأكل 
امليليشيات  األمن وإخراج  في مساندة حفظ  الدولية  املساعدة  إلى طلب  يقودنا  الروسية،  القوات  إلى 
األجنبية من سورية، لذلك إننا في املراحل األولى من بدء عملية السالم، بحاجة إلى كثير من اإلجراءات 
والتدابير إلعادة تأهيل الجيش السوري، وخضوعه لقيادة مركزية، وقد يكون ذلك في املرحلة التي تسبق 
عملية البدء بإجراءات السالم، للقيام باملهمات واللتزامات التي تحقق األمن في مرحلة ما بعد الحرب، 

وتحمي الحدود وتتصدى للجماعات اإلرهابية.

)29(  - مقابلة أجراها الباحث مع العميد فايز عمرو، وهو مقيم في تركيا منذ انشقاقه عن جيش النظام. 
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ثانًيا: القوات الرديفة والحليفة للنظام

القوات الرديفة:. 1

لها النظام، كقوات الدفاع 
ّ
ُيقصد بالقوات الرديفة امليليشيات املحلية القائمة على التطوع التي شك

الوطني واللجان الشعبية التي أسست بتوجيه من إيران وبالتنسيق مع الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، 
لتعمل بشكل أسا�سي في املجتمعات التي يسيطر عليها النظام، وتتمتع بأهمية خاصة بالنسبة إليه، كالالذقية 
وطرطوس وحمص وحماة ودمشق، إضافة إلى ميليشيات تتبع إلى ممولين نافذين من رجال األعمال وبعض 

األحزاب التي ساندت النظام.

نشأت هذه القوات من حيث املبدأ عبر مجموعات محلية خفيفة التسليح، ما لبثت أن بدأت تتوسع 
ا من أي 

ً
وتقاتل على مساحات شاسعة من سورية، بعد أن وجدت العناصر املتطوعة عبر هذه القوات مالذ

 للهرب من الخدمة اإللزامية في الجيش النظامي. 
ً

ارتباط قانوني، وسبيال

ال تعمل هذه القوات بالضرورة تحت سيطرة النظام املباشرة، ويأتي كثير من تمويلها من رجال أعمال 
موالين للنظام، وتجند على أسس طائفية، بقيادة الحرس الثوري اإليراني وحزب هللا اللبناني، وكذلك 
قيادة عدد من الضباط املوالين للنظام، كالعميد سهيل الحسن قائد )قوات النمر(، وتحولت بعض هذه 
الوحدات إلى ميليشيات شبه مستقلة، تمارس مهمات أمنية وعسكرية من دون الرجوع إلى القيادة، إلى 
جانب عمليات التعفيش التي تجاوزت عشرات آالف من العمليات املنهجية على خلفيات طائفية، كما في 
حلب الشرقية وريف حماة الشمالي، أو على خلفيات قومية، كما في عين العرب وتل أبيض وتل تمر، أو على 

خلفيات عشائرية، كما في ريف امليادين وريف البوكمال. 

قوات الدفاع الوطني: أ. 

لت الحكومة قوات الدفاع الوطني بوصفها ميليشيا رديفة للجيش السوري، في نهاية 2012 بضغط 
ّ
شك

من اإليرانيين، والهدف من إنشائها بالنسبة إلى النظام هو تعويض النقص الحاصل في تعداد الجيش 
السوري، الذي فقد كثيًرا من أفراده بسبب االنشقاقات عنه، وكثرة الخسائر البشرية فيه، وإلعفاء الجيش 

السوري من املسؤوليات القانونية عن الجرائم التي يرتكبها.

أما الهدف اإليراني من إنشائها، فهو إيجاد ميليشيا محلية سورية تسيطر عليها إيران، مشابهة مليليشيا 
حزب هللا في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، وتأسيس قوات شعبية مرتبطة بفيلق القدس تستطيع من 
، وإيجاد أتباع لها على األرض السورية، حتى لو سقط النظام الحًقا، 

ً
خاللها التأثير في القرار السوري مستقبال

 كبيًرا في هذا امليدان، وأخضعت قادة هذه امليليشيا لدورات تدريبية في إيران، ويدفع 
ً

وقد دفعت إيران تمويال
الحرس الثوري اإليراني رواتبهم، وتتولى قيادات فيلق القدس بالتعاون مع أجهزة االستخبارات السورية قيادة 
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أعمالهم العسكرية ميدانًيا. وتصل أعدادها إلى 80.000 موزعين على معظم املناطق الخاضعة للحكومة، 
ومعظمهم من املنفلتين أمنًيا ومن أصحاب السوابق ومن املتمردين على األنظمة والقوانين، ويمارسون حالًيا 
العمل التشبيحي والسرقة والتعفيش والتسلط على السوريين، ومنهم أتباع الحكومة، ويفرضون إتاوات على 

التجار والشركات، إضافة إلى أعمال التهريب، وبشكل خاص املخدرات وغيرها من األعمال الشائنة. 

ستواجه السلطة السياسية واألمنية التي ستتولى املسؤوليات في مرحلة بناء السالم في سورية، معضالت 
ا معيًنا من السلوكات )التشبيح 

ً
كبيرة في التخلص من هذه امليليشيات التي أدلجتها إيران، واعتادت نمط

والسرقة والتعفيش واالبتزاز والتهريب وقلة االنضباط وغيرها من األعمال الشائنة(، ألن أعدادهم كبيرة 
وينتشرون في معظم األرا�سي السورية، وال بّد من وضع خطة وطنية للتخلص منهم ودمجهم في املجتمع 
السوري، وبخاصة أن عدًدا منهم أصبحوا يتبعون أجندات وأيديولوجية إيرانية، وهذه امليليشيا تتشابه مع 
جزء كبير من فصائل املعارضة املسلحة التي تتبع بشكل أو بآخر أجندات غير وطنية، أو أيديولوجيات عابرة 

للوطنية.

كتائب البعث: ب. 

لت مع بداية الثورة السورية، مهمتها الرئيسية حراسة 
ّ
هي ميليشيا متطوعة من أعضاء حزب البعث، شك

ف بمهمات أخرى، تشرف عليها القيادة القطرية لحزب 
ّ
كل

ُ
املنشآت العامة واملباني الحكومية، ويمكن أن ت

البعث والفروع الحزبية في املحافظات، بالتنسيق مع األجهزة األمنية، وتمويلها من التجار ويبلغ تعدادها ما 
يقارب 10.000 مسلح، وال أظن أنها ستشكل مشكلة في حال الحل السيا�سي في سورية، لضعف تنظيمها 

وقلة عناصرها وتسليحها ولسيطرة الدولة عليها.

قوات صقور الصحراء: ج. 

معظمهم من غالة الطائفية، وتتشكل من ضباط وصف ضباط متقاعدين، تدريبهم جيد وتسليحهم 
إلى  الخاصة والكمائن، توجد في حمص والالذقية، تعدادهم يصل  للمهمات  عربات مدرعة مخصصة 
ل ظاهرة طائفية 

ّ
2000 مقاتل. وال بد من التخلص من هذه امليليشيا، في بداية الحل السيا�سي، حتى ال تشك

تستقطب غالة الطائفية وتصبح مشكلة يصعب التعامل معها.

قوات فلسطينية تقاتل مع الحكومة: د. 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، وقوات فتح االنتفاضة، وقوات الصاعقة، وكتائب 
حزب البعث الفلسطيني، وحركة فلسطين حرة، بتعداد يقدر ما بين 5000 و7000 مقاتل. وال أظن أنها 
ستشكل عائًقا أمام أي حل سيا�سي في سورية، ألنها ال تتمتع بحصانة وطنية، وألن عددها قليل، ويسيطر 

عليها أشخاص يتبعون مباشرة الستخبارات النظام وينسقون معها.

وهناك مجموعات أخرى من امليليشيات السورية التي ال أظن أن يكون لها تأثير في الساحة السورية، 
عندما يحدث االتفاق السيا�سي. انظر الجدول رقم 8 في امللحق
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سا في  ّسِ
ُ
وفي إطار الحديث عن القوات الرديفة، يمكن الحديث عن الفيلقين الرابع والخامس اللذين أ

السنوات املاضية بهدف مواجهة النقص الحاصل في الجيش السوري، إضافة إلى الوجود األجنبي الكثيف 
املناصر لألسد من جنسيات أجنبية، والحاجة إلى إضفاء الطابع املؤس�سي على هذه القوات ودمجها في 
الجيش، لذلك أسس )الفيلق الرابع(، في تشرين األول/ أكتوبر 2015، من خالل دمج قوات من الجيش 
والقوات الرديفة املوجودة في محافظة الالذقية، مثل قوات الدفاع الوطني وقوات النمر ونسور الزوبعة 
وكتائب البعث، وُدعمت ببطاريات مدفعية روسية، ُجلبت من الفوج الثامن مدفعية، ومن لواء املدفعية 

120، ولواء املدفعية 439 التابع للحرس الجمهوري، وفوج الصواريخ 20.

وأسس )الفيلق الخامس( في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، ملحاولة ضبط مؤسسة الجيش على املدى 
في  الكبيرة  البشرية  الخسائر  بسبب  أصابها  الذي  الكبير  والترهل  اإلنهاك  بعد حالة  والبعيد،  املتوسط 
املعارك، وحاالت االنشقاق والفرار من الخدمة العسكرية، إضافة إلى حاالت الفساد والتجاوزات الضخمة 
التي قامت بها قوات الجيش والقوات الرديفة من امليليشيات، يضاف إلى ذلك محاولة توفير الغطاء القانوني 
سَتهدف في أي حل سيا�سي قادم، 

ُ
لت خارج إطار مؤسسة الجيش، بحيث ال ت ِ

ّ
ك

ُ
إلدماج هذه القوات التي ش

فيصبح التعامل معها بوصفها جزًءا من الجيش نفسه، وبخاصة أن قانون الخدمة العسكرية السورية يتيح 
إنشاء قوات فرعية وقوات أخرى عند الضرورة للقتال إلى جانب الجيش، ومن جهة أخرى، يمكن القول إن 
إنشاء الفيلق الخامس عكس الرغبة الروسية في إيجاد نوع من التوازن مع إيران داخل مؤسسة الجيش، في 
محاولة ملنع إيران من فرض رؤيتها املنفردة داخل مؤسسة الجيش، بعد تشكيلها )الفيلق الرابع( املكون من 

قوات الدفاع الوطني وغيرها من امليليشيات التي تدعمها إيران)30(. 

القوات الحليفة للنظام: . 2

هي القوات األجنبية التي دخلت إلى سورية ملساندة النظام، مثل ميليشيا حزب هللا اللبناني، وامليليشيات 
الشيعية اإليرانية والعراقية واألفغانية والباكستانية وغيرها، إلى جانب القوات والشركات األمنية الروسية 
)فاغنر(، وأوضحت التقارير أن مجمل عدد القوات اإليرانية وامليليشيات التابعة لها في سورية يتجاوز 

70.000 مقاتل، يضاف إليهم الجنود الروس الذين ساهموا في العمليات القتالية في سورية. 

وكان لهذه القوات دور بارز في دعم النظام وصموده وإعادة الروح له ولقواته مرتين، بعد أن كان قاب 
ا من امليليشيات العراقية واللبنانية 

ً
قوسين من السقوط، حيث نقلت إيران املستشارين العسكريين وآالف

واألفغانية والباكستانية إلى سورية، من أجل دعم النظام ومده بالجنود والسالح، وكان لها الدور الكبير 
والتفاعل في نشر هذه امليليشيات على الجبهات، بالتنسيق مع الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، وكان 
للتدخل الرو�سي دور حاسم في الحد من التدهور الحاد لإلمكانات العسكرية لقوات النظام، حيث قدمت 
روسيا دعًما جوًيا واسـًعا للنظام في أثناء معاركه مع فصائل املعارضة، وزودته بعربات مصفحة متقدمة وذات 
ا واسًعا في كثير من املعارك، ومكنه من استعادة مساحات واسعة من 

ً
تقنية عالية، ما منح قوات النظام تفوق

لت املساندة الخارجية من داعمي النظام روسيا وإيران، ومن خالل امليليشيات الخارجية 
ّ
البالد، وبذلك؛ شك

)30( - العميد الركن خالد إبراهيم، ضابط منشق عن النظام ومقيم باألردن 
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 أساًسا في تمكين الجيش من الصمود ومواصلة القتال، وال سيما بفضل الدعم واملساعدة 
ً

أيًضا، عامال
املالية واللوجستية والعملياتية. انظر الجدول رقم 9 في امللحق

مما سبق يمكن القول إن بنية الجيش السوري اختلفت كثيًرا بعد 2011 عّما كانت عليه قبل ذلك، حيث 
ضيف فيلقان إلى الجيش، ليصبح عدد الفيالق خمسة، ومعظم عناصر هذين الفيلقين هم من امليليشيات 

ُ
أ

دوا على أسس طائفية، كقوات الدفاع الوطني واللجان الشعبية وصقور  املحلية القائمة على التطوع، ُجّنِ
الصحراء ونسور الزوبعة وغيرها، يضاف إليها بعض الفصائل املسلحة التي كانت تحارب النظام في الجنوب 
السوري بعد إجراء املصالحة، على سبيل املثال )اللواء الثامن( بقيادة أحمد العودة الذي يتبع للفيلق 

الخامس. 

ا من الوحدات النظامية وغير النظامية من امليليشيات، حيث 
ً
أدى ذلك إلى جعل بنية الجيش خليط

لت القوات الرديفة والقوات الحليفة أكثر من نصف تعداد أفراد الجيش، وعلى الرغم من نجاح النظام 
ّ
شك

في تحقيق هذا األمر من الناحية العددية، فشل من حيث الفاعلية التنظيمية والعملياتية، في كثير من 
األوقات واملعارك، فقد أدت هذه التشكيالت باملقابل إلى حالة من الترهل في مؤسسة الجيش، مع تحول 
جزء كبير من قوات هذه التشكيالت إلى ميليشيات غير مبنية على أساس التراتبية العسكرية، وأدى ذلك 
أيًضا إلى إرباك كبير لدى القادة امليدانيين، بسبب عدم انضباط عناصر امليليشيات وعشوائّيهم وقلة خبرتهم 
العسكرية، ومن ثم نشأت خالفات بين القيادات املختلفة، أدت إلى فشل عدد من العمليات العسكرية التي 
خاضها الطرفان ضد قوات املعارضة، وفي بعض األحيان أدت إلى حصول اشتباكات مسلحة بينية، بعد 
أن باتت هذه امليليشيات تمتلك صالحيات أكبر من الجيش من دون تحمل مسؤوليات رسمية أو خضوعها 

للقوانين.

وفي ظل التأثيرات الخارجية، حلت االنتهازية محل االحترافية الضعيفة أساًسا، وكذلك مكان العقيدة 
تهم وسلوكهم وفًقا للقوات التي يعملون معها، 

ّ
العسكرية، إذ غالًبا ما غّير الضباط السوريون والعناصر حل

ودفعت هذه التركيبة، في مرحلة من املراحل، وبخاصة بعد التدخل العسكري الرو�سي، النظام إلى بذل مزيد 
من الجهد إلدارة هذه امليليشيات والتشكيالت وضبطها، وجعل الجيش السوري العمود الفقري واملتحكم 
في توزيع املهمات والعمليات بينها وبين الجيش، إلى جانب حل عدد من امليليشيات التي جاءت نتيجة جملة 
من املتغيرات العسكرية والسياسية، فمن الناحية العسكرية، وبعد تمكن النظام من السيطرة على عدد 
من املناطق التي كانت مستعصية عليه، كالغوطة الشرقية وجنوب دمشق وريف حمص الشمالي ودرعا 
والقنيطرة، لم يعد النظام بحاجة إلى هذه امليليشيات في ضبط املناطق الجغرافية التي أصبحت تحت 
سيطرته الكاملة، أما من الناحية السياسية، فيمكن تفسير هذا األمر بالضغوط الروسية التي جاءت في إطار 
جملة من الشروط الدولية التي تدعو إلى حل جميع الكيانات العسكرية غير املعترف بها ومحاربتها، وتشمل 

أيًضا، وفق املنظور الغربي، امليليشيات املحلية والخارجية، وبخاصة اإليرانية أو املدعومة من إيران)31(.

ر بنية الجيش السوري كان تأثًرا بنيوًيا كبيًرا، سينعكس حكًما على األوضاع في سورية 
ّ
يمكن القول إن تأث

، ولن يقتصر هذا التأثير على إعاقة عملية السالم بين السوريين، في حال التوصل إلى حل سيا�سي، 
ً

مستقبال
بل سيؤثر في االستقرار اإلقليمي أيًضا، وبخاصة في ظل املخططات اإليرانية والروسية في سورية التي تقوم 

)31(  - العميد خالد إبراهيم، املرجع السابق
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على فكرة دمج هذه امليليشيات داخل بنية الجيش السوري وتوظيفها لتحقيق مكاسب مستقبلية، وهذا 
يبرز بشكل أسا�سي عند الحديث عن الفيلق الرابع والخامس، وكذلك تغلغل القوات اإليرانية وحزب هللا في 
، فسيكون السوريون أمام شبكة 

ً
بنية هذا الجيش، ومن ثم مهما كانت طبيعة التسوية في سورية مستقبال

معقدة من العالقات والتداخالت بين أجهزة ومجموعات عسكرية وأمنية واقتصادية وسياسية ومدنية 
 رئيًسا في عمليات التسوية والسيناريوهات 

ً
مقاومة ألي تغيير، تتصدرها مؤسسة الجيش بوصفها فاعال

املستقبلية للبالد حال حصولها، وهذا يضع سيناريو إعادة الهيكلة، في محاولة لتشكيل جيش وطني، من 
أولويات الحل السيا�سي في سورية، حيث ال بد من البناء على ما تبقى من هذا الجيش، بعد أن ثبت فشل 
تجارب تفكيك الجيش تجنًبا لعدم تكرار التجربة العراقية بعد الغزو األميركي للعراق في 2003، وهو ما 
تدل عليه كل املؤشرات التي تشير إلى أن الحل السيا�سي املطلوب من املجتمع الدولي يتضمن املحافظة على 
أجهزة الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الجيش، فليس من مصلحة أحد تفكيك الجيش، ألن من شأن ذلك أن 
يسفر عن االنهيار التام للدولة وتجدد الحرب، وال بد من األخذ في الحسبان مقاربة إعادة بناء احترافية هذه 
املؤسسة بناء علمًيا مدروًسا، بما يضمن إعادة هيكلته وإصالحه، باالستناد إلى مجموعة من العوامل التي 
يعّد أبرزها العقل الجمعي السوري الذي رفض الدويالت الطائفية واالستفادة الفكرية العلمية من واقع 

العراق ولبنان.

أخطار وجود امليليشيات على إصالح الجيش السوري:. 3

تعّد مسألة احتواء امليليشيات املسلحة، سواء العسكرية منها أم شبه العسكرية املوالية للنظام وأجهزته 
األمنية، واحتواء فصائل املعارضة السورية املسلحة، من أخطر التحديات التي ستواجه قضية إصالح 

الجيش السوري واألجهزة األمنية.

لت 
ّ
ل تحدًيا أمنًيا خطًرا، يزعزع االستقرار على األرض، وبشكل خاص تلك التي تشك

ّ
هذه امليليشيات تشك

على أسس وخلفيات طائفية، فهي ستقاوم بشدة جهد التوصل إلى تسوية سياسية تحّد من نفوذها أو 
تفككها، وال سيما بعد سنوات من ممارسة النشاط اإلرهابي وعمليات التشبيح، مستفيدة من غياب السلطة 
املركزية والقانون، وانتشار الفو�سى في جميع أنحاء البالد، حيث إن السلطات السياسية والعسكرية التي 
ستتولى مسؤولية إدارة البلد، في مرحلة تحقيق السالم واألمن، ستواجه مشكالت جمة في التخلص من هذه 
امليليشيات واحتوائها وإعادة تأهيلها في املجتمع ضمن األطر القانونية، بيد أن الخطر األكبر الذي سيواجه 
تلك السلطات هو مسألة امليليشيات املؤدلجة واملشبعة بروح الطائفية واملذهبية، واملرتبطة بالولي الفقيه، 
ا محددة من السلوك )التشبيح والسرقة والتعفيش واالبتزاز 

ً
أو املرتبطة بالقاعدة التي اعتادت أيًضا أنماط

والقتل( املشرع بفتاوى دينية، يضاف إلى ذلك صعوبة تفكيك فصائل املعارضة املسلحة التي تتبع بشكل أو 
بآخر أجندات أو أيديولوجيات غير وطنية عابرة للحدود.

لذلك كله، ستكون السلطات السياسية والعسكرية السورية مجبرة على وضع خطط وبرامج وطنية 
شاملة، إلعادة تأهيل عناصر تلك امليليشيات ودمجها في املجتمع والدولة، وهذا يستدعي تضافر الجهد 

األممي، ودعًما ضرورًيا من املنظمات الدولية. 
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ا: املناطق الخارجة على سلطة قوات النظام
ً
ثالث

بقي حتى اآلن ثالث مناطق خارج سلطة الحكومة، بمساحة تساوي %40 من مساحة سورية، وهي تحتاج 
إلى إنهاء الصراع املسلح، وإجراء املصالحات، وتخفيف اآلثار السلبية لنتائج الحرب التي دمرت املجتمع 
السوري، وخلق اآلليات الفاعلة للحفاظ على عملية السالم املستدامة، وهذا يحتاج إلى تنظيم اإلدارة 
ا آمًنا 

ً
الذاتية فيها، وضبط األمن وخلق بيئة تسمح بإعادة الحياة، وتنظيمها إدارًيا، وخدمات لتكون مالذ

لسكانها.

على الرغم من االختالفات الكثيرة في البنية األمنية ما بين املناطق التي تسيطر عليها فصائل املعارضة، 
فإن هناك مسائل كثيرة مشتركة بينها، أهمها: غياب سيادة القانون، وارتفاع مستوى اإلجرام، وتهديدات 
سبل معيشة السكان املدنيين، وخطر اإلرهاب والتشدد الفكري واملذهبي، واقتسام النفوذ األمني بين عدد 
كبير من الفصائل في كل منطقة من املناطق الثالث، والصراعات املسلحة بين بعض هذه الفصائل، وغيرها 

من املشكالت التي تحتاج إلى اهتمام خاص وخطط طويلة األمد. انظر خريطة رقم 2
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خريطة رقم 2 توضح مناطق السيطرة في سورية

املصدر:
https//:bit.ly33/PWIqB 

املنطقة الشمالية الغربية من سورية. 1

)شمال حلب وشرقها وغربها، محافظة إدلب، شمال شرق الالذقية(: 

وهي أعقد املناطق الخارجة على سلطة الحكومة، وتبلغ مساحتها أكثر من 12000 كم2، فيها تناقضات 
كثيرة وكبيرة، ويقع في مقدمة مشكالتها وجود هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة ، ومن يدور في فلكها من 
الفصائل(، وهي تسيطر على قسم كبير من محافظة إدلب، وتفرض أيديولوجيتها على املدنيين من سكان 
هذه املنطقة، وفيها عدد من التنظيمات اإلسالمية القريبة من فكر )النصرة( التي تلتقي معها أيديولوجًيا، 
وإن كانت تختلف معها ميدانًيا، ويوجد فيها فصائل معتدلة لكنها تخضع لإلرادة التركية، ويوجد فيها مناطق 
تقع تحت السلطة التركية التي تتبع لها فصائل من ما ُيسّمى )الجيش الوطني( وتخضع ألوامرها، وبخاصة 
في منطقة شرق الفرات )نبع السالم(، وفيها كذلك فصائل أجنبية مثل الفصيل التركستاني مع عائالتهم، 

https://bit.ly/33PWIqB
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في منطقة جسر الشغور، وفيها عدد كبير من الفصائل التي ُهّجرت من مناطق وجودها السابقة في دمشق 
وما حولها وحمص وحماة ودرعا وغيرها، وفيها أيًضا عدد من املقاتلين األجانب املنتشرين في الفصائل ذات 
التوجه اإلسالمي، إضافة إلى املدنيين الذين نزحوا من مناطقهم من مختلف املحافظات السورية، ولجؤوا 
إلى تلك املنطقة من جراء الحرب، إن هذه املنطقة موزعة إدارًيا بين محافظات )حلب، إدلب، الالذقية، 
الرقة، الحسكة(، إضافة إلى الفلتان األمني بسبب كثرة التنظيمات وانتماءاتها املختلفة، وتبعياتها لجهات 

خارج سورية، لذلك وضعها معقد، وتحتاج إلى آلية مختلفة للتعامل معها من أجل تحقيق السالم واألمن.

تشكل هيئة تحرير الشام )النصرة( عائًقا رئيسًيا في االنصياع ألي اتفاق على وقف إطالق النار وإنجاز حل 
سيا�سي وتحقيق خطة السالم في تلك املنطقة، ولكن ال بّد من توخي الحذر في التعامل مع هيئة تحرير الشام، 
قبل إيجاد البدائل التي تساعد على تحييدها أو تفكيكها أو القضاء عليها. وهنا، أرى أن من األفضل فصل 
منطقة وجود الهيئة ومن يسير في فلكها، عن بقية املناطق األخرى، وتشكيل قوة مسلحة تكون مسؤولة عن 

مساندة املجالس املحلية املوجودة حالًيا، 

 من جهة أخرى من غير املمكن عودة كثير من املهجرين إلى تلك املنطقة، بسبب وجود كثير من سكان 
تلك  إلى  الذي حصل من محافظات مختلفة  التهجير  بعد  فيها، خصوًصا  السورية األخرى  املحافظات 
املنطقة، وكثرة املخيمات وَمن يعيشون في العراء أو من هم في حكمهم ممن يعيشون في خيم ال ترقى إلى 
السكن البشري، وإذا ما أخذنا بالحسبان وجود أكثر من ثالثة ماليين سوري في تركيا، فمن غير املحتمل أن 

تتسع هذه املنطقة لعودتهم في املرحلة األولى من وقف إطالق النار)32(. انظر الجدول رقم )10(

املنطقة الشمالية الشرقية )الحسكة، دير الزور، الرقة(:. 2

سوريا  )قوات  وتديرها  بها،  الخاص  تنظيمها  لها  سورية،  مساحة  ُربع  املنطقة  هذه  مساحة  تبلغ 
الديمقراطية/ قسد( املؤلفة من ائتالف قوى كردية وعربية وآشورية وسريانية، وإن كانت تركيبة قوات 
 على إدارة املنطقة وتتحكم في كافة 

ً
)قسد( في أغلبها تركيبة كردية وكذلك قيادتها وهي التي تسيطر فعال

عّد هذه اإلدارة 
ُ
دار حالًيا بإدارة ذاتية، وت

ُ
قراراتها، بإشراف ودعم من القوات األميركية وقوات التحالف، وت

أفضل املناطق الخارجة على سلطة الحكومة، من حيث األمن وتنظيم شؤون املدنيين، غير أنها منطقة 
غير مستقرة، فيها كثير من املكونات العرقية وغيرها، ومن ضمن ذلك قوات النظام املوجودة في القامشلي 
ومدينة الحسكة، وهي قوى تفتقر إلى الثقة املتبادلة، وتحتاج إلى إعادة تنظيم، من حيث توازن املكونات في 
املنطقة، إذا أردنا تأمين عودة املهجرين اآلمنة، ألن معظم املهجرين من تلك املناطق هّجرتهم القوات الكردية 
) قسد( ومن ضمنهم العنصر الكردي، وبخاصة في منطقة الرقة ودير الزور، ومن اإلشكاالت املوجودة في تلك 
املنطقة الحساسية وعدم الثقة بين سكان املنطقة العرب والكرد، وقد غذاها النظام السوري على مدى 

عقود من الزمن.

لتأمين نجاح خطة حفظ األمن واالستقرار في تلك املنطقة على نحو مؤقت إلى حين تأمين حل سيا�سي 
شامل، وبما يضمن تأمين عودة آمنه للمهجرين اآلن، واملحافظة على وقف إطالق النار، ال بّد من تشكيل 

)32( - اللواء محمد الحاج علي، دراسات غير منشورة 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

34

مجلس مدني منتخب يمثل جميع فئات املجتمع يتولى إدارة هذه املناطق واإلشراف عليها، ويساعده في هذا 
لجنة أمنية - عسكرية مشتركة، مؤلفة من قوات الحكومة وقوات )قسد( وضباط ووجهاء ومتنفذين من 
أبناء الرقة ودير الزور والحسكة، من املكونين العربي والكردي، تشرف على تنفيذ ترتيبات حفظ األمن، 
وتساعد في تشكيل الهياكل اإلدارية لتلك املناطق املمتدة على مساحات واسعة، ولتحقيق النجاح في هذه 
املنطقة، ال بد من تقسيمها إلى ثالث إدارات محلية، بحسب تقسيمها اإلداري )الرقة، دير الزور، الحسكة(، 
كل قوة عسكرية لكل منطقة منها، تتولى مسؤولية مساعدة اإلدارة الذاتية في تنفيذ مهماتها، بالتعاون 

َ
ش

ُ
إذ ت

مع الشرطة وجهاز األمن املخصص لكل منطقة، ومن األفضل أن تكون هذه القوة من أبناء املنطقة، إضافة 
إلى ذلك، ال بّد من تشكيل لجنة أمنية مشتركة في كل منطقة من هذه املناطق، تكون مؤلفة من ممثلين عن 
الحكومة وممثلين عن املعارضة، للتنسيق وحل املشكالت الناشئة، فإذا تعاونت الواليات املتحدة األميركية 
على ذلك في هذه املنطقة، أمكن تحقيق األمن واالستقرار فيها، وبخاصة في مراحلها األولى، لكن التدمير الذي 
شمل مدينتي دير الزور والرقة ال يساعد في عملية عودة املهجرين من تلك املناطق إلى منازلهم، ولذلك ال بد 
من بناء مخيمات خاصة للراغبين في العودة في املراحل األولى من وقف إطالق النار، مع العمل على إعادة 

البنية التحتية في املدينتين املذكورتين)33(. انظر الجدول رقم 11 في امللحق

مناطق سيطرة )داعش(:. 3

 إلى 
ً

يوجد عناصر تنظيم )داعش( في بضعة جيوب منعزلة في محافظة دير الزور والحماد السورية، وصوال
محافظة السويداء، وهذه املناطق ال بد من التعامل معها وفق خطة معدة لألمن والسالم وبجهد مشترك من 
السوريين، ملحاصرة الجيوب املوجودة فيها، بالتعاون بين قوات الحكومة والفصائل املعارضة لها، في حال 
بقيت هذه الجيوب حتى ذلك الوقت، وهنا ال بد من تضمين إجراءات الحل السيا�سي محاربة الفكر املؤسس 

لهذه التنظيمات، وفق خطة وطنية تشترك فيها كل مؤسسات الدولة السورية. 

الستنتاج من دراسة الفصائل املعارضة: . 4

االستنتاج األول هو كثرة تعّدد الفصائل في كّل منطقة من املناطق الثالث السابقة، التي ال تربطها أهداف 
مشتركة، مع تعدد انتماءاتها ووالءاتها وانفالتها األمني واالنضباطي واألخالقي والفو�سى اإلدارية والتنظيمية، 
والتعددية  بالديمقراطية  تؤمن  توجهات إسالمية وقومية تعصبية متشددة، ال  تنظيمات ذات  ووجود 
وحقوق اإلنسان املعمول بها دولًيا، مع السيطرة عليها من الدول الداعمة لها أو التي بجوارها، إضافة إلى 
صعوبة الجمع فيما بينها لتشكيل قوة مشتركة لحفظ األمن في تلك املناطق أو حتى التوافق على ذلك، 
وصعوبة االتفاق بين هذه الفصائل على تشكيل إدارات ذاتية في كل منطقة من املناطق، وصعوبة جمع 

األسلحة وااللتزام بما حصل التوافق عليه وفق خطة السالم املنشودة.

االستنتاج اآلخر أن النظام، بعد أكثر من تسع سنوات من استخدام كل ما يمتلك الجيش والدولة من 

)33(  - املرجع السابق
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إمكانات عسكرية وبشرية واقتصادية، لم يستطع االنتصار على ثورة الشعب السوري، ولن يستطيع، 
حيث وصلت سورية إلى ما وصلت إليه اآلن من دمار وقتل وتهجير والخضوع ألربع احتالالت دولية )الروسية 
واألميركية واإليرانية والتركية، وغيرها من قوات التحالف الدولي( إضافة إلى أنها أصبحت ساحة لتصفية 
الحسابات واملقايضات الدولية، ومكاًنا جاذًبا لكل إرهاب العالم، والواضح حتى اآلن أنه ال يوجد أفق النتهاء 

هذه الكارثة.
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رابًعا: تجارب بعض الدول في إعادة هيكلة الجيش

سنتناول هنا خبرات بعض الدول التي شهدت صراعات وانقسامات مشابهة، واالستفادة من خبراتها 
وتجاربها في إعادة األمن واالستقرار، واالستفادة منها في التغلب على التحديات السورية. وال شّك في أن عملية 
إصالح الجيوش في معظم الدول هي عملية مستمرة، وال تقف في مرحلة من مراحل التطور التكنولوجي 
ها القيادات 

ّ
أو في تغيير املهمات واألهداف واملتغيرات اإلستراتيجية، وتتفق مع السياسة األمنية التي تخط

السياسية في كل دولة، لكن هناك تجارب للدول في إصالح الجيش ووظيفته، عند االنتقال من نظام سيا�سي 
إلى نظام جديد، حيث تمّر الدول بمراحل انتقالية من النظام امللكي إلى النظام الجمهوري، أو من سلطة 
دكتاتورية إلى سلطة ديمقراطية، وبالتأكيد تكون املؤسسة العسكرية مسيطرة على النظام السابق أو راعية 
له، أو قد تكون راعية للنظام السيا�سي الجديد، إن حدث انقالب عسكري، فما الذي يحدث في تلك الحال؟ 
وكيف يتعامل العسكريون واألنظمة الجديدة مع الوضع الذي تفرضه عليهم الثورات أو التحوالت السياسية 

واالجتماعية الكبرى؟ سنعرض بعض التجارب إلصالح الجيوش التي قد تفيدنا في بحثنا هذا:

التجربة اإلسبانية: . 1

تل فيها أكثر 
ُ
وضعت الحرب األهلية في إسبانيا )1936-1939( أوزارها، بعد ثالث سنوات من املعارك، وق

ى السلطة الجنرال فرانكو قائد )الوطنيين( املنقلبين عسكرًيا على الحكومة 
ّ
من نصف مليون شخص؛ وتول

املنتخبة، مدعوًما من النظام النازي في أملانيا، والنظام الفا�سي في إيطاليا، وجاء انقالب فرانكو بعد خمس 
ل إسبانيا إلى النظام الجمهوري وإلغاء امللكية؛ لُيعلن نفسه حاكًما للبالد، ويفرض موجة  سنوات من تحوُّ
عنيفة في بدايتها، ومنهجية بعد ذلك، مثل القمع والقتل والتعذيب واالغتصاب لخصومه السياسيين، 
ن غريًبا أن يستمر فرانكو في الحكم حتى وفاته في 1975؛ فقد 

ُ
ا أساسًيا فيها، ولم يك

ً
وكانت قوات الجيش طرف

أحكم قبضة دموية على السياسة، وترك االقتصاد والتنمية لحكومة من التكنوقراط، لكن قصتنا تبدأ 
بعد رحيل الدكتاتور.

يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة برشلونة رافائيل مارتنيث: إن املاليين من الرجال اإلسبانيين قضوا 
جزًءا كبيًرا من حياتهم في تجنيد إجباري تحت سيطرة الضباط الفاشيين املتسلطين وفي ظل نظام مستبد؛ 
خت صورة القوات املسلحة اإلسبانية بوصفها أحد أركان النظام السلطوي، بعكس بقية الجيوش  لذا ُرّسِ

.
ً

األوروبية التي كان ُينظر إلى ضباطها بوصفهم أبطاال

إن ولوج املؤسسة العسكرية وقادتها في السياسة، وانخراطها في حرب دموية ضد فئات واسعة من 
الشعب، إضافة إلى ضعف احترافية جنود الجيش، لم يترك أمام ملك إسبانيا الجديد خوان كارلوس الذي 
، من سبيل غير إصالح الجيش بخطوات سريعة، حتى ال يتعطل طريق اإلصالح 

ً
 ديمقراطًيا شامال

ً
قاد تحوال

الديمقراطي، وبناء املؤسسات املدنية. وقد صعد الجنرال مانويل ميالدو إلى قيادة الجيش، بعد أشهر قليلة 
من تنصيب امللك، وأعلن بوضوح في أول خطاب له التزام الجيش بحكم القانون، وجاءت كلماته واضحة 
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أمام الجنود: »ال يجب أن نن�سى أن الجيش، مهما كانت مهمته مقدسة، ليس دوره الحكم، بل خدمة البالد 
تحت إمرة الحكومة الوطنية«.

كانت قطاعات الجيش في عهد فرانكو منفصلة ال تجمعها قيادة، تخضع ألوامره املباشرة، وال وسيلة 
ي فيها غير الوالء للدكتاتور، وبدأت مهمة اإلصالح بعدة خطوات، أهمها: ِ

ّ
للترق

◊ الهيكل الدستوري والقانوني: إنشاء وزارة الدفاع ألول مرة؛ لتجمع قطاعات الجيش 	
وأسلحته بقيادة موحدة تعمل تحت الحكومة املدنية املنتخبة. 

◊ إقصاء الجيش شيًئا فشيًئا من الحياة السياسية، عبر تحجيم دوره الدستوري والقانوني، 	
وتقييد القضاء العسكري وسلطته على املدنيين.

◊ رفع كفاءة القوات املسلحة وجعلها محترفة، ومنع العسكريين من العمل في الوظائف 	
املدنية.

◊  من األقدمية.	
ً

تقليل عدد القوات واعتماد معيار الكفاءة في الترقيات بدال
◊ 	 

ً
تحويل اهتمام القوات املسلحة إلى الوضع اإلقليمي والدخول في تحالفات عسكرية بدال

من الوضع الداخلي.

لم تمّر هذه اإلجراءات من دون معارضة من كبار قادة الجيش وداعميهم من السياسيين اليمينيين 
والفاشيين؛ فقد حاولوا أكثر من مرة تعطيل اإلصالح الديمقراطي في البالد، ومن ذلك القيام بمحاولتي 
انقالب فاشلتين في عامي 1981 و1982، لكن العالقات املدنية العسكرية في إسبانيا سارت بعدها بشكل 

جيد)34(.

التجربة اإلندونيسية: . 2

شهدت العاصمة اإلندونيسية جاكرتا، في أيار/ مايو 1998، تظاهرات حاشدة استمرت ثالثة أيام؛ قررت 
القوات املسلحة خاللها عدم مواجهة املتظاهرين، والبدء في إجراءات إصالحية تضمن انتقال السلطة من 

الجنرال سوهارتو إلى نائبه بطريقة سلمية.

كانت بوادر االنقسام في نظام الجنرال سوهارتو الذي وصل إلى السلطة بانقالب عسكري، قد بدأت في 
الظهور قبل استقالته بأكثر من 10 أعوام؛ فقد انقسمت قيادات الجيش، ودخلت البالد في أزمة اقتصادية 
طاحنة، وتزايدت األصوات املعارضة املطالبة بالديمقراطية، وعجز النظام عن حفظ األمن وتفكك التحالف 

الحاكم؛ ليفسح الطريق لدخول البالد في طريق اإلصالح الديمقراطي.

أقام الجنرال سوهارتو، منذ وصوله إلى السلطة، نظاًما عسكرًيا قمعًيا، كانت املؤسسة العسكرية في 
القلب من مسؤوليته عن تعزيز الطائفية والصراع املجتمعي، ودمج الشرطة مع القوات املسلحة في مهمات 
وقيادة واحدة، وقمع املحتجين واملطالبين بالديمقراطية واختطافهم، واستغالل النفوذ، وانتهاكات حقوق 

)34(  - مركــز ساســة بوســت سياســة »حكــم العســكر« والتحــول الديمقراطــي: 3 تجــارب إلصــالح املؤسســات العســكرية، 18 كانــون األول/ ديســمبر 
2019
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اإلنسان، إضافة إلى الدخول في صراعات مباشرة مع أقاليم تتمتع بحكم ذاتي نسبي، أو احتالل مباشر مثل 
تيمور الشرقية.

 في كل �سيء، خالل حكم سوهارتو )السياسة واالقتصاد 
ً
كانت هيئة القوات املسلحة اإلندونيسية متحكمة

يها عن سوهارتو إال وسيلة لحفظ وضعها القوي في البالد.
ّ
ن تخل

ُ
والشرطة واإلعالم(، ولم يك

بدأ إصالح املؤسسات األمنية في إندونيسيا على يد النخبة نفسها من الجنراالت والعسكريين. حيث وافق 
هؤالء على إصالحات عدة، دستورية وقانونية، مثل فصل الشرطة عن الجيش، وقطع عالقتها مع ذراعها 
املدني املتمثل في حزب سوهارتو، ومنع العسكريين من تولي الوظائف املدنية في أثناء خدمتهم، والوقوف على 
الحياد في انتخابات 1999، حتى القبول بتقليل املقاعد املخصصة للجيش في البرملان. لكن هذه اإلصالحات 
املؤسسية لم تقترن برغبة حقيقية في تغيير وضع الجيش على أرض الواقع؛ إذ حافظت املؤسسة العسكرية 
على استقاللها عن الحكومة املدنية، ولم تتنازل عن نظام )الكوتر( الذي يجعل لكل وحدة إدارية مدنية 
)من املستوى الوطني حتى مستوى القرى( وحدة عسكرية موازية؛ وحافظت على حصانة الضباط املتهمين 
بانتهاكات حقوق اإلنسان من الوقوف أمام محاكم مدنية؛ ولم يحدث تغيير ُيذكر في سيطرة الجيش على 

قطاع كبير من اقتصاد إندونيسيا، ودخوله منافًسا في كثير من النشاط التجاري)35(.

التجربة البورمية:. 3

)يسقط املجلس العسكري ويعيش حكم الجيش(

وصل العسكري ورئيس الوزراء السابق ثين سين إلى مقعد الرئاسة في ميانمار )بورما( في 2011، بعد 
انتخابات اكتسحها حزبه بأغلبية تجاوزت %90 من األصوات، واقترنت األشهر األولى من رئاسته بوعود 
اإلصالح الديمقراطي، ودعم من الواليات املتحدة األميركية والهيئات الدولية التي رأت في الجنرال السابق 
 في اإلصالح ضد )الحرس القديم( في الجيش، وتمت بخطوات سريعة إجراءات عدة لتخفيف القيود 

ً
أمال

على املعارضة، بإطالق حرية اإلعالم نسبًيا، والسماح ألكبر حزب معارض باستئناف نشاطه، وإطالق سراح 
بعض املسجونين السياسيين، وإعادة حق اإلضراب عن العمل في القانون.

سيطر على السلطة )مجلس الدولة للسالم والتنمية( الذي ُيعد، باختصار، الهيئة العسكرية الحاكمة، 
، لكن عالقات 

ً
منذ 1988، لكن الرئيس ثين سين حّل املجلس عند توليه الرئاسة، ويبدو هذا تغييًرا هائال

القوة بين أطراف السلطة في ميانمار لم تتغير كثيًرا.

تتعرض الحكومة في بورما منذ عقود ملحاوالت االنفصال والتمرد املسلح، لكن الرد يكون قاسًيا من 
الجيش بتدمير قرى كاملة، والدخول في حرب عرقية في مقاطعات عدة، تشمل مسلمي الروهينغيا.

سجّل الجيش في ميانمار لم يتوقف عن إدخال حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان، واعتقال املعارضين 
والصحافيين وقتلهم، وتزوير االنتخابات البرملانية واملحلية ملصلحة )حزب اتحاد التضامن والتنمية( الذي 

)35(  - مركز ساسة بوست سياسية )حكم العسكر(، املرجع السابق
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خرج من رحم قيادة الجيش ليحكم من خالله، في ظل دستور 2008 الذي صاغته لجنة ُمعينة من الجيش، 
واسُتفتي عليه في انتخابات ُوصفت محلًيا ودولًيا باملزورة.

ويحتفظ الجيش بـ 25 % من املقاعد في البرملان، بحسب الدستور الذي يقول أول فصوله إن هيئات 
الدفاع تشارك في دور القيادة الوطنية السياسية للبالد، ويتكون مجلس الدفاع واألمن القومي في ميانمار 
من 11 عضًوا )5 عسكريين حاليين، و5 عسكريين سابقين، ومدني واحد( ويعمل هذا املجلس فوق الحكومة 
املدنية، ويمكنه إلغاء قراراتها أو تعديلها، وفرض شروطه عليها. وتمتد سلطة الجيش كذلك على وسائل 

اإلعالم، والصحافيين املستقلين، واملعارضين الذين يقعون دائًما تحت تهديد الشرطة العسكرية.

لم ينفصل النشاط االقتصادي في ميانمار عن سيطرة املؤسسة العسكرية؛ فأكبر شركتين قابضتين 
في البالد مملوكتان للجيش مباشرة، إضافة إلى ملكية الجيش والعسكريين السابقين والحاليين للشركة 

املسؤولة عن استيراد السالح)36(.

نستنتج من استعراض التجارب السابقة في إصالح الجيش عدم تشابهها مع سورية، وأرى أن الفائدة 
قليلة في هذه املقاربات التي لم نعثر فيها على أي تجربة مشابهة للوضع في سورية، على الرغم من االطالع على 
صِلحت، ذلك أن الجيش السوري مختلف 

ُ
تجارب عدة، فالجيش في سورية مختلف عن بقية الجيوش التي أ

عنها في كثير من األمور، أهمها التركيبة الديموغرافية واملهنية والتبعية واالنضباط والروح الوطنية وانتماء 
هذا الجيش إلى عائلة األسد الذي ترسخ وأصبح متجذًرا منذ أكثر من خمسين عاًما، إضافة إلى الطائفية 
والعقائدية، يضاف إلى ذلك التأكل الذي انتابه بعد نحو عشرة سنوات من القتال وحجم الجرائم التي 
ارتكبها في حق الشعب السوري، واندماج عدد من امليليشيات في صفوفه، وقد وقفت إلى جانبه، والفو�سى 
العارمة التي تتحكم فيه، يضاف إليها خروج مناطق واسعة من سيطرته، وحجم األمراض التي سيطرت 
، هما روسيا وإيران، ووجود قوى دولية 

ً
عليه منذ عقود، وخضوعه لقوتين دوليتين محتلتين خضوًعا كامال

على األرض السورية أميركية وتركية وبريطانية وفرنسية، ذلك كله يجعل عملية إصالح الجيش السوري 
عملية معقدة تحتاج إلى مدة زمنية طويلة.

)36(  - مركز ساسة بوست سياسية )حكم العسكر(، املرجع السابق
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خامًسا: تحديات إعادة هيكلة الجيش واألمن

ستواجه عملية إعادة هيكلة الجيش في سورية مجموعة من التحديات الصعبة واملعقدة أهمها:

 تحدي مغادرة جميع القوى غير السورية األرا�سي سورية، 	. 

من غير املمكن أن تخرج القوى األجنبية من سورية، من دون توافق دولي على ذلك، وهنا ال بّد من 
اإلشارة إلى أن الحّل السيا�سي في سورية مرتبط بتفاهمات أميركية روسية تركية، وبموافقة إيرانية، وال 
يمكن تحقيق ذلك من دون وجود حل سيا�سي في سورية، وال بّد أن تكون هيئة الحكم االنتقالي واملجلس 
العسكري االنتقالي الذي يخضع لهيئة الحكم االنتقالية أو لصيغة السلطة السياسية املتفق عليها، قد 
استعادا القدرة على حفظ األمن على األرا�سي السورية، إضافة إلى وجود إرادة دولية لتطبيق قرار مجلس 

األمن الدولي الذي ينص على خروج القوات األجنبية من سورية.

 تحدي مواجهة آثار خمسة عقود من حكم البعث األسد:	. 

◊  تحدي معارضة بقايا التابعين لعائلة األسد ومراكز القوى السابقة في الجيش وشبكات 	
النظام األخرى، بحكم الدفاع عن مصالحها التي ستنال منها عملية اإلصالح، واملؤكد 
أن هناك عدًدا من القوى املنتفعة من فساد النظام وال يناسبها التخلي عنه، من أمثال 
أجهزة املخابرات مطلقة الصالحيات، وبعض القادة العسكريين املستفيدين واملتورطين 
في الدم السوري الذين سيحاسبون على ذلك، إضافة إلى عدد من تجار األزمات املرتبط 

وجودهم بوجود النظام. 
◊ صعوبة إزالة األسس الطائفية واإلثنية أو الحزبية السائدة حيث تستند عملية اإلصالح 	

إلى عاملين أساسيين، هما الوطنية والكفاءة، ألن املوروث الثقافي والصراع على السلطة 
وإعطاء االمتيازات لطائفة من دون أخرى أو للبعثيين من دون اآلخرين، وللمقربين من 
السلطة أيًضا، ال يناسبهم أن تتحقق العدالة االجتماعية وعدم التمييز الذي قام عليه 

النظام في سورية. 
◊ صعوبة ضبط التجاوزات األمنية التي ستلجأ إليها شبكات النظام املتمرسة والخبيرة 	

في بث الفو�سى، واستثمارها خدمة ألهدافها ومصالحها الشخصية التي ستتضرر من 
تبعات اإلصالح، ولذلك ستقف هذه الشبكات في وجه التغيير واملحاسبة. 

◊ نقص الكوادر الوطنية املتجذرة النزيهة والكفء، وبخاصة القضائية والعسكرية التي 	
تشكل دعامة األمن الوطني وصيانته، عالوة على صعوبة تشكيل مؤسسات سياسية 
وإدارية قوية )خالل مدة زمنية قصيرة( تستطيع امتالك اإلرادة الحقيقية للتغيير، وتكون 
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قادرة على إيجاد وسائل الرقابة واملساءلة القانونية وتحسينها، وتحظى بدعم شعبي، 
وبخاصة أن النظام دّمر الحياة االجتماعية والحزبية وأبعد املجتمع السوري عن أي تفكير 

جمعي أو تنظيمي، على مدى أكثر من خمسين عاًما.
◊ تناقض الرؤى األمنية بين طرفي الصراع، بحيث لن يقبل النظام ومؤيدوه أي صيغة 	

تطويرية أو إصالحية تقوض أدوات حكمه، وهو يعد املعارضة برمتها قوى إرهابية مطلوبة 
من األجهزة األمنية، وفي الطرف اآلخر تتبنى معظم فصائل املعارضة نظرية النسف الكلي 
وتفكيك األجهزة األمنية وإعادة بنائها من جديد، والقطيعة التامة مع النظام الحاكم 
للمسالة  إيجاد حل  في  الخطورة  تكمن  وهنا  السيا�سي،  للتغيير  الزًما  ا 

ً
وأدواته، شرط

السورية، ألن كل طرف يعد نفسه على حق.
◊ مصادرة القرار الوطني لطرفي الصراع )النظام واملعارضة(، سواء من القوى اإلقليمية 	

أم الدولية، وصعوبة إيجاد صيغ أمنية تواجه التحديات األمنية الوطنية ال تتعارض 
مع املعادالت األمنية اإلقليمية والدولية، إذا لم ُيستعد القرار الوطني املسلوب بالطبع، 
حيث إن لكل دولة من الدول املتدخلة في سورية مصالح تريد تحقيقها، وال وجود للجانب 
اإلنساني في حسابات الدول، خصوًصا أن السوريين فقدوا السيطرة على القرار الوطني، 
سواء أكانوا مع النظام أم يمثلون املعارضة، ويعود ذلك إلى ضعف االنتماء الوطني 

وسيطرة املنافع الذاتية على الشعور الوطني.
◊ ظهور املشروعات العابرة للوطنية ذات األبعاد القومية أو العقائدية وتناميها، وتوافر 	

األسباب املحلية لنجاحها وامتالكها القدرة على إعاقة عملية اإلصالح، وهذا يتطلب 
وكثرة  السورية  الدولة  ضعف  فمع  عليها،  متفق  وطنية  كأولوية  وتعريتها  مواجهتها 
ر قوى معينة تداعبها من خالل طموحاتها لتحقيق مصالح 

ّ
التدخالت الخارجية التي تسخ

هذه القوى، سواء أكانت قومية أم طائفية أم عقائدية، من الصعب إقناع هذه القوى 
باملشروع الوطني الجامع.

◊ مصادرة الدولة من جانب حلفاء النظام وميليشياتهم تشكل عائًقا أمام عملية اإلصالح 	
اإلصالح،  لعملية  املوحدة  السياسية  الرؤى  في  كامل  شعبي  توافق  دون  من  والبناء، 
السياسة املتبعة من القوى املحتلة لسورية التي تدعي حماية النظام وعدم سقوط 
الدولة، تسعى لتفكيك املجتمع السوري بكل السبل، وأهمها التطييف وتشريد الشعب 
السوري للسيطرة عليه، وهذا سيشكل مشكلة كبيرة وعائًقا كبيًرا أمام السوريين إليجاد 

حّل للقضية السورية.
◊ 	 

ً
انتشار السالح وتبعيته للخارج، واستخدامه ألهداف سياسية غير سورية، ُيعّد مدخال
ل هذه الفو�سى عقبة أمام عملية اإلصالح، 

ّ
لفو�سى أمنية تزعزع السلم واالستقرار، وتشك

ومن ثّم عقبة أمام الحل السيا�سي، خصوًصا أن كثيرين من املسلحين امتهنوا السالح 
للتكسب أو لتحقيق أهداف طائفية أو مذهبية غذتها قوى متطرفة أو أنظمة لها أهداف 

أخرى.
◊ انهيار االقتصاد السوري، إضافة إلى الحجم الكارثي من الدمار الذي حّل بالبنى التحتية 	

واملرافق الخدمية والتجمعات واألحياء السكنية والبلدات والقرى، يشكل العقبة األساس 
أمام عملية اإلصالح، وهذا الجانب يغطيه االقتصاديون
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◊ االنقسام املجتمعي الحاد )قومًيا، أيديولوجًيا، دينًيا، مذهبًيا( نتيجة السياسات الخاطئة 	
في إدارة األزمة من جانب النظام واألطراف اإلقليمية والدولية التي ال ترغب في انتقال 
السوريين إلى النظام الديمقراطي والحكم الرشيد الذي سينعكس على تلك األنظمة 
النزعات  تغذية  إلى  لجأت  لذلك  واستقرارها،  وجودها  ويزعزع  املتشددة  والجماعات 

القومية والطائفية والحزبية، وهذا سيعقد عملية الحل السيا�سي في سورية.
◊ تغييب مبدأ العدالة االنتقالية عن طاولة املفاوضات السياسية، من جانب األطراف 	

دخل 
ُ
اإلقليمية والدولية املتحكمة في الصراع، قد يخلق رّدات أفعال وسلوكات ثأرية ت

في  والبناء  اإلصالح  وتزيد من صعوبات  املجتمعي،  واالنفجار  التوتر  من  في جو  البالد 
املستويات كافة.

تحدي الظواهر السلبية التي تركتها سنوات الصراع على الجيش. 3

تركت السنوات العشر من الصراع آثارها السلبية الكبيرة في الجيش السوري أو ما تبقى منه، وال يمكن 
أن يستقيم اإلصالح من دون معالجتها، ويمكن إيجاز تلك الظواهر باآلتي:

◊ انعدام االنضباط في صفوف العسكريين، ويعني االنضباط باملفهوم املبسط: الجدية 	
وااللتزام والدقة وحسن أداء الواجب واحترام حقوق اآلخرين، والقدرة على التمييز بين ما 
هو مشروع وجائز، وما هو محظور وغير مباح، وبمعنى أوضح؛ إذا أسقطنا هذا التعريف 
املبسط على بنية الجيش الحالية ومختلف األجهزة األمنية وتركيبتهما، تبّين لنا بوضوح 

أن هناك حالة فقدان كلي لالنضباط في صفوف عناصره في مختلف املستويات.
◊ الوالء للرئيس وليس للوطن: ما من شك في أن مفهوم الجيش العقائدي يقوم باألساس 	

الدولة  يقود  الذي  الحزب  هذا  والشعب(،  الحزب  مسيرة  )لقائد  املطلق  الوالء  على 
واملجتمع بإمرة القائد األوحد، وال مكان في قيادة الجيش أو قيادة التشكيالت إال ملن يقدم 
الوالء والطاعة مًعا للقائد وليس للوطن، ألن الوطن، وفًقا لشعار قائد املسيرة، ُيختزل في 

شخص الرئيس، وتلعب األجهزة األمنية دور تكريس هذا الوالء.
◊ سيادة الفساد: هذه الظاهرة كانت واحدة من األدوات التي شرعنها النظام بشكل مخطط 	

ومدروس، من أجل إحكام السيطرة املطلقة على الجيش واألجهزة األمنية وضمان والء 
جميع القادة لرأس النظام.

◊ الطائفية: وهي إحدى أدوات النظام الخبيثة واملبطنة، استخدمها منذ انقالب 8 آذار/ 	
مارس 1963، من أجل السيطرة الكلية على الدولة واملجتمع.

◊  الفضلى لتكريس 	
َ
العقائدية )الحزبية(: كان استخدام مقولة الجيش العقائدي الوسيلة

سلطة حزب البعث املطلقة على قيادة الجيش ومؤسساته وتشكيالته، وضمان والئه 
لقيادة البعث املتمثلة في األمين القطري للحزب الذي هو بدوره األمين القومي ورئيس 
الجمهورية العربية السورية، وهو نفسه القائد العام للجيش والقوات املسلحة السورية.

◊ السيطرة املطلقة لألجهزة األمنية على الجيش والقوات املسلحة: أوضحنا آنًفا أن األجهزة 	
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األمنية العسكرية وأذرعها في الجيش والقوات املسلحة تمتلك صالحيات تتجاوز صالحيات 
القيادة العسكرية في كل املستويات، بدًءا من الجماعة وانتهاًء بالصالحية املمنوحة لرئيس 
شعبة املخابرات العسكرية، مقارنة بصالحيات وزير الدفاع )نائب القائد العام للجيش 

والقوات املسلحة(
◊ أو 	 وظائف  دون  من  عدد  )أصحابها محض  الخلبية  العسكرية  الرتب  ظاهرة  انتشار 

هم من غير طائفة الرئيس.
ُّ
صالحيات تذكر( وجل

◊ سوء الحالة املعيشية للعسكريين من مختلف الرتب، وبشكل خاص املجندين ألداء 	
خدمة العلم.

◊ التفييش: )وهو مصطلح يطلق على العملية التي يقوم بها عسكري يخدم خدمة إلزامية 	
ويدفع راتبه لقائده، مع مبلغ آخر، مقابل أن يذهب إلى بيته، ويأتي في بداية كل شهر لدفع 
املبلغ(، ربما كانت ظاهرة التفييش هي إحدى املزايا التي يتمتع بها الجيش السوري الوحيد 
بين جيوش العالم، هذا املصطلح ال يعرفه سوى الجيش السوري، وهو امتياز من النظام 

السوري ألصحاب املناصب، من أجل تكريس السيطرة على الجيش وضمان والئهم له. 
◊ التعفيش: وهو مصطلح معروف في سورية، ويشير إلى االستيالء على موجودات البيوت 	

واألماكن التي تجري السيطرة عليها ونهبها، وقد كشفت السنوات التسع من عمر الثورة، 
وال سيما في املناطق التي دخلتها قوات األسد وشبيحته، الغطاء عن ظاهرة التعفيش التي 

أبدع فيها قادة جيشه العقائدي وجنوده.
◊ الجيش 	 لدى  تفشت  التي  الظواهر  أهم  من  لعّل  الوهميين:  للمغتربين  الوهمي  البدل 

ا ممن لم يغادروا البلد 
ً
السوري وقياداته قبول دفع البدل النقدي للمغتربين، غير أن آالف

استطاعوا االستفادة من هذه الخدمة، عبر السماسرة الذين انتشروا على امتداد الوطن 
وخارجه، لتأمين ملفات اغتراب مزورة، لكنها موثقة بطرائق قانونية تماًما، مقابل مبالغ 
مالية مضاعفة تدفع لرؤساء شعب التجنيد، وتصل املستحقات إلى جميع املستويات في 

قيادة الجيش.

بعد هذا السرد املوجز ألهّم الظواهر السلبية التي تفتك بجسد الجيش والقوات املسلحة واألجهزة األمنية 
ل عقبات كبيرة في طريق إصالح 

ّ
بدرجات متفاوتة من الخطورة؛ يمكننا الجزم بأن هذه الظواهر سوف تشك

الجيش واألجهزة األمنية، وفًقا للمعايير الدولية في مسائل أساسية، مثل: الحوكمة الديمقراطية، االلتزام 
بمبادئ حقوق اإلنسان، وخضوعهما للمساءلة أمام السلطات املدنية والجهات الرقابية واملجتمع املدني. 

لكن على الرغم من صعوبة مهمة اإلصالح، في مواجهة العقبات الكثيرة، يبقى ال�سيء املهم والجوهري هو 
البحث بجدية عن آليات وطرائق اإلصالح، لتجاوز تلك العقبات والوصول إلى الحل املنشود.
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سادًسا: أسس إعادة هيكلة الجيش واألدوار التي سيلعبها )إصالح الجيش 
والقوات املسلحة(

أسس إعادة هيكلة الجيش:

استناًدا إلى حاجة طرفي الصراع في سورية إلى املعايير الالزمة للتسوية السياسية لألزمة، وبناًء على دراسة 
الواقع امليداني القائم، وبهدف تلبية االحتياجات األمنية للمواطنين السوريين على املدى املنظور التي تؤسس 
إلى بناء سالم مستدام الحًقا، ووفًقا ملضمون القرار األممي رقم )2254( 18 كانون األول/ ديسمبر 2015، 
الصادر من مجلس األمن الدولي، تحتاج سورية إلى تغييرات وإصالحات جوهرية في الهيكل التنظيمي للجيش 
وتركيبته ودوره ومهماته، غير أن البدء بتنفيذ هذه التغييرات واإلصالحات مرتبط كلًيا بعملية االنتقال 
السيا�سي للسلطة، وعلى الرغم من ذلك، يمكن تنفيذ بعض التدابير العملية قبل عملية االنتقال السيا�سي 

للسلطة، بهدف تحسين الظروف وتهيئة املناخ للحل السيا�سي، مقدمة لعملية اإلصالح.

وفي جميع األحوال، ال بّد من وضع األسس والقواعد التي تنهي حالة الحرب وتوفر األمن واالستقرار، 
وتقود إلى عملية إصالح وبناء مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش والقوات املسلحة، على أسس وطنية 
سليمة. ولكي تنجح عملية إصالح الجيش، يجب أن تشارك أجهزة الدولة العليا في عملية اإلصالح وإعادة 
البناء، ومن املعروف أن بناء القوات املسلحة والحفاظ على قوتها عمل بالغ التعقيد، ويعتمد على عوامل 
مادية ومعنوية وبشرية وفنية، ويشترك فيها االختصاصيون وأصحاب الخبرة من )عسكريين، سياسيين، 

اقتصاديين، حقوقيين( من أجل:

 وضع الخطط والبرامج املالئمة إلصالح الوضع األمني القائم في سورية.1. 
وضع التصورات املستقبلية لبنية املؤسسة العسكرية ومهماتها ودورها.	. 
حصر اإلمكانات املتوفرة واملتوقعة، وبرمجة طرائق ومراحل تأمينها.	. 

بهدف إنجاز عملية اإلصالح وإعادة البناء، يجب أن يعمل املجلس العسكري املقترح تشكيله، ويخضع 
للسلطة السياسية املتفق عليها، بالتنسيق مع املؤسسات التنفيذية الجديدة، على تشكيل لجنة اختصاصية 

تضّم خبراء عسكريين واقتصاديين وسياسيين واجتماعيين، من أجل:

دراسة السياسة الدفاعية املستقبلية للدولة.1. 
تحديد احتياجات الدولة من القوات املسلحة، من حيث تعداد القوى البشرية ونوع التسليح 	. 

وحجمه.
تحديد أماكن تمركز القوات املسلحة وانتشارها.	. 
حصر اإلمكانات االقتصادية الحالية واملستقبلية التي يمكن أن توفرها الدولة لعملية إصالح 4. 

الجيش وإعادة البناء.
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تحديد أولويات اإلصالح واملسائل املهمة في عملية إعادة البناء.5. 
وضع عقيدة عسكرية للقوات املسلحة السورية.	. 

لكن في الظروف الراهنة، من خالل تقدير االحتياجات األمنية الوطنية التي يرتبط مدى تطبيقها بالقدرات 
العسكرية واألمنية واالقتصادية املتاحة، يمكننا القول إن الحاجة الفعلية للجيش تنحصر في أداء املهمات 

اآلتية:

حماية الحدود البرية والبحرية والجوية السورية1. 
محاربة اإلرهاب وامليليشيات والتنظيمات اإلرهابية التي ترفض العملية السياسية.	. 
اشتراك الجيش والقوات املسلحة مع قوى األمن الداخلي، في عملية الحفاظ على األمن واالستقرار 	. 

في البالد.

إنجاز الجيش لهذه املهمات يحتاج من القوى البشرية ما بين 5.000	1 – 150.000 عنصر في القوى 
الثالث )برية، بحرية، جوية(، موزعين على كامل األرا�سي السورية وفق خطة توزيع توضع لذلك، ويستدعي 
 الضباط، وإحالتهم إلى التقاعد أو نقلهم إلى وظائف مدنية، 

ّ
ذلك تسريح أعداد كبيرة من الضباط وصف

بعد إجراء دراسات دقيقة وإجراء عملية فرز للذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري وتقديمهم للعدالة.

إن عملية إصالح الجيش تبدأ بالحفاظ على ما بقي منه، بعد إعادة بنائه وفق املعايير الوطنية والدولية، 
على أن يكون والؤه للوطن، ويعتمد على مبدئي الكفاءة وحسن األداء، ويمثل جميع فئات الشعب السوري 
على قدم املساواة، ومن الضروري جًدا إعادة بناء الثقة املفقودة بين الشعب والجيش، ويجب إخضاعه 

للحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون والرقابة والشفافية واملهنية وعدم تدخله في الحياة السياسية.

ولكي تتناسق عملية إصالح الجيش وإعادة بنائه مع متطلبات املرحلة القادمة، بحيث يخضع للحوكمة 
الديمقراطية، ويلتزم بمبادئ حقوق اإلنسان واملعايير الدولية؛ يجب أن تعتمد عملية اإلصالح على مجموعة 
من العوامل في املرحلة األولى لبدء تنفيذ الحل السيا�سي، أهمها تحديد شكل الحل السيا�سي وإجراءاته 
وآلياته، إضافة إلى مستوى فرض اإلرادة الدولية والقرار 2254، بحسب منطوقه املنصوص عليه في الوثائق 

املعتمدة.

العوامل املساعدة على إصالح الجيش وإعادة هيكلته

من نافل القول إن عملية إصالح الجيش وإعادة هيكلته ال تحدث من دون تحقيق انتقال سيا�سي إلى 
نظام سيا�سي ديمقراطي تداولي يعقب نظام األسد، فمع بقاء األسد، لن يكون هناك أي إصالح للمؤسستين 
العسكرية واألمنية، والوصول إلى حل سيا�سي بات يستدعي توافًقا دولًيا بين الالعبين األساسيين في الشأن 
السوري، الواليات املتحدة وتركيا من جهة، وروسيا وإيران من جهة أخرى، ثم قبل البدء بعملية إصالح 

الجيش والقوات املسلحة، ال بد من تنفيذ مجموعة من التدابير، أهّمها:

◊  تحقيق تقدم ملموس في املسار السيا�سي وفًقا للقرار رقم )2254( الصادر من مجلس 	
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األمن الدولي 18كانون األول/ ديسمبر 2015، وباقي القرارات األممية الخاصة بالقضية 
السورية بعد 2011.

◊ وقف إطالق نار شامل يشمل جميع أرا�سي الدولة السورية مصحوًبا بدعم دولي واسع، 	
واعتماد آليات مراقبة دولية فاعلة، إضافة إلى تدابير عقابية للعابثين بهذا االتفاق، 
لكن وقف إطالق النار ال بد أن يترافق مع البدء بالعملية السياسية بجدية بين األطراف 

املتصارعة.
◊ نتيجة الوضع املتشكل على األرض، ال بد من اعتماد الالمركزية في املهمات األمنية بشكل 	

مؤقت، أي في املرحلة األولى من التسوية، وبخاصة في املناطق التي تقع تحت سيطرة 
املعارضة، بحيث تقع مسؤولية تحقيق األمن فيها على عاتق فصائل املعارضة بمساندة 
دول الجوار، وبإشراف اللجان األمنية املشتركة التي ستشكل من الحكومة واملعارضة، 
وتطبيقها على األرض عند بداية نجاح العملية التفاوضية الجدية، يترافق ذلك مع توحيد 
القوى املحلية والهياكل اإلدارية واألنظمة القضائية فيها، على أن يتوافق مع القضاء 

السوري.
◊ في املقابل، ال بّد من أن تسيطر الحكومة السورية على امليليشيات املوالية )قوات الدفاع 	

الوطني، اللجان الشعبية، كتائب البعث، امليليشيات الفلسطينية.. إلخ(. 
◊ من الصعب تنفيذ اإلجراءات األمنية مع وجود ميليشيات أجنبية على األرا�سي السورية، 	

لذلك على القوى الدولية القائمة على رعاية الحل السيا�سي املساعدة على إخراجها من 
كامل األرا�سي السورية، خالل إطار زمني محدد يترافق مع إخراج املقاتلين األجانب من 

صفوف املعارضة املسلحة، وتفكيك الجماعات اإلسالمية املتشددة.
◊ تشكيل مجلس عسكري يخضع للسلطة السياسية املتفق عليها، ويضّم ممثلين عن 	

األطراف املتصارعة )حكومة ومعارضة ومستقلين( مع استبعاد املسؤولين عن الجرائم 
العسكرية  السياسة  تطبيق  املجلس  هذا  دور  يكون  الحرب،  سنوات  خالل  املرتكبة 

الجديدة وتنفيذها، لتتما�سى مع متطلبات تحقيق السالم واألمن في سورية.
◊ من غير املرجح أن تلتزم الحكومة السورية بهذه التدابير، من دون ضغوط من داعميها 	

الدوليين، وخصوًصا روسيا، مع وجود ضغط دولي جدي في ذلك وبخاصة من مجلس 
األمن.

◊ السياسية واألمنية، 	 بالتسوية  املتعلقة  الخطوات  الدولي على كل  بد من اإلشراف  ال 
لضمان التنفيذ الجيد لها وفق الخطوات املتفق عليها واملشار إليها في القرار الدولي 2254.

◊ النظام وفصائل املعارضة، وتبيان مصير 	 اإلفراج عن جميع املعتقلين تعسفًيا، عند 
املفقودين، ألهمية هذا األمر في إشاعة جو من االنفراج وصدقية النيات.

◊ ال بّد من أن يكون مبدأ تطبيق العدالة االنتقالية ومحاسبة مجرمي الحرب حاضًرا منذ 	
البداية، وال بد من تشكيل هيئة خاصة لذلك، ويطبق على كل األطراف املتصارعة، 
لتهدئة نفوس املواطنين السوريين وإعطاء صدقية للعملية السياسية، وهذا يساعد في 
تجاوز مآ�سي الحرب التي استمرت أكثر من تسع سنوات، وراح ضحيتها أكثر من 800.000 
كبت في حق الشعب 

ُ
إنسان سوري، وُهجر نصف سكان سورية، وغيرها من املآ�سي التي ارت

السوري.
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الخطوات الواجب تنفيذها لضمان نجاح إعادة هيكلة الجيش: 

◊ تشكيل مجلس عسكري خاضع للسلطة السياسية املتفق عليها في الحل السيا�سي، له 	
صالحيات إعادة هيكلة الجيش والقوى األمنية، يتشكل من ضباط منشقين وضباط 
موالين للنظام من غير قياداته العليا السابقة، وممن لم يرتكبوا جرائم بحق الشعب 
السوري، ومن أصحاب الكفاءات والخبرات القيادية والتنظيمية املشهود لهم بالوطنية، 

ويتصدى هذا املجلس لتنفيذ مجموعة من املهمات سنتناولها الحًقا.
◊ السكانية 	 التركيبة  مع  يتناسب  بما  للجيش،  الديموغرافي  التوازن  إعادة  على  العمل 

لسورية، وإنهاء الطائفية في الجيش ومحاربة كل مظاهرها.
◊ تشكيل محاكم عسكرية متخصصة بجرائم الحرب ملحاسبة كل الذين ارتكبوا مجازر في 	

حق الشعب السوري من كّل األطراف املتحاربة، وإحالة جميع مرتكبي الجرائم، سواء من 
فصائل املعارضة املسلحة أم الجيش السوري على املحاكم العسكرية بمساعدة دولية، 

ألن العدالة هي بديل االنتقام، وذلك لتطهير الجيش منهم.
◊ املخابرات 	 إدارة   – العسكرية  املخابرات  )شعبة  العسكرية  االستخبارات  جهازي  حل 

الجوية(، وإسناد مهماتهما إلى إدارة االستطالع في الجيش، أما املهمات األخرى التي كانت 
فة بها ذات الطابع األمني املدني، فتسند إلى إدارة املخابرات العامة، وفق أسس وطنية 

ّ
مكل

جديدة.
◊ النظام 	 لرأس  الوالء  أساس  على  سابًقا  ُبنيت  التي  للجيش  العسكرية  العقيدة  تغيير 

والحزبية البعثية والطائفية، وجعل عقيدته نابعة من املصلحة الوطنية، وإبعاد الجيش 
عن السياسة أو التنظيمات الحزبية، لكي تبقى القوات املسلحة في املستقبل بعيدة من 

كّل الصراعات السياسية واستبداد الحكام.
◊ إعادة تشكيل التشكيالت والقطعات العسكرية وتنظيمها وتموضعها في أماكن تعسكرها 	

الجديدة، وفق رؤى ومصالح وطنية، وليس وفق معايير حماية النظام فقط. 
◊ تحديد الهيكل التنظيمي للجيش وقوامه من القوى البشرية والوسائط املادية والعتاد 	

القتالي، وفًقا لدوره ومهماته في حماية الوطن وصيانة الدستور، وذلك وفق القدرات 
على  اإلبقاء  مع  القتالي،  والعتاد  البشرية  القوى  من  الدولة  واحتياجات  االقتصادية 

التجنيد اإلجباري في املرحلة االنتقالية.
◊ العسكرية 	 املنشآت  والتشكيالت ومختلف  والقطعات  الوحدات  تمركز  أماكن  تحديد 

العسكرية  القيادة  تحددها  التي  ومهماتها  العسكرية  املؤسسة  لدور  وفًقا  وانتشارها، 
بإشراف القيادة السياسية للبلد. 

◊ تحديد آليات وقواعد شغل املناصب العسكرية في الجيش في كل املستويات، استناًدا إلى 	
مبدأ الكفاءة وحسن األداء ومستوى التأهيل املنهي، واعتماد الشفافية وتجريم الطائفية 

واملحسوبية والفساد، بما ينسجم مع التحول الديمقراطي للبالد.
◊ إعادة صياغة أنظمة عمل كل مؤسسات الجيش، وأنظمة قتال مختلف أنواع القوات 	

الحزبية  عن  بعيًدا  االختصاصية،  والقوات  القوات  وصنوف  األساسية،  املسلحة 
واأليديولوجية، بحيث يبقى والء الجيش للوطن بعيًدا عن الحياة السياسية.
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◊ إعادة كل الضباط وصف الضباط املنشقين إلى الجيش واألجهزة األمنية، واستبعاد من 	
انحرف منهم عن السياق الوطني أو انتسب إلى التنظيمات املتطرفة واإلرهابية أو مارس 

الفساد.
◊ إعادة صوغ أنظمة الخدمة العسكرية بصيغة تتناسب مع متطلبات التغيير في الجيش، 	

وكذلك األنظمة الداخلية، للقبول في املنشأة التعليمية، وتغيير مناهج التدريب املعتمدة 
فيها بما ينسجم مع بناء جيش حديث على أسس وطنية سليمة، بعيًدا من الحزبية 

واأليديولوجية.
◊ تحسين املستوى املعي�سي للمنتسبين إلى الجيش، أسوة ببقية العاملين في الدولة، مع 	

األخذ بالحسبان طبيعة عمل العسكريين، من حيث الزمان واملكان، ومنحهم التعويضات 
املناسبة والكفيلة باستئصال األمراض السائدة في جيش األسد.

◊ إعادة النظر في شخوص القيادات العسكرية التي كانت مع النظام، وإخضاع الجيش 	
تشكيل  مع  للدولة،  الديمقراطية  التحوالت  مع  يتما�سى  بحيث  السياسية،  للقيادات 
مجلس أعلى للقوات املسلحة بقيادة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وذلك بحسب 

طبيعة النظام السيا�سي الذي سُيقّر في سورية.
◊ إجراء عمليات الدمج للميليشيات من النظام واملعارضة، واستيعاب الصالح منهم في 	

الجيش واألجهزة األمنية، على أسس ومعايير موضوعية ومهنية، وتدريبهم وتربيتهم من 
جديد على الحياة العسكرية، وهذا يساعد في إعادة التوازن الطائفي املختل حالًيا.
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سابًعا: املجلس العسكري النتقالي

بسبب األوضاع األمنية غير املستقرة، وبسبب وجود ميليشيات أجنبية، ومجموعات جهادية متطرفة، 
وانتشار الجريمة املنظمة، وانتشار السالح على نطاق واسع، سيكون للجيش وقوى األمن والشرطة دور كبير 
. من هنا 

ً
من أجل تحقيق االستقرار وإعادة األمن الذي هو على رأس شروط إعادة بناء سورية بناًء شامال

تبرز فكرة وجود )مجلس عسكري انتقالي( له صالحيات واسعة تمكنه من إعادة االستقرار وضمان إخراج 
جميع املقاتلين األجانب من البالد والقضاء على الجريمة املنظمة وحصر السالح في يد الدولة وغيرها من 
مهمات جسام. وعلى الرغم من أن بعض األفكار تذهب الى تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة البالد 
بصالحيات كاملة وإقامة حكم عسكري لفترة انتقالية محددة تعود بعدها السلطة إلى الحكومة املنتخبة 
وفق الدستور، غير أن التخوف من إعادة حكم العسكر في بلد عانى ما عاناه بسببه، يستبعد فكرة مجلس 
عسكري انتقالي، وبين ضرورة دور )املجلس العسكري االنتقالي( والخوف من )حكم العسكر( تنشأ أكثر من 
كل بقرار من 

َ
فكرة بديلة، تقوم على تشكيل )مجلس عسكري انتقالي( يملك صالحيات واسعة ولكنه ُيش

سلطة سياسية انتقالية )تتشكل وفق الحل السيا�سي الذي سيجري التوصل إليه( ويخضع لهذه السلطة 
التي تملك في كل حين تبديل صالحياته توسيًعا أو تقليًصا وإقالة بعض أعضائه أو كلهم أو استبدالهم.

مهمات املجلس العسكري النتقالي: 

يقع على عاتق املجلس العسكري االنتقالي تنفيذ املهمات الرئيسية اآلتية:

يعمل املجلس العسكري بإمرة القيادة السياسية التي تتشكل بموجب الحل السيا�سي ويصدر 1. 
القرارات التنفيذية في مجال مهماته بحسب التوجهات الرئيسة التي تقرها القيادة السياسية 

املتشكلة بحسب الحل السيا�سي. 
قيادة الجيش والقوات املسلحة السورية واإلشراف على عمل األجهزة األمنية في املرحلة االنتقالية.

استمراريته وإعطائه صفة 	.  واملحافظة على  النار  بتثبيت وقف إطالق  الخاصة  األوامر  إصدار 
اإللزامية والجدية، وضمان األمن واالستقرار في جميع املناطق السورية.

إصدار القرارات واتخاذ التدابير الالزمة إلنهاء كل املظاهر املسلحة في جميع أنحاء البالد، واإلشراف 	. 
على تنفيذها.

وضع الخطط الالزمة لبسط سيادة الدولة على كامل أرا�سي الجمهورية العربية السورية بحدودها 4. 
الجغرافية املعترف بها دولًيا، واإلشراف على تنفيذها.

وضع التدابير واإلجراءات الالزمة لتوفير األمن، واملحافظة على االستقرار والسلم األهلي في عموم 5. 
أنحاء البالد، واإلشراف على تنفيذها.

إصدار القرارات واألوامر الالزمة واإلشراف على تسوية أوضاع العسكريين من الضباط وصف 	. 
الضباط واألفراد املنشقين من الجيش واألجهزة األمنية واملسرحين واملطرودين، وإعادتهم إلى 
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الخدمة، ما لم يكن قد صدر بحقهم عقوبات ألسباب جنائية أو أخالقية. 
وضع الخطط وإصدار األوامر الالزمة لضبط امليليشيات والفصائل املسلحة وتفكيكها، ووضع 7. 

برامج إعادة تأهيل العناصر، بعد إجراء عملية فرز للذين ارتكبوا الجرائم بحق السوريين.
العمل تحت سلطة القيادة السياسية على إصدار املراسيم واتخاذ القرارات واألوامر الالزمة من 8. 

أجل تشكيل القيادة العسكرية، بدًءا بتعيين وزير الدفاع ونوابه، وتعيين رئيس هيئة األركان 
ونوابه، وتعيين قادة القوى ورؤساء الهيئات والشعب واإلدارات في الجيش.

إصدار القرارات التنفيذية والتوجيهات الكفيلة بتأمين رقابة فاعلة ألداء املؤسسة العسكرية . 9
واألجهزة األمنية، وتمكين أجهزة الرقابة العسكرية من أداء واجباتها وضمان محاسبة املخالفين، 
ومهماتها، ورصد سلوكات  املسلحة  القوات  لدور  واإلنسانية،  الدولية  املعايير  مع  يتوافق  بما 

الضباط واملسؤولين العسكريين وممارساتهم.
إصدار القرارات واألوامر الالزمة واإلشراف على عملية إصالح الجيش السوري، وإعادة بنائه على . 10

أسس وطنية سليمة بعيًدا من الحزبية والعقائدية واأليديولوجية والطائفية، وتحديد مهمته في 
الدفاع عن الوطن واملواطن، وفًقا للمعايير الدولية. 

إصدار القرارات واألوامر الالزمة، واإلشراف على عملية إصالح األجهزة األمنية وإعادة بنائها ودمجها . 11
وفق املعايير املهنية، ووضع خطط وبرامج تطوير النظام األمني تنسجم مع املعايير الدولية لألمن 

وحقوق اإلنسان، وتخضع للحوكمة الديمقراطية.
حماية الحدود وضبطها وتأمين وحدة البالد. . 12
حصر استخدام السالح في يد الدولة السورية، ومواجهة كل القوى الخارجة على سلطة الدولة . 13

وإخضاعها.
إجراء مراجعات بأسماء القادة من الجيش واألمن، ممن ارتكبوا جرائم في حق الشعب السوري، . 14

وتقديمهم للعدالة، وإجراء التغييرات الالزمة فيها لتنفيذ سياسة تحقيق السالم، وتطهير الجيش 
من العناصر الطائفية والعناصر الفاسدة التي يمكن أن تعمل على تخريب االتفاق.

االحتياجات . 15 وتحديد  وعتادها،  عملها  وأنظمة  العسكرية  للتشكيالت  الراهن  الوضع  تقييم 
الضرورية من العتاد واألسلحة، وتأمينها بمستلزمات العمل الضروري.

تحرير وزارة الدفاع من الفساد اإلداري والسلوكات الطائفية، واعتماد الكفاءة واملهنية في تولي . 16
املناصب.

وضع خطط إخراج امليليشيات املسلحة األجنبية من سورية، واإلشراف على تنفيذها.. 17
إضافة إلى بقية املهمات االعتيادية التي تقع على عاتق القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة.. 18

خالصة القول: 

يقع على عاتق املجلس العسكري االنتقالي إنجاز مهمة إصالح الجيش واألجهزة األمنية، وفًقا للمعايير 
أرا�سي  العدالة االنتقالية، وتطهير  الدولية واإلنسانية، وتأمين االستقرار والسلم األهلي، وتطبيق مبدأ 
الجمهورية العربية السورية من اإلرهاب واإلرهابيين، وجدولة خروج امليليشيات األجنبية، وإخراج الجيوش 

املحتلة وبسط سلطة الدولة على كامل التراب السوري، واستعادة السيادة الوطنية.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

51

أدوار الجيش في املرحلة األولى لالنتقال السيا�سي

تلعب املؤسسة العسكرية دوًرا حيوًيا في املحافظة على بنية الدولة وعدم انهيارها واملحافظة على األمن 
والسلم األهلي، ولذلك ال بد من املحافظة عليها وإعادة هيكلتها وإصالحها بطريقة تستوعب كامل فئات 
الشعب، لكي تؤدي دورها الوطني في حماية الحدود واألمن الوطني للدولة، والحفاظ على وحدة الوطن 
السوري من التفتت أو التقسيم، وهي املهمة األساسية واألولى، لتحقيق االنتقال السيا�سي ومواجهة كل 
على  القضاء  املتصارعة، وكذلك  األطراف  السيا�سي من جميع  الحل  ترفض  التي  املسلحة  املجموعات 
وابتزاز  الخطف  وعمليات  والخاصة،  العامة  املمتلكات  ونهب  تعيث فساًدا من سرقة  التي  املجموعات 

املواطنين، بالتعاون مع األجهزة األمنية ورجال الشرطة وبمساندة قوية من األهالي.

ستكون من أولويات مهمات الجيش في الفترة االنتقالية طرد امليليشيات والتنظيمات واألفراد األجانب 
الذين رفضوا مغادرة األرض السورية، وبسط السيطرة على كامل التراب السوري، وهناك كثيرون من 
أبناء الشعب السوري الذين تأثروا بأيديولوجيات التنظيمات اإلرهابية والتنظيمات الشيعية التي دخلت 
البالد بطرائق وأساليب مختلفة، وما يزالون يحملون الفكر الديني والطائفي املتشدد، وال بد من مواجهتهم 

وإجبارهم ترغيًبا أو ترهيًبا على االمتثال ملتطلبات الحل السيا�سي.

ومن أهم املهّمات أيًضا، وتقع على عاتق الجيش في املرحلة االنتقالية، عملية جمع السالح وحصره في يد 
الدولة، وبخاصة أن السالح انفلت في خالل الثورة، وأصبحت أعداده ال يمكن تح�سى، ومن أنواع وطرازات 
مختلفة، وإلى أن ُيجمع هذا السالح ال بد من صدقية في الحل السيا�سي، وتعاون هيئة الحكم االنتقالي 
مع الجيش واألجهزة األمنية، وتعاون األهالي وقادة امليليشيات وحاملي األسلحة كذلك، من خالل تشديد 
العقوبات على راف�سي تسليم األسلحة، إضافة إلى تقديم املكافآت املادية والعينية واملعنوية، وسن القوانين 

التي تساعد على ذلك، وحصره في مستودعات مؤّمنة ومحروسة جيًدا، بعد إحصائه وتصنيفه وصيانته.

تحدي معالجة أوضاع املسلحين بأعدادهم الكبيرة، وإزالة هذه العقبة من أمام الدولة واملجتمع، بإزالة 
أسبابها وموجباتها، وتحديد السبل املالئمة لذلك، وبخاصة إقامة مصالحة وطنية قائمة على العدالة 
االنتقالية من جهة، ثم خلق فرص عمل لحاملي السالح، ودفعهم إلى رمي السالح واالنخراط في نشاط إعادة 

البناء، مع لحظ صعوبة تأمين فرص عمل، وصعوبة تأمين مدخوالت لهذه األعداد الكبيرة، في زمن قصير.

إجراءات وقف إطالق النار 

 
ٌ

ال بّد من أن يسبق إجراءات معالجة أوضاع املسلحين وجمع األسلحة وإجراء املصالحة الوطنية وقف
حقيقٌي إلطالق النار، ووجود قوات حفظ سالم أممية، بقرار من مجلس األمن، لوقف ومنع العنف، 
والتدخل في الّتماس العسكري بين األطراف، ومن املهم أن تكون الجهة التي ستتولى اإلشراف على وقف 
إطالق النار وحفظ السالم ذات صدقية وقادرة على القيام بمهماتها، ويفضل أن تكون قوات تابعة لألمم 

املتحدة، مع اإلذن لهذه القوات باستخدام القوة، في حالة أداء واجباتها، وأن تكون مهماتها:

الحفاظ على السالم واألمن، القيام بأعمال املراقبة، التحقق من وقف األعمال العدائية، وحراسة 
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املناطق املحمية وحماية املدنيين، املساعدة في االنسحاب ونزع السالح وإعادة نشر القوات، املساعدة في 
الجهد اإلنساني.

ستخدم لفصل 
ُ
وال بد من وجود مناطق لفصل القوات، من خالل إقامة مناطق جغرافية محايدة ت

القوات، وال بد من تحديد الطريقة التي سيجدث من خاللها الفصل، وتحدد بزمن معين لالنتهاء من الفصل، 
وما هي االلتزامات املستقبلية؟ مقترنة بوجود ثالث مناطق للفصل، وهي:

ستخدم هذه املناطق ملنع الّتماس بين األطراف. 1. 
ُ
مناطق عازلة، وت

 مناطق محظورة، وتستخدم لحظر نشاط معين )مناطق حظر الطيران، مناطق حظر األسلحة، 	. 
وغيرها(.

مناطق التنسيق، وهي مخصصة للتنسيق مع قوات حفظ السالم أو لجنة وقف إطالق النار.	. 

ال بّد من تحديد النطاق الجغرافي لوقف إطالق النار، حيث يحدث فيها وقف شامل إلطالق النار على 
كامل الجغرافية السورية، عدا مناطق وجود )داعش( أو )جبهة النصرة( ومن يدور في فلكها، وهذه املنطقة 
يجب أن يكون لها ترتيب خاص، قد يكون عن طريق محاربتها والقضاء عليها، أو بتفكيكها، وبخاصة أن القرار 

2254 يحدد بوضوح أن وقف إطالق النار ال يشمل هذه الفصائل.

هناك أربع طرائق للفصل بين القوات:

◊ وقف إطالق النار في املوقع، حيث تبقى جميع القوات في مواقعها، وتتخذ أوضاًعا غير 	
هجومية.

◊ إنشاء خط جغرافي يقسم قوات األطراف، مع وجود خرائط لتفاصيل هذا الخط.	
◊ مناطق تجّمع للقوات يجري التوافق عليها من أجل فصل القوات لتلقي تعليمات أخرى 	

الحقة.
◊ االنسحاب الكلي، وهذا ينطبق على امليليشيات والقوات األجنبية املوجودة على األرض 	

السورية.

كذلك ال بد من السيطرة على القوات من جهة كل األطراف، وبخاصة مع تعدد امليليشيات والقادة، وعدم 
انضباطها، وهذا يحتاج إلى تعاون دولي وإقليمي، وبالتحديد الجانب التركي، ويشمل اتفاق وقف إطالق النار 
خطوات محددة، تتخذها األطراف للبرهنة على سيطرتها على قواتها، وال بد من تحديد مسؤوليات الدول 

ا في االتفاق.
ً
التي تسيطر على امليليشيات في سورية، وحصر القوات التي ستكون طرف

ثمة جزء مهم من اتفاق وقف إطالق النار، وهو تحديد األعمال املحظورة، ويمكن أن تشمل املسائل 
اآلتية: )هجمات عسكرية أو عدائية ضد قوات أو مواقع أو ممتلكات طرف آخر، تعزيز أو توزيع األسلحة 
أو الذخائر أو املعدات الحربية األخرى، القيام بمحاوالت الحتالل مواقع جديدة أو مواقع هجومية، القيام 
بتحرك غير مصرح به، إعادة نشر القوات أو املوارد، تجنيد الجنود وتعبئتهم وحشدهم، التحرش وشن 
الهجمات واختطاف رهائن أو احتجاز غير قانوني للمدنيين وأفراد كوادر املساعدات اإلنسانية، االستيالء على 
املمتلكات الخاصة، إعاقة حركة البضائع، زرع األلغام والعبوات املتفجرة، استخدام الحمالت اإلعالمية 
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نفذ هذه املحظورات على مراحل. 
ُ
املعادية والبيانات الكاذبة....إلخ(، وقد ُيتفق على أن ت

يلي ذلك إجراءات بناء الثقة، أو قد تكون مترافقة مع وقف إطالق النار، حيث يجري التشديد على 
إجراءات بناء الثقة من جميع أطراف الصراع، من أجل املساهمة في بناء العملية السياسية، وأهم هذه 
اإلجراءات اإلفراج عن املعتقلين من جميع األطراف، وبيان مصير املفقودين، ويمكن مناقشة أولويات 
اإلفراج عن النساء واألطفال بوصفها أولوية، والوصول إلى مراكز االحتجاز للتفتيش عليها، وتحديد هوية 
املفقودين، وتعيين لجان مختصة في ذلك، والوصول امليّسر للمنظمات اإلنسانية، وتقديم املساعدات في 
جميع املناطق، وإيقاف جميع أشكال الهجمات ضد املدنيين. وال بد من أن يترافق اتفاق وقف إطالق النار، 
مع البدء بانسحاب القوات األجنبية، وتحديد جدول زمني إلتمام االنسحاب بالكامل من كامل األرا�سي 

السورية. 

تشتمل االتفاقات بين األطراف املتصارعة على أحكام تتعلق بنزع السالح، وآليات التسريح وطرائقه وإعادة 
الدمج، وكذلك توقيتات نزع السالح، وتحديد املراحل التي يحدث فيها، وتقديم املشجعات واملساعدات على 
تسليم السالح، مع حملة اجتماعية قوية للمساعدة على ذلك، مقرونة بإعالم وطني هادف، وال بّد من 
تحديد قواعد إعادة دمج القوات وأسسها، وكذلك دمج املقاتلين املسّرحين في املجتمع، من خالل إيجاد 

فرص عمل دائم لهم، وتأمينهم بحياة كريمة، وال بد من أن يلعب املجتمع الدولي دوًرا إيجابًيا في ذلك.

نزع السالح، تسريح املقاتلين، وإعادة اإلدماج 

إن آلية نزع السالح وتسريح املقاتلين وإعادة الدمج هي عملية متكاملة، تقوم بتحويل املقاتلين من 
وضعيتهم السابقة بوصفهم مقاتلين إلى وضعية جديدة، فيصبحون مدنيين، أو عسكريين أو أفراًدا أمن في 
أجهزة الدولة الرسمية، ويحدث ذلك من خالل تقليص عدد األسلحة والسيطرة عليها، وتفكيك الجماعات 
املقاتلة، وإعادة بناء أجهزة األمن والجيش، ومساعدة املقاتلين السابقين في االندماج، إما في الحياة املدنية، 
وإما في أجهزة األمن والجيش في الدولة، وهذا يتأتى من خالل إيجاد فرص عمل لهؤالء، ضمن خطة وطنية 

تعّد لذلك)37(. 

عند انتهاء النزاعات املسلحة، والبدء بجهد إعادة بناء الدولة واملجتمع، ليس هنالك عًصا سحرية يمكن 
استخدامها إلعادة الحياة بسرعة إلى مجراها الطبيعي، فالدراسات تشير إلى أن وقف إطالق النار، وبخاصة 
بعد الحروب األهلية، ال يعني بالضرورة عودة األمن، وانتهاء حالة العنف، فنزع السالح بين األطراف املتحاربة 
ف�سي إلى نوع من العنف، يفوق ما كان عليه ضمن 

ُ
يمكن أن يؤدي إلى إنتاج بيئة ما بعد الصراع التي قد ت

مرحلة القتال، ومصطلح مرحلة ما بعد الصراع ُيخفي وراءه مجموعة واسعة من التهديدات التي تواجهها 
مجتمعات ما بعد الحرب )الثورة( عند نهاية أنظمة سابقة، ويمكن أن نلمس أمثلة واسعة على ذلك، من 
خالل النظر إلى بلدان مثل العراق، وأفغانستان، وهايتي والسودان التي تعيش أوضاًعا مأساوية على الصعيد 
األمني، ما زالت قائمة حتى اليوم، وكثير من البلدان التي شهدت توقيع اتفاقيات سالم متفائلة واجهت في 

)	7(  Nicole Ball, “Disarmament, Demobilization and Reintegration,” Netherlands Institute of International Relations 
“Clingendael, 	00	, 1–	8.
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ا ينزع هذا التفاؤل، ويلقي بمجموعة من األعباء التي من الضروري التعامل معها بأساليب 
ً
الوقت نفسه إرث

مناسبة )38(.

اآلليات التي تستخدم في النتقال من الحرب إلى السالم هي:

 نزع السالح؛ تسريح املقاتلين؛ إعادة الدمج )االندماج(

تسعى هذه اآللية في املقام األول إلى خلق بيئٍة تتيح لجهد السالم واملصالحة وإعادة اإلعمار والتنمية 
أن ينجح، ومن هنا ينبغي النظر إلى هذه اآللية بوصفها جزًءا من العمليات املعقدة والطويلة إلحالل األمن 
عطى حجمها املناسب 

ُ
هم أن تكون أهداف هذه اآللية وغاياتها واضحة ومحددة، وأن ت

ُّ
املستدام. ولهذا، من امل

في خطط بناء السالم وإعادة االعمار وإجراءاتها، فال تستطيع هذه اآلليات أن تحل محل جهد املصالحة، 
نتج بمفردها التنمية 

ُ
وال يمكنها وحدها أن تحول دون تكرر النزاعات املسلحة، وال يخفى أن هذه اآللية ال ت

املطلوبة في مرحلة ما بعد الحرب، وال هي قادرة أيًضا على ضمان األمن العام)39(. 

أبرز جوانب قصور هذه اآللية يكمن في ضبابية تحديد أهدافها، ومن ثّم تعذر قياس نجاعتها بدقة، 
ا من أن هذه اآللية تتكون من بضعة أجزاء أو مراحل )نزع السالح ثم تسريح املقاتلين ثم إعادة 

ً
وانطالق

اإلدماج(، فإن هذا التتابع الخطي يؤدي إلى التركيز على الجزئين األول والثاني، وذلك على حساب الجزء 
 
ً
األخير: إعادة الدمج، من ناحية أخرى، وعند التركيز على نشاط نزع السالح وتسريح املقاتلين، فإنه عادة
 على عدد األسلحة التي 

ً
ما يجري تبني مقايس ُمبهمة غير فاعلة، وال يمكن قياس نجاحها، فيتم التركيز مثال

نزِع من املقاتلين ونوعها، عوًضا عن التركيز على أثر نزع هذه األسلحة في األمن والسلم، ويجري أيًضا إهمال 
ل خطًرا عند إعادة تدويرها، وال سّيما 

ّ
إجراءات التخزين أو التخلص من هذه األسلحة، وهذا األمر يشك

عندما تكون أجهزة األمن والجيش في هذه املناطق غير فاعلة، ويتخللها الفساد في كثير من األحيان، وهناك 
أمر آخر يزيد من تعقيد هذه األهداف وضبابيتها، وهو أن مصالح مختلف الفاعلين ودوافعهم )من منظمات 

دولية وحكومات محلية وجماعات مسلحة( قد تكون شديدة التباين)40(.

 من خالل تناقض األهداف لدى املنخرطين في عملية السالم، فالحكومات 
ً

ينعكس ذلك التباين مثال
املحلية قد تنظر إلى هذه العملية على أنها تهدف باألساس إلى ردع املخربين وأمراء الحرب، ممن قد يقوضون 
عمليات املصالحة الواسعة وإحالل السالم، وفي الوقت نفسه قد تكون هذه العملية رمزية في املقام األول، 
تهدف إلى بناء الثقة بين األطراف املتنازعة واملجتمع بشكل عام، أما املنظمات الدولية فقد تزيد من تعقيد 
املسألة من خالل ربط هذه العملية ببرامج التنمية، وذلك ألنها قد تنظر إلى املسلحين السابقين بوصفهم 
 لأليدي العاملة في هذه البرامج اإلنمائية، وبالتركيز على هذه العملية، ُيغَفل الجهد املطلوب 

ً
مصدًرا فاعال

)	8(  Robert Muggah, “No Magic Bullet: A Critical Perspective on Disarmament, Demobilization and Reintegration )DDR( 
and Weapons Reduction in Post-Conflict Contexts,” The Round Table 94, no. 	79 )April 1, 	005(: 		9–5	.

)	9(  Ibid, Robert Muggah.

)40(  Ibid.
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إليجاد حلول عملية، والحقيقة التي تتطلب املحاورات واملشاركات السياسية طويلة األجل في مرحلة ما بعد 
الحرب)41(. 

هذه املعضالت والعقبات تؤدي، في كثير من األحيان، إلى تطبيق هذه اآلليات بشكل غير متوازن، وال 
سيما أن مراحل هذه اآلليات )نزع السالح، تسريح املقاتلين، وإعادة الدمج( تختلف من ناحية األولوية 
واملتطلبات، ومن ناحية امليزانية وشدة تعقيد عمليات تنفيذها، فغالًبا ما يجري التركيز على نزع األسلحة 
وجمعها، ألن هذه املهمة سهلة نسبًيا، وال تحتاج إلى ميزانيات ضخمة، وال إلى فترات زمنية ممتدة، مقارنة 
بجهد إعادة الدمج، فإعادة الدمج عملية أكثر تعقيًدا من نزع األسلحة، وتحتاج إلى موارد مالية كبيرة، وتمتد 
 إقناع املقاتلين السابقين بأن األوضاع االقتصادية 

ً
لفترات زمنية طويلة، فعملية إعادة الدمج توجب أوال

واالجتماعية في البلد سوف تتحسن، وأنه من األجدر بهم ومن املصلحة لهم املشاركة في سوق العمل، ومن 
ثم تبرز الحاجة إلى خلق برامج تدريبية لهم لتأهيلهم، للدخول في سوق العمل، ومن الجدير بالذكر أن هذا 

التعقيد إلعادة الدمج يزداد مع مرور الوقت)42(.

تقوم هذه اآللية بذلك من خالل توفير الحد األدنى املطلوب من األمن واالستقرار وبناء الثقة بين األطراف 
املتصارعة املختلفة، وعلى وجه الدقة، تقلص هذه اآللية عدد األسلحة ونوعها في أيدي املقاتلين، وتبدأ 
ظم قيادة هذه املجموعات، وتّوفر أيًضا غطاء يستطيع املسلحون بموجبه وضع السالح من دون أن 

ُ
بتفكيك ن

تلحق بهم وصمة االستسالم، وتجدر اإلشارة إلى أن هذه النقطة مهمة، فحفظ ماء الوجه هو جانب ضروري 
لتقبل عملية إلقاء السالح، وتفيد هذه اآللية بأنها تبني الثقة بين املسلحين واملدنيين، وهذا يساعد في الشروع 
باإلجراءات األخرى لبناء السالم كاالنتخابات، وإعادة هيكلة قوى األمن والجيش وتعزيز جهد املصالحة، 
ر هذه اآللية أيًضا للمقاتلين املرحلة االنتقالية الضرورية بين القتال وإعادة االندماج في املجتمع، وتقوم 

ّ
وتوف

بذلك من خالل توفير شبكة أمان اقتصادية واجتماعية تشجعهم على االندماج، وهذه املرحلة أيًضا تعيد 
بناء هوّيات املقاتلين بحيث يتقّبلون من الناحية النفسية واملعنوية التحول في شخصياتهم، من مقاتلين 

عتاد واملتصور عندهم، واملتصور عنهم عند الناس)43(. 
ُ
سابقين إلى وضعية أخرى تكسر امل

آلّية جمع األسلحة والعتاد القتالي في سورية بعد الحرب:

في البداية، ال بّد من تحديد الجهات التي تمتلك السالح، وتبعيتها وعائديتها، وهي كما يأتي:

قوات النظام والدفاع الوطني والشبيحة، والقوات الخارجية من امليليشيات اإليرانية 1. 
والشيعية اللبنانية التابعة لها. بالنسبة إلى قوات النظام الجيش النظامي، سالحه معروف 
عّد معروفة ونظامية، ويجب التدقيق والتفتيش على 

ُ
ومحصور ضمن سجالت ولوائح، وت

كل جهة مستلمة، وما هو نوع السالح والعتاد الذي بحوزتها.

)41(  Robert Muggah,Ibid.

.Alpaslan Özerde, Ibid  )42(

)4	(  Ibid.
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ميليشيات إيران وحزب هللا سيأخذون سالحهم معهم عند خروجهم، إال إذا كانت لديهم 	. 
نيات أخرى.

يبقى السالح املبعثر في أيدي مجموعات الشبيحة وتجار املخدرات واملهربين وتجار البترول 	. 
الذين شكلوا مجموعات مسلحة )حماية وتعفيش وسرقة وخطف(، وهذا السالح املوجود 

بين أيديهم غير نظامي، وموجود بكثرة، وعملية سحبه وجمعه ليست باألمر السهل.
ا 4. 

ً
ومتوسط  

ً
ثقيال سالًحا  تملك  عموًما،  الكردية  والقوات  الديمقراطية(  سوريا  )قوات 

ّرر جمع السالح في املستقبل، بعد الحرب 
ُ
ق وخفيًفا، مدعومة من أميركا، ففي حال 

ويبقى  منهم،  واملتوسط  الثقيل  السالح  السهل جمع  فمن  الدولية،  القرارات  وضمن 
السالح الخفيف.

قوات املعارضة في الشمال والشمال الغربي املدعومة من تركيا، أيًضا في حال حل الوضع 5. 
السوري، فإن السالح الثقيل واملتوسط يمكن جمعه، ويبقى السالح الخفيف.

القوات والتنظيمات املتشددة، مثل داعش وجبهة النصرة ومن يتبع لهم، لها وضع خاص، 	. 
حتى يتم التوافق الدولي على كيفية حل هذه التنظيمات أو القضاء عليها، مع تسليم 
ها، وكشف األسلحة املوجودة 

ّ
كشف اسمي عن هذه التنظيمات عند التوافق على حل

عندها وتسليمها، ويبقى هنا أيًضا السالح الخفيف عقبة مثل بقية الفصائل.
جماعات املعارضة التي التحقت بالفيلقين الرابع والخامس، تحت السيطرة الروسية 7. 

)الدولة السورية(، جميع األسلحة الثقيلة واملتوسطة تحت السيطرة الروسية، ويبقى 
الروس يكون كما هو حال  بإشراف  الفيلق  إذا جرى استالمه من  الخفيف،  السالح 
سالح الجيش والدولة السورية، ضمن سجالت وأرقام، أما إذا كان هذ السالح الخفيف 

ها ومعالجتها.
ّ
للعناصر املنظمة سابًقا معهم، فهذه املسألة يجب حل

في كل األحوال، ولجميع الفصائل واملجموعات النظامية وغير النظامية املوالية واملعارضة، يبقى موضوع 
السالح الخفيف هو األهّم في عملية جمعه وجعله تحت سيطرة الدولة والجيش. ويبقى أيًضا موضوع كيفية 
 ترهب املواطنين 

ً
التعامل مع هذه العناصر، ومنعها من إحداث أي فعل يخالف القانون، ويحدث أفعاال

املدنيين، أو منعهم من أي عمل يؤثر في مؤسسات الدولة املدنية والعسكرية، من تخريب وتفجير وخطف 
وسرقة وتعفيش، وأي عمل يهدد االستقرار في الدولة في مرحلة مهمة وخطرة، في خطوة أو خطوات ما بعد 

إعالن مرحلة جديدة في حياة الدولة السورية.

يمكن أن تكون هذه العملية بتضافر جهد جميع مؤسسات الدولة، والشخصيات االعتبارية والعشائرية 
واملدنية، وأصحاب رؤوس األموال، ومنحهم الثقة ذات التأثير اإليجابي في هذه العناصر واملجموعات، كٌل 
ضمن منطقته ومحافظته، من أجل استيعابهم وإقناعهم في عملية االحتضان، ودمج هذه املجموعات 
والعناصر ضمن القوات املسلحة النظامية، أو التسريح وجمع السالح بكل سالسة ومن دون أي عقبة، حتى 
لو اضطرت الدولة إلى شراء هذا السالح، سواء كان بشكل مباشر أم عن طريق وكالء، ومع ذلك، إذا نجحت 

هذه العملية، فسيبقى القليل من السالح الخفيف، لن ُيخَبر عنه، ويبقى هذا أفضل كمرحلة أولى. 

من املمكن أن يحدث ذلك وفق تكاتف جهد وزارات الدولة ومؤسساتها املدنية والعسكرية وتضافره، في 
اإلعالم والنشرات، وفي توعية هذه العناصر واملجموعات للعودة تحت ظل الدولة، وتحت قوانينها، مواطنين 
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غير خارجين على القانون، وتفعيل دور إدارة التوجيه املعنوي والسيا�سي في القوات املسلحة، ألداء دور مهم 
في تنفيذ حمالت توعية وإقناع لهذه املجموعات والعناصر بعودة الحياة الطبيعية السورية، وتسليم السالح 
إلى الدولة والجيش، لنكون جميًعا تحت سلطة الدولة، ووعد هذه العناصر بأن سيكون هناك تعويض لثمن 
السالح الخفيف املوجود في حوزة كل شخص، على أساس أن صاحبه اشتراه من حسابه الخاص، وتنفيذ 

هذه الوعود.

وعد العناصر بموضوع قروض ميسرة من دون فائدة ملشروعات صغيرة منتجة لهم وتعود عليهم بالفائدة 
املادية، بحيث يكونون عناصر إيجابية مدنية وفاعلة في املجتمع، من دون الحاجة إلى أي شخص ملساعدتهم، 
وبحيث يكونون عناصر منتجة وإيجابية في املجتمع، وللجهد الدولي واإلقليمي والعربي دور في دعم هذا الجهد 
واملساعدة املادية واملعنوية لتنفيذ ذلك. ومن يرغب من العناصر في االلتحاق بصفوف القوات املسلحة 
ق على ذلك بشرط االمثال للقوانين واالنضباط العسكري، مع األخذ بالحسبان عدم وجود 

َ
السورية، ُيواف

مجموعة كاملة كانت تعمل في السابق مع بعضها في الحرب السورية، بل ُيّوزعون على كل قطعات الجيش 
وعلى كامل األرا�سي السورية تحت السيطرة واملراقبة.

 تأمين املصالحة الدائمة من خالل قوانين صارمة، ووضع حد للنزاع الطائفي والتخوين، وينبغي أن 
تحدث عملية الدمج للميليشيات السورية فقط وعناصر املعارضة املسلحة، ضمن صفوف القوات املسلحة 
السورية، وضمن برنامج إعادة تأهيل وطني كامل، ويقع على عاتق إدارة الهندسة العسكرية عمٌل كبير جًدا 
في عملية تطهير األرا�سي السورية كافة من األلغام واملتفجرات والطلقات التي لم تنفجر، وإزالة هذه األلغام 

واملواد املتفجرة من مناطق عيش املدنيين والسكان املدنيين ومن الطرقات واألرا�سي الزراعية.

ثمة عامالن آخران، في مسألة نزع األسلحة من أيدي املقاتلين، وهما النجاح في املصالحة الوطنية 
املجتمعية، ونزع فتيل االنتقام، أي يجب أن ترافق عملية املصالحة عملية نزع السالح، وإطالق االقتصاد 
 لحملة السالح، وتشجعهم على رمي 

ً
 بديال

ً
الوطني وفق خطة مدعومة دولًيا، لخلق فرص عمل تؤمن دخال

أسلحتهم وعودتهم إلى حياتهم املدنية.

أدوار الجيش في املرحلة الثانية وهي األدوار الدائمة في دولة حديثة:

ِكرت قد تحققت، وغادرت 
ُ
بعد انتهاء املرحلة االنتقالية، ال بّد أن تكون معظم مهمات إصالح الجيش التي ذ

نِهي وضع امليليشيات املحلية، سواء أكان باالستيعاب أم بالحرب، وكذلك غادرت 
ُ
كل امليليشيات األجنبية، وأ

القوات األجنبية أرض الوطن السوري، وأعيدت هيكلة الجيش واستبعدت العناصر املتطرفة والطائفية 
منه، من خالل إحالتهم إلى التقاعد أو نقلهم إلى وظائف مدنية وتقديم املجرمين منهم للقضاء العسكري 
املشكل لهذه الغاية، وفي الوقت نفسه، تجمع األسلحة من كل الفصائل بمختلف الطرائق، سواء أكان ذلك 
بالترغيب أم بالترهيب، عند ذلك ُيعاد الجيش إلى ثكناته، وتصبح مهمته حماية الحدود وحماية الدستور، 
ا 

ً
ا محترف

ً
واستكمال إصالح الجيش من خالل جملة من اإلجراءات املكملة إلصالح الجيش، ليصبح جيش

يؤدي املهمات الوطنية املوكلة إليه بالدستور، وفق رؤية القيادة السياسية، وأهّم هذه اإلجراءات هي:
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وضع رؤية فكرية جديدة لبناء جيش وطني مبنية على عقيدة وطنية قائمة على الوفاء . 1
للوطن وحماية حدوده والحفاظ على ترابه الوطني.

متابعة تحويل الجيش إلى مؤسسة وطنية تخضع للمساءلة القانونية، وتلتزم املعايير . 2
الدولية واإلنسانية، ووضع األسس الكفيلة بتحييده عن الحياة السياسية.

اتخاذ التدابير واإلجراءات كافة إلعادة ثقة الشعب السوري املفقودة فيه، وتصحيح . 3
النظرة الشعبية السلبية التي تكونت عنه على مدى عقود في أذهان السوريين.

تجديد األنظمة والقوانين العسكرية، مع التركيز على الهوية الوطنية للجيش والتزامه . 4
املؤسسة  داخل  االنضباط  وترسيخ  عليه  والحفاظ  الجديد،  السوري  بالدستور 
العسكرية، مع متابعة تطهير الجيش من الفاسدين واملفسدين وأصحاب امليول الطائفية. 

التي يمكن أن توفرها الحكومة من أجل تطوير . 5 إعادة دراسة اإلمكانات االقتصادية 
وترشيد  املأهولة،  واملناطق  املدن  خارج  وبنائها  العسكرية  الثكنات  وترميم  األسلحة، 
اإليرادات واملصروفات ووضع ضوابط قاسية ومحاسبة كل من يهدر املال العام أو يتعدى 

عليه.
 الضباط املتطوعين في التشكيالت واملؤسسات . 6

ّ
تطبيق نظام التدوير للضباط وصف

العسكرية، بحيث ال يثبت أي متطوع في مكان خدمته أكثر من ثالث سنوات، مهما كانت 
الظروف.

االهتمام باملظهر العام لكل العسكريين، من حيث جودة اللباس وتوحيده، من أصغر رتبه . 7
إلى أعلى رتبة في الجيش. 

العمل على محاربة اإلرهاب والتعاون مع دول الجوار في ذلك من دون املساس بالسيادة . 8
الوطنية.

لموا في عهد النظام السابق، وتعويضهم . 9
ُ
تشكيل لجان لدراسة أوضاع العسكريين الذين ظ

بما يستحقون إلنصافهم ورفع املظالم عنهم.
تنويع مصادر التسليح للجيش، وعدم االعتماد على دولة واحدة في التسليح، لعدم وقوع . 10

الجيش تحت رحمة الدولة التي جرى التسلح منها أو سياستها.
وضع األسس لضمان حياة كريمة لعناصر القوات املسلحة، والضرب بشدة ضد أي شكل . 11

من أشكال الفساد، ورعاية أسر الشهداء والجرحى ومعّوقي الحروب.
البعثات . 12 تنفيذ مهماتها على أكمل وجه، وإرسال  بما يضمن  للقوات  الواعي  التدريب 

العسكرية إلى مختلف الدول الكتساب املعارف العسكرية، بما يساعد في ترسيخ املعارف 
الجديدة في بناء الجيوش الحديثة وتنظيمها والتدريب على استخدام األسلحة الحديثة.

ا، وإنهاء قانون الخدمة اإللزامية، . 13
ً
ا محترف

ً
إيجاد تشريع لجعل الجيش السوري جيش

واالعتماد حصًرا على املتطوعين من مختلف الرتب.
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خاتمة:

ما ال تستطيع هذه اآللية إنجازه هو بناء اإلرادة املطلوبة من األطراف املتنازعة للدخول في عملية الحوار 
السيا�سي، وآلية نزع السالح ال تستطيع أن تحّل مكان إجراءات فرض السالم، وعلى الرغم من أنها تقوم 
بالحد من النزاعات، فإنها ال تستطيع أن تمنعها أو أن تحول دونها، وهذه اآلليات ال تف�سي إلى تحقيق التنمية 
املطلوبة، في املراحل التي تعقب حل النزاعات، أيًضا فإنها ال تقّدم أي ضمان لتحقق ذلك، واألمر األخير يكمن 
في أن إجراءات نزع السالح ال يتوقع منها أن تحول دون انتشار األسلحة الخفيفة، عند قطاعات أخرى من 

املدنيين)44(. 

هناك أيًضا شروط ُمسبقة ينبغي تحققها لتحسين فرص نجاح هذه اآللية، عموًما ينبغي التأكد من مدى 
استعداد األطراف املختلفة، في الدخول في عملية السالم، وعملية بناء السالم في سورية مرهونة بموافقة 
النظام على الحل السيا�سي أو إلزامه من القوى الدولية به، ويجب أيًضا تضمين اآللية ذاتها في اتفاقيات 
ومعاهدات السالم األولية، بشكٍل أكثر تحديًدا، يجب تأمين موافقة ُمختلف القيادات الرئيسية لألطراف 
املتنازعة، وقيادات الصف الثاني لعملية السالم، وإجراءات آلية نزع السالح، وتسريح املقاتلين وإعادة 
ا لتحقيق 

ً
الدمج، وإنشاء هيئة أو مؤسسة تحتوي على ممثلين من هذه األطراف، ويعّد ذلك أيًضا شرط

أفضل النتائج، ونظًرا إلى تعقيد متطلبات هذه اآللية، ينبغي توفير الدعم الدولي لها، إذ يوفر هذا األخير غطاء 
شرعًيا، ونوًعا من الضمان ملجريات ومخرجات اآللية، إضافة إلى الدعم املالي واملادي الذي تحتاج إليه)45(. 

 ينبغي أن تجري عمليات نزع سالح املقاتلين بشكٍل ال يمّس السيادة الوطنية للدولة، لكن غالًبا ما تكون 
معظم البلدان التي خضعت لعمليات نزع السالح ذات اقتصاد هش ومنهك، وقدر محدود من املوارد املالية 
واملادية والتقنية، وهذا ما يتشابه مع وضع سورية املستقبل التي ستواجه تركة النظام السابق، ومجموعة 
من الديون، وال سيما لألطراف الدولية الرئيسية التي تدخلت في النزاع، روسيا وإيران، ومن املعروف أن 
سورية من البلدان الفتّية التي ربما لن تواجه مشكالت في الكوادر نفسها، بقدر ما ستواجه مشكالت في 
إعادة لّم شتات هذه الكوادر، وإدماجها ضمن قوة العمل، وتؤدي هذه الكوادر الوطنية دوًرا مهًما في عملية 
نزع السالح، لكنها في املقابل، غالًبا ما تميل إلى أن تضمن البيئة اآلمنة في مقابل العودة الطوعية، ولذا ينبغي 
أن توجد خطط لتحقيق التوازن في مستوى إيجاد أطراف ممولة مناسبة التي بدورها غالًبا ما ستفرض 

أجندات ما.

 املستوى الثاني يتعلق بعودة الكوادر التي ستلعب الدور في تنشيط عملية التمويل، ومن ثم البدء بعملية 
تعافي االقتصاد املحرك القوي في عملية نزع السالح.

)44(  Ibid.

)45(  Ibid
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مالحق

مراحل إعادة هيكلة الجيش املرتبطة بالحل السيا�سي في سورية

الشروط السياسية إلعادة هيكلة الجيش:   -1

تحقيق تقدم ملموس في املسار السيا�سي وفًقا للقرار رقم /2254/ تاريخ 2015/12/18 الصادر عن   -1.1
مجلس االمن الدولي وباقي القرارات االممية الخاصة بالقضية السورية بعد 2011.

وقف إطالق النار ويتبعه فصل القوات ثم إعادة تجميعها.  -1.	

إخضاع الجيش للقيادة السياسية بما ينسجم واألسس الديمقراطية.   -1.	

إعادة تنظيم الجيش:  -2

تغيير العقيدة العسكرية للجيش على أسس وطنية.   -	.1

املادية  اإلمكانات  وتوفر  الوطنية  الحاجة  بحسب  وقوامه  للجيش  التنظيمي  الهيكل  تحديد   -	.	
والتسليحية.

إعادة تنظيم الجيش والهيكلة على أسس جديدة تتما�سى مع املهمة القادمة.   -	.	

يتناسب مع متطلبات  بما  التدريب ومناهجه  إعادة صياغة أنظمة الخدمة العسكرية وأنظمة   -	.4
التغيير

اعتماد الالمركزية في املهمات األمنية مؤقًتا في املرحلة األولى من التسوية، خصوًصا في املناطق التي   -	.5
تقع تحت سيطرة املعارضة، بحيث تقع مسؤولية تحقيق األمن فيها على عاتق فصائل املعارضة بمساندة 

دول الجوار وبإشراف اللجان األمنية املشتركة التي ستشكل من الحكومة واملعارضة. 

إعادة تشكيل التشكيالت والقطعات العسكرية وتنظيمها وإعادة تموضعها على األرض بما يتناسب   -	.	
مع املهمة الجديدة. 

النتساب إلى الجيش وتسمية قياداته.   -3

العمل على إعادة التوازن الديموغرافي للجيش.   -	.1

إعادة النظر في شخوص القيادات العسكرية التي كانت مع النظام.   -	.	

تحديد آليات شغل املناصب العسكرية وقواعدها.  -	.	
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تشكيل قيادة جديدة مهنية للجيش أو مجلس عسكري انتقالي.  -	.4

إعادة الضباط وصف الضباط واألفراد املنشقين إلى الجيش واألجهزة األمنية بشروط وطنية.   .a

امليليشيات:  -4

أن تقوم السلطة السورية الجديدة بالسيطرة على امليليشيات املوالية )قوات الدفاع الوطني –   -4.1
اللجان الشعبية – كتائب البعث – امليليشيات الفلسطينية.. الخ(.

إخراج امليليشيات األجنبية وعلى القوى الدولية القائمة على رعاية الحل السيا�سي املساعدة على   -4.	
إخراجها من كامل األرا�سي السورية، خالل إطار زمني محدد يترافق مع إخراج املقاتلين األجانب من صفوف 

املعارضة املسلحة وتفكيك الجماعات اإلسالمية املتشددة.

إجراء عمليات نزع السالح وحصره في يد الدولة.   -4.	

القوات األجنبية على األرا�سي السورية:  -5

تشكيل محاكم عسكرية مختصة بجرائم الحرب ملحاسبة مرتكبي الجرائم الحربية.  -5.1

حل جهازي املخابرات العسكرية )شعبة املخابرات – إدارة املخابرات الجوية( ودمجهما مع إدارة   -5.	
االستطالع. 

جدولة خروج القوات األجنبية من سورية واإلشراف على خروجها وتعبئة الفراغ املتشكل.  -5.	

موضوعات متممة:  -6

تحسين املستوى املعي�سي ملنتسبي الجيش.   -	.1

محاربة الفساد واملحسوبيات والوساطات في الجيش بكل أشكالها.  -	.	
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ملحق

مجموعة الجداول اآلتية توضح طغيان الجانب الطائفي على الوظائف األساسية في الجيش

جدول رقم )1( وزراء الدفاع ورؤساء األركان في القوات املسلحة السورية تحت حكم بشار األسد بحسب انتمائهم 
الطائفي

وزارة الدفاع
2011 - 2000

النتماء 
الطائفي

رؤساء األركان
2011 – 2000

النتماء 
الطائفي

مالحظات

 علويالعماد علي أصالنسنيالعماد مصطفى طالس

 سنيالعماد حسن تركمانيعليالعماد علي أصالن

 علويالعماد علي حبيبسنيالعماد حسن تركماني

 مسيحيالعماد داود راجحةعلويالعماد علي حبيب

 سنيالعماد فهد جاسم الفريجمسيحيالعماد داود راجحة

 علويالعماد علي أيوبسنيالعماد فهد جاسم الفريج

علويالعماد علي أيوبعلويالعماد علي أيوب
يقوم بدور وزير 
الدفاع ورئيس 

األركان
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جدول رقم )2( قادة الفيالق بين عامي 2000 و2011

النتماء الفيلق األول
الطائفي

النتماء الفيلق الثاني
الطائفي

النتماء الفيلق الثالث
الطائفي

العماد إبراهيم سنيالعماد أحمد عبد النبي
الصافي

علويالعماد شفيق فياضعلوي

اللواء أحمد علوياللواء منير أدنوف
إبراهيم العلي

علوياللواء مضر يوسفعلوي

اللواء أحمد سنياللواء عبد القادر الشيخ
جوجو

اللواء فهد جاسم سني
الفريج

سني

علوياللواء منير جبورعلوياللواء أمين زيدانإسماعيلياللواء جهاد جبر

اللواء موفق علوياللواء علي أيوب
أسعد

علوياللواء نعيم سليمانسني

اللواء عز الدين سنياللواء أحمد طالس
أبو عي�سى

علوي
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جدول رقم 3 يوضح قادة الفرق البرية عشية بداية الثورة 2011

النتماء الطائفيالقائدالتشكيل

الفرقة األولى
علوياللواء منير نصر

علوياللواء جهاد سلطان

الفرقة الثالثة
علوياللواء نعيم سليمان

علوياللواء سليم بركات

علوياللواء محمد علي درغامالفرقة الرابعة

الفرقة الخامسة
علوياللواء بديع علي

سنياللواء واصل سمير

الفرقة السابعة
سنياللواء محمد الخيرات

علوياللواء رمضان رمضان

الفرقة التاسعة
سنياللواء أحمد طالس

علوياللواء أحمد يونس العقدة

سنياللواء عمر جباويالفرقة العاشرة

الفرقة الحادية عشرة
درزياللواء نسيب أبو محمود

علوياللواء جهاد ديوب

الفرقة الرابعة عشر
علوياللواء عباس حسين

علوياللواء محمد سويدان

علوياللواء علي أسعدالفرقة الخامسة عشر

الفرقة السابعة عشر
مسيحياللواء إسبر عبود

علوياللواء بدر عاقل

الفرقة الثامنة عشر
 علوياللواء وجيه محمود

 سنياللواء عزام املصري
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جدول رقم 4 قادة القوى الجوية تحت حكم بشار األسد عام 2000 و2011

مالحظاتالنتماء الطائفيقادة القوى الجوبة

 علوياللواء علي محمود

 سني /فلسطينياللواء حازم الخضراء

 علوياللواء أحمد الرطب

 سنياللواء عصام حالق

 علوياللواء أحمد بلول

جدول رقم 5 قادة فرق القوى الجوية والدفاع الجوي

النتماء الطائفيالقائدالفرقة

سنياللواء جايز العليالفرقة 20 قوى جوية

الفرقة 22 قوى جوية

الفرقة 24 دفاع جوي

الفرقة 26 دفاع جوي
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الجدول رقم 6 يوضح قادة الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة والقوات الخاصة خالل حكم بشار األسد منذ 2000 
حتى 2011 بحسب النتماء الطائفي

قادة الحرس 
الجمهوري

النتماء 
الطائفي

قادة الفرقة 
الرابعة

النتماء 
الطائفي

قادة القوات 
الخاصة ما بين عام 

2000 و2011

النتماء 
الطائفي

اللواء محمد علوياللواء علي حسن
عمار

علوياللواء علي حبيبعلوي

اللواء نور الدين 
نقار

اللواء محمد علوي
يوسف

سنياللواء صبحي الطيبعلوي

اللواء شعيب 
سليمان

اللواء محمد علي علوي
درغام

علوياللواء رئيف بلولعلوي

علوياللواء جمعة األحمدعلوياللواء بديع علي

علوياللواء أحمد حمودة

جدول رقم7 رؤساء األجهزة األمنية املسؤولة عن السيطرة على القوات املسلحة السورية في خالل حكم بشار األسد

رؤساء شعبة املخابرات 
العسكرية

مديرو إدارة املخابرات النتماء الطائفي
الجوية

النتماء الطائفي

علوياللواء إبراهيم حويجةعلوياللواء حسن خليل

علوياللواء عز الدين إسماعيلعلوياللواء آصف شوكت

علوياللواء عبد الفتاح قدسيةعلوياللواء عبد الفتاح قدسية

علوياللواء جميل حسنعلوياللواء رفيق شحادة

علوياللواء غسان إسماعيلعلوياللواء محمد محال

علوياللواء كفاح ملحم
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الجدول رقم 8 ميليشيا تابعة للنظام

األعداد )تقريبية(اسم امليليشيا

40000قوات الدفاع الوطني

2000قوات صقور الصحراء

5000كتائب البعث

قوات فلسطينية الجبهة الشعبية )القيادة العامة( وفتح النتفاضة وقوات 
البعث الفلسطيني وكتائب فلسطينية أخرى شكلت خالل الثورة

7000 – 5000

الجدول رقم 9 القوات الروسية في سورية

العددالنوعالعددالنوع

طائرة هجوم أر�سي من نوع 
سوخوي

طائرة مقاتلة اعتراضية نوع 21
سوخوي 24

12

قاذفات متوسطة )من نوع 
سوخوي 34( متعددة األدوار

4طائرات سوخوي 630

مروحية )متضمنة مي 24 هايتد 
الهجومية

طائرات من دون طيار مشابهة 15
للطائرة األميركية )إم كيو بردتور(

غير معروف

3أنظمة دفاع جويغير معروفطائرات استطالع العدد 

10000عناصر 100دبابات يزيد على

بضع مئاتناقالت جند 

 عن طيران االستطالع 
ً

مالحظة: يقدر عدد الطائرات الروسية املقاتلة واملقاتلة قاذفة بـ 60 طائرة، فضال
والطائرات من دون طيار، إضافة إلى السفن البحرية.
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الجدول رقم )10/أ(

الفصائل املقاتلة املوجودة حالًيا في مناطق سيطرة املعارضة )حلب، إدلب، الرقة()46(

: الجيش الوطني السوري
ً

أول

يتألف الجيش الوطني من 3 فيالق + الجبهة الوطنية للتحرير في إدلب:

الفيلق األول: قائد الفيلق: معتز رسالن وهو ضابط منشق برتبة مقدم

مناطق االنتشار في: درع الفرات )منطقة حوار كلس( وفي نبع السالم )كرمازة(

انتشاره في منطقة نبع انتشاره قائد الفصيلاسم الفصيلالرقم
السالم

رامي قوجةلواء الشمال1
النقيب مصطفى

جرابلس + 
التوخار

------------

دارة عزة + مالزم أول أبو جاللالفرقة التاسعة2
جرابلس

--------------

عبد العزيز سوادي )أبو الفرقة عشرون3
برزان(

مقر في الباب 
فقط

تل أبيض+ الزيدي + 
M4 +املبروكة

أحمد الهايس أبو حاتم أحرار الشرقية4
شقرا

مدينة سلوك + M4مدينة الباب

النقيب حسين حمادة )أبو جيش الشرقية5
علي(

معبر الحمامات 
في ريف عفرين

M4 + مدينة سلوك

اللواء الثالث – 6
األحفاد

الظاهرية في عبد الكريم قسوم
ريف حلب

--------------

قاعدة أم حجر 7
– األحفاد-

بلدة أم حجر في حسام بكور )أبو النور(
ريف حلب

--------------

حوار كلس في املقدم معتز رسالنجيش النخبة8
ريف حلب

M4 + قرمازة

ريف حلب + ثائر معروفلواء سمرقند9
ريف إدلب

--------------

)46( في هذه الجداول جرت االستفادة من املعلومات املقدمة من الضابطين املنشقين عن النظام السوري: ماهر النعيمي وعبدهللا النجار.
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الفيلق الثاني:

قائد الفيلق: العقيد أحمد عثمان

مناطق االنتشار في:

مناطق درع الفرات: حوار كلس+ عفرين+ شيخ حديد + الباب + جرابلس + قرى التركمان - 
في ريف حلب

 -4M نبع السالم: رأس العين وما حولها+ خط

انتشاره في قائد الفصيلاسم الفصيلالرقم
منطقة درع 

الفرات

انتشاره في منطقة نبع 
السالم

حوار كلس+ سيف أبو بكرفرقة الحمزة1
الباب

M4 +رأس العين ومحيطها

حوار كلس+ فهيم عي�سىفرقة السلطان مراد2
الباب+ عفرين

M4 +رأس العين ومحيطها

أبو املعتصم )مدني فرقة املعتصم3
وهو مهندس زراعي(

عندان في ريف 
حلب

رأس العين مدينة فقط

محمد الجاسم أبو فرقة سليمان شاه4
عمشة

شيخ حديد + 
حوار كلس

M4

---------قرى التركماندوغانلواء الفاتح5

رأس العين مدينة فقطحوار كلسحسن خيريةلواء صقور الشمال6

رأس العين مدينة فقط---------محمود البازفرقة ملك شاه7
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الفيلق الثالث:

قائد الفيلق: أبو ياسين )مدني(

مناطق االنتشار في:

مناطق درع الفرات: إعزاز وريفها- 
 -4M نبع السالم: تل أبيض وقراها باتجاه عين العرب+ خط

انتشاره في قائد الفصيلاسم الفصيلالرقم
منطقة درع 

الفرات

انتشاره في منطقة نبع 
السالم

أبو أحمد نورالجبهة الشامية1
مدني

إعزاز وقراها+ 
عفرين+ معبر 
باب السالمة

تل أبيض + معبر تل 
أبيض + بعض القرى 

باتجاه عين العرب

الرائد ياسر عبد فيلق املجد2
الرحيم

تل أبيض--------------

تل أبيضريف عفرينعبد الناصر شميرفيلق الرحمن3

تل أبيض--------------أبو حمزةفرقة 451

الباب + عصام بويضانيجيش اإلسالم5
عفرين

M4
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فيلق الشام: القائد منذر سراس أبو عبيدة

املركز الرئي�سي في ريف إدلب

يتبع تبعية رئيسة للجبهة الوطنية للتحرير

مناطق االنتشار: ريف إدلب+ منطقة درع الفرات وله مقرات عدة في ريف حلب+ منطقة نبع السالم + 
M4

الجبهة الوطنية للتحرير: 

االنتشار في إدلب وريفها

النتشارقائد الفصيلاسم الفصيلالرقم

الفرقة الساحلية 1
األولى

ريف جسر الشغور+ جبل التركمان+ جبل النقيب محمد حاج علي
األكراد

الفرقة الساحلية 2
الثانية

جبل التركمان+ جبل األكرادبشار منال

ريف إدلب+ قرى الغابالنقيب محمد منصورجيش النصر3

ريف إدلبأيهم الخليفالجيش الثاني4

ريف إدلبالرائد أبو حامدالفرقة الوسطى5

ريف إدلبالعقيد عفيف سليمانفرقة صقور الشمال6

ريف إدلبمنذر سراس أبو عبيدةفيلق الشام7
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الجدول رقم )10/أ(

الفصائل املتشددة في إدلب 

الجبهة 
الرئيسة

األعدادالنتشارالقائدمكونات الجبهة

هيئة تحرير 
الشام

جبهة النصرة )جبهة 
فتح الشام(

أحمد حسين 
الشرع )أبو محمد 

الجوالني(

إدلب وما حولها 
 

ً
من القرى وصوال
للحدود التركية

--------------

 أبو عبد هللا جبهة أنصار الدين
الشامي

-------------- ريف حلب)47(

حركة نورالدين 
الزنكي

توفيق شهاب 
الدين

حلب إحدى 
فصائل الجيش 

الوطني

1000

------------------------------------------جيش الحق

مدينة بنش أبو صالح طحانجيش األحرار
ومحيطها في ريف 

إدلب

700

حراس 
الدين 

)مرتبط 
بالقاعدة(

انشق عن تنظيم 
النصرة ويتألف من:

سمير حجازي 
)أبو همام 

الشامي( القائد 
العسكري سابًقا 

لجبهة النصرة

بالقرب من جسر 
الشغور وريف 
حماة الشمالي 
وجبل التركمان

1000 

أبو عبد الرحمن جيش املالحم)48(
املكي

--------------جنوب إدلب

-------------- جنوب إدلب--------------جيش البادية 

 	hQDBVn/ly.bit//:https ،47(  فصيال »جبهة أنصار الدين« يندمجان في تشكيل واحد، شبكة بلدي(

)48(  مجموعات انشقت عن هيئة تحرير الشام ويقودها القيادي في ”هيئة تحرير الشام“ سابًقا ”أبو همام الشامي“.
إضافــة إلــى قيــادات ”القاعــدة“ فــي مجلــس الشــورى الــذي يضــم: ”أبــو جليبيــب طوبــاس“ و“أبــو خديجــة األردنــي“ و“ســامي العريــدي“ و“أبــو القســام“ 

و“أبــو عبــد الرحمــن املكــي“، وعــدًدا مــن القيادييــن الســابقين فــي ”جبهــة النصــرة“ الذيــن رفضــوا فــك االرتبــاط بـ“القاعــدة“.

https://bit.ly/3hQDBVn
https://bit.ly/3hQDBVn
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------------------------------------------جيش الساحل 

------------------------------------------سرايا كابل 

------------------------------------------جند الشريعة 

جبهة أنصار 
الدين 

انشقت عن 
هيئة تحرير 

الشام 

هو تحالف من فجر 
الشام وشام اإلسالم 

وجيش املهاجرين 
واالنصار والكتيبة 

الخضراء

أبو عبد هللا 
الشامي

--------------300 

تنسيقية 
الجهاد

عبد املعين --------------
كحال )أبو العبد 

أشداء(

----------------------------

لواء 
املقاتلين 
األنصار

جمال زينية )أبو --------------
مالك التلي(

----------------------------

الحزب 
اإلسالمي 

التركستاني 

)من اإليغور( من 
مقاطعة شنحبانغ 

الصينية وقد انتقلوا 
مع عائالتهم لسورية 

عن طريق تركيا

املنطقة املمتدة حسن مخدوم
من جسر محمبل 

شرق جسر 
الشغور وحتى 
محطة زيزون 

والقرقور والطرف 
الشرقي لنهر 

العا�سي في سهل 
الغاب

2000 - 1500

جماعة 
أنصار 

التوحيد 

)فلول جماعة جند 
األق�سى( أغلبهم 
سوريون )من 

سرمين(

ريف إدلب خالد خطاب
الشمالي

800 - 600

أجناد 
القوقاز 

جاؤوا من أوروبا 
وأذربيجان وأرمينيا 
وجورجيا والشيشان

ينتشر في إدلب --------------
وريفها

1000
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لواء 
األق�سى 

معظمهم من أبناء 
مدينة حماة تشكل 

من بقايا تنظيم جند 
األق�سى

في منطقة جسر محمد زرزور
الشغور

600 - 400

خاليا 
داعش 

 يتوزعون بين سورية والعراق في الجبال 
واملغاور ويقومون بعمليات بأعداد صغيرة 

وينتشرون في الصحراء

 بضعة آالف

جدول رقم 11 فصائل قوات سوريا الديمقراطية:

)يراوح تعداد قوات سوريا الديمقراطية بين 88	,		 و88	,		 عنصًرا، تتجاوز نسبة العرب 86% 
منهم)49((

زمن مكان العملاسم الفصيل
النشاط

قائدهااألعداد

وحدات حماية الشعب 
YPG وهو يتحكم بكامل 

املنطقة

شمال شرق سورية، قرى 
شمال حلب وحي الشيخ 

مقصود حلب

2011 – 35000
65000

مظلوم عبدي

 ypj وحدات حماية املرأة
 YPG وتتبع

 مناطق سيطرة قوات 
سوريا الديمقراطية )قسد(

2013---------
---

نسرين عبد هللا 
املتحدثة باسم 
وحدات حماية 

املرأة

قوات الصناديد تكونت 
من قبيلة شمر

بندر الهادي 20134500الحسكة
الجربا

)49(  عبد هللا النجار، مشروع حزب االتحاد الديمقراطي PYD االنفصالي شرق الفرات، مركز حرمون، 13نيسان/ أبريل2020
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املجلس العسكري السرياني 
السوري MFS سريان، 
أشوريين، كلدانيين، ارمن

مناطق سيطرة قوات سورية 
الديمقراطية )قسد(

آرام حنا قائد 2013200
املجلس العسكري 
السرياني، وأبجر 
يعقوب املتحدث 
الرسمي للمجلس 

العسكري السرياني، 
والقيادي في مجلس 
العسكري السرياني 

أورام ماروكي، 
وخابور أكاد قيادة 

املجلس العسكري في 
الحسكة.

جيش الثوار خليط عرب 
وإخراج وتركمان

شمال وشرق سورية وريف 
حلب

20154000-1800

لواء جبهة ثوار الرقة وتتبع 
)قسد( منذ 2015

ت في 2017 ووضع قائدها 
َّ
ُحل

قيد اإلقامة الجبرية
أحمد العثمان ------------2012

علوش )أبو عي�سى(

تابور الحرية العالمي 
مقاتلون يساريون أجانب 
من أملانيا، اليونان، تركيا، 

أرمينيا.

 هي حالة إعالمية -------------2015رأس العين، الحسكة
فقط وال يوجد 

فصيل مقاتل ضمن 
قسد بهذا الشكل

قوات األمن الداخلي 
األسايش الجهاز املسؤول 

عن األمن الداخلي لـ 
)روجآفا(

ال يوجد تقدير 2014شمال شرق سورية
خاص بها وهي 
ال تنفصل عن 

قسد

 جوان إبراهيم

سوتورو املسيحية تساند 
)قسد(

تنتشر في حي الوسطى 
)املسيحي( في مدينة القامشلي

2013 حتى 
اآلن

سركون شمعون 100 مقاتل
ونائب له خلدون 

حنو
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املراجع:

	◊ https://	u.pw/b	sdi
◊ جريدة الحياة، 16 شباط/ فبراير 1968	
◊ حنا بطاطو، فالحو سورية، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة	
◊ عزمي بشارة، الجيش والسياسة إشكاليات نظرية ونماذج عربية، املركز العربي لألبحاث 	

ودراسة السياسات، بيروت، نيسان/ أبريل 2017
◊ على الرابط:	

https//:cutt.us/XyQaE 
◊ اللواء محمد الحاج علي، دراسات بحثية )غير منشورة(	
◊ العميد الركن خالد ابراهيم	
◊ مركز ساسة بوست سياسة »حكم العسكر« والتحول الديمقراطي: 3 تجارب إلصالح 	

املؤسسات العسكرية، 18 كانون األول/ ديسمبر 2019
◊ )تحدي 	 السورية  العسكرية  املؤسسة  تحوالت  اإلستراتيجية،  للدراسات  مركز عمران 

التغيير وإعادة التشكيل( دراسة منشورة في موقع املركز
◊ نيقوالس فان دام، الصراع على السلطة في سورية، السياسة واملجتمع	

	◊ Nicole Ball, “Disarmament, Demobilization and Reintegration,” Netherlands 
Institute of International Relations “Clingendael, 	00	.

	◊ Robert Muggah, “No Magic Bullet: A Critical Perspective on Disarmament, 
Demobilization and Reintegration )DDR( and Weapons Reduction in Post-
Conflict Contexts,” The Round Table 94, no. 	79 )April 1, 	005(

https://cutt.us/XyQaE
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