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 مركز عمران للدراسات االستراتيجية

 ومجت ةمؤســســة بحثية مســتقلة ذات دور رائد �� البناء العل�ي واملعر�� لســور�
ً
، واملنطقة دولة

ً
معا

 ل��شيد السياسات ورسم االس��اتيجيات. تر�� لت�ون 
ً
 مرجعا

  دراســـاتكمؤســـســـة  2013تأســـس املركز �� �شـــر�ن الثا�ي/نوفم�� 
ً
 أســـاســـا

ً
�ســـ�� ألن ت�ون مرجعا

 
ً
 ز دراساتاملرك صدر. يُ والتنمية واإلدارة ا�حلية�� مجاالت السياسية القضية السور�ة ��  ورافدا

 من�جية 
ً
ليات وتدعم آاملهتمة باملســــــتقبل الســــــوري،  اتســــــلمؤســــــل�ســــــاند املســــــ��ة العملية وأورقا

تحقق الت�امل املعلوما�ي وترســـــــم وتتفاعل مع الفواعل ع�� منصـــــــات متخصـــــــصـــــــة لاتخاذ القرار، 

 .ملشهدخارطة ا

ينتج عنــــھ تحــــديــــد االحتيــــاجــــات تحليــــل الواقع بــــأ�عــــاده امل��اكبــــة، املركز ع�� ات دراســــــــــــــــ�عتمــــد 

ن من وضع ا�خطط
ّ

 ال�ي يحّقق تنفيذها تلك االحتياجات. والتطلعات مّما يمك
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 الملخص التنفيذي

•  :
ً
حل عديدة، مراب سكر�ة السور�ةمرت عملية التش�ل البنيوي والوظيفي للمؤسسة العتار�خيا

تحواذ ساوم��ا ما استدعتھ رغبة  ،م��ا ما ارتبط ببوصلة البناء املهنية وضرورات التطو�ر

 السلطة ا�حاكمة ع�� ا�جيش
ً
ومنذ  إال أنھ ،، وم��ا ما أملتھ ا�حروب ال�ي شهد��ا سور�ة عموما

 �� استالم حافظ األسد السلطة بات ا�جيش 
ً
 رئيسا

ً
 حكمسواء ب ة،ا�حلي ات"الصراع"طرفا

الت�و�ن االجتما�� ل�جيش والهندسة الطائفية النوعية ال�ي عمل عل��ا حافظ األسد ومن �عده 

هزات ل الولعالالوطنية. العقيدة العسكر�ة و االمتيازات املمنوحة  �شار األسد، أم بحكم طبيعة

إذ استلزمت تلك  2018 ح�ى 2011األق��ى واألعمق �انت مع انطالقة عام  بشر�ةالبنيو�ة و ال

 خرج، ليا�جموعاتأم عناصر غ�� سور�ة داعمة سواء ع�� مستوى الدول  الهزات استجالب

 
ً
�دخل �� إطار وظيفة مغايرة و عن الوظيفة األساسية ا�حددة ألي جيش وط�ي  "ا�جيش" �ليا

فسھ ّصب نو�� الدفاع عن النظام ا�حاكم. و�خرج عن وظيفة إدارة العنف �� ا�جتمع �عد أن ن

 عنھ �� إطار مجموعة من األسباب ال�ي دفعتھ لذلك. 
ً
 للنظام السوري ومدافعا

ً
 حاميا

ضد ثورة شعبية أثر كب�� ��  ا�جغرافية�ان لعدم توقع حدوث عمليات عسكر�ة ع�� �امل  •

ز�ادة معدل �عديل القوان�ن الناظمة للمؤسسة العسكر�ة من أجل �غطية الثغرات �� تلك 

تجاهل �عض القوان�ن لصا�ح الُعرف والتقليد، وظهر ذلك �� عمليات ال��قية ا تم كم القوان�ن.

عبئة فرض حالة التكما أن  .والتقييم للضباط وصف الضباط نتيجة الطائفية أو املناطقية

، وإصدار 2011�� سور�ة نتيجة األحداث الدائرة �� البالد منذ عام  غ�� عل�يا�جزئية �ش�ل 

، يدعم جهود النظام �� توزيع مهام التعبئة ع�� �افة 2011�� ��اية عام  قانون جديد للتعبئة

مؤسسات ودوائر الدولة ع�� الرغم من أن القانون السابق ا�خاص بالتعبئة تم إصداره عام 

2004. 

تمّ��ت حركة ا�جيش خالل الف��ة األو�� بالفو��ى املطلقة. وحولت استعانة النظام بامليليشيات  •

جية وكذلك بالنظام�ن اإليرا�ي والرو��ي هذه ا�حركة من الفو��ى املطلقة إ�� ا�حلية وا�خار 

 ع�� اس��اتيجية 
ً
الفو��ى املنظمة. واستطاع النظام استعادة الكث�� من القرى واملدن اعتمادا

كما أّدى استعانة . العقاب ا�جما�� وسياسة األرض ا�حروقة واس��اتيجية حرب العصابات

يشيات ا�حلية وا�خارجية إ�� خلل �� بنية ا�جيش ودوره خالل سنوات النظام السوري بامليل



 تحدي التغي�� وإعادة التشكيل: حوالت املؤسسة العسكر�ة السور�ةت

   -12- 

 من سابقھ �عد اعتماده األسا��ي ع��  االثورة بحيث أصبح ا�جيش ذ
ً
طا�ع علوي أك�� ترك��ا

املنتسب�ن العلو��ن. وا�سم أغلب ضباطھ بالفساد الذي تضاعف مرات ومرات ع�� مدى 

 عن ا�جتمع. ودفع ذلك األمر الضباط وأض�� ا�جيش أك�� ا�عزا ،سنوات الثورة
ً
 وُ�عدا

ً
ال

للتواطؤ مع شب�ات الفساد �� النظام، واستغالل هذا األمر لتحقيق املز�د من امل�اسب وجمع 

 األموال �ش�ى الطرق. 

بأنھ مسرح عسكري شهد تحوالت جمة أبرزها:  2018يمكن �عر�ف املشهد العسكري �� عام  •

مناطق نفوذ دولية ينشط ف��ا فواعل محلية متباينة حصر خارطة الفواعل ضمن ثالثة 

، فمن جهة أو��: وضمن مناطق سيطرة النظام ازدادت مؤشرات الفاعلية اإليرانية 
ً
سياسيا

و�طبيعة ا�حال الروسية كذلك مع مالحظة �عض ا�حاوالت لضبط املشهد امليليشياوي الذي 

 لبعضها املرتبط بإيران، 
ً
 لبعضها ودمجا

ً
: تو�حت خارطة فواعل جهة ثانية ومنشهد حال

املعارضة املس�حة �� ا�ج��ة الشمالية ال�ي تضم��ا أنقرة ضمن تفاهمات األستانة، فحضنت 

القوى امل�جرة من ا�جنوب والوسط السوري وأعادت توظيف إم�انيا��م ضمن ال��تيب الذي 

ستمر : �ة ثالثةومن جهجهدت أنقرة لضبطھ واملتمثل �عمليات درع الفرات وغصن الز�تون، 

داء وظائفها األمنية والعسكر�ة ضمن مشروع اإلدارة الذاتية ومحدداتھ أقوات قسد �� 

 ل�ل االحتماالت مع 
ً
 مفتوحا

ً
القانونية، و�الوقت ذاتھ اليزال مشهد التفاوض مع النظام مشهدا

مك�ن لتترجيح استمرار تأزمھ بحكم عدم وضوح الرؤ�ة ال��ائية للداعم األمر��ي الذي يجهد 

 قوات قسد من جهة و�دفع باتجاه خط املفاوضات من جهة ثانية.

ال يمكن اعتبار محاوالت النظام �� تحجيم أدوار امليليشيات اإليرانية وا�حلية مقار�ة مت�املة  •

 من قوات النظام وتم مأسسة 
ً
 أصيال

ً
األر�ان، فمن جهة أو�� عدت �عض هذه امليليشيات جزءا

تحجيم، ومن جهة ثانية لم ت�حظ � سور�ة وهذا يتعارض مع حركية أي العمليات اإليرانية �

ا�خطوط العامة الس��اتيجية الدمج سواء املتعلقة بامليليشات ا�حلية ك�ل أم  �عض

با�جموعات ال�ي صا�حت، فالتزال أولو�ة قتال املعارضة تفرض نفسها وهذا ما يؤجل هذه 

 لعمق تواجد هذه امليليشيات و�عدد ا�حركية، وال�ي ستواجھ صعو�ات بالغة ا�حد
ً
ية نظرا

 أدوارها سواء باملع�ى ا�جتم�� أم األم�ي.

��جل املعطيات واملؤشرات املدروسة �� أوراق هذا الكتيب أن التحوالت ال�ي طرأت ع��   •

املؤسسة العسكر�ة �� بالغة األثر �� املدى املتوسط والبعيد، وهذا ما �ان من شأنھ أن يحدث 

 
ً
 �� هذه املؤسسة ال�ي تجد نفسها أمام واقٍع جردها من القوة التنظيمية  اختالال

ً
 و�نيو�ا

ً
هي�ليا
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والنوعية، و�اتت إحدى الفواعل وليس الفاعل الوحيد �� املشهد العسكري وإن تبدلت �سب 

السيطرة، فالقوى ا�حلية ومن خلفها اإلقليمية والدولية جعلت من هذه املؤسسة أس��ة 

واء تلك الشب�ات الروسية واإليرانية املتحكمة �� قطاع الدفاع السوري أم شب�ات ناشطة س

الشب�ات الدولية واإلقليمية األخرى �� "ا�جغرافيات" األخرى ا�خارجة عن سيطرة النظام، 

وهذا وغ��ه من األسباب املتعلقة �عدم ا�حياد والت�و�ن االجتما�� ا�ختل والعقيدة 

ضرورة سياسات إعادة البناء ال�ي ال تزال �غيب عن أجندة  واأليديولوجية ا�حز�و�ة تحتم

النظام وحلفائھ لصا�ح إعادة ال��ميم وفق مبدأ عودة التحكم والسيطرة وجعل ا�جيش أداة �� 

 ذلك.

أمام تلك املوجهات املتحكمة �� محددات التغي�� واإلصالح للمؤسسة العسكر�ة ��جل غياب  •

 ة ��ذه املؤسسة وال�ي تضبط العملية اإلصالحية �شروطالرؤى الوطنية عن األجندة املتعلق

والعمل ع�� ان��اع ا�جيش من دوائر التنافس السيا��ي ا�حز�ي  ،، أهمها التغي�� السيا��يعدة

إضافة إ�� �عز�ز العالقات املدنية العسكر�ة  ،وحماية ا�حياة السياسية ،لصا�ح ا�حيادية

 الدافعة باتجاه تحس�ن أداء املؤسسة.
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 المقدمة

 من ضرورة 
ً
 ال�ي العميقة التحوالت ظّل  �� سور�ة �� العسكر�ة املؤسسة أدوار �عر�ف إعادةانطالقا

 سور�ة، �� ا�جيش و�نية وظيفةبح�ي ل فكيك، وما �ستوجبھ من تالوطنية الدولة مفهوم �شهدها

 )والتنظيمية ملركز�ةا كقوة( ا�جيش تدخالت إ�� أدت ال�ي الرئيسية التفس��اتة و العقائدي وهو�تھ

ي السلطة، أطلق وُيغذ يخُدم نطوٍق وم .ا�حاكمة الفئة فلسفة وفق والسياسية االجتماعية ا�حياة ��

مركز عمران للدراسات االس��اتيجية مشروعھ البح�ي حول تحوالت املؤسسة العسكر�ة السور�ة 

ب �ي نجمعها �� هذا الكتيوتحدي التغي�� وإعادة التش�ل، وأنجز جملة من ا�خرجات البحثية وال

 :كما هو مب�ن أدناه

 .: الدور والوظيفة2018-2011ا�جيش السوري خالل الف��ة  .1

 .2018الب�ى والفواعل العسكر�ة �� سور�ة لعام  .2

 .االستقرار والتغي�� �� سور�ة: ورقة حول مستقبل املؤسسة العسكر�ة .3

 .2011-1945أول: أبرز تحوالت ا�جيش �حق م .4

 .2011ان�ن والتنظيمات ا�حاكمة ل�جيش �عد : القو ثا�ي�حق م .5

وتبحث تلك ا�خرجات �� مؤشرات عدم االستقرار بخارطة الفواعل العسكر�ة وقياس أثره ع�� 

"مركز�ة وظيفة الدفاع واالمن"، والش�ل ال��ائي ملراكز القوة �� ا�جيش �عد عمليات الدمج ا�حتملة. 

هد العسكري واملشهد السيا��ي، بمع�ى التعرف إ�� ماهية كما تركز ع�� العالقة املؤثرة ما ب�ن املش

رؤى الفواعل العسكر�ة ع�� مداخل اإلصالح ومستو�ا��ا أو ع�� القدرة ع�� ان��اع صالحيات ال 

مركز�ة "مقوننة"، والعكس �حيح، تبيان تطورات املشهد السيا��ي وتبدالت محددات ا�حليف 

خيارات الفاعل العسكري الذي تقل خياراتھ أمام هذه والداعم اإلقلي�ي والدو�� وما يؤثره ع�� 

 التبدالت. 

 حول 
ً
 متأصال

ً
كما تم استعراض أهم التحوالت التار�خية ال�ي طرأت ع�� ا�جيش، لتشكيل فمها

عمل الوقوف ع�� أهم القوان�ن والتشريعات الناظمة لطبيعة ا�خلل البنيوي ومسبباتھ، باإلضافة إ�� 

دها ومتا�عة مسارها و�عديال��ا منذ صدورها ح�ى آخر �عديل لها، املؤسسة العسكر�ة وتحدي

بتوظيف هذه القوان�ن �عد بدء الثورة السور�ة �� استمالة  "القيادة العسكر�ة"وكيفية قيام 

 عناصر ا�جيش من �افة الفئات لالستمرار بحالة الوالء املطلق لتلك القيادة.
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اؤالت مركز�ة: هل املؤسسة العسكر�ة بواقعها كما تحاول هذه ا�خرجات أن تجيب عن عدة �س

الراهن تمتلك شروط الفاعلية والوطنية، وتمتلك القدرة والكفاءة �حماية مخرجات العملية 

السياسية وتوف�� االستقرار؟ وهو ما استد�� بداية إدراك تموضع (سياسة اإلصالح) �� حركية 

د ر التماسك واالستقرار البنيوي فيھ �عا�جيش الراهنة واملستقبلية، ثم تلمس مدى توفر عناص

التحوالت العميقة ال�ي شهد��ا خالل س�ي الصراع؟ ثم االنتقال إ�� وضع ملمح (تصور أو��) ألطر 

 
ً
 للتماسك وا�حياد السيا��ي، وأن ت�ون مصدرا

ً
عمليات التغي�� ليغدو مستقبل هذه املؤسسة دافعا

 لتحقيق وتوليد االستقرار �� سور�ة. 
ً
 رئيسا

�لفت النظر إ�� أن املركز سيعمل ع�� إنجاز سلسلة مخرجات بحثية حول هذا اإلطار، كمرحلة و 

 من نتاج ومالحظات ورشتھ ال�ي عقدها �� إسطنبول �� تار�خ 
ً
/�شر�ن 25ثانية للمشروع، مستفيدا

 ، ل��كز ع�� القضايا التالية:2018األول/

 التطييف وآلياتھ �� ا�جيش.  .1

 ة العسكر�ة: الشب�ات املتحكمة. الواقع الراهن للمؤسس .2

 إدارة الفائض البشري: نموذج الفيلق الرا�ع وا�خامس. .3

 النظام القضائي العسكري. .4

 التحديات غ�� التقنية �� عملية إصالح املؤسسة العسكر�ة. .5
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 ة.سور�/ دمشق جامعة �� السياسية العلوم �لية من الدولية العالقات �� الدكتوراه درجة ع�� حاصل سوري، *الدكتور �شار نرش: �اتب
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 :2018-2011ش السوري خالل الفترة الجيالورقة األولى: 

 الدور والوظيفة

 تمهيد

ل ا�جيش السوري منذ تأسيسھ �� عام 
ّ
 جدلية وفر�دة �� ُبنية املؤسسات السور�ة.  1946ش�

ً
حالة

ت و�شط �ش�ٍل وا�ٍح �� االنقالبافقد ظهر ا�جيش كالعب أسا��ي �� ا�حياة السياسية السور�ة 

، �� ح�ن �ان 1970ح�ى عام  1949العسكر�ة املتعددة واملتعاقبة ال�ي حصلت �� الف��ة ما ب�ن عام 

 عن املشهد العسكري، باستثناء معاركھ الدفاعية ومواجهاتھ ا�حدودة مع الكيان اإلسرائي��. 
ً
غائبا

ل حالة وطنية قائمة ع�� ع
ّ
قيدة الدفاع عن حدود البالد، ع�� الرغم من ورغم �ل ذلك فقد ش�

ظهور �عض التكتالت واالنقسامات �� صفوفھ قامت ع�� أسس سياسية وأيديولوجية، إال أّ��ا 

م حافظ األسد السلطة عام 
ّ
 1970بقيت محدودة ولم تحجب عن ا�جيش صفة الوطنية. ومع �سل

 إ�� أداة بيده من
ً
 فشيئا

ً
خالل ر�طھ املباشر ��خصھ، ع��  بدأ ا�جيش السوري يتحّول شيئا

 
ً
استحداثھ مجموعات وشب�ات عسكر�ة وأمنية نوعية موالية لھ وذات صالحية مطلقة، مستثمرا

م با�جيش هو مفتاح السلطة"، هذا املبدأ الذي �عزز منذ مرحلة التش�ل �� عهد 
ّ

مبدأ "التحك

�عقيدة ا�حزب ا�حاكم، وأن االنتداب الفر���ي. وخالل حكم األسد األب استطاع أن ير�ط ا�جيش 

يتحكم �� مراكز القوة و�وظفها لصا�ح تثبيت ا�حكم، و�ذلك ضمن والء ا�جيش وا�ساق هدفھ مع 

 أهداف النظام ا�حاكم.

، ثارت الكث�� من التساؤالت خالل األيام األو�� حول موقف 2011ومع انطالق ا�حراك الشع�ي عام  

ل ا
ّ

ھ سيقف ع�� ا�حياد، أم ا�جيش السوري من ا�حراك، وهل سيتدخ
ّ
�جيش لدعم النظام أم أن

سي�ون لھ دور داعم للتغي��؟ ولكن مع توّسع ا�حراك الشع�ي بدأ ا�جيش يدخل �� مع��ك األحداث 

و�مارس الدور الذي تم بناؤه ألجلھ، وهو حماية املنظومة ا�حاكمة واالصطفاف املطلق خلفها، و�دأ 

 نفسھ �� طرف النظام ضد الشعب.باستخدام القوة الصلبة �� مواجهة ال
ً
 شعب األعزل واضعا

عد دراسة واقع مؤسسة ا�جيش السوري 
ُ
 ملا سبق، �

ً
- 2011�عد اندالع ا�حراك الشع�ي �� -ووفقا

 �ستوجب البحث و�سليط الضوء عل��ا. وت��ز أهمية ذلك 
ً
وتحليل دورها الوظيفي والُبنيوي إش�الية

ھ لن �ستقيم أي مسار سيا��ي ير 
ّ
 للملف السوري دون إعادة هي�لة وظيفية �� أن

ً
ت�� مداخَل وحلوال
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، إضافة إ�� ا�جموعات الرديفة وتحديد مص��ها �� 
ً
 رئيسا

ً
وُ�نيو�ة ملؤسسة ا�جيش باعتباره فاعال

 عمليات الهي�لة.

ل ا�جيش السوري ضد ا�حراك 
ّ

لذا تحاول هذه الورقة تحليل هذا الدور، إليضاح موجبات تدخ

. 2018-2011ز أهم التغّ��ات والتحّوالت ال�ي طرأت ع�� ُبنية ا�جيش ووظيفتھ خالل الشع�ي، وإبرا

و��دف الورقة إ�� ت�و�ن صورة وا�حة وموضوعّية عن مؤسسة ا�جيش �� سور�ة خالل هذه 

الف��ة، بالش�ل الذي ُ�سهم �� بناء تصّور مستقب�� ملؤسسة ا�جيش ودورها ووظيف��ا �� إطار ا�حل 

 جو.السيا��ي املر 

 تأطير عالقة الجيش السوري بالمجتمعأوالً: 

، �ان مؤسسو الدولة ا�حديثة �� سور�ة 1946منذ استقالل سور�ة عن االنتداب الفر���ي عام 

 تندمج فيھ م�ونات الشعب. ولكن االنقالبات العسكر�ة يأملون 
ً
أن ت�ون مؤسسة ا�جيش مصهرا

من مؤسسة ا�جيش جعلت ، 1970تا��ي عام ال�ي ختمها حافظ األسد بانقالب ع�� نور الدين األ

 
ً
لتعميق االحتقان ا�جتم�� وز�ادة االستقطاب. فقد أدت االنقسامات السياسية  أداة

ك ال�ي ال سيما تل ،واإليديولوجية وسياسات الهيمنة الطائفية والتحالفات والصراعات الطائفية

، وال�ي أوصل آخرها )1(ة املتعاقبةإ�� سلسلة من االنقالبات العسكر� 1970-1963ظهرت �� الف��ة 

ومنذ ذلك التار�خ وح�ى وقت إعداد هذه الورقة دخل . 1970حافظ األسد إ�� السلطة �� العام 

وذلك من  ،ا�جيش �� خضم وظيفة جديدة ��دف إ�� �سط نفوذه ع�� �ل األجهزة املدنية �� الدولة

دي" الذي أصبح السمة البارزة ل�جيش �� مبدأ "ا�جيش العقائإخالل قالب إيديولو�� واحد يرتكز 

 .)2(السوري

                                                                    
، ثم انقالب سامي ا�حناوي 1949آذار  29عدة انقالبات بدأها حس�ي الزعيم بانقالب  1970و 1946حصل خالل الف��ة املمتدة ب�ن عامي  )1(

، ثم 1951�شر�ن األول  28، ثم انقالب أديب الشيشك�� �� 1949�انون األول  19، ثم انقالب أديب الشيشك�� �� 1949أب  14�� 

، ومحاولة 1963آذار  8، وانقالب البعث �� 1962آذار  28النحالوي ��  ، ثم انقالب عبد الكر�م1954شباط  25انقالب هاشم األتا��ي �� 

 .1970�شر�ن الثا�ي  16، ثم انقالب حافظ األسد �� 1963تموز  18انقالب جاسم علوان �� 

 ع�� عقيدة معينة أو أيديولوجية معينة أو يت�ون من طائفة ع�� حساب طا ا�جيش العقائدي هو )2(
ً
خرى ئفة أا�جيش الذي ي�ون قائما

اسية فيمكن الشؤون السي ويسيطر عليھ النظام، وهذا ا�جيش ال يتمتع باالح��افية ال�ي تجعلھ يل��م بمبدأ ا�حياد وعدم التدخل ��

سور�ة والعراق وإيران. للمز�د راجع جهاد هشام  أن يتدخل �� املشهد السيا��ي �� أي وقت، وهذا النمط من ا�جيوش موجود ��

، ع�� الرابط 2016-2011ؤسسة العسكر�ة �� النظام السيا��ي السوري محمد ضيف، دور امل

https://democraticac.de/?p=47953. 
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وسّهلت  ،وع�� مدى سنوات ظلت مؤسسة ا�جيش �س�� وفق االس��اتيجية ال�ي رسمها حافظ األسد

سياسة التجويع وا�حصار االقتصادي ع�� سور�ة �� الثمانينيات من القرن العشر�ن عملية 

اتوا فب ،لو��ن والدوائر ا�حيطة ��مالكسب السريع غ�� املشروع لعدد من كبار الضباط الع

متم��س�ن خلف شعارات املقاومة واملما�عة. �� املقابل �شأت شرائح  ،يمس�ون بزمام البالد بال�امل

 بنيل الرضا وتحصيل أ�سط ا�حقوق،  اوحرصه اواسعة أظهرت طواعي��
ً
ع�� االمتثال للسلطات أمال

فسدين ب�ن األ 
ُ
خ��ين وامل

ُ
لت شب�ات من ا�

ّ
ختلفة ها�� �ستقوي عل��م �سطوة األجهزة األمنية ا�و�ش�

مال�ي �انت تدير لعبة اإلفساد 
ّ
 .)3(املنظ

م �شار األسد السلطة �عد وفاة والده �� عام 
ّ
رتكزات استند إ�� ، 2000عندما �سل

ُ
ال�ي قام نفسها امل

لها حزب البعث �� ا�ح
ّ
الشعب  �ومة ومجلسعل��ا حكم والده. فحافظ ع�� الواجهة املدنية ال�ي يمث

وازن للمحافظة ع�� ت العسكري - (باعتباره القائد للدولة وا�جتمع)، واعتمد ع�� العنصر األم�ي

 �� قمع احتجاجات متفرقة �� عام 
ً
�� مدينة السو�داء  2000ا�حكم. كما استخدم ا�جيش ُمجددا

ص القدرة ضد األكراد. واستمر الضباط �� حصد السلطة �ش�ٍل زاد من الف 2004وعام 
ّ
ساد وقل

 القتالية ل�جيش.

  2011ومع اندالع ا�حراك الشع�ي عام 
ُ

طرأ �غّ�� كب�� �� صورة ا�جيش واألمن �� سور�ة، حيث

وأصبح  ،سقطت �ش�ٍل �امل صورة ا�جيش وضابطھ ا�جتم�� وشهدت ا��يارات وتفك�ات واسعة

لت الشب�ات   عن ا�جتمع األوسع، فلقد حوَّ
ً
انت العسكر�ة من ا�حسو�ية ال�ي �ا�جيش أك�� ا�عزاال

 �عمٍق قبل 
ً
 م��ّ�خة

ً
منظمات سرقة وفساد، ولم  إ��-الضباطسلك  والسّيما-ا�جيش  2011أصال

ض عن ساد للتعو�إال التواطؤ مع شب�ات النظام، واستغالل الف ��ك أمام كث�� من الضباط خياٌر يُ 

 .)4(روات��م املنخفضة

مؤسسة ا�جيش هو تجنيد أعضاء املؤسسة ع�� أساس طائفي بغ صكما أصبح الطا�ع العام الذي 

  ،من جهة، وع�� أساس القرابة واملصاهرة من جهة أخرى 
ً
 من معيار الكفاءة وا�جدارة، وتحديدا

ً
بدال

�عد �شكيل مجموعة من امليليشيات العسكر�ة الرديفة ل�جيش تحت مسميات مختلفة (�الدفاع 

 الوط�ي وكتائب البعث وغ��ها). وأدت 
ً
جملة التحوالت الُبنيو�ة بمؤسسة ا�جيش لُتصبح أك�� فسادا

                                                                    
-http://www.orient) إياد شر���، الثورة السور�ة والصراع الس�ي العلوي، ا�جزء الرا�ع، ع�� الرابط التا��: 3(

news.net/ar/news_show/6819. 

-http://carnegie) خضر خضور، القوة �� الضعف، قدرة ا�جيش العر�ي السوري العرضية ع�� الصمود، ع�� الرابط التا��: 4(

mec.org/2016/03/14/ar-pub-62969  
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 عن ا�جتمع، وخلق
ً
فجوة كب��ة �� ا�جتمع أّدت فيما أّدت إ�� ازدياد حالة النقمة وال�خط  توُعزلة

 ع�� النظام وا�جيش.

وهكذا س�� �ل من األسد األب واالبن ع�� مستوى ا�جتمع السوري ك�ل إ�� تأسيس مسارات غ�� 

من خاللها احتياجا��م املرتبطة بالسلطة لتصبح ع�� وساطات، سواء من  ية ألفراده، تمرنظام

ت هذه املس أل�حاب النفوذ أو ع�� القرابات ال�خصية. ع�� رشاوٍ م مراكز مقّر�ة للسلطة أ ارات وأدَّ

سل�وا �الستتباع وإفساد ا�جتمع ونزع استقاللية أفراده، وح�ى معارضيھ، الذين �انوا يضطرون ألن 

جتمع ا�ح�� السوري الثقة ب�ن أفراده، وصارت ا�خشية 
ُ
َد ا�

َ
 �عض هذه املسالك. و�ذلك فق

ً
أحيانا

�ي وتدّمر ا�جتمع املد ،و�شتت الدوافع الوطنية ا�جمعّية ،والتحّسب عنوان العالقات االجتماعية

 .السوري وصار أشبھ ب�انتونات ضيقة تتنازع املصا�ح فيما بي��ا

ل ا�جيش السوري ضد االحتجاجات الشعبيةقراءة �� 
ّ

 موجبات تدخ

-الشع�ياليوم األول ل�حراك  منذ-أثارت مسألة وقوف مؤسسة ا�جيش �� صف النظام السوري 

حلل�ن العرب والغر�ي�ن  الكث��
ُ
ع �عض ا�

ّ
من التساؤالت حول األسباب ا�حقيقة لهذا املوقف. وتوق

، بأن �سلك مؤسسة ا�جيش السوري سلوك املؤسست�ن )5(واملصر�ةوع�� ضوء التجر�ت�ن التو�سية 

�� �ل من تو�س ومصر (قبل االنقالب العسكري)، إال أن الواقع �ان خالف ذلك. نفسھ العسكر�ت�ن 

ل مؤسسة ا�جيش �� سور�ة مع النظام 
ّ

طرح و�قّوة حول موجبات تدخ
ُ
وهذا ما جعل التساؤالت ت

األمر يمكن إيراد �عض التفس��ات لهذه الظاهرة ضد ا�حراك الشع�ي. وللوقوف ع�� حقيقة هذا 

 فيما ي��:

 التكوين االجتماعي لمؤسسة الجيش 

بالنظر إ�� الت�و�ن االجتما�� ملؤسسة ا�جيش السوري عند إ�شائھ، نجد بأن العنصر العلوي �ان 

 �� ا�جيش السوري، إذ اتبع 
ً
اء ضالفر�سيون سياسة خاصة حيال األقليات تمثلت �� تجنيد أعبارزا

من عشرة آالف �خص عرف بالقوات ا�خاصة لبالد الشام،  ، م�ون من األقليات �� جيش جديد

                                                                    
) �ان موقف ا�جيش التو���ي أقرب ملوقف ا�حياد �عد اندالع الثورة �� تو�س، فلم يتدخل ا�جيش لدعم الرئيس ز�ن العابدين بن ع�� 5(

 إلزاحة الرئيس من ُسدة ا�حكم، فانتظر ا�جيش ملراقبة املشهد وما ست
ً
األوضاع،  ؤول إليھوقتال املعارض�ن، كما أنھ لم يتدخل أيضا

 ومع اندالع انتفاضة  مصر و��
ً
، لم تتدخل القوات املس�حة للوقوف مع النظام كما أ��ا لم تتدخل للوقوف 2011�انون الثا�ي  25أيضا

�انون الثا�ي إ�� الشوارع �حماية منشآت البالد، اضطر  28�� وجھ النظام بصورة وا�حة، و مع نزول دبابات ا�جيش املصري �� 

 ئيس محمد حس�ي مبارك لتسليم السلطة للمجلس العسكري �عد تنحيھ عن ا�حكم .الر 
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ً
عملت كقوات مساعدة ل�جيش الفر���ي، �ان العلو�ون �ش�لون ثلثھ، وغدت تلك القوات الحقا

لم تكن السياسة  1963و 1946. و�� الف��ة ما ب�ن 1946نواة ا�جيش السوري �عد االستقالل عام 

ية �� تفضيل األقليات، إال أ��م بقوا �ش�لون أغلبية قوات ا�جيش، مع تركز العلو��ن �� فرق الرسم

 .)6(املشاة

وعمل ع�� �شكيل الفرق  ،ومع وصول حافظ األسد للسلطة ر�خ قبضة السلطة ع�� ا�جيش

 ع�� العنصر العشائري والطائفي، فعمد إ�� �عي�ن الضباط 
ً
العسكر�ة �حماية النظام اعتمادا

جاء ذلك من إيمانھ بأن الطوائف تقوم بمنح أبنا��ا االنتماء العقائدي  ،العلو��ن �� املناصب البارزة

، وهو ما جعل الضباط العلو��ن يحتلون أغلب املراكز القيادية )7(القبليةوالوحدة والعصبية 

 قيادات األس�حة االس��اتيجية. ووصلت �سبة العلو��ن حوا�� 
ً
ن �سبة م %85ا�حساسة، وخاصة

خارجها مقابل التضييق ع�� م املتخرج�ن من األ�اديميات العسكر�ة العليا، سواء داخل البالد أ

ضباط السّنة الذين يخضعون �ش�ٍل مستمٍر ملراقبة وسيطرة ا�خابرات ا�جو�ة والعسكر�ة ال�ي ال

لت تبعات انحدار غالبية الضباط من الطائفة ا
ّ
. وتمث

ً
ة، لعلو��سيطر عل��ا العلو�ون أيضا

ع�� املناصب العليا، �� س�� هذه األغلبية الستثمار نفوذها وفرض نمط خاص داخل  موسيطر��

ؤسسة العسكر�ة، وترهيب �ل ُمخالف لهذا النمط من الضباط السنة، بإحال��م للمعاش، أو 
ُ
امل

. ولعل الدافع من هذه اإلجراءات تمك�ن السيطرة وضمان عدم حدوث أي حر 
ً
ة كمحاكم��م عسكر�ا

العشر�ن،  ات من القرن يَّ ات والستينيَّ انقالبية عسكر�ة جديدة �شابھ تلك ال�ي �انت �� ا�خمسين

وتجعل مؤسسة ا�جيش من صف النظام السوري �� حال وقوع أي انتفاضات أو حر�ات موّجهة 

 ضد النظام.

م �شار األسد السلطة ظلت قيادة القوات ا�جو�ة والبحر�ة، محسومة للق
ّ
يادات وعندما �سل

العسكر�ة املنتمية للطائفة العلو�ة، وكذلك جميع رؤساء الو�االت األمنية املسؤولة عن السيطرة 

ع�� القوات املس�حة، وقادة ا�حرس ا�جمهوري، وقادة القوات ا�خاصة. كما أقاَل األسد العديد من 

دل العديد بالقيادات العسكر�ة وعّ�ن صهره (آصف شوكت) كرئيس لالستخبارات العسكر�ة، واست

من قيادات القوات ا�جو�ة �� محاولة لتقو�ة قبضتھ ع�� ا�جيش. وُمعظم من عي��م األسد يرتبطون 

معھ بصالت قرابة ومصاهرة (اعتمد ع�� صلة القرابة أك�� من والده الذي اعتمد ع�� العشائر�ة 

                                                                    
(6) Nasser Rabbat,” Anatomy of the Syrian Regime”, London Review of Book, 14 july 2016: https://goo.gl/aiQgz6  

 .425، ص 2008�� سور�ة، الطبعة األو��،  ) �ش�� ز�ن العابدين، ا�جيش والسياسة7(
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 للفرقة الرا�عة، كما �ان لعا
ً
 نوالطائفية). كما ع�ن شقيقھ ماهر األسد قائدا

ً
صيب ئلة والدتھ أيضا

 .)8(العسكر�ةكب�� من املناصب والتعيينات 

وعند اندالع ا�حراك الشع�ي زادت �سبة العلو��ن �� مؤسسة ا�جيش نتيجة ا�شقاق كث�� من 

ية وامتناع امل�لف�ن با�خدمة اإللزامية من أبناء السّنة واألقليات األخرى 
ّ
ن االلتحاق عاألغلبية الُسن

�جيش، وتم �� ا�ن العديد من االمتيازات ا�حفزة للمتبق�ن واملتنفذين العلو� با�جيش. وتم منح

�شكيل العديد من امليلشيات الرديفة بناء ع�� االنتماء وا�حمية الطائفية. كما أصبح النظام �� ظل 

 و�ھ �خصيات موثوق ف��ا وتر�طها 
ً
 ع�� إصدار األوامر ع�� نظام أك�� تماس�ا

ً
هذه الظروف قادرا

قات عائلية ومصا�ح اقتصادية وأمنية مش��كة. و�دأ رامي مخلوف (ابن خال �شار األسد) بتمو�ل عال

، كما قام رجال األعمال )9(ا�جيشبا�� دون بأفضل املعدات ا�حر�ية من  2013قوات النمر �� عام 

األموال ب حيث �انوا يقومون بإمداد عصابات الشبيحة ،الداعمون للنظام بتقديم اإلعانات املالية لھ

من خالل السلب وال��ب وا�خطف  ،)10(الطائلة بجانب اعتماد الشبيحة ع�� ج�ي األموال

 .)11(واالب��از

ن الت�و�ن االجتما�� ملؤسسة ا�جيش �ان لھ تأث�� كب�� �� دعم ا�جيش للنظام و�عز�ز إ :يمكن القول 

ليست  قيادات العسكر�ةهناك �عض الفالدور القم�� ل�حراك ا�جتم��، لكنھ ليس السبب الوحيد 

من الطائفة العلو�ة وال ترتبط �عالقات مصاهرة مع �شار األسد ومع ذلك حار�ت إ�� جانب النظام 

 سنوات تحارب إ�� جانبھ. يضد الثورة و�قيت طيلة ثما�

 االمتيازات الممنوحة لضباط الجيش 

عد االمتيازات املمنوحة لضباط ا�جيش أحد عوامل من�جية �عامل ا�جيش
ُ
مع ا�جتمع السوري،  �

ون بقوة وُيشار� ،فضباط ا�جيش السوري ومنذ أيام حافظ األسد يتمتعون بامتيازات ونفوٍذ كب��

ويشغلون مناصب عليا �� القطاعات االقتصادية ال�ي ت�ون  ،�� األعمال واأل�شطة االقتصادية
                                                                    

 . 519) �ش�� ز�ن العابدين، مرجع سابق، ص 8(

) يقود هذه القوات ضابط علوي من ا�خابرات برتبة عقيد اسمھ سهيل ا�حسن ولقبھ النمر، ومعظم ضباط وعناصر هذه القوات من 9(

ديد من املعارك ا�حاسمة واستطاعت تحقيق النصر ح�ى العلو��ن، و�� مجهزة بأفضل املعدات العسكر�ة، شاركت قواتھ بالع

 أصبح اسمھ يتداول بك��ة لدى املؤ�دين للنظام ووسائل اإلعالم. 

 غ�� قانونية لك��م يتمتعون بدعم أجهزة ا�خابرات ولد��م 10(
ً
) �� مجموعات مس�حة تنت�ي معظمها للطائفة العلو�ة و�مارسون أعماال

ألف فرد، وقد استعان ��م النظام السوري بقيادة �شار األسد منذ اندالع  25و�بلغ عددهم حوا�� حصانات وتصار�ح بحمل السالح 

 االحتجاجات ملؤازرة ا�جيش وتخفيف الضغط عنھ و�دعمهم بالسالح واألموال.

 ) خضر خضور، مرجع سابق. 11(
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اط �� ية لكبار الضبتحت سيطرة ا�جيش. حيث عمل حافظ األسد ع�� �عز�ز وتقو�ة املصا�ح املاد

 �ش�ل ك�� مع بقاء منظومة ا�حكم  ،ا�جيش الجتذا��م لصا�حھ
ً
وجعل مص��هم ال�خ��ي مرتبطا

 
ّ

 ،��م من التدخل �� األمور السياسية و�� شؤون ا�حكمورأسھ. كما تمتع الضباط بنفوذ كب�� يمك

 للمرسوم الذي تم إصداره �� عام 
ً
مية صالحيات ا�حاكم والذي منح قائد �ل حا 1984وذلك استنادا

. كما سمح لهم بج�ي ثروة كب��ة وأموال طائلة من خالل )12(حاميتھالعر�� �� املنطقة املوجودة ��ا 

 مع استفادة سور�ة من القروض الدولية  ،الدخول �� شرا�ات مع كبار رجال األعمال
ً
وذلك تزامنا

 .)13(1973�عد حرب �شر�ن عام  والعطايا ال�ي ُيقدمها املانحون العرب األثر�اء ،املمنوحة لها

واعتمد ا�جيش �� ف��ة حكم �شار األسد ع�� عدد كب�� من العالقات، وأسس شبكة من الز�ائنية 

ّون الضباط ثروة و� ،وعالقات املنفعة املتبادلة ل�حصول ع�� املنح وال��قيات واملزايا املادية والعينية

استمر جمع املوارد من جانب  كما ،قطاع ا�خاصكب��ة من خالل الشراكة مع رجال االستثمار �� ال

ص القدرة القتالية ل�جيش ورّ�خ الفساد
ّ
وساعدت سياسات �شار االقتصادية  ،الضباط مما قل

 النيولي��الية �� ز�ادة املزايا املالية للضباط.

�ن اثن�ن، أولهما
َ
 ما �س�ى لدى السور��ن :ول�حديث عن �عض هذه االمتيازات ُيمكن إيراد مثال

ف با�خدمة اإللزامية والراغب بالتنّصل  ،بالعامية "التفييش"
ّ
وهو مصط�ح ُ�ش�� إ�� دفع ا�جند امل�ل

 للضابط املسؤول عنھ، حيث �ان �عض 
ً
 من املال شهر�ا

ً
من االل��ام با�خدمة اإللزامية، مبلغا

ات � الضباط لد��م عشرات ا�جندين املفيش�ن الذين يقبضون م��م عشرات األلوف من الل�

 
ً
مقابل غض الطرف عن التحاقهم بقطعهم العسكر�ة، هذا عدا عن استخدام  ،السور�ة شهر�ا

ا�جندين للقيام بأعمال خاصة للضباط �� منازلهم ومزارعهم وممتل�ا��م ال�خصية. أما املثال 

ة من عفهو ا�خطة املش��كة ال�ي أطلق��ا وزارة الدفاع السور�ة مع مجمو  :الثا�ي ع�� هذه االمتيازات

، وذلك لبيع سيارات فخمة لضباط متقاعدين �� ا�جيش �سعٍر 2007رجال األعمال ابتداًء من العام 

د ثمن السيارات ع�� أقساط من الراتب التقاعدي. أضفى  ُمخّفض ُمعفى من الضرائب، ع�� أن ُ�سدَّ

 هؤالء الضباط، فالسيارات الفارهة لطاملا لهذا ال��نامج م�انة اجتماعية جديدة 
ً
 فقط �انت متاحة

باملئة، و�سبب القدرة الشرائية  200للنخبة �سبب الرسوم العالية ع�� الواردات، وال�ي بلغت حوا�� 

                                                                    
-http://www.orientط التا��:  ) نبيل يوسف، ا�جيش السوري عقيدة الوالء الطائفي م�ى وكيف �ش�لت؟،ع�� الراب12(

news.net/ar/news_show/5524. 

، ع�� الرابط 2016-2011) جهاد هشام محمد ضيف، دور املؤسسة العسكر�ة �� النظام السيا��ي السوري 13(

https://democraticac.de/?p=47953 
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  ،ا�حدودة ملعظم السور��ن
ً
، حاصدين أر�احا

ً
 عن ذلك، استطاع الضباط بيع سيارا��م فورا

ً
فضال

 .)14(وحدهاطائلة من الوفورات الضر�بية 

�ها ضباط ا�جيش للتمسك بالسلطة واالتجاه نحو النظام والتمّسك بھ دفعت هذه االمتيازات وغ�

 ع�� م�اس��م وممتل�ا��م ومستقبل أبنا
ً
�م �� ا�جامعات خارج سور�ة وداخل املؤسسات �خوفا

االقتصادية. وصدرت مواقف علنية م�جلة لنقمة ا�جيش ع�� أي حركة احتجاجات كما ورد ع�� 

 ع�� لسان  لسان مساعد أّول با�جيش بأنھ من
ً
الضروري "محو درعا عن ا�خارطة"، وما تردد أيضا

كبار رجال االقتصاد والعلم ممن تر�طهم با�جيش صلة مباشرة أو غ�� مباشرة، ليصبح ا�جيش 

"ال مش�لة بالقضاء ع�� ر�عھ وت�ج�� نصفھ إن  ،�ساوي السلطة واملال، والشعب �ساوي مس��لك

ب األمر".
ّ
 تطل

 للجيش السوري اإليديولوجيا الحاكمة 

عت�� اإليديولوجيا ا�حاكمة ال�ي وضعها حافظ 
ُ
يت�امل هذا السبب مع السبب�ن السابق�ن، حيث �

األسد ور�خها من �عده �شار األسد أحد أهم األسباب لوقوف مؤسسة ا�جيش مع النظام ضد 

قوم ة تالثورة. لقد عمل حافظ األسد ع�� الدمج ب�ن مؤسسة ا�حكم وا�جيش من خالل إيديولوجي

الذي حّول ا�جيش إ�� قوة أمن داخ�� هدفها ا�حفاظ ع�� استمرار  ،ع�� مبدأ ا�جيش العقائدي

 ،زاد من دور ا�جيش �� السياسة وا�حكم ع�� حساب حزب البعثنفسھ النظام القائم. و�� الوقت 

 �عد اندال  ،الذي أصبح مجرد واجهة إيديولوجية للنظام
ً
راك ع ا�حوهو ما أكملھ �شار األسد وخاصة

فقد عمل �شار األسد ع�� عسكرة الطائفة العلو�ة وتحو�ل معظم شباب العلو��ن إ��  ،الشع�ي

 ��جنود �� ا�جيش �حماية النظام، �عد ترسيخ فكرة 
ً
 مستقبل الطائفة العلو�ة سيكون سيئا

ّ
 أن

 بقاء نظام األسد مرادف لبقاء أبناء الطائفة 
ّ

 .)15(أحياءً حال سقوط نظام األسد، وأن

ل �� املناطق ال�ي �سك��ا أغلبية علو�ة معا، و و�التا�� لعب النظام السوري بورقة الطائفية
َّ
قل ش�

ا�جموعات الرديفة املؤ�دة للنظام. كما أن امليليشيات العلو�ة ساعدت ا�جيش �� ارت�اب مجازر 

ارضة املع طائفية �� العديد من ا�حافظات �عد أن استطاع النظام ترسيخ فكرة أن املعركة مع

ست�ون معركة وجود، و�التا�� فإن سقوط النظام سيع�ي سقوط الطائفة العلو�ة �لها ومن تحالف 

. وأشار إ�� هذا املع�ى الباحث )16(التجار�ةمعها من شب�ات نفعية من الطوائف األخرى والشب�ات 

                                                                    
 ) خضر خضور، مرجع سابق. 14(

(15) Zoltan Barany, Why Most Syrian Officers Remain Loyal to Assad, www.dohainstitute.org/17/6/2013. 

 ) جهاد هشام محمد ضيف، مرجع سابق. 16(
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 الهولندي (ني�والوس فان دام) �� أحد حواراتھ مع و�الة رو���ز عندما قال: "
ّ

بار مص�� كث�� من ك إن

 أّية محاولة للقيام بانقالب داخ�� 
ّ

القادة �� ا�جيش السوري مرتبط �شدة بمص�� األسد وإن

إن العقيدة ا�حاكمة  :ومن هنا يمكن القول  .)17("ستكون خط��ة للغاية ع�� من يفكرون فيھ

 ملؤسسة ا�جيش �ان لها دور كب�� وتأث�� وا�ح �� دعم ا�جيش للنظام.

 جهزة والمؤسسات الموازية لمؤسسة الجيشتعدد األ 

دت لدى أفراد مؤسسة ا�جيش من غ�� أبناء 
ّ
ُيضاف إ�� �ل ذلك حالة الرهبة وا�خوف ال�ي تول

�ي تتمتع وال ،�� ظل وجود العديد من األجهزة واملؤسسات املواز�ة ملؤسسة ا�جيش ،الطائفة العلو�ة

ط. وتم إ�شاء أغلب هذه ا
ّ
و�قيت  ،ملؤسسات املواز�ة �� عهد حافظ األسدبالسمعة السيئة والتسل

،��دف رقابة وضبط �عضها �عض ،مستمرة ح�ى �عد مماتھ
ً
لذي والتنافس �� الوالء لرأس السلطة ا ا

ُ�عد الوحيد القادر ع�� إدار��ا. كما استقطب أغلب مجند��ا وضباطها من أبناء الطائفة العلو�ة 

دع أي محاولة انقالبية. ومن أبرز هذه األجهزة وقادرة ع�� صّد ور  ،لت�ون أقوى من ا�جيش

واملؤسسات املواز�ة: إدارة ا�خابرات العسكر�ة، إدارة ا�خابرات ا�جو�ة، ا�حرس ا�جمهوري، الفرقة 

 الرا�عة.

و�� من أهم األجهزة ال�ي تتمتع �سطوة كب��ة �� مؤسسة ا�جيش.  إدارة ا�خابرات العسكر�ة: -

�شئت لت�ون مسؤولة عن أمن
ُ
القطعات العسكر�ة وا�حدود وأمن العناصر والضباط وأمن  أ

املنشآت العسكر�ة، و�� املسؤولة عن مراقبة سلوك عناصر املؤسسة العسكر�ة إضافة إ�� 

التحّري الدائم عن �افة ا�حاوالت الت�حيحية إن ظهرت ب�ن صفوف الضباط العامل�ن وصف 

 .الضباط واألفراد املتطوع�ن أو ا�جندين

ن تحتوي ع�� أقل �سبة من غ�� العلو��و و�� أك�� األجهزة والًء للنظام،  ا�خابرات ا�جو�ة:إدارة  -

� حافظ األسد 
ّ
مقارنة باألجهزة األخرى من حيث العناصر والضباط. تم تأسيسها مع بداية تو�

، ولكن ليس لوز�ر الدفاع أي سلطة عل��
ً
 و�سليحا

ً
 وماليا

ً
 ،ال�حكم، وتتبع لوزارة الدفاع إدار�ا

شرف ع�� عمل وز�ر الدفاع ولها رأي 
ُ
بل بالعكس من ذلك فإ��ا مع إدارة ا�خابرات العسكر�ة �

 �� �عيينھ.

                                                                    
: 29/9/2013) نبيل يوسف: " ا�جيش السوري: عقيدة الوالء الطائفي م�ى وكيف �ش�لت؟"، موقع اور�نت، 17(

https://goo.gl/L4ErmN. 
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. ومهم��ا  دُّ و�ع قوات ا�حرس ا�جمهوري: -
ً
من أبرز فرق النخبة با�جيش السوري وأك��ها �سليحا

 طها حصصاألساسية حماية العاصمة دمشق من أي ��ديدات داخلية أو خارجية. و�تلقى ضبا
ً
ا

مهمة من إيرادات النفط السوري لضمان وال��م. تقوم بتحديد القواعد والعالقات األمنية 

عد الواجهة الرسمية 
ُ
الناظمة ب�ن األفرع من جهة و��ن املواطن والنظام من جهة أخرى. كما �

ي ثور من ا�حرس ال التنسيق العمل العسكري امليليشاوي �� سور�ة �عد الثورة السور�ة، بدء

 .اإليرا�ي وحزب هللا اللبنا�ي وامليليشيات الشيعية العراقية

  الفرقة الرا�عة: -
ً
 وتجه��ا

ً
عد الفرقة الرا�عة من أفضل �شكيالت ا�جيش السوري تدر�با

ُ
 ،و�

وتمتلك أحدث اآلليات الثقيلة. و�نحدر الغالبية العظ�ى من عناصرها من الطائفة العلو�ة. 

تخذت من مداخل دمشق مقرات لها، �املعضمية والز�دا�ي وتت�ون من عّدة أفواج وألو�ة ا

ويعفور والصبورة. و��حظ هنا أن �ل قادة هذه األلو�ة واألفواج هم من امل�ون العلوي، 

 العميد ماهر األسد شقيق �شار 
ً
 .)18(األسدو�قودها حاليا

ل ا�جيش لوقف االحتجاجات وحصار ،مما سبق يمكن القول 
ّ

املدن  بأّن من أهم ُموجبات تدخ

ة وسيطر  ،السور�ة الثائرة ووقوفھ �� صف النظام �� الهندسة االجتماعية ملؤسسة ا�جيش

الضباط العلو��ن ع�� املناصب القيادية ا�حساسة �� هذه املؤسسة، وكذلك االمتيازات املمنوحة 

دا��ا فق ج�ي أموال طائلة يخافون منمكّن��م من لضباط ا�جيش ال�ي جعل��م يتمتعون بنفوذ كب�� و 

�� حال وقوفهم ضد النظام، وكذلك العقيدة القتالية ا�حاكمة ل�جيش السوري وا�خشية من 

ط.
ّ
 األجهزة واملؤسسات املواز�ة ملؤسسة ا�جيش وال�ي تتمتع بالسمعة السيئة والتسل

 2018-2011حركة الجيش خالل ثانياً: 

أ من الناحية القتالية �خوض ، لم يكن ا�جيش السوري مهيّ 2011قبل اندالع ا�حراك الشع�ي عام 

حروب ومعارك، فالسنوات الطو�لة من الفساد املستشري أّدت إ�� تجر�د ا�جيش من حرفيتھ 

سنوات من الثورة السور�ة استطاع النظام السوري الصمود  يالقتالية. ومع ذلك و�عد مرور ثما�

طيلة هذه املّدة. وهذا ما عدم قدرتھ ع�� الصمود إ�� رغم �ل التحليالت والتوقعات ال�ي أشارت 

لرغم من ع�� ا يطرح التساؤل التا��: كيف استطاع النظام السوري الصمود طيلة السنوات الثمان

                                                                    
 ) معن طالع، األجهزة األمنية السور�ة وضرورات التغي�� البنيوي والوظيفي، ع�� الرابط التا��:18(

https://www.omrandirasat.org/14/7/2016  
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 �� مؤسسة ا�جيش، وال�ي أّدت فيما أّدت 
ً
تجر�د  إ��إليھ حالة ال��ّهل والفساد الذي �ان مستشر�ا

 ا�جيش من حرفيتھ القتالية؟

ٍل موجز إ�� اس��اتيجية النظام السوري �� �عاملھ مع حركة لإلجابة يمكن التطّرق ولو �ش�

االحتجاجات الشعبية منذ انطالق��ا وح�ى وقت إعداد هذه الورقة، وال�ي �انت أحد أسباب صمود 

النظام السوري طيلة الف��ة املاضية ع�� الرغم من التناقضات ال�ي رافقت هذه االس��اتيجية 

ن النظام من الثبات والعودة مّرة أخرى بح ،ناسبت�ن اثنت�نفأوصلتھ إ�� حافة اال��يار �� م
ّ

كم وتمك

 الدعم ا�خار�� من حلفائھ مما أنقذه من اال��يار. 

ف من 2011�� آذار 
ّ
ز ثقُل توّزعها ع�� قطاعا��ا �ش�ٍل كب��  12، �ان ا�جيش السوري يتأل

ّ
فرقة، ترك

�ن�� جنوب البالد وجنوب غر��ا األقرب إ�� إسرائيل. �انت 
َ
��  الفرقتان ا�خامسة والتاسعة متمركزت

ف�ان مقرها �� السو�داء. وتمركزت ست فرق حول دمشق،  15ضوا�� مدينة درعا، وأما الفرقة 

 .)19(الرقةف�انت تتمركز ��  17) �� حمص، أما الفرقة 18و  11وفرقتان (

ن فرق ا�جيش �� بقاع واسعة من األرا��ي السور�ة النظام �� ا�ح طرتھ فاظ ع�� سيساعد تحصُّ

 �عض النجاح بحكم التفو�ض املطلق لقادة الفرق العسكر�ة 
ً
قا

ّ
انية أساسية محق

ّ
ع�� مراكز س�

والتعامل مع أي حدث ضمن القطاع من دون طلب إذن  ،للتصّرف باملناطق ال�ي ُ�شِرفون عل��ا

ي قوات . ومع أن مساحات واسعة من البالد سقطت �� أيدالقيادة املتمثلة بوزارة الدفاع

املعارضة، ومع ا�شقاق أعداد كب��ة من الضباط وا�جنود، إال أن قيادات الفرق بقيت تقود 

 ع�� تماسك ا�جيش وقدرتھ العملياتية، �ون 
ً
 كب��ا

ً
قطاعا��ا. فعمليات اال�شقاق هذه لم ت��ك تأث��ا

 
ً
 لم تكن أساسية

ً
ذا، برزت �جيش. وهكداء ا�� أالهيا�ل الرسمية ال�ي عمل ف��ا هؤالء الضباط سابقا

شب�ات ا�حسو�ية بصف��ا سلسلة القيادة غ�� الرسمية للنظام بحكم الواقع. وحيثما تمركز 

، �ان بمقدور النظام السوري أن يصدر األوامر ع�� نظام فّعال قائم 2012ا�حراك الشع�ي �� عام 

�ح تجار�ة مصاع�� �خصيات موثوقة ترتبط ببعضها �ش�ٍل وثيق ع�� صالت عائلية وطائفية، و 

 .ومالية مش��كة

ن من الثورة ُمقّيدة بمخاوف النظام من �ومن هنا �انت تحّر�ات ا�جيش خالل العام�ن األولي

�� إتزايد حاالت اال�شقاقات. ولذا اعتمد ع�� الوحدات العلو�ة النخبو�ة واملوال�ن الطائفي�ن، 

                                                                    
 ) خضر خضور، مرجع سابق. 19(
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� عن  وهو ما، )20(مسبوقة�� خطوة غ��  102جانب االحتفاظ بالدورة 
ّ

فرض عليھ بالقوة التخ�

�عض األجزاء من البالد �املناطق الر�فية والنائية من أجل الدفاع عن املناطق االس��اتيجية �املراكز 

الس�انية الرئيسة وا�جيوب الطائفية والقواعد العسكر�ة وخطوط االتصال االس��اتيجية. وقد 

ھ قوات املعارضة، وهو ما جعل النظام �س�� يفّسر هذا األمر التقّدم السريع األو�� الذي قامت ب

ل�حصول ع�� �عز�زات لدى امليليشيات ا�حلية وا�خارجية و�دأ باالعتماد عل��ا أك�� فأك�� الحتواء 

ا�خسارة واستعادة املصداقية. ومع أن ا�جيش �ان ع�� ا�خطوط األمامية �� املراحل األو�� من 

، حيث تكّبد ا�جيش خسائر 2012عمرو �� حمص عام  ا�حرب، إال أن ذلك انت�ى �عد معركة بابا

طت معركة ا�خالدية عام 
ّ
الضوء ع�� مقار�ة النظام ا�جديدة: إذ  2013فادحة �� األرواح. وقد سل

َفت امليليشيات بإزاحة قوات املعارضة، فيما �ان ا�جيش يدعمها من ا�خلف وهو ع�� استعداد  ِ
ّ
ل

ُ
�

ف القتال
ّ
 .)21(لبسط سيطرتھ عند توق

 ع�� الدخول إ�� املدن ا�خارجة عن سيطرة 2013مع منتصف عام و 
ً
، و�عد �جز ا�جيش تماما

االعتماد ع�� الط��ان ا�حر�ي �ش�ٍل أسا��ي. وتحّول الهدف هنا من السيطرة ع�� هذه بالنظام بدأ 

ملنفرد ااملدن والقرى إ�� تحو�لها إ�� مناطق غ�� قابلة ل�حياة. و�انت الطر�قة املتبعة تتمثل بالقصف 

من قبل طائرة واحدة، و�سبب قلة الطائرات والوسائل ا�جو�ة ا�خصصة لقصف املواقع األرضية 

استخدم جيش النظام الطور�يدات البحر�ة واأللغام والقنابل العميقة وكذلك ال��اميل املتفجرة. 

 ا�حاصيل الزراعية وا�خابز واملشا�� والُب�
ً
التحتية  ىوتوسعت عمليات القصف لتس��دف عمدا

. أّما الهدف فأصبح إجبار الناس ع�� ا�خروج من مناطق املعارضة، و�التا�� )22(الداعمة ل�حياة

حرمان املعارضة من الدعم الشع�ي، وهذه التكتي�ات تفّسر األعداد الكب��ة وال�خمة من النازح�ن 

 والالجئ�ن. 

حلت ولم يبَق من كتائ��ا ، �انت ثالث فرق عسكر�ة سور�ة �املة قد اضم2015ومع دخول عام 

 أخرى. وتوّسعت بالتوازي  ،إال القليل من األفراد
ً
الذين جرى دمجهم مع قطع عسكر�ة تتبع فرقا

 ،)23(أك��أك�� فيزداد مليشيات الدفاع الوط�ي بناًء ع�� الوالء الطائفي، وأصبح االعتماد عل��ا 

 ا�حرب ال�ي باتت تخوضها قوى و��ذا انكمش دور ا�جيش السوري، ولم �عد الفاعل الرئيس �� 

، األو�� ن: حالت�. وطيلة تلك الف��ة �ان ا�جيش السوري قاب قوس�ن أو أد�ى من السقوط �� خارجية
                                                                    

حيث تم �سر�ح جزء م��ا  2018وتم االحتفاظ ��ا ح�ى عام  2010امية �� الشهر ا�خامس من عام ) التحقت هذه الدورة با�خدمة اإللز 20(

 سنوات با�خدمة اإللزامية.  8�عد قضا��ا 

 ) خضر خضور، مرجع سابق. 21(

(22) Brian Jenkins, The Dynamics of Syria’s Civil War, https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE115.html. 

 .  https://www.alaraby.co.uk/opinion /2018/4/18) رضوان ز�ادة، كيف ا��ار ا�جيش العر�ي السوري، ع�� الرابط التا�� 23(
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ل النظام اإليرا�ي ودعمھ باألس�حة واملقاتل�ن من امليليشيات  ،2012�انت �� ��اية عام 
ّ

إال أّن تدخ

 ميليشيا حزب هللا اللبنا�ي ساعدتھ 
ً
 ،2015الستمرار، أّما الثانية ف�انت �� خر�ف عام اع�� وخاصة

ل النظام الرو��ي �ش�ٍل مباشر �� ��اية أيلول مما أنقذ النظام وجعلھ يقف ع�� 
ّ

و�� هذه املرة تدخ

باملئة  20قدميھ �عد خسائر كب��ة، جعلت من �سبة سيطرة النظام ع�� األرا��ي السور�ة ال تتعدى 

 من مساحة سور�ة. 

السيطرة ع�� مشهد ا�حرب استعادة حيث بدأ النظام ب 2016العسكري �� عام انقلب املشهد 

 مما خسره من أراٍض بفضل التعز�زات ا�خارجية ال�ي قدم��ا إيران والدعم ا�جوي 
ً
واستعاد كث��ا

يقوم  والذيالرو��ي. وتم��ت حركة ا�جيش خالل هذه الف��ة باتباع تكتيك (األرض ا�حروقة) 

ومحاصر��ا ومنع أي ��يء ع��ا ومن ثم القصف الكثيف والعشوائي إلجبار ع�� تطو�ق املناطق 

الس�ان ع�� الن�وح. ثم يتم إجبار مقات�� املعارضة ع�� ا�خروج من املنطقة لتدخل قوات النظام 

 (ا�جيش، امليليشيات، والقوات ا�خاصة) إ�� املنطقة و�سيطر عل��ا �ش�ٍل �امل.

درة بيد النظام، الذي عمل بالتوازي مع عملياتھ العسكر�ة ، �ان زمام املبا2017و�حلول عام 

 ،ضد �عض مناطق املعارضة إ�� عقد اتفاقيات خفض التصعيد �� العديد من املناطق األخرى 

ب النظام املواجهة الشاملة �� مختلف املناطق وا�ج��ات 
ّ
ومن خالل هذه االتفاقيات تجن

 عدم وجود قرار و  ،السور�ة بوقت واحد
ً
 ،مرجعية موّحدة لدى املعارضة العسكر�ةمستغال

 مع فصائل اتف . فأبرمواختالف مصا�ح األطراف اإلقليمية ال�ي تتمتع بنفوذ لدى هذه املعارضة
ً
اقا

مع فصائل الشمال السوري وفصائل الغوطة الشرقية  ا�ج��ة ا�جنو�ية �ش�ٍل منفصل عن اتفاقھ

النظام بالتعاون مع حلفائھ من الروس  وحمص. ومن خالل تجزئة اتفاقيات خفض التصعيد يقوم

واإليراني�ن بتوجيھ جميع قواتھ العسكر�ة تجاه املناطق األك�� أهمية مع ضمان عدم تلق��م �جمات 

�� مناطق أخرى. فقاموا با�حشد والسيطرة ع�� مناطق واسعة �� ر�ف حمص الشر�� ور�ف حلب 

�عدها الغوطة الشرقية وجنوب دمشق الشر�� ومحافظة دير الزور، ثم شرق حماة وشرق إدلب و 

 .)24(ثم درعا

 تحر�ات ا�جيش السوري خالل السنوات املاضية من الثورة تبّدلت 
ّ

و�ا�حصلة يمكن القول بأن

من الفو��ى املطلقة إ�� الفو��ى املنظمة بمساعدة الروس واإليراني�ن. وتم توظيف فو��ى 

�� و  :اس��اتيجيات عسكرّ�ة العمل العسكري ل�جيش �� سياسة �جينة �عتمد ع�� ثالث

واس��اتيجية ا�حرب غ�� النظامية  ،وسياسة األرض ا�حروقة ،اس��اتيجية العقاب ا�جما��

                                                                    
  https://goo.gl/dDUpxu،  26/3/2018جية الروسية �� مواجهة الفصائل السور�ة، موقع نداء سور�ة، ) ورقة تحليلية: اإلس��اتي24(
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 �� حر�ھ ا�حاضنة الشعبية للمعارضة ،(حرب العصابات)
ً
تحتية إ�� جانب تدم�� الُبنية ال ،مس��دفا

وهو ما  ،ناطق املسيطرة عل��ا��دف خ�خلة ا�حاضنة الشعبية وتصاعد الضغط ع�� املعارضة �� امل

 لتوقيع اتفاقيات التسليم واملغادرة. وقد نجح هذا األمر �� عّدة مناطق اس��اتيجية 
ً
يدفعها غالبا

 أبرزها مدينة حلب والغوطة الشرقية وكذلك ر�ف الالذقية الشما�� وغ��ها من املناطق. 

ن من تحو�و�ذلك استطاع النظام السوري �عز�ز قاعدتھ االجتماعية والسي
ّ

ل اسية ا�حلية، وتمك

شب�ات ا�حسو�ية ال�ي �انت سائدة �� ا�جيش قبل الثورة إ�� قوة ساعدت النظام ع�� الصمود �عد 

 تجنيد امليلشيات ال�ي أسندت لها العديد من العمليات ال��ية.

 قراءة ألبرز التغي��ات والتحوالت ال�ي طرأت ع�� ُبنية ا�جيش ودوره

اضية من عمر األزمة السور�ة بصم��ا الوا�حة ع�� بنية ووظيفة ا�جيش تركت السنوات امل

السوري، حيث يمكن ا�حديث خالل هذه الف��ة عن �غّ�� جوهري �� بنية ا�جيش من ناحية األعداد 

والتشكيالت والت�و�ن. وُ�مكن التمي�� ب�ن ثالثة مصط�حات درج النظام ع�� استخدامها �� ورقياتھ 

 نات ا�جيش السوري و�نيتھ، و��:إ�� م�وّ  وتقار�ره لإلشارة

 التغييرات التي طرأت على "القوات المسلحة" 

، والذين �ان يبلغ عددهم قبل )25(ع�� ا�جندين اإللزامي�ن من السور��ن �عتمد القوات املس�حة

ش�� إ�� أّن بإم�ان الدولة م، )26(ألف جندي 330انطالق ا�حراك الشع�ي قرابة 
ُ
 نو�انت التقديرات �

 الناحية النظر�ة استدعاء ما مجموعھ مليون
ً
. و�ان ا�جيش �� ذلك الوقت )27(وسبعمائة ألف جندي ا

ف من 
ّ
 . )28(فرقة عسكر�ة موزعة ع�� ثالثة فيالق 12يتأل

تت�ّون البنية التنظيمية ل�جيش السوري من القوات ال��ية والقوات البحر�ة والقوات ا�جو�ة، حيث 

ألف  220ألف فرد من القوات العاملة م��ا  295من  2010يرات عام تألفت هذه القوات حسب تقد
                                                                    

 من عمره، وملدة  18) �عد ا�خدمة العسكر�ة �� سور�ة إلزامية ملن بلغ 25(
ً
، �ستث�ى م��ا امل�لفون الذين لم ينجحوا ��  18عاما

ً
شهرا

.  21ا�خامس من مرحلة التعليم األسا��ي وما دون فتعت�� مدة خدم��م اإللزامية  الصف
ً
 شهرا

) تم تقدير هذا العدد من خالل مقاطعتھ مع أرقام عدة، أفاد ��ا مجموعة من الضباط من مختلف األصناف تم اللقاء معهم �� 26(

 2018ا�جنوب ال���ي �� شهر حز�ران لعام 

(27) Brian Jenkins, The Dynamics of Syria’s Civil War, http://bit.ly/2PPrDKa. 

) �انت تتمركز الفرقتان ا�خامسة والتاسعة �� ضوا�� مدينة درعا، �� ح�ن �انت الفرقة ا�خامسة عشرة تتمركز �� السو�داء، وحول 28(

فرقتان ا�حادية عشرة والثامنة عشرة، أما الفرقة السا�عة عشرة ف�انت العاصمة دمشق �ان هناك ست فرق، و�� حمص �انت ال

 تتمركز �� الرقة.
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ألف فرد �� القوات ا�جو�ة والدفاع  70آالف فرد �� القوات البحر�ة و  5فرد �� القوات ال��ية، و 

 .)29(ا�جوي 

وات ن أّن ما تبّقى من الق�سنوات من األزمة، ُيقّدر �عض ا�خ��اء العسكر� يو�عد ُم��ي قرابة الثما�

. وهنا  تس�حة هو ر�ع ما �انامل
ً
مس تقر�با

ُ
عليھ قبلها، فيما يرى آخرون أن �سبة ما تبقى �عادل ا�خ

ق 
ّ
صت عدد القوات املس�حة النظامية، م��ا ما يتعل

ّ
يمكن ا�حديث عن مجموعة من العوامل ال�ي قل

و جئ�ن أخارج البالد كال املطلو��ن ل�خدمة وهروب  ،بال��رب من االلتحاق با�خدمة اإللزامية

 عن 
ً
ق بتفضيل الشباب االلتحاق بامليليشيات ا�حلية وا�خارجية عوضا

ّ
مهاجر�ن، وم��ا ما يتعل

االلتحاق با�جيش النظامي �سبب ضعف االهتمام باملقاتل السوري، والتخ�� عنھ �� ج��ات القتال، 

أو  راتبھ وسرقة مخصصاتھ الغذائية، وإعطاء ضباط ا�جيش إجازات لھ مقابل تخليھ عن جزء من

راتبھ �لھ، إ�� جانب االمتيازات ال�ي يحصل عل��ا عنصر امليليشيات غ�� املتوفرة للعناصر امللتحق�ن 

ق �عمليات القتل واال�شقاق ال�ي أّدت إ�� اختفاء العديد 
ّ
با�خدمة العسكر�ة النظامية، وم��ا ما يتعل

 من الفرق العسكر�ة.

 القوات الرديفة 

امليليشيات ا�حلية القائمة ع�� التطّوع، كقوات الدفاع الوط�ي وال�جان  إ�� �ش�� القوات الرديفة

الشعبية ال�ي تم تأسيسها بتوجيھ من إيران و�التنسيق مع ا�حرس ا�جمهوري لتعمل �ش�ٍل أسا��ي 

�� ا�جتمعات ال�ي �سيطر عل��ا النظام وال�ي تتمتع بأهمية خاصة بالنسبة إليھ، �الالذقية 

 ة ودمشق. وطرطوس وحمص وحما

 ع�شأت هذه القوات من حيث املبدأ ع�� مجموعات محلّية خفيفة التسليح، ما لبثت أن بدأت تتوّس 

 
ً
وتقاتل ع�� مساحات شاسعة من سور�ة، �عد أن وجدت العناصر املتطوعة ع�� هذه القوات مالذا

 للهروب من أداء ا�خدمة اإللزامية �� ا�جيش ال
ً
 نظامي.من أي ارتباطات قانونية وسبيال

ال �عمل هذه القوات بالضرورة تحت سيطرة النظام املباشرة، و�أ�ي الكث�� من تمو�لها من رجال 

أعمال موال�ن للنظام. و�تم تجنيدها ع�� أسس طائفية تحت قيادة ا�حرس الثوري اإليرا�ي وحزب 

ئد ا�حسن قا ، وكذلك تحت قيادة عدد من الضباط املوال�ن للنظام �العقيد سهيل)30(هللا اللبنا�ي
                                                                    

-http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal) للمز�د من التفاصيل يمكن الدخول إ�� الرابط التا��: 29(

Modn1/syria/Sec09.doc_cvt.htm 

  http://www.alghad.com/articles/1382622الة ا�جيش السوري، ع�� الرابط: ) عبد الرحمن املصري، تحليل الفيلق ا�خامس وح30(
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قائد مليشيا "نافذ أسد هللا". وتحّولت �عض هذه  )32(، والعميد عصام زهر الدين)31("قوات النمر"

الوحدات مليليشيات شبھ مستقلة، تمارس مهمات أمنية وعسكر�ة، دون الرجوع للقيادة، إ�� جانب 

ة كما ّيات طائفيعمليات "التعفيش" ال�ي تجاوزت عشرات اآلالف من العمليات املمن�جة ع�� خلف

�� حلب الشرقية ور�ف حماه الشما��، أو ع�� خلفّيات قومية كما �� ع�ن العرب وتّل أبيض وتل 

 تمر، أو ع�� خلفيات عشائر�ة كما �� ر�ف امليادين ور�ف البوكمال.

ألف مقاتل ومقاتلة، جزٌء مهم م��م قد انخرط ببنية  43- 40ُيقدر عدد هذه القوات ا�حا�� ما ب�ن 

وُ�حسب لهذه القوات دورها البارز والفعال �� مساندة قوات ا�جيش ودعمھ �� العديد ، )33(جيشا�

من املعارك ع�� امتداد ا�جغرافية السور�ة. وأبرز هذه القوات قوات الدفاع الوط�ي ال�ي تم 

، قوات النمر، قوات �سور الزو�عة، وصقور ال�حراء، وا�حرس القومي العر�ي 2012تأسيسها عام 

غ��ها. و�تشابھ دور هذه القوات إ�� حّدٍ كب�� بدور قوات ا�حشد الشع�ي العراقية ال�ي ساندت و 

 الكث�� من املعارك ضد تنظيم داعش. ا�جيش العرا�� ��

و�� إطار ا�حديث عن القوات الرديفة ُيمكن ا�حديث عن الفيلق�ن الرا�ع وا�خامس الذين تم 

 بالتواجواجهة النقص �� العنصر السوري تأسيسهما خالل السنوات املاضية ��دف م
ً
د مقارنة

األجن�ي الكثيف املناصر لألسد من جنسيات أجنبية، وا�حاجة إ�� إضفاء الطا�ع املؤس��ي ع�� هذه 

القوات ودمجها �� ا�جيش. لذلك تم تأسيس الفيلق الرا�ع �� شهر �شر�ن األول/أكتو�ر من عام 

ات الرديفة املتواجدة �� محافظة الالذقية، مثل قوات ، من خالل دمج قوات من ا�جيش والقو 2015

وتم تدعمها بقواعد بطار�ات مدفعية  ،الدفاع الوط�ي وقوات النمر و�سور الزو�عة وكتائب البعث

التا�ع  439، لواء املدفعية 120روسية، ُجلبت من الفوج الثامن اختصاص مدفعية، لواء املدفعية 

 .)34(02 ل�حرس ا�جمهوري، وفوج الصوار�خ

                                                                    
علو�ة  عسكري، والثا�ي موارد �شر�ة –) �� قوات عابرة للتنظيمات العسكر�ة واألمنية، وتتش�ل من ثالثة أضالع رئيسية: األول أم�ي 31(

للقيام �عدة مهام عسكر�ة  2013منتقاة، والثالث إطار إداري دول�ي (وزارة الدفاع)، وقد تم �شكيل هذه القوات عام متطوعة و 

وأمنية م��ا: سرعة التدخل واالستجابة للمعطيات واملتغ��ات األمنية، وإ�عاد األخطار األمنية عن الطائفة. وتتمتع بدعم اجتما�� 

ن جهة، وتمو�ل ما�� من جمعية البستان التا�عة لرامي مخلوف من جهة ثانية، و�سليط إعالمي وا�ح من معظم الطائفة العلو�ة م

 من قبل أجهزة اإلعالم الرس�ي. للمز�د راجع معن طالع، مرجع سابق. 

 . 18/10/2017) قتل �� تفج�� لغم �� مدينة دير الزور بتار�خ 32(

 لرصد أعدادهم وأبرز التحوالت ال�ي ) تم تقدير العدد وفق متا�عات وتقديرات وحدة املع33(
ً
لومات �� مركز عمران ال�ي صممت نموذجا

 شهد��ا ا�حركة امليليشاو�ة �� سور�ة، راجع التقار�ر الوحدة ا�خاصة بموقع مركز عمران االلك��و�ي.

 ) خضر خضور، مرجع سابق. 34(
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ضبط مؤسسة ا�جيش �حاولة  2016وتم تأسيس الفيلق ا�خامس �� �شر�ن الثا�ي/نوفم�� من عام 

ع�� املدى املتوسط والبعيد �عد حالة اإل��اك وال��ّهل الكب�� الذي أصا��ا �سبب ا�خسائر البشر�ة 

الفساد  �� حاالتوحاالت اال�شقاقات والفرار من ا�خدمة العسكر�ة باإلضافة إ ،الكب��ة �� املعارك

والتجاوزات ال�خمة ال�ي قامت ��ا قوات ا�جيش والقوات الرديفة من امليليشيات. ُيضاف إ�� ذلك 

محاولة توف�� الغطاء القانو�ي إلدماج هذه القوات ال�ي تم �شكيلها خارج إطار مؤسسة ا�جيش 

سھ، من ا�جيش نفبحيث ال يتم اس��دافها �� أي حل سيا��ي قادم، فيصبح التعامل معها كجزء 

 وأن قانون ا�خدمة العسكر�ة السوري ُيتيح إ�شاء قّوات فرعية وقوات أخرى عند الضرورة 
ً
خاصة

إن إ�شاء الفيلق ا�خامس عكس الرغبة  :للقتال إ�� جانب ا�جيش. ومن جهة أخرى يمكن القول 

 إيران من فرض الروسّية �� إيجاد نوع من التوازن مع إيران داخل مؤسسة ا�جيش �� محاولة ملنع

ون من قوات الدفاع املد�ي 
ّ
رؤ���ا املنفردة داخل مؤسسة ا�جيش �عد �شك��ا الفيلق الرا�ع امل�

.وغ��ها م
ً
 ن امليليشيات املدعومة إيرانيا

 القوات الحليفة 

القوات األجنبية ال�ي دخلت إ�� سور�ة ملساندة النظام، مثل ميليشيا حزب هللا اللبنا�ي  و��

لشيعية اإليرانية والعراقية واألفغانية والباكستانية وغ��ها، إ�� جانب القوات وامليليشيات ا

والشر�ات األمنية الروسية. وأو�حت �عض التقار�ر بأن مجمل عدد القوات اإليرانية وامليليشيات 

ألف مقاتل يضاف لهم ا�جنود الروس الذين ساهموا �� العمليات  70التا�عة لها �� سور�ة، يتجاوز 

 .)35(الية �� سور�ةالقت

�ان لهذه القوات دور بارز �� دعم صمود النظام وإعادة الروح لھ ولقواتھ �� مرت�ن اثنت�ن �عد أن 

�ان قاب قوس�ن أو أد�ى من السقوط، حيث قامت إيران بنقل املستشار�ن العسكر��ن، واآلالف 

م النظام ومده با�جنود من امليليشيات العراقية واألفغانية واللبنانية إ�� سور�ة من أجل دع

والسالح. كما �ان لها الدور الكب�� والفاعل �� �شر هذه امليليشيات ع�� ا�ج��ات بالتنسيق مع 

ا�حرس ا�جمهوري والفرقة الرا�عة. و�ان للتدخل العسكري الرو��ي الدور ا�حاسم �� ا�حد من 

  التدهور ا�حاد لإلم�انيات العسكر�ة لقوات النظام، حيث قّدمت روسيا
ً
 واسعا

ً
 جو�ا

ً
دعما

أثناء معاركھ مع فصائل املعارضة، كما زودتھ �عر�ات مصفحة متقّدمة وذات تقنية عالية  للنظام

 �� العديد من املعارك مكنتھ من استعادة مساحات واسعة من 
ً
 واسعا

ً
مما منح قوات النظام تفوقا

                                                                    
ألف مقاتل، ع�� الرابط التا��:  70�� سور�ة يتجاوز  ) تقار�ر إسرائيلية: عدد القوات اإليرانية وامليليشيات التا�عة لها35(

http://www.souriyati.com/2017/11/18/89680.html  
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لت املساندة ا�خارجية من داعَ�ي النظام روس
ّ
 يا وإيران ومن خالل امليليشياتالبالد. و�التا�� ش�

 �� تمك�ن ا�جيش من الصمود ومواصلة القتال، والسيما بفضل 
ً
 أساسيا

ً
، عامال

ً
ا�خارجية أيضا

 .الدعم واملساعدة املالية واللوجستية والعملياتية

 �عد  :مما سبق يمكن القول 
ً
عما �انت عليھ قبلها،  2011بأّن ُبنية ا�جيش السوري اختلفت كث��ا

م إضافة فيلق�ن إ�� ا�جيش لُيصبح عدد الفيالق خمسة. كما أّن معظم عناصر هذين حيث ت

شيات ع�� ضمن هذه امليليم الفيلق�ن هم من امليليشيات ا�حلّية القائمة ع�� التطّوع، وتم تجنيده

أسس طائفية، كقوات الدفاع الوط�ي وال�جان الشعبية وصقور ال�حراء و�سور الزو�عة وغ��ها. 

 من الوحدات النظامية وغ�� النظامية من امليليشيات، حيث وأدى ذل
ً
ك إ�� جعل ُبنية ا�جيش خليطا

لت القوات الرديفة والقوات ا�حليفة أك�� من نصف عدد أفراد ا�جيش. وع�� الرغم من نجاح 
ّ
ش�

النظام �� تحقيق هذا األمر من الناحية العددية، لكنھ فشل من حيث الفعالية التنظيمية 

��  لتية �� كث�� من األوقات واملعارك. فقد أّدت هذه التشكيالت باملقابل إ�� حالة من ال��ّه والعمليا

مؤسسة ا�جيش مع تحّول جزء كب�� من قوات هذه التشكيالت إ�� مليشيات غ�� مبنية ع�� أساس 

 إ�� إر�اك كب�� لدى القادة امليداني�ن �سبب عدم انض
ً
اط بال��اتبية العسكر�ة. وأّدى ذلك أيضا

عناصر املليشيات وعشوائي��م وقلة خ����م العسكر�ة. و�شأت بالتا�� خالفات ب�ن القيادات 

ا�ختلفة، أّدت إ�� فشل العديد من العلميات العسكر�ة ال�ي خاضها الطرفان ضد قوات املعارضة، 

ك لو�� �عض األحيان أّدت إ�� حصول اشتبا�ات مس�حة بينية �عد أن باتت هذه امليليشيات تمت

 صالحيات أك�� من صالحيات ا�جيش دون تحّمل أي مسؤوليات رسمية أو خضوعها للقوان�ن.

ت االن��از�ة محّل االح��افية الضعيفة ابتداًء والعقيدة 
ّ
و�� ظّل هذه التأث��ات ا�خارجية، حل

 للقوات ال�ي 
ً
��م وسلوكهم وفقا

ّ
 ما غّ�� الضباط السور�ون والعناصر ُحل

ً
عملون �العسكر�ة إذ غالبا

 �عد التدخل العسكري الرو��ي،  تمعها. ودفع
ً
هذه ال��كيبة النظام �� مرحلة من املراحل، وخاصة

إ�� بذل املز�د من ا�جهود إلدارة وضبط هذه امليليشيات والتشكيالت وجعل ا�جيش السوري العمود 

م �� توزيع املهام والعمليات ب�ن ا�جيش و�ي��ا
ّ

امليليشيات  لعديد منإ�� جانب حل ا ،الفقري واملتحك

ن 
ّ

ال�ي جاءت كنتيجة �جملة من املتغ��ات العسكرّ�ة والسياسية. فمن الناحية العسكر�ة و�عد تمك

النظام من السيطرة ع�� العديد من املناطق ال�ي �انت مستعصية عليھ �الغوطة الشرقية وجنوب 

اطق يليشيات �� ضبط املندمشق ور�ف حمص الشما�� ودرعا والقنيطرة، لم �عد بحاجة إ�� هذه امل

ا�جغرافية ال�ي أصبحت تحت سيطرتھ ال�املة. أما من الناحية السياسية فيمكن تفس�� هذا األمر 

بالضغوط الروسية واألمر�كية ال�ي جاءت �� إطار جملة من الشروط الدولية ال�ي تدعو إ�� حل 
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 وفق املنظور الغر�ي وال�ي �شمل أ ،ومحار�ة جميع الكيانات العسكر�ة غ�� املع��ف ��ا
ً
يضا

 اإليرانية أو املدعومة من إيران. 
ً
 امليليشيات ا�حلية وا�خارجية وخاصة

 سينعكس  :با�حصلة يمكن القول 
ً
 كب��ا

ً
 بنيو�ا

ً
را

ّ
ر ُبنية ا�جيش السوري ��ذا الش�ل �ان تأث

ّ
بأّن تأث

. ولن يقتصر هذا التأث�� ع�� إعاق
ً
 ع�� األوضاع �� سور�ة مستقبال

ً
ن ة عملية السالم ب�حكما

 �� 
ً
، خاصة

ً
السور��ن �� حال تم التوصل إ�� حل سيا��ي، وإنما سيؤثر ع�� االستقرار اإلقلي�ي أيضا

ظل العديد من الكتابات ال�ي �ش�� إ�� ا�خططات اإليرانية والروسية �� سور�ة، وال�ي تقوم ع�� 

، وهذا لتحقيق م�اسب مستقبليةفكرة دمج هذه امليليشيات داخل ُبنية ا�جيش السوري وتوظيفها 

 ما ي��ز �ش�ٍل أسا��ي عند ا�حديث عن الفيلق�ن الرا�ع وا�خامس. 

، فسي�ون السور�ون أمام شبكة معّقدة من 
ً
و�التا�� مهما �انت طبيعة التسو�ة �� سور�ة مستقبال

ومة االعالقات والتداخالت ب�ن أجهزة ومجموعات عسكر�ة وأمنية واقتصادية وسياسية ومدنية مق

ألي �غي��، تتصّدرها مؤسسة ا�جيش كفاعل رئيس �� عمليات التسو�ة والسينار�وهات املستقبلية 

للبالد حال حصولها. وهذا ما يضع سينار�و إعادة الهي�لة �� محاولة لتشكيل جيش وط�ي من 

 ،
ً
أولو�ات ا�حل السوري، �عد أن ثبت فشل تجارب تفكيك مؤسسة ا�جيش، وإ��اء عملها ��ائيا

 للتجر�ة العراقية �عد الغزو األمر��ي للعراق عام 
ً
دلل عليھ �ل املؤشرات 2003وذلك تجنبا

ُ
. وهو ما ت

وال�ي �ش�� إ�� أّن ا�حل السيا��ي املطلوب للمجتمع الدو�� يتضمن ا�حافظة ع�� أجهزة الدولة وع�� 

 سفر ع���ُ  أن ذلك شأن من ألن ا�جيش، فليس من مص�حة أحد تفكيك. رأسها مؤسسة ا�جيش

د ا�حرب. وال بد من األخذ �ع�ن االعتبار مقار�ة إعادة بناء  للدولة التام اال��يار إ�� األرجح وتجدُّ

اح��افية لهذه املؤسسة �ش�ٍل م���� ومدروس و�ما يضمن مبدأ ت�افؤ الفرص أمام طال�ي االنتساب 

�ي ل��نامج تدر��ي م من جميع م�ونات الشعب السوري دون تمي��. كما تخضع �� سياقات عملها

ة مع عقيدة عسكر�ة �ستمد من العقيدة السياسي ،ُمت�امل �� نوا�� القتال والتدر�ب واللوجستيك

الوطنية وال��ديدات ا�حتملة، و�االستناد إ�� مجموعة من العوامل �عت�� أبرزها العقل ا�جم�� 

لها الفر�سيون 
ّ
 العشر�نيات من القرن  مطلع السوري الذي رفض الدو�الت الطائفية ال�ي ش�

 واالستفادة الفكر�ة والعلمية من واقع العراق وما آل إليھ.العشر�ن 

 ةالخالص

ا�جيش السوري لم يكن مهّيأ للدخول �� بّينت األحداث الالحقة النطالق الثورة السور�ة أّن  -

�ٍل ش. وكشفت كذلك أّن آليات اتخاذ القرار �انت �معارك طو�لة املدى �سبب الفساد الكب��
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أو بآخر غ�� دقيقة �� تقدير خطط انتشار ا�جيش السوري وأولو�ات تنفيذ عملياتھ، وكذلك 

جدوى العديد من املهام. فالنظام السوري �ان لديھ قناعة تامة بأّن الوضع �� سور�ة لن يصل 

 إ�� ما وصلت إليھ الدول العر�ية ال�ي أصا��ا "الر�يع العر�ي" كتو�س ومصر وليبيا. 

ل ا�جيش ضد حركة االحتجاجات أحداث الثورة السور�ة أن أو�حت  -
ّ

أهم موجبات تدخ

الشعبية ووقوفھ �� صف النظام �ان التكو�ن االجتما�� ملؤسسة ا�جيش وسيطرة 

املناصب القيادية ا�حساسة �� هذه املؤسسة،  ، واستالمهمالضباط العلو��ن وتحالفهم

جعل��م يتمتعون بنفوذ كب�� خارج عن  وكذلك االمتيازات املمنوحة لضباط ا�جيش وال�ي

وج�ي أموال طائلة يخافون من فقدا��ا. وكذلك اإليديولوجيا ا�حاكمة ل�جيش  ،القانون 

السوري ال�ي غرسها حافظ األسد وعززها من �عده ابنھ �شار، وكذلك ا�خشية من األجهزة 

ط.واملؤسسات املواز�ة ملؤسسة ا�جيش وال�ي تتمتع بالسمعة السيئة والتس
ّ
 ل

 سنوات من عمر الثورة السور�ة،  ي�عد مرور ثما� -
ً
أصبح ا�جيش السوري أك�� فسادا

 عن ا�جتمع السوري برمتھ
ً
، وأك�� ا�عزاال

ً
، فحاالت الفساد ال�ي �انت م��ّ�خة قبل وإفسادا

الثورة تضاعفت مّرات ومّرات خالل سنوات الثورة مما جّرد مؤسسة ا�جيش من وظيف��ا 

 ها إ�� مؤسسة لل��ب والسرقة وا�خطف واالب��از. األساسية وحّول

ساهم التدخل اإليرا�ي والرو��ي �� سور�ة �� تبديل حركة ا�جيش السوري من الفو��ى  -

. وتم توظيف فو��ى العمل العسكري ل�جيش �� سياسة �جينة املطلقة إ�� الفو��ى املنظمة

 ب ا�جما�� وسياسة األرضاعتمدت ع�� ثالث اس��اتيجيات عسكرّ�ة، و�� اس��اتيجية العقا

ا�حروقة واس��اتيجية ا�حرب غ�� النظامية (حرب العصابات). واس��دفت هذه االس��اتيجية 

�ش�ٍل أسا��ي ا�حاضنة الشعبية للمعارضة إ�� جانب تدم�� الُبنية التحتية ��دف خ�خلة هذه 

لنظام نجح فيھ ا ا�حاضنة وممارسة الضغط ع�� املعارضة �� املناطق املسيطرة عل��ا، وهو ما

 وحلفاؤه ودفع املعارضة لتوقيع اتفاقيات التسليم واملغادرة.

كما  ،�عز�ز قاعدتھ االجتماعية والسياسية ا�حليةتمكن النظام خالل السنوات األخ��ة من  -

ن من تحو�ل شب�ات ا�حسو�ية ال�ي �انت سائدة �� ا�جيش قبل الثورة إ�� قوة ساعدت 
ّ

تمك

 عد تجنيد امليلشيات ال�ي أسندت لها العديد من العمليات ال��ية. النظام ع�� الصمود �

إال أن النظام استطاع فيما �عد تحقيق ع�� الرغم من حالة اال�شقاقات �� بداية الثورة،  -

نظام �� اس��اتيجية ال ت. واعتمدالتفوق الك�ي وقوة الن��ان الفتاكة ع�� املعارضة املس�حة
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النظام �� قمع تمرد اإلخوان املسلم�ن �� الثمانينيات من خالل محاولة قمع الثورة ع�� خ��ة 

االعتماد ع�� إم�انيات عناصره حيث �ان االتجاه نحو الصف األول والثا�ي من العقائدي�ن �� 

ا�جيش باعتبار أّن هؤالء األ�خاص بإم�ا��م التغا��ي �ش�ٍل مطلق عن دور مؤسسة ا�جيش 

 عن االستف2011ما �عد آذار 
ً
 ادة من خ��ة إيران وروسيا �� هذا األمر.، فضال

 عن  -
ً
جذبت امليليشيات ا�حلية وا�خارجية الشباب املوال�ن للنظام لالنضمام إل��ا عوضا

 ،ا�جيش كون هذه امليلشيات تتمتع باملرونة أك�� من ا�جيش واملغر�ات املادية ف��ا أك��

ط ع�� املدني�ن أك��، مما ساهم ��  تمنحهمو 
ّ
ش تضرر الصورة املعنو�ة ل�جيصالحيات و�سل

 �عض قيادي��ا أقوى من سلطة الدولة نفسها.  ت سلطةالسوري �عد أن أصبح

عّمق تكو�ن الفيلق�ن الرا�ع وا�خامس من قبل النظام السوري و�طلب من إيران وروسيا،  -

ومحاولة إضفاء الطا�ع املؤس��ي عل��ما من خالل ضمهما ملؤسسة ا�جيش، من الطبيعة 

ع�� اعتبار أن معظم عناصر هذين الفيلق�ن من أبناء الطائفة  ملؤسسة ا�جيشالطائفية 

 قرار ا�ح�ومة العراقية ال�ي أضفت الطا�ع 
ً
العلو�ة واملرتزقة الشيعة. وهذا األمر �شبھ تماما

القانو�ي واملؤس��ي لوحدات ا�حشد الشع�ي العرا�� ذات امل�ّون الشي�� وشرعن��ا تحت سقف 

 مؤسسة ا�جيش.

-  
ّ

 ع�� األوضاع �� سور�ة إن
ً
التغّ�� الكب�� �� ُبنية ا�جيش السوري �عد الثورة سينعكس حكما

،
ً
 �� ظل ا�خططات الروسية واإليرانية �� دمج امليلشيات  مستقبال

ً
وسيمتد تأث��ه إقليميا

 ا�حلية وا�خارجية �� بنية ا�جيش السوري وتوظيفها لتحقيق م�اسب مستقبلية. 

لفرص ا ؤ بناء اح��افية ا�جيش �ش�ل م���� ومدروس وع�� مبدأ ت�افإعادة �ش�ل مقار�ة  -

ب�ن جميع مكونات الشعب السوري �� سبيل بناء جيش وط�ي مح��ف أحد أهم 

  السينار�وهات املطلو�ة
ً
 لتكرار الت �� إعادة هي�لية ا�جيش بدال

ً
جر�ة من تفكيكھ وذلك تجنبا

  .2003العراقية �عد الغزو األمر��ي للعراق عام 

�عد �سليط الضوء ع�� مؤسسة ا�جيش من خالل ا�حديث عن الدور الوظيفي والُبنيوي لها وكذلك 

ل لقمع االحتجاجات الشعبية، وأبرز التغ��ات والتحّوالت ال�ي طرأت ع�� 
ّ

ا�حديث عن أسباب التدخ

�� إبأّن ا�جيش السوري ومن خالل وقوفھ  :بنية ا�جيش ودوره خالل سنوات الثورة، يمكن القول 

جانب النظام منذ اليوم األول الندالع ا�حراك الشع�ي خرج عن الوظيفة األساسية ا�حددة ألي 

جيش وط�ي ليدخل �� إطار وظيفة مغايرة و�� الدفاع عن النظام ا�حاكم. واستخدم �� سبيل 
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تحقيق ذلك �افة األس�حة من دبابات وط��ان ومدفعية ح�ى السالح الكيماوي، ليضع بذلك نفسھ 

�� جانب النظام ضد الشعب، وليخرج عن وظيفة إدارة العنف �� ا�جتمع �عد أن نّصب نفسھ إ

 عنھ �� إطار مجموعة من األسباب ال�ي دفعتھ لذلك. وال شك
ً
 للنظام السوري ومدافعا

ً
ن أ حاميا

كمن �� الت�و�ن االجتما�� الذي عمل عليھ حافظ األسد منذ �سلمھ نجذور أسلوب �عاطي ا�جيش 

ليستمر �شار األسد �سياسة والده �� هذا ا�جال. وتحول ا�جيش بذلك من  ،1970طة عام السل

مؤسسة وطنية إ�� مؤسسة نفعية لفئة من الطائفة متحالفة مع شب�ات أخرى ��دف حماية النظام. 

لت االمتيازات املمنوحة لضباط مؤسسة ا�جيش أحد أهم موجبات وقوف املؤسسة 
ّ
وكذلك ش�

 العقيدة العسكر�ة ال�ي تقوم عل��ا مؤسسة العسكر�ة إ�� ج
ً
انب النظام. و�ضاف إ�� ذلك أيضا

� ال�ي من خاللها عمل ع�� ر�ط مص�و  ،ا�جيش وال�ي غرسها حافظ األسد وعززها من �عده ابنھ �شار

 هي�لة العالقات املواز�ة ل�جيش �املؤسسات 
ً
الطائفة العلو�ة بمص�� النظام. وال يخفى أخ��ا

حز�ية واألمنية بحيث تز�د من إح�ام السيطرة ع�� املشهد العسكري ك�ل وحماية واألجهزة ا�

 النظام.

و�� إطار محاولة النظام قمع الثورة باستخدام ا�جيش تمّ��ت حركة ا�جيش خالل الف��ة األو�� 

بالفو��ى املطلقة. وحولت استعانة النظام بامليليشيات ا�حلية وا�خارجية وكذلك بالنظام�ن 

�ي والرو��ي هذه ا�حركة من الفو��ى املطلقة إ�� الفو��ى املنظمة. واستطاع النظام استعادة اإليرا

 ع�� اس��اتيجية العقاب ا�جما�� وسياسة األرض ا�حروقة 
ً
الكث�� من القرى واملدن اعتمادا

 �استعانة النظام السوري بامليليشيات ا�حلية وا�خارجية إ�ت واس��اتيجية حرب العصابات. كما أدّ 

 من طا�ع علوي أك�� ترك��  اخلل �� بنية ا�جيش ودوره خالل سنوات الثورة بحيث أصبح ا�جيش ذ
ً
ا

�عد اعتماده األسا��ي ع�� املنتسب�ن العلو��ن. وا�سم أغلب ضباطھ بالفساد الذي تضاعف قبل 

 عن ا�جتمع. ودفع 
ً
 وُ�عدا

ً
 ذلكمرات ومرات ع�� مدى سنوات الثورة وأض�� ا�جيش أك�� ا�عزاال

األمر الضباط للتواطؤ مع شب�ات الفساد �� النظام، واستغالل هذا األمر لتحقيق املز�د من 

 امل�اسب وجمع األموال �ش�ى الطرق. 

وع�� الرغم من أن ا�جيش السوري لم يكن مهيأ للدخول �� قتال أو صراع �سبب الفساد الذي مر 

ة، ود �� وجھ التحديات العسكر�ة واألمنيالصم بھ طوال عصره والذي أضر باح��افھ، لكنھ استطاع

كما أنھ استطاع االستمرار �� دفاعھ عن النظام ع�� الرغم مما ألّم بھ من ا�شقاقات وظهور ا�جيش 

�عد استعانتھ بالعديد من امليليشيات ا�حلية وا�خارجية وكذلك استعانتھ بالنظام�ن اإليرا�ي  ،ا�حر

 تاد والسالح وا�خ��اء واملقاتل�ن.والرو��ي ودعمهما املستمر للنظام بالع
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ـ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــ  ـــــــــــــــ

  ركز عمران للدراسات االس��اتيجية.نوار شعبان مدير وحدة املعلومات �� م *
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 2018البنى والفواعل العسكرية في سورية لعام الورقة الثانية: 

 تمهيد

رافق املشهد السيا��ي �� سور�ة خالل س�ي الثورة وما تبعها من صراعات متعددة املستو�ات 

ال�ي اس��دفت ب�ى الدولة من جهة، وا�سمت ��ا حركية الفواعل ا�حلية مجموعة من التشظّيات 

ووظائفهم ع�� مستوى ا�جغرافية السور�ة من جهة ثانية، فع�� مستوى وظائف الدفاع وا�حماية 

 
ً
 ارتباطا

ً
 شديد التبدل واالنز�اح ومرتبطا

ً
بات املشهد العام للفواعل العسكر�ة �� سور�ة مشهدا

 بما تفرزه 
ً
 وثيقا

ً
سياسات "إدارة األزمة" �� سور�ة، سواء من دفوعات �جعل امل��ان العسكري متوازنا

�غية التحكم ع�� طر�� الصراع واستمرار ممارسة الضغط عل��ما للولوج �� �سو�ة سياسية، أم من 

تفاهمات جيوأمنية تف��ي لتعديالت �� املعادلة العسكر�ة بحكم متغ��ات أمنية طارئة أثرت ع�� 

السيا��ي �حلفاء األطراف املتنازعة، أم من ما توجبھ ترتيبات مناطق النفوذ ال�ي �ش�لت  ا�حدد

وتنامت خالل الصراع. والثابت �� هذا الصدد استمرار غياب املمارسة الوظيفية ملهمة األمن 

والدفاع ل�ل األطراف بمعناها املركزي، وتحولها إ�� جهٍد استخبارا�ٍي وحركة عملياتية عسكر�ة 

حكم ��ا منطق "املكسب االس��اتي��" الذي من شأنھ أن �غذي مقار�ة طرف ع�� آخر و�التا�� يت

فرض شروطھ السياسية، أما املتغ�� فهو ش�ل املشهد العسكري وفواعلھ وهذا ما س��كز عليھ هذا 

 الورقة الستنباط مؤشر الثبات واالستمرار �� هذا املشهد واحتمالية ديمومة هذا املؤشر.

هذه الورقة من فرضيات عدة: أولها أن عدم االستقرار بخارطة الفواعل العسكر�ة �سهم  تنطلق

، والش�ل ال��ائي ملراكز القوة �� ا�جيش �عد 
ً
من جهة أو�� �� بقاء مص�� مركزة وظيفة الدفاع معلقا

ع�ى معمليات الدمج ا�حتملة غ�� ثابٍت، وثان��ا أن املشهد العسكري يؤثر ع�� املشهد السيا��ي ب

فرض رؤى الفواعل العسكر�ة ع�� مداخل اإلصالح ومستو�ا��ا أو ع�� القدرة ع�� ان��اع صالحيات 

ال مركز�ة "مقوننة"، والعكس �حيح، فإن تطورات املشهد السيا��ي وتبدالت محددات ا�حليف 

والداعم اإلقلي�ي والدو�� سيؤثر ع�� خيارات الفاعل العسكري الذي تقل خياراتھ أمام هذه 

التبدالت، وثالث هذه الفرضيات أن �عدد الفواعل العسكر�ة �عد س�ي الصراع هذه من شأنھ أن 

يصّعب أسئلة إعادة التش�ل ل�جيش وثبات وظائفھ املركز�ة، وآخر هذه الفرضيات أنھ مهما �ان 

ش�ل التسو�ة السياسية فإن سياسات الت�حيح وإعادة البناء بمعاي�� وطنية �� غاية وطنية 

 �عنصري التماسك واالستقرار. ولن نن��ى تثبيت أن جل النتائج املرتبطة مرتبط
ً
 عضو�ا

ً
ة ارتباطا

 بالتحقيب لهذه الف��ة �� نتائج مؤقتة ومتبدلة.
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��دف هذه الورقة إ�� إعادة �عر�ف املشهد العسكري وفواعلھ وثوابتھ ومتغ��اتھ وقياس آثاره األولية 

ة، مع ال��ك�� �ش�ل أوسع ع�� طر�� املعارضة وقوات سور�ة ع�� حدود العالقة ب�ن الفواعل الرئيس

الديمقراطية (بحكم أن األوراق املنجزة �� هذا املشروع ركزت �ش�ل محوري ع�� ا�جيش 

 بقسمھ األك�� إ�� الزخم املعلوما�ي ملا من شأنھ املساهمة �� ت�و�ن أطر الصورة 
ً
وتحوالتھ)، مش��ا

) ما �� 1مح تناميھ ا�حتمل، و�حدد التقر�ر أسئلتھ املركز�ة: (العامة لهذا املشهد، واكتشاف مال 

) وما سما��ا 2ح�ى تار�خ إعداد هذه الورقة؟ ( 2018خارطة الفواعل العسكر�ة �� سور�ة لعام 

 �� أسئلة إعادة التش�ل والت�حيح؟) وما اآلثار املتوقعة لهذا املشهد ع3العامة؟ (

 ية: تنسيقات غير مستقرةقوى الثورة والفصائل اإلسالمأوالً: 

تطورات و عدة أحداث بمرت �شكيالت فصائل قوى الثورة والفصائل األخرى خالل السن�ن املاضية 

 اهنھ �� ف��ات معينة شهدنا زوال �عضها وظهور �عضإأدت إ�� �غ�� خارطة الفواعل ف��ا، ال بل ح�ى 

العمل العسكري وسماتھ، ر، و�حكم اال�ساق مع هدف الورقة سيتم ال��ك�� ع�� آليات األخ

 باإلضافة إ�� أهم الفواعل العسكر�ة وأبرز تحوال��ا.

 مشاريع تنسيق ال تستمر 

تتفق جل الفصائل الثور�ة واإلسالمية ع�� الهدف العام من العمل العسكري واملتمثل �� استخدام 

دة مسان وتنوعت تجليات هذا الهدف ما ب�ن ،السالح وا�خطط العسكر�ة �غية "إسقاط النظام"

 إ�� مبدأ  ا�حراك الثوري ابتداءً 
ً
وتأم�ن ا�حماية لھ، ثم اس��داف وحداتھ األمنية والعسكر�ة وصوال

وتفاوتت األساليب ما ب�ن �جومية ودفاعية، وع�� الرغم من االختالف البنيوي  .السيطرة ا�جغرافية

فإنھ إ�� جانب  سية ل�ل فصيلواأليديولو�� والتكتي�ي والتباين �� أش�ال املشاريع وا�حددات السيا

الدعم واملساندة هناك ملمح رئي��ي للعمليات العسكر�ة �ان لھ السمة األبرز �� تنامي فاعلية هذه 

القوى وهو مبدأ غرف التنسيق أو غرف العمليات ال�ي توجد لغرض معركة ما وتنت�ي بالغالب 

 :بان��ائھ، وفيما ي�� أهم تلك الغرف
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 تح (إدلب)غرفة عمليات جيش الف .أ

أيام من املعارك، وكذلك معسكر  3السيطرة ع�� مدينة إدلب �عد أك�� من  أبرز "إنجازا��ا"عد من �ُ 

املسطومة االس��اتي��، ومعسكر القرميد (آخر املعسكرات القو�ة التا�عة للنظام السوري املتبقي 

 .)1(شمال إدلب)

ا  أضافت غرفة عمليات جيش الفتح إ�� �جال��ا إيقافكما  تقدم امليليشيات املدعومة إيراني�

��ا ت محزب هللا) إ�� ر�ف حلب ا�جنو�ي، واستعاد –ا�حرس الثوري  –(ا�حشد الشع�ي العرا�� 

استطاعت فصائل جيش الفتح بالتنسيق مع غرفة كما  القرى والتالل أهمها تلة العيس. العديد من

، )2(قب سقوط طر�ق ال�استيلوعمليات فتح حلب كسر ا�حصار الذي فرض ع�� مدينة حلب ع

من ذلك �عد السيطرة ع�� تجمع ال�ليات جنوب غرب حلب مطلع شهر آب/أغسطس عام ت وتمكن

، واستمرت الغرفة بالدفاع عن الطر�ق ألك�� من شهر ونصف قبل أن يتم إغالقھ من ِقَبل 2016

                                                                    
 .https://goo.gl/sxu8da - 2018شباط  23 -أور�نت  -جيش الفتح: بدء معركة تحر�ر مدينة إدلب بمشاركة جميع الفصائل) 1(

 .https://goo.gl/ZxGtyo - 2016اب  7 -ا�جز�رة  –املعارضة �علن فك ا�حصار عن حلب ) 2(

 إدلب -: أعداد ومجموعات جيش الفتح 1رسم توضي�� 
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�عد ا�حاولة الثانية لكسر لم �ستمر الغرفة �� أعمالها و  .النظام السوري وامليليشيات املساندة لھ

، و�عت�� ا�خالفات ب�ن قطب��ا (ج��ة 2016عن حلب مطلع شهر �شر�ن الثا�ي/نوفم�� عام  ا�حصار

مَّ �شكيل هيئة تحر�ر الشام
َ
ديد وانضمام الع فتح الشام أو النصرة سابًقا، وأحرار الشام)، ومن ث

وتم إسدال الستار ع�� أعمالها �عد ما  ،)3(من فصائل الغرفة لها أهم سبب�ن لعدم استمرار الغرفة

 أشهر ع�� عملها العسكري. 9يقارب عاًما و

 فتح (ر�في حلب الغر�ي وا�جنو�ي)غرفة عمليات جيش ال .ب

، وال�ي ضمت ك��ى فصائل )4(�شكيل "غرفة عمليات فتح حلب" 2015أيار  27أعلن ثوار حلب �� 

دف األسا��ي من التشكيل هو محاولة تكرار �ان الهو املعارضة املس�حة املقاتلة �� مدينة حلب، 

تمثلت أبرز اإلنجازات العسكر�ة للغرفة �� السيطرة ع�� و نجاح غرفة عمليات جيش الفتح "إدلب"، 

كتل أبنية عديدة �� جمعية الزهراء غر�ي حلب، والسيطرة ع�� �� الراشدين وثكنة البحوث العلمية 

عديد من املناطق بر�ف حلب ا�جنو�ي، والدفاع عن غر�ي حلب، ومشاركة جيش الفتح �� استعادة ال

طر�ق مدينة حلب املعروف باسم (�استيلو) ألك�� من عام ونصف، وكذلك مخيم حندرات الذي 

خروج املدني�ن والفصائل ة أسباب ا��يار الغرف. ومن أهم �عت�� مدخل األحياء الشرقية �حلب

باإلضافة إ�� قتال (فتح الشام سابًقا) ألبرز  ،)5(2016الثور�ة من أحياء حلب الشرقية ��اية عام 

ع -الشامية  ا�ج��ة -فصائل الغرفة ال�ي خرجت إ�� ر�ف حلب الغر�ي (جيش ا�جاهدين   تجمُّ

األول) وانحالل تلك الفصائل �� الر�ف الغر�ي أدى إ�� توقف الغرفة �ش�ل فع��  الفوج -فاستقم 

 رغم عدم صدور بيان حلها.

  

                                                                    
 .https://goo.gl/HHku56 - 2017شباط  BBC – 22-"تحر�ر الشام" أحدث ��خ تنظيم القاعدة �� سور�ة ) 3(

 .https://goo.gl/4MAQfC - 2015نيسان  26 –شبكة شام، عدة فصائل �� حلب ور�فها �علن �شكيل "غرفة عمليات فتح حلب" ) 4(

 .https://goo.gl/pgRmHA - 2016د�سم��  23 – س�اي نيوز ، ان��اء عمليات إجالء املدني�ن من شرق حلب) 5(
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 نيان املرصوص (ا�ج��ة ا�جنو�ية)غرفة عمليات الب .ج

، �عد فشل غرفة عمليات )6(�� مدينة درعا 2015�ش�لت الغرفة �� شهر �انون األول/د�سم�� عام 

عاصفة ا�جنوب �� تحقيق أهدافها 

بالسيطرة ع�� آخر موقع للنظام السوري �� 

ويشارك �� الغرفة �ل من فصائل  .املدينة

 لسوريا�ج��ة ا�جنو�ية التا�عة ل�جيش ا

ا�حر، وجيش ال��موك، وأحرار الشام، وهيئة 

تحر�ر الشام، وجيش اإلسالم، وجماعة بيت 

 .املقدس

�عد غرفة البنيان املرصوص من أبرز وأنجح 

التجمعات العسكر�ة �� ا�جنوب خالل 

غرفة العمليات األعوام األخ��ة، و�عد أساس 

ر �� ا�جنوب وال�ي تم �شكيلها �� شه املركز�ة

 ، وغرفة العمليات ا�جديدة2018حز�ران 

 من (غرفة عمليات البنيان تضم 
ً
كال

املرصوص، غرفة عمليات رص الصفوف، غرفة عمليات توحيد الصفوف، غرفة عمليات صد 

تتمثل و  .الغزاة، غرفة عمليات مثلث املوت، غرفة عمليات النصر املب�ن، غرفة عمليات صد البغاة)

ء مدينة درعا ا�حررة ألك�� من سنة ضد �جمات قوات النظام أبرز اإلنجازات �� الدفاع عن أحيا

خالل ة تمكنت الغرف، كما السوري ال�ي �س��دف فتح الطر�ق إ�� مع�� نصيب ا�حدودي مع األردن

السيطرة و�ش�ل بطيء وتدر��� ع�� �� املنشية �� درعا، وهو آخر  من 2018النصف األول من عام 

يان" �� فيعود لتعرض "البن أسباب ا��يار الغرفةأما . ام �� املدينةاألحياء الواقعة تحت سيطرة النظ

السن�ن املاضية إ�� مطبات عديدة أهمها االرتباط �غرف الدعم الدولية، وتقلص حدود وهوامش 

القرار املستقل وغ�� الدافع للتوحيد، ناهيك أنھ لم تتمكن أي م��ا بالتأث�� ع�� الهي�لية األساسية 

مدعومة من حلفاء النظام الدولي�ن،  2018بدأت حملة النظام األخ��ة �� شهر أيلول  للغرفة، إ�� أن

وال�ي تمكن من خاللها النظام والروس من اخ��اق الفصائل العسكر�ة إما عن طر�ق حملة عسكر�ة 

 لبا�� الفصائل �� ا�ج��ة
ً
 أو عن طر�ق املصا�حات، و�ان مص�� غرفة عمليات البنيان مشا��ا

                                                                    
حز�ران  13 –” ادرع“غرفة العمليات ال�ي ينتظر م��ا رد الدين لألسد وحلفا��في مهد الثورة ” البنيان املرصوص“شبكة شام اإلخبار�ة، ) 6(

2017. 

 بيان �شكيل غرفة عمليات البنيان املرصوص
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من مقاتل��ا، فيما رفض أحرار الشام، هيئة تحر�ر الشام،  %70حيث صا�ح حوا��  ا�جنو�ية،

 وجيش اإلسالم املصا�حة �ش�ل �امل، وتم ت�ج��هم بموجب االتفاق مع روسيا إ�� إدلب.

 )شمال محافظة حلبغرفة عمليات غصن الز�تون ( .د

شمال يقع يم عفر�ن الذي وال�ي �س��دف إقل، 2018يناير  20أطلقت أنقرة عملية "غصن الز�تون" 

السوري �حزب  ا�جناح -من ا�حملة صد حزب االتحاد الديمقراطي  غرب سور�ة. والهدف الرئيس

جاء قرار القيادة  .)7(العمال الكردستا�ي "املصنف ع�� قائمة اإلرهاب �� تركيا وعدة دول أخرى"

 30نبثقة من "قسد" قوامها تشكيل قوات حرس حدود مبال��كية �عد أن أ�حت واشنطن إ�� نواياها 

عملية "غصن الز�تون" �عد اجتماعات أمنية رفيعة املستوى ب�ن املسؤول�ن  تمت ألف مقاتل.

األتراك والروس. وع�� الرغم من ��ديدات النظام السوري بإسقاط الطائرات ال��كية، لكن سيطرة 

دات النظام السوري الدفاعات الروسية ع�� ا�جال ا�جوي �� الشمال السوري همش من ��دي

ون ولكن قد ت� ،وأعطى صورة شبھ وا�حة عن عدم مما�عة روسيا للعملية ال��كية �ش�لها العام

 .ع�� املدى الطو�لال��كية أهداف العملية  حول هناك �عض االختالفات 

ة، العملي ءعت من بدال�ي سرَّ  األساسية كما �انت السياسة األمر�كية املتعلقة باألكراد أحد األمور 

أدركت تركيا أنھ لم �عد لد��ا خيار آخر سوى القيام ��ذه العملية �� هذا التوقيت، �عد أن  حيث

 ،دعم وحدات ا�حماية الكردية ب�افة األش�ال العسكر�ةفقدت األمل �� وقف الواليات املتحدة 

  4و�عد أن بذلت طوال الـ 
ً
ها، دبلوماسية وسياسية لوقف وصول الدعم ل أشهر املاضية جهودا

 .)8(ةصة ع�� ا�حدود ال��كيوخا

 اسم الفصيل التوجھ الدعم قائد العمليات العدد التقر��ي

 ا�ج��ة الشامية إسالمي معتدل مستقل حسام ياس�ن 3000

 عبد هللا حالوة 800
بنتاغون (دعم 

 متوقف)
 فرقة ا�حمزة جيش حر

 مصطفى سيجري  1500
بنتاغون (دعم 

 متوقف)
 لواء املعتصم جيش حر

 لواء الفتح إسالمي معتدل تركيا أبو أحمد حلب 500

 جيش حر املوم (دعم متوقف) مصطفى برو  700
تجمع فاستقم كما 

 أمرت

 13الفرقة  جيش حر املوم (دعم متوقف) املقدم أحمد السعود 1000

                                                                    
 .https://goo.gl/QDGCZc -دة عفر�ن ا�جز�رة ، "غصن الز�تون".. معركة الستعا) 7(

جر�ت مع قيادي من ا�ج��ة الشامية بتار�خ ) 8(
ُ
 .2018نيسان  10معلومات ا�جدول ا�خاص بالفصائل من خالل مقابالت أ
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 51اللواء  جيش حر املوم (دعم متوقف) العقيد هيثم العفي��ي 600

 جيش حر تركيا أحمد عثمان 1200
لواء السلطان محمد 

 الفاتح

 فرقة السلطان مراد جيش حر تركيا فهيم عي��ى 1400

 لواء املنتصر با� جيش حر تركيا محمد السالم 1000

 لواء سمرقند جيش حر تركيا خالد عطية 800

 كتائب الصفوة إسالمي معتدل املوم (دعم متوقف) غسان النجار 500

600 
العقيد أبو خالد 

 ا�خالد
 101الفرقة  جيش حر م (دعم متوقف)املو 

 فيلق الشام إسالمي معتدل تركيا - 4000

 نور الدين زن�ي إسالمي معتدل املوم (دعم متوقف) - 3000

 فرقة حلب األو�� إسالمي معتدل تركيا - 250

 أحرار الشرقية إسالمي معتدل تركيا - 400

 جيش األحرار إسالمي معتدل مستقل صا�ح الطحان 2300

 ألو�ة صغ��ة تتبع للفصائل األساسية 8فصيل �شارك من قوات املعارضة +  18 23550

 

 (شمال محافظة حلب)غرفة عمليات درع الفرات  .ه

الستعادة  )9(2016أغسطس/آب  24فجر يوم بدعم عسكري تر�ي انطلقت عملية "درع الفرات" 

 �حدود ال��كية بر�ف حلبالواقعة ع�� الضفة الغر�ية ل��ر الفرات واملتاخمة ل مدينة جرابلس

الشما�� من قبضة تنظيم الدولة اإلسالمية، وتأم�ن املدن ال��كية ا�حدودية من ن��ان قصفھ. 

وجرابلس �� آخر مدينة مهمة ع�� ا�حدود �سيطر عل��ا التنظيم الذي دخلها �� يناير/�انون األول 

2014. 

لس مدينة جراب تعادة السيطرة ع��اسألهداف األساسية لغرفة عمليات درع الفرات �� وتتمثل ا

الواقعة ع�� الضفة الغر�ية ل��ر الفرات واملتاخمة ل�حدود ال��كية بر�ف حلب الشما�� من  السور�ة

وات سور�ة منع ققصفھ، و تأم�ن املدن ال��كية ا�حدودية من ن��ان ، و قبضة تنظيم الدولة اإلسالمية

 سع�� جرابلعمودها الفقري من االستيالء  �حماية الشعبيةاال�ي �ش�ل وحدات  -الديمقراطية 

كيلوم�� جنوب جرابلس) ال�ي نجحت �� ان��اعها من أيدي تنظيم الدولة،  36وضمها ملدينة منبج (

�و�ا�ي  ، خاصة ما ب�ن �انتو�ي)10(ومن ثم توسيع نطاق نفوذها �� أجزاء مختلفة من شما�� سور�ة

 واملساهمة �� ز�ادة، منع حدوث موجة نزوح جديدةب . ناهيك عن أسباب تتعلقوعفر�ن الكرديْ�ن
                                                                    

 .https://goo.gl/QiNiI2 - 2016أيلول  5 –ا�جز�رة ، درع الفرات.. عملية عسكر�ة متعددة األهداف وا�ج��ات ) 9(

جر�ت مع قيادي من فيلق الشام بتار�خ ) 10(
ُ
 .2016د�سم�� 5معلومات ا�جدول ا�خاص بالفصائل من خالل مقابالت أ
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  ةمنطقة آمنة داخل سور� ، وإ�شاءأمن ا�حدود
ً
ق �� عدة اتجاهات ووف يمكن االنطالق م��ا مستقبال

 (بدء معركة الباب) عدة سينار�وهات
ً
إ�� تخوم مدينة حلب وتمتد ع�� املسافة  ، وتصل جنو�ا

 
ً
  الواقعة ضمن محافظة حلب ب�ن إعزاز غر�ا

ً
، وست�ون هذه املنطقة بطول أك�� من وجرابلس شرقا

 
ً
  سبع�ن كيلوم��ا

ً
 .و�عمق ال يقل عن عشر�ن كيلوم��ا

 اسم الفصيل التوجھ الدعم اسم القائد العدد التقر��ي

 ا�ج��ة الشامية إسالمي معتدل مستقل حسام ياس�ن 1500

 فرقة ا�حمزة جيش حر مشروع بنتاغون  حالوة عبد هللا 400

 لواء املعتصم جيش حر مشروع بنتاغون  مصطفى سيجري  1000

 لواء الفتح إسالمي معتدل مستقل أبو أحمد حلب 300

 فاستقم كما أمرت جيش حر غرفة املوم مصطفى برو  800

 13الفرقة  جيش حر غرفة املوم املقدم أحمد السعود 500

 51اللواء  جيش حر غرفة املوم العقيد هيثم العفي��ي 500

 جيش حر تركيا حمد عثمانأ 300
لواء السلطان محمد 

 الفاتح

 فرقة السلطان مراد جيش حر تركيا فهيم عي��ى 700

 كتائب الصفوة إسالمي معتدل غرفة املوم غسان النجار 350

 الفرقة الشمالية جيش حر غرفة املوم العقيد أبو خالد ا�خالد 200

 فيلق الشام إسالمي معتدل تركيا  600

-  
(دعم املوم 

 متوقف)
 نور الدين زن�ي إسالمي معتدل

 فرقة حلب األو�� إسالمي معتدل تركيا  100

 أحرار الشرقية إسالمي معتدل تركيا  100
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 مواقع السيطرة �� محافظة حلب، مع اإلشارة إ�� مواقع انتشار غرف�ي عمليات غصن الز�تون ودرع الفرات: 1خر�طة 

اولة لضبط العمل األم�ي �� مناطق درع الفرات، أعلن مكتب العالقات السور�ة ال��كية �� �� مح

، عن بدء استقبالھ لطلبات التطوع املقدمة من 2017عام  مدينة الر�حانية جنوب تركيا بداية

الشباب السور��ن املتواجدين ع�� األرا��ي ال��كية لاللتحاق بجهاز الشرطة ا�حرة �� مدينة 

إعالن مكتب العالقات عن فتحھ لباب التطوع �عد حوا�� جاء ضمن منطقة درع الفرات، و  جرابلس

تلقوا تدر�بات ع��  ،عنصر شرطة 450أسبوع من تخر�ج الدفعة األو�� من الشرطة وال�ي ضمت 

مدار خمسة أسابيع �� تركيا، من �افة االختصاصات الشرطية وال�ي �شمل (شرطة مدنية) تتوزع 

، إضافة إ�� عدد من عناصر الشرطة املدر��ن �ش�ل اح��ا�� ليقوموا بمهام )11(األقسام�� ا�خافر و 

األمن ا�جنائي، وم�افحة اإلرهاب، وقوات التدخل السريع، ووحدات الهندسة ا�ختصة بتفكيك 

                                                                    
 .https://goo.gl/A7NU1i - 2017شباط  2 –اقتصاد، قوات األمن والشرطة �� جرابلس.. هي�لي��ا، مهامها، ورواتب عناصرها ) 11(
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األلغام وا�خلفات ا�حر�ية والعبوات الناسفة واملفخخات، إضافة إ�� ا�جمارك وال�جرة وا�جوازات 

 .)12(ناملدنية وتيس�� معامالت املواطن�ور، وعناصر إدار�ة للقيام بإدارة الشؤون واملر 

القيادة العامة لقوى الشرطة واألمن العام الوط�ي  :تم بناء جهاز األمن الوط�ي ع�� الش�ل التا��

وذلك لتنفيذ جملة  .أقسام الشرطة، مخافر ومراكز –السوري، قيادات الشرطة، مدير�ات املناطق 

املهام �ا�حفاظ ع�� املمتل�ات العامة وا�خاصة، وتلقي ش�اوى املواطن�ن، ومنع حدوث ا�جرائم من 

ومحاسبة مرتكب��ا �ش�ل عادل �� حال حدو��ا، وتتوزع االختصاصات �جهاز الشرطة ع�� النحو 

أمن جنائي وحراسات، شرطة مخافر، قوات خاصة وم�افحة إرهاب، وحدات هندسة " :اآل�ي

 غام وا�خلفات ا�حر�ية والعبوات الناسفة واملفخخات، أقسام ومناطق، وا�جمارك".لتفكيك األل

أهمها ما يتعلق بضرورات حصر السالح املنتشر وا�حد  عدة، واجھ جهاز الشرطة واألمن صعو�ات

من حاالت السلب والسطو املس�ح، و�� سبيل تحقيق الضبط األم�ي أصدرت املؤسسة األمنية �� 

�عميم يق��ي بمنع اعتقال أي �خص،  :عدة �عاميم وقرارات أهمها 2017داية عام مدينة جرابلس ب

إال بموجب كتاب من املؤسسة أو ا�حكمة املركز�ة �� املدينة باإلضافة إ�� قرار يمنع أي فصيل 

عسكري من حجز السيارات، أو التدخل �� عملها، فيما أصدرت فصائل عسكر�ة �� مدينة 

 يق��ي بخروج جميع التشكيالت العسكر�ة من املدينة، 2016ألول عام جرابلس، ��اية �انون ا
ً
، قرارا

و�� الشهر  .ووضعها تحت إدارة مدنية، �� خطوة جاءت ع�� خلفية مظاهرات شعبية تطالب بذلك

، أعلن مقاتلون �� ا�جيش السوري ا�حر من أبناء مدينة جرابلس، األر�عاء، 2017العاشر عام 

حماية أبناء املدينة من األعمال التخر�بية، ولي�ون واجهة “� املدينة، لـ �” مجلس عسكري “�شكيل 

سور�ة التا�عة ل�ح�ومة ال” هيئة األر�ان العامة“عسكر�ة تمثلھ"، وسيتعاون �� جميع �شاطاتھ مع 

 .)13(املؤقتة، وال�ي أقر��ا وزارة الدفاع

                                                                    
، 2/4/2018مقابلة أجراها الباحث مع فر�ق وحدة املعلومات �� مركز عمران ل�حديث حول الوضع األم�ي �� جرابلس، تار�خ ) 12(

 إسطنبول/تركيا.

 :تم استخالص ذلك من املواقع التالية) 13(

 https://goo.gl/4uwvXk، 29/1/2017 ،شباب بوست

 https://goo.gl/gzRBnw، 14/2/2017، سمارت نيوز 

 https://goo.gl/m6Vc8g ،5/3/2017، ميكرو س��يا

 https://goo.gl/3m7ury، 3/9/2017، املكتب االعالمي لقوى الثورة

 https://goo.gl/SCWJRA، 23/10/2017، ميكرو س��يا
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جاه �عز�ز هذا النمط �غرض دفعت تركيا (الضامن لقوى املعارضة وفق تفاهمات اآلستانة) بات

املأسسة ومركزة العمل األم�ي �� مناطق درع الفرات إل��اء حالة الفو��ى، كما عززت أنقرة إشراف 

والية �لس ع�� أعزاز، ووالية غازي عينتاب ع�� جرابلس والرا��، و�أعداد كب��ة من الشرطة 

 جرابلس ور�فها.عنصر، وهو رقم مماثل � 1500املدنية، بحيث �شمل أعزاز ور�فها 

وتتم ا�حاولة لنقل هذا النمط ليشمل منطقة عفر�ن، إال أن األعمال األو�� ��ذا الصدد ال تزال 

ل حفظ األمن، و�حكم بدايات التشكيمتھ تقتصر ع�� مكتب أم�ي واحد يتبع ل�جيش الوط�ي ومه

فيلق كللمنطقة االعتماد ع�� الفصائل القادمة مالحظة فإن املن�جية التزال قيد التش�ل مع 

 .)14(الرحمن وعناصر من جيش اإلسالم

 المشهد الفصائلي: وتحوالت وانزياحات وظيفية 

ركز ع�� والذي  2015حركية التدخل الرو��ي منذ عام تأثر املشهد الفصائ�� �ش�ل مباشر ب

ال  �ةضرب ب�ى املعارضة وقوى الثورة العسكر و تطويع ا�جغرافية و�غي�� املواز�ن العسكر�ة أولو�ات 

 تم اس��داف املعارضة وقوى الثورة، بينما أقل من  %93دلب وحلب (إسيما �� 
ً
تم  %7تقر�با

خراج حلب الشرقية من معادالت ، األمر الذي ساهم �� إاس��داف حواضن داعش وليس مقراتھ)

محاصرة جيوب املعارضة �� محيط دمشق ثم العمل ع�� ، و التأث�� العسكري وإخراج املعارضة م��ا

 وغ��ها. ار�ا ووادي بردى واملعضميةكد فواعلها العسكر�ة والثور�ة ج��ت�

 ال سيما �� الشمال السوري ع�� االنخراط بمفاوضات األستانة 
ً
وأج��ت �عض الفصائل الحقا

�ي أفرزت ، والاستثمار سيا��ي مواز�ة �جنيف بضمانة أنقرة، تلك املنصة ال�ي أرادها الروس منصة

�سك�ن ج��ات الصراع وفق تفاهمات أمنية تضمن وال�ي ساهمت ��  اتفاقيات خفض التصعيد

املشهد  و�سهم �� �عز�ز ترتيبات ،خراط القوى اإلقليمية والدولية �� عملية ضبط املشهد األم�ينا

كما هيأت الظروف الستمرار قوات النظام وحلفائھ السيا��ي بما يتفق بال��اية مع الطرح الرو��ي. 

"سور�ة غ�� املفيدة" وذلك �غية الدخول �ش�ل عضوي �� معادالت محار�ة �� التوجھ نحو مناطق 

 اإلرهاب ع�� بواب�ي البادية السور�ة ومحافظة دير الزور واملدخل ا�جنو�ي الغر�ي �حافظة الرقة.

 2018مؤتمر سو���ي الذي عقد �� ��اية الشهر األول من عام لقد ساهمت ظروف ما قبل 

�� عودة التفاعل للمشهد العسكري ع�� حساب عملية السياسية) (وطموحات البدء بتنفيذ ال

                                                                    
ار�خ: جيش، تاتصال ع�� الس�ايب أجراه الباحث مع أحد قياديي جيش اإلسالم �� الشمال السوري حول طبيعة األدوار ا�حتملة ل�) 14(

29/4/2018. 



 2018الورقة الثانية: الب�ى والفواعل العسكر�ة �� سور�ة لعام 

  -53- 

صدار مخرج الالورقة من قبل الدول ا�خمسة (أمر��ا إأن املشهد السيا��ي، حيث أدركت موس�و 

 ر و�ر�طانيا وفر�سا والسعودية واأل 
ً
 دن) قبيل أيام من ا�عقاد مؤتمر سو���ي والذي �عد �عطيال

 لالنزالق الرو��ي
ً
نية أن �� ا�جغرافية التزال اإلم�ا ما �عد سو���يآخر أدرك الروس  ، بمع�ىوتزمينا

إخراج أية قوة عسكر�ة داية قائمة لتقليل خيارات املعارضة ف�انت معارك عسكر�ة عنوا��ا ب

معارضة ضمن ا�جال ا�جغرا�� ملا �عرف �سور�ة املفيدة ف�انت انت�اسة الغوطة وجنوب دمشق 

 لر�في
ً
حمص وحماه، ثم درعا، لتخسر املعارضة السور�ة وقوى الثورة  والغوطة الغر�ية وصوال

  .مساحات شاسعة من مناطق سيطر��ا

دفع أعاله خارطة الفصائل إ�� التحول عدة مرات، فباإلضافة إ�� عوامل االقتتال الداخ�� الذي 

ت قلص الكث�� من عوامل قو��ا، ساهمت حركة الت�ج�� والبحث عن أدوار عسكر�اتية ضمن تفاعال 

 آخر الختبار الفاعلية ومواجهة خطر االندثار، و�العموم فإنھ يمكن 
ً
املشهد �� ا�ج��ة الشمالية، حدا

 حصر هذه ا�خارطة بالقوى التالية أدناه:

 ا�ج��ة الشامية (محافظة حلب) .أ

 

��  عن �شكيل "ا�ج��ة الشامية" 2014مجموعة من قوى الثورة السور�ة �� �انون الثا�ي أعلنت 

(ا�ج��ة الشامية) مجموعة  وضمت�ش�ل �امل، حلب ع�� اندماجها �ش�ل �امل وتوحدها  محافظة

 ،أبرز التجمعات �� ا�ج��ات الشمالية �� ذلك الوقت، و�انت �عد من من أك�� الفصائل الثور�ة

ع ا�ج��ة �� �ٍل من مار  و�شطت�� ر�ف حلب الشما��،  تنظيم "الدولة"ل�جمات  و�انت تتصدى

 .2015ز، و�ان ملقاتل��ا الدور البارز �� صد �جمات التنظيم مع ��اية شهر أيار وصوران وإعزا
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 جيش النصر (ا�ج��ات الوسطى)  .ب

 من  16أعلن 
ً
عن  2015أغسطس  3قوى الثورة السور�ة �� فصيال

توحدهم �� �شكيل جديد حمل اسم "جيش النصر" ��دف تحر�ر 

ي ب الفصائل ال�، وضم أغلمدينة حماة ور�فها، وسط وشمال البالد

 من غرفة "املوم" �� ذلك الوقت. 
ً
ان، و�حسب البي�انت تتلقى دعما

عزة تجمع ال –لواء صقور ا�جبل  –ألو�ة صقور الغاب  –فإن الفصائل املشاركة �� "ج��ة الشام 

 - 111 الفرقة -السادساللواء  –اإلنقاذ املقاتلة  ج��ة - 101الفرقة  –حركة الفدائي�ن السور��ن  –

 –لواء شهداء ال��يمسة  –صقور ا�جهاد  كتيبة - 111كتلة الفوج  –بالد الشام  لواء - 60 لفرقةا

�عد توافر دعم غرفة "املوم" �جيش النصر من أبرز العوامل  ."لواء العاديات –كتائب املشهور 

أداء  ضعفال�ي ساهمت �� �شكيلھ و�جعت العديد من الفصائل ع�� االنضمام إليھ، كما أن 

ساعد �� سرعة انضمام عدد كب�� من املقاتل�ن ، �� قوى الثورة �� ج��ات حماه الشماليةبا

 املستقل�ن إ�� جيش النصر.

 جيش الشام (ا�ج��ات الوسطى) .ج

علن �� التاسع من �شر�ن األول 
ُ
عن �شكيل "جيش الشام" �� أر�اف إدلب، حماة، وحلب،  2015ا

ن السوري" وهو قيادي بارز سابق �� حركة أحرار بقيادة محمد طالل بازر�ا��ي "أبو عبد الرحم

، كما برز ح�ن التشكيل "أبو العباس الشامي" والذي �ان حي��ا الشر�� األول �� الشام اإلسالمية

 ، )15(جيش الشام
ً
من قيادات حركة "أحرار الشام"، و "ا�جيش ا�حر"،  و�ضم "جيش الشام" عددا

در عددها ح�ن التشكيلل كب��ة، باإلضافة إ�� مجموعات صغ��ة ال تتبع لفصائ
ُ
آالف  4الـ  بحوا�� ق

 .مقاتل

ماء وذلك بالنظر إ�� انت �عد ا�جيش ع�� عالقة جيدة مع حركة أحرار الشام وع�� مسافة قر�بة م��ا،

 
ً
"أ�ي ـ ب، بما ف��م قائد جيش الشام محمد طالل بازر با��ي، املك�ى قادة ا�جيش ا�جديد ل�حركة سابقا

ري"، وهو قيادي بارز سابق �� ا�حركة، و"أ�ي العباس الشامي"، أحد مؤس��ي عبد الرحمن السو 

الحظ املراقبون أنھ بالرغم من أن جل قيادات "جيش ، كما أحرار الشام واملف�ي السابق ل�حركة

                                                                    
بتأسيس "جيش الشام"، قال:  الذي شاركو أحد مؤس��ي حركة "أحرار الشام"،  أبو العباس الشامي؟ من هو أبو العباس الشامي) 15(

"ت�خيص فكرة ا�جيش ب�ل �ساطة أنھ يوجد عشرات الكتائب وا�جموعات الصغ��ة واملبع��ة �� عموم الساحة، و�� غ�� مقتنعة 

 �سبب عدم الدعم، وقد يصي��ا اليأس فتتسرب إ�� تركيا  ."إ�� أي من ا�جماعات الكب��ة القائمة باالنضمام
ً
وتا�ع: "وهذه قد تموت قر�با

 6وم��ا إ�� أورو�ا، فلو تم استيعا��ا �� جيش بفكرة جديدة وتوحيدها بدل تفرقها و�شرذمها، وقد تبلغ آالف و�تجاوز عددها إذا تجمعت 

 هؤالء يخدم الساحة ووحدة الصف ووحدة ال�لمة أم �عارضھ؟!".آالف، فهل تجميع 
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الشام" هم ممن تر�وا "أحرار الشام"، إال أن قادة �� ا�حركة أثنوا ع�� "جيش الشام" وأعر�وا عن 

وع�� الرغم من إيجابية �عاطي حركة أحرار الشام مع �شكيل جيش الشام، لم يتم ر�ط . تفاؤلهم بھ

ا�حركة با�جيش أو ا�حديث عن أي ش�ل �عاون وذلك لعدة أسباب، �ان أبرزها تخوف �عض قيادي 

األحرار من فشل املشروع و�التا�� ر�ط الفشل با�حركة، وال�ي �انت �عا�ي من خلل داخ�� �� تلك 

 وطبيعة الفصائل ال�ي قد تنضم ال  ةاإلضافة إ�� تخوف هؤالء القيادين من إيديولوجيالف��ة، ب
ً
حقا

 ��جل ع�� ا�جيش 
ً
"غياب االس��اتيجية العسكر�ة الوا�حة والتبعية إ�� جيش الشام. وعموما

العوامل ال�ي أدت إ�� ضعف أداء وال�ي ساهمت �� أن ت�ون من أبرز السر�ة �حركة أحرار الشام 

وهذا أدى إ�� انحالل جيش الشام �� مطلع جدد لصفوفھ،  مقاتل�نع�� ضم وعدم قدرتھ ا�جيش 

من عناصره إ�� حركة أحرار الشام، فيما انضم با�� مقاتليھ إ�� فصائل  %80وانضمام  2017عام 

 أخرى �ان أبرزها هيئة تحر�ر الشام."

 حركة أحرار الشام اإلسالمية .د

و�� حركة إسالمية عسكر�ة ��دف إ�� بناء "دولة  2011الثا�ي نوفم��/�شر�ن  11ظهرت ا�حركة �� 

و�قدر عدد مقاتل��ا بحوا��  ،"اإلسالميةع�� أساس الشريعة  إسالمية

وهم منتشرون �� شما�� ووسط سور�ة والغوطة  ،ألف �خص 30

، و�انت �� بداية األمر تضم الكتائب اإلسالمية التالية: (حركة الشرقية

تائب اإليمان املقاتلة، كتائب أحرار اإلسالمية، الفجر اإلسالمية، ك

 جماعة الطليعة اإلسالمية).

 من ج��ة تحر�ر سور�ة وال�ي تضم 
ً
 أساسيا

ً
حرار حركة أو�� الف��ة ا�حالية �عت�� ا�حركة جزءا

�عمل ، و )16(الشام، وحركة نورالدين زن�ي، وألو�ة صقور الشام، وجيش األحرار، وتجمع دمشق

ام اإلسالمية، بمساعدة شرعيي ا�حركة، ع�� إقامة مشاريع تأهيل دي�ي تقصد قيادة أحرار الش

تحو�ل عناصرها إ�� مجموعة من املقاتل�ن املل��م�ن واملؤمن�ن بأهداف ومبادئ التنظيمات 

شملت االس��اتيجية العسكر�ة ل�حركة مهاجمة القطع العسكر�ة الغنية واغتنام . اإلسالمية

�ة العديد من أعضا��ا �� إنتاج متفجرات محلية الصنع و��لف أس�ح��ا، واستفادت من خ�

                                                                    
ية، ال�ي �ستخدمها مجموعة كب��ة ) 16(

ّ
و�عتمد حركة أحرار الشام اإلسالمية، كغ��ها من التشكيالت السلفية، ع�� سردية املظلومية الُسن

 » الدفاع عن أهل الُسّنة وا�جماعة«من التنظيمات ال�ي اتخذت من 
ً
 رئيسيا

ً
�حمل السالح. ال تل��م ا�حركة �علم االستقالل شعارا

قائدها حسان عبود (امللقب بأ�ي عبد هللا  2014سبتم��/أيلول  9فقدت ��  و�ستبدلھ براية بيضاء عل��ا رمز صقر واسم ا�حركة.

 آخر�ن �� انفجار بأحد قيادي 45ا�حموي) وشقيقيھ والقائد العسكري أبو ط�حة واملسؤول الشر�� ل�حركة أبو عبد امللك مع أك�� من 
ً
ا

 مقرا��ا حيث �انوا �� اجتماع �جلس شورى ا�حركة ببلدة رام حمدان بر�ف إدلب.
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منخفضة، وكثفت استخدام هذا النوع من املتفجرات. هذه االس��اتيجية تفّسر س�� ا�حركة لضم 

خالل الذكر وا�جدير ب لواء أبو بكر الصديق �� الباب، ملا �ان يمتلكھ اللواء من خ��ات �� هذا ا�جال.

اال�شقاق تظهر ع�� ا�حركة �سبب املوقف من املشاركة �� عملية "درع بدأت بوادر  2016عام 

 ة.الفرات" العسكر�ة ال�ي قاد��ا تركيا �� شما�� سور�

ما ظهرت خالفات جديدة �� صفوف قاد��ا حول االنضمام إ�� هيئة تحر�ر الشام إ�� جانب ك 

  ،النصرة
ً
" األحرارتحت اسم "جيش  �� ا�حركة فقد وافق ع�� ذلك هاشم الشيخ الذي قاد جناحا

ي بينما تو�� زعيم "ج��ة فتح الشام، أبو محمد ا�جوال� ،وانضم إ�� الهيئة و�سلم منصب الزعامة ف��ا

بدأت فتح الشام بال�جوم ع�� ا�جماعات العسكر�ة ال�ي شاركت  2017�� بداية و .القيادة العسكر�ة

��ا أعلنت أن ال�جوم ع�� ا�جماعات األخرى ستانة ورغم عدم مشاركة األحرار ف��ا لك�� مباحثات األ 

تلك ع�� ا�جاهز�ة العسكر�ة  الهيئة وقد أثرت حرب .حرب عل��ا إعالنال�ي اتحدت معها هو بمثابة 

قبل أن تقوم ب�جوم معاكس استعادت  %40ح�ى الـ  إدلبمساحة سيطر��م �� لألحرار ح�ى تراجعت 

 خاللھ �عض ما خسرتھ.
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 2018 الثا�ي �شر�نالسيطرة الشاملة �� محافظة إدلب �� : 2خر�طة 
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 :أبرز الفصائل املنضو�ة ضمن حركة أحرار الشام �� الف��ة ا�حالية

 اسم الفصيل التوجھ 10القوة من 

 لواء عمر الفاروق إسالمي معتدل 2

 لواء بدر إسالمي معتدل 6

 لواء العباس إسالمي معتدل 2

 لواء جند السنة تدلإسالمي مع 5

 لواء فجر الشام إسالمي معتدل 5

 لواء الفتح إسالمي معتدل 7

 لواء ال�جرة إسالمي معتدل 3

 لواء أنصار ا�حق إسالمي معتدل 3

 لواء أحفاد ال�حابة إسالمي معتدل 2

 لواء ا�حمزة إسالمي معتدل 1

 فوج أحرار ادلب إسالمي معتدل 1

 قانلواء الفر  إسالمي معتدل 1

 جيش اإليمان إسالمي معتدل 5

 الكرديا�جناح  إسالمي معتدل 3

 لواء ا�خطاب إسالمي معتدل 3

 واألنصار املهاجر�نلواء  إسالمي معتدل 3

 لواء العاديات إسالمي معتدل 2

 لواء ا�حدود إسالمي معتدل 6

 ا�جبل  أحرارلواء  إسالمي معتدل 4

 لواء الساحل إسالمي معتدل 2

 الشام أجنادلواء  مي معتدلإسال  4

 لواء املعتصم إسالمي معتدل 2

 فوج املغ��ات إسالمي معتدل 1

 لواء التمك�ن إسالمي معتدل 5

 قطاع ر�ف حلب الغر�ي إسالمي معتدل 6

 قطاع ر�ف حلب ا�جنو�ي إسالمي معتدل 2

 قطاع ر�ف حلب الشما�� إسالمي معتدل 9

 قطاع ر�ف حماه إسالمي معتدل 8

 قطاع حمص إسالمي معتدل 7

 قطاع ر�ف حمص الشما�� إسالمي معتدل 10

 قطاع الالذقية إسالمي معتدل 10

 قطاع القلمون الشر�� إسالمي معتدل 1
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 قطاع دمشق ا�جنو�ي إسالمي معتدل 2

 قطاع الغوطة الشرقية إسالمي معتدل 5

 قطاع الغوطة الغر�ية إسالمي معتدل 0

 رعا والقنيطرةقطاع د إسالمي معتدل 7

 صقور الشام جيش حر 8

 إدلب قطاع -جيش اإلسالم  جيش حر 9

 تجمع فاستقم إسالمي معتدل 6

 حلب الغر�ي ر�ف -الشامية  إسالمي معتدل 7

 جيش ا�جاهدين جيش حر 5

 ثوار الشام إسالمي معتدل 5

 كتائب ابن تيمية إسالمي معتدل 2

 و لواء املقداد بن عمر  إسالمي معتدل 1

 لواء عمر إسالمي معتدل 1

 كتائب الفاروق إسالمي معتدل 4

 لواء البتار إسالمي معتدل 1

 لواء أحرار ا�جنوب إسالمي معتدل 2

 كتيبة سيوف ا�حق إسالمي معتدل 2

 كتيبة سيوف اإلسالم إسالمي معتدل 3

 كتيبة شهداء ا�جبل إسالمي معتدل 1

 كتيبة أسود السنة إسالمي معتدل 4

 كتيبة بيارق ا�جبل إسالمي معتدل 1

 كتيبة الناصر صالح الدين إسالمي معتدل 1

 كتيبة املعتصم با� إسالمي معتدل 2

 كتيبة الوالء وال��اء إسالمي معتدل 1

 كتائب جند الشام إسالمي معتدل 8

 كتائب ز�تان إسالمي معتدل 2

 13 الفرقة جيش حر 6

 صقور املعرة إسالمي معتدل 2

 سر�ة جيش الصقور  يش حرج 5
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 جيش اإلسالم .ه

و�ضم  ،املعارضة السور�ة املس�حة عد من أك�� الفصائل العسكر�ة ���ُ 

مساحة الغوطة  من %65�سيطر ع�� و�ان  ،الف مقاتلقرابة عشرة آ

 
ً
 ع�� خطوط تماسو�ان يتواجد مدينة دوما ومحيطها.  الشرقية، وتحديدا

مع قوات النظام �� منطقة املرج جنوب دوما، و�ان جيش اإلسالم قد 

�� غوطة دمشق  سور�ة �ش�ل �عد أشهر من انطالق الثورة السلمية ��

الشرقية من مجموعة مس�حة صغ��ة تحت اسم "سر�ة اإلسالم" �� 

، ال�ي اقتصرت عمليا��ا ع�� التصدي لقوات النظام 2011سبتم��/أيلول 

ثم تطورت السر�ة �عد أشهر لتصبح "لواء �� محيط مدينة دوما. 

يتب�ى جيش  .""جيش اإلسالمبـاإلسالم"، ومن ثم تحولت إ�� ما �عرف اآلن 

اإلسالم الفكر السلفي الدعوي، وقد ساهم منذ تأسيسھ �� �شكيل عدد من التكتالت العسكر�ة، 

 .وا�ج��ة اإلسالمية أنصار اإلسالم مثل تجمع

وشارك ممثلون عنھ �� تأسيس عدد من الهيئات السياسية املعارضة مثل ا�جلس الوط�ي واالئتالف 

للمعارضة السور�ة،  الر�اض تماع�� اج 2015د�سم��/�انون األول  8كما شارك بتار�خ ، الوط�ي

 
ً
 .ةمنھ بمبدأ التفاوض مع النظام للوصول إ�� حل سيا��ي �� سور� وهو ما اعت�� قبوال

معظم قيادات جيش اإلسالم، و�ي��م عصام بو�ضا�ى، من ، غادر 2018نيسان أبر�ل/ 12و�تار�خ 

مقاتل �سالحهم  8000، ووصل عدد مقات�� جيش اإلسالم إ�� إ�� الشمالمتجه�ن الصف األول دوما 

ا�خفيف فقط، حيث �ان الشرط األسا��ي من روسيا والنظام هو أن يقوم مقاتلو جيش اإلسالم 

الثقيلة، و�ي��ا مدرعات ودبابات وراجمات صوار�خ، إ�� الشرطة العسكر�ة  �ح��مأس�افة بتسليم 

 .)17(الروسية

                                                                    
 أبرز ا�حطات �� تار�خ جيش اإلسالم:) 17(

، وانتشرت الكتائب التا�عة لھ �� أنحاء الغوطة الشرقية 2012يونيو/حز�ران  1أعلن زهران علوش عن �شكيل لواء اإلسالم بتار�خ  •

علن عن �شكيل "جيش اإلسالم"، الذي ضم حي��ا نحو ست�ن كتيبة تتوزع ع��  2013قلمون الشر��، و�� سبتم��/أيلول وال
ُ
أ

اختصاصات عسكر�ة مختلفة، وتوجد �� مختلف ا�حافظات السور�ة، ولكن املعقل الرئي��ي ل�جيش �ان مدينة دوما ومحيطها �� 

 .الغوطة الشرقية

اإلسالم �عد االتفاق مع القيادة العسكر�ة املوحدة للغوطة الشرقية "ا�جلس العسكري لدمشق  ، ش�ل جيش2015�� مطلع عام  •

، 2015أبر�ل/نيسان  26وضواح��ا"، تحت القيادة املباشرة لزهران علوش، كما أعلنت قياديات جيش اإلسالم �� الشمال بتار�خ 
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 حركة نور الدين الزن�ي .و

بلدة "قبتان ا�جبل" الواقعة ��  �� 2011تأسست ا�حركة �� ��اية العام 

هو توفيق شهاب الدين الذي ال يزال يرأس وقائدها ر�ف مدينة حلب 

وطرده من الدولة ن لها دور بارز �� قتال تنظيم و�ا .ا�حركة ح�ى تار�خھ

در. 2014حلب �� عام 
ُ
 .آالف مقاتل 9 عند التشكيل بـعدد مقاتل��ا  وق

ا�حركة �انت �� البداية من ب�ن الفصائل ال�ي حملت راية "ا�جيش ا�حر" وشاركت �� العديد من 

من التحوالت إذ تأرجحت  "غرف العمليات" لقتال القوات ا�ح�ومية. لكن ا�حركة شهدت العديد

فع��  ."تحالفا��ا ما ب�ن القوى املعارضة ال�ي تصنف �� خانة التنظيمات املعتدلة والقوى "ا�جهادية

سبيل املثال دخلت ا�حركة �� تحالف "جيش الفتح" الذي قاد املعارك �� محافظة إدلب ونجح �� 

دخلت ا�حركة  2017ألستانة بداية ومع انطالق مفاوضات ا .2015طرد القوات ا�ح�ومية م��ا عام 

 �� تحالف مع "ج��ة فتح الشام" وقسم من أحرار الشام وش�لوا 
ً
 "هيئة تحر�ر الشام" وال�ي سو�ا

مثلت أك�� قوة عسكر�ة معارضة �� شمال سور�ة. لكن سرعان ما ا��حبت ا�حركة من الهيئة 

الشام الذي لم ينضم إ��  �عد أن اندلعت معارك ب�ن الهيئة وجناح حركة أحرار 2017أواسط 

 .الهيئة

 هيئة تحرير الشام اإلسالمية: تحوالت مفتوحة 

 قبل أن �غ�� اسمها إ�� هيئة تحر�ر الشام. 
ً
�انت �س�ى بـ "ج��ة النصرة" فرع تنظيم القاعدة سابقا

 
ً
 �� إدلب �عد أن أقصت شر�اءها من الفصائل املعارضة �� يوليو/ت وحاليا

ً
وز م�عد القوة األك�� نفوذا

، لتنفرد بالسيطرة �� ا�حافظة. اختلفت هيئة تحر�ر الشام مع تنظيم القاعدة �سبب إعالن 2017

 للتحول و .2016األو�� قطع عالقا��ا مع األخ��ة �� يوليو/تموز 
ً
عت�� "هيئة تحر�ر الشام" نتاجا

ُ
�

بتفاعلها  ر�ة، وذلكالتنظي�ي للسلفية ا�جهادية العابرة ل�حدود "القاعدة" �� البيئة ا�حلية السو 

مع العناصر التالية: العالقة املعقدة مع ا�جتمع الدو��، التجر�ة "ا�جهادية �� العراق"، العالقة مع 

 "القاعدة"، عالقات التنافس ا�جهادية، ا�حاضنة الشعبية.

                                                                    
 إ�� جنب مع غ��هم

ً
انضم  2017من ا�جموعات الرئيسية �� حلب، و�� مطلع عام  إ�شاء غرفة عمليات فتح حلب املش��كة جنبا

 من �جوم مرتقب من قبل فتح الشام
ً
 .جيش اإلسالم �� الشمال إ�� حركة أحرار الشام وذلك خوفا

، أعلن "جيش اإلسالم" أن مؤسسھ محمد زهران علوش قتل ع�� إحدى ا�ج��ات �� منطقة 2015د�سم��/�انون األول  25بتار�خ  •

.املرج �
ً
 جديدا

ً
 غوطة دمشق الشرقية، وأنھ تم اختيار أبو همام البو�ضا�ي قائدا
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�س�� (هيئة تحر�ر الشام) لتحقيق التمك�ن �ش�ل تدر���، وإقامة إحدى أنماط ا�حكم ذات 

الصة تجارب التشكيالت الصبغة ا
ُ

 خ
ً
إلسالمية ع�� املدى البعيد "اإلمارة، الدولة، ا�خالفة"، مستغلة

 لتوج��ات ومراجعات املركز وتجارب فروعھ �� ساحات ا�جهاد، كما �عتمد 
ً
ال�ي ولدت م��ا، إضافة

سات انظام ا�حكم ا�ح�� (لهيئة تحر�ر الشام) ع�� ثالثة أدوات: توف�� ا�خدمات االجتماعية، سي

اإلكراه، �شر اإليديولوجية، تتجسد ��يا�ل تنظيمية ��: اإلدارة العامة ل�خدمات، ا�جناح 

 العسكري والقوة األمنية، مكتب الدعوة واإلرشاد ودور القضاء.

 الشامألقت هيئة تحر�ر  2018 يناير/�انون الثا�ي 7�� إدلب ��  النظام السوريمع تقدم قوات 

رضة أخرى لفقدا��ا السيطرة ع�� �عض املناطق م��مة إياها بأ��ا باعت بالالئمة ع�� مجموعات معا

، بينما ردت 2017�� صفقات سياسية �� العاصمة ال�ازاخستانية أستانة �� عام للنظام إدلب 

 .األخ��ة بتحميل مسؤولية ذلك للهيئة

 أبرز املراحل ال�ي مرت ��ا الهيئة

 "2016تموز  -2201ج��ة النصرة ألهل الشام "�انون الثا�ي  .1

، بدعم وإسناد 2012تم اإلعالن عن تأسيس ج��ة النصرة �� �انون الثا�ي 

 ،من الفرع "العرا�� للقاعدة"، و�مرجعية إيديولوجية متعددة الروافد

 
ً
خضعت ملراجعات ع�� مستوى القيادة املركز�ة "للقاعدة"، و�ان وا�حا

جوال�ي ع�� تجنب منذ البداية حرص القائد العام ل�ج��ة أبو محمد ا�

الن دون اإلع، (أخطاء "ا�جهاد العرا��" واالل��ام باملن�ج ا�جديد "للقاعدة"

القائم ع�� االندماج بالشعوب من خالل االهتمام بقضاياها  )،عن التبعية لها رغم حياز��ا ملبارك��ا

 لتجنب استثارة ا�جتمع
ً
وذلك  الدو�� العامة ومقارعة االستبداد والظلم الذي تتعرض لھ، إضافة

) 1(  :�عرضت ج��ة النصرة خالل هذه الف��ة لضغوط كث��ة أبرزها. بالتأكيد ع�� طا�عها السوري

) 2، (" لها ع�� أ��ا منظمة إرهابية2013" واألم�ي "أيار 2012التصنيف األمر��ي "�انون األول 

��  ي "الدولة اإلسالميةالصراع مع تنظيم "الدولة اإلسالمية �� العراق" ع�� خلفية إعالن البغداد

إظهار ا�ج��ة بيع��ا "للقاعدة" وما ) 3، ("2014" ثم "ا�خالفة" �� أيار 2013العراق والشام" نيسان 

التدخل العسكري الرو��ي "أيلول ) 4السور�ة، (أحدثھ من ردود فعل سلبية من قبل جمهور الثورة 

2015." 
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 "2017�انون الثا�ي  - 2016ج��ة فتح الشام "تموز  .2

أعلن ا�جوال�ي و�حضور قيادات لها وز��ا �� "الساحة ا�جهادية" إلغاء ج��ة النصرة، و�شكيل كيان 

 لرغبة 
ً
 هذه ا�خطوة ب�و��ا استجابة

ً
جديد بمس�ى "ج��ة فتح الشام" دون تبعيتھ "للقاعدة"، م��را

 .رى نھ من جهة أخأهل الشام �� دفع ذرائع ا�جتمع الدو�� من جهة، وحماية "ا�جهاد الشامي" وتحصي

أراد ا�جوال�ي من خالل التشكيل ا�جديد إدارة العالقة املتوترة مع ا�جتمع 

الدو��، وذلك بإعالنھ لكيان جديد مستقل عن "القاعدة" وأك�� محلية، 

 عن سعيھ ل��ميم موقف ا�حاضنة الشعبية تجاه مشروعھ 
ً
فضال

ة املعارضا�جهادي، وال�ي تضررت بحكم تصاعد اس��داف مناطق قوى 

بحجة تواجد النصرة ذات االرتباط القاعدي، ونتيجة ملن�جها �� التغلب 

 ولتدخلها الفج �� شؤون الس�ان ا�حلي�ن.

كذلك يمكن النظر "�ج��ة فتح الشام" ع�� أ��ا نتاج عالقات التنافس ب�ن ج��ة النصرة واألحرار 

ا�جوال�ي الضغط ع�� األحرار من ومس�� �ل م��ما الحت�ار تمثيل "ا�جهاد السوري"، حيث أراد 

خالل �شكيل تحالف جهادي الستن�اف حركة األحرار من جهة وإضعاف شرعي��ا ا�جهادية من جهة 

ن "أبو عبد هللا الشامي وأبو الفرج املصري" �� بيان اإلعالن، فجاء ملنح �أخرى. أما حضور الشيخ

 "للقاعدة" �� التشكيل ا�جديد.ا�ج��ة الغطاء الشر�� مع ضمان استمرار�ة ا�حضور الرمزي 

، ليتم تجاوزها لصا�ح بنية حركية أطلق عل��ا مس�ى "هيئة تحر�ر 
ً
لم �عمر "ج��ة فتح الشام" كث��ا

، بما يظهر حجم و�سارع الضغوط الداخلية وا�خارجية، ال�ي �عرضت لها 2017الشام" مطلع 

 حر�ي جديد.قيادات "ج��ة فتح الشام"، ومحاوال��م ا�حثيثة إليجاد مخرج 

 "2017هيئة تحر�ر الشام "�انون الثا�ي  .3

�ش�لت "هيئة تحر�ر الشام" إثر اندماج عدد من الفصائل العاملة �� 

، �� مقدم��م: حركة نور الدين 2017الشمال السوري ��اية �انون الثا�ي 

الزن�ي، ج��ة فتح الشام، ج��ة أنصار الدين، جيش املهاجر�ن واألنصار، 

ا انضم للتشكيل ا�جديد عدد من شيوخ ودعاة "السلفية لواء ا�حق، كم

ا�جهادية" كــ: عبد الرزاق املهدي، أبو ا�حارث املصري، أبو يوسف ا�حموي، عبد هللا ا�حيس�ي، أبو 

 .الطاهر ا�حموي ومص�ح العليا�ي
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تفاعلت "ج��ة فتح الشام" مع الضغوط الداخلية وا�خارجية ال�ي اس��دفت عزلها ومحاوالت 

)، اتفاق أنقرة لوقف إطالق النار 2016-12-13ي��ا، وال�ي تكثفت مع اتفاق حلب الشرقية (تصف

)، لتعلن ا�ج��ة عن �شكيل "هيئة تحر�ر الشام" 2017-1-23) ومؤتمر األستانة (30-12-2016(

 من 
ً
كمناورة اضطرار�ة لاللتفاف ع�� التصنيف اإلرها�ي لها، و�ما يصعب عملية اس��دافها عسكر�ا

 ومقر�ة �� وقت سابق من الغرب كحركة نور قب
ً
ل ا�جتمع الدو�� لضمها فصائل غ�� مصنفة إرهابيا

الدين الزن�ي. كذلك ينظر للتشكيل ا�جديد بأنھ نتاج استمرار عالقات التنافس ا�حمومة ب�ن 

فصيل فر�� من الفصائل  25حيث تمكنت الهيئة من استقطاب ما يز�د عن ر، ا�ج��ة واألحرا

تحت سلط��ا من الفصائل املنضو�ة  16فسة لها، و�� مقدم��م حركة أحرار الشام ال�ي خسرت املنا

 من قيادا��ا البارز�ن لصا�ح الهيئة ، لصا�ح "هيئة تحر�ر الشام"
ً
كما خسرت حركة األحرار عددا

  �أبو صا�ح الطحان وأبو يوسف املهاجر.

مقاتل وإداري وشر��، و�تباين نمط انتشار  ألف منتسب ب�ن 20و 19تضم "هيئة تحر�ر الشام" ب�ن 

� مناطق �� مقرات وحواجز ثابتة تتبع للهيئة �إيرتكز  تواجد مكثف الهيئة �� ا�جغرافية السور�ة ب�ن

 .)18(يقوم ع�� �سي��ها لدور�ات عسكر�ة عابرة أو انتشار خفيف محددة،

                                                                    
حز�ران  23أيمن الدسو��: "ا�حكم ا�ح�� لهيئة تحر�ر الشام ومنظورها للمجالس ا�حلية"، مركز عمران للدراسات االس��اتيجية، ) 18(

 .https://goo.gl/T45gGU، الرابط: 2017

 : هي�لية هيئة تحر�ر الشام2رسم توضي�� 
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 )19("يل"�� الوقت ا�حا�� وليس عند التشك هيئة تحر�ر الشام أبرز فصائل

 اسم الفصيل االنتشار ا�جغرا�� 10القوة من  ا�شق عن

 فرسان الشام جنوب حلب 2 ا�ج��ة الشامية

 جزء من كتيبة حذيفة بن اليمان حلب -دار عزة 2 حركة أحرار الشام

 كتيبة صوار�خ الشام إدلب 4 فيلق الشام

 لواء ا�حق إدلب -تفتناز 7 حركة أحرار الشام

 جزء من لواء السنة درعا 1 حركة أحرار الشام

 ج��ة أنصار الدين جنوب حلب 8  

 كتيبة ر�اح ا�جنة  شرق حماة الر�فية 1 حركة أحرار الشام

 جزء من لواء أحرار ا�جبل الالذقية 2 حركة أحرار الشام

 كتائب ال�حابة شرق حماة الر�فية 2  

 كتيبة صقور العز إدلب 2 حركة أحرار الشام

 سر�ة األق��ى جنوب حلب 1 امحركة أحرار الش

 كتيبة الرشيد خناصر 1  

 كتبة محمد العصفورة حماة -يلفاياح 2 تجمع صقور الغاب

 ج��ة فتح الشام الالذقية -حماة  -إدلب  -حلب  10  

 كتيبة آساد ا�خالفة جنوب حلب 5 جيش ا�جاهدين

 كتيبة طالبان إدلب -سرمدا 1  

 جزء من لواء التمك�ن  ذقيةالال  -إدلب 7 حركة أحرار الشام

 كتيبة أحمد عساف إدلب -بنش 2 حركة أحرار الشام

 جزء جيش السنة إدلب 8  

 كتيبة فرسان السنة جنوب حلب 3  

 كتائب أسود الرحمن غ�� معروف 3  

 كتيبة قوافل الشهداء إدلب -خان شيخون  1 حركة أحرار الشام

 تجمع أحفاد ع�� غ�� معروف 1  

 تجمع ا�حس�ن معروف غ�� 1  

 كتائب أسود ا�حرب إدلب -خان شيخون  4  

 جيش املهاجر�ن واألنصار ر�ف حلب الغر�ية -إدلب 8  

 لواء سيوف الشام شرق حماة الر�فية 8  

 جماعة املرابط�ن شرق حماة الر�فية 4  

 كتيبة ال��اء بن مالك  حلب 2 لواء فتح حلب

 جيش محمد غرب حلب الر�فية 2  

 كتيبة األمام البخاري  إدلب 2  

                                                                    
 .2018نيسان  7معلومات تم تجميعها من عدة مقابالت مع �خصيات من أحرار الشام ونور الدين الزن�ي بتار�خ ) 19(
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 كتيبة مجاهدو أشداء جنوب حلب 1  

 عش��ة الصعب األبية غ�� معروف 1  

 لواء القادسية شمال حماة الر�فية 1  

 ياقد العدس مجاهدو غرب حلب الر�فية 1  

 حر�تان مجاهدو حلب -حر�تان 3  

 كتيبة التوحيد وا�جهاد غ�� معروف 1  

 كتيبة أحفاد ب�ي أمية  إدلب -خان شيخون  2 امحركة أحرار الش

 كتيبة أنصار بانياس  الالذقية 2  

 كتيبة راية اإلسالم  حلب 2  

 كتيبة الشهيد عبد السالم  حلب -دانعن 2  

 كتيبة عبد هللا بن عباس  إدلب -خان شيخون  2  

 لواء أنصار الساحل  حماه -سهل الغاب 4 حركة أحرار الشام

 كتيبة الشيل�ا   الالذقية 4 ار الشامحركة أحر 

 أبو أيمن الشهيد فراسكتيبة   غ�� معروف 1  

 كتيبة أبو جاسم حو�ر   جنوب حلب 1 حركة أحرار الشام

 كتيبة الشهيد محمد ياس�ن نجار  غ�� معروف 1  

 سر�ة أسامة بن ز�د  الالذقية 5 حركة أحرار الشام

 ا�خالفةكتيبة فرسان  غرب حلب الر�فية 1  

 لواء جند املالحم إدلب -سرم�ن 1  

 كتائب أنصار الشام الالذقية 6 جيش اإلسالم

 لواء سرايا النصر جنوب إدلب الر�ف 5 فيلق الشام

 ج��ة شهداء الشام الر�ف. دمشق -قلمون  1  

 13سر�ة اإلشارة  الالذقية 1  

 كتيبة محمد رسول هللا إدلب -سرمدا 4 فيلق الشام

 كتائب جند الشام ال حماة الر�فيةشم 1  

 كتيبة بيت املقدس إدلب -جسر الشغر 1  

 كتيبة العز بن عبد السالم غ�� معروف 1  

 كتيبة الشهيد إبراهيم قبا�ي إدلب -بنش 1  

 كتيبة التوحيد إدلب -سراقب 7 حركة أحرار الشام

 كتيبة أحرار ا�جنوب  جنوب حلب 5 ا�ج��ة الشامية

 كتيبة مجاهدي الشمال حلب -حيان 3  

 كتائب السيف العمري  ر�ف دمشق -قلمون  1  

 جزء من جند األق��ى شمال حماة الر�فية 7  

 كتيبة شهداء صوران شمال حماة الر�فية  جند الشام

 كتيبة النصر شمال حماة الر�فية  جند الشام
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 كتيبة العقاب شمال حماة الر�فية  جند الشام

 كتيبة أبو محمد ا�حموي  ماة الر�فيةشمال ح  جند الشام

   
خان  -شمال حماة الر�فية 

 شيخون 
 كتيبة الشهيد أبو أسيد

 ج��ة الصادق�ن شمال حماة الر�فية 2  

 أهل الشام شمال حماة الر�فية 3 فيلق الشام

 كتيبة الشهيد عبد هللا مخزوم ت�اد -غرب حلب الر�فية  1  

 بة الشهيد أبو السيطكتي ت�اد -غرب حلب الر�فية  1  

 كتيبة الشهيد سعيد الديك ت�اد -غرب حلب الر�فية  1  

 غرفة عمليات الراشدين الراشدين -غرب حلب ر�ف 3  

  1 
خان  -غرب حلب الر�فية

 العسل
 كتيبة الصديق أبو بكر

  2 
خان  -غرب حلب الر�فية

 العسل
 كتيبة سعد بن معاذ

 مداكتيبة الصاعقة سر  إدلب -سرمدا 2  

 كتيبة الدبابات غ�� معروف  2 جند الشام

 كتيبة صيانة الدبابات غ�� معروف 1 جند الشام

 كتيبة الناصر لدين هللا غ�� معروف 1 ا�ج��ة الشامية

 كتيبة شهداء العزة غ�� معروف 4  

 كتيبة املهاجر�ن �� سبيل هللا إدلب -كفر يحمول  3  

 بة الطبية ل�جناح العسكري الكتي غ�� معروف 1 حركة أحرار الشام

 

 األوضاع الحالية للفصائل: ما بين التهجير والمصالحة واالستمرار 

تو�ح ا�جداول أدناه أبرز الفصائل وفق التوزع ا�جغرا�� األسا��ي لها ووضعها الراهن خاصة �عد 

 عدة نتائج وفق هذا الوضع، أهمها:اتفاقيات خفض التصعيد، وال�ي يمكن تصدير 

 لوظيفي �� مهمة استعادة السيطرة.قوى املصا�حة ببنية ا�جيش والتشارك ا اندماج �عض )1

اطها بمشاريع الشمال إعادة تصدير وظائف عسكر�ة جديدة لبعض القوى امل�جرة وانخر  )2

 السوري.

التبدل �� مشهد ا�خارطة ي��كز �� انتفاء القوة الفنية وتحو�ل قدرات القوة البشر�ة  )3

 .باتجاهات عسكر�ة حليفة

تتبلور �عد مالمح واس��اتيجيات الدمج وإعادة التأهيل بحكم أن املشهد العسكري العام لم  )4

 .شهد تحوالت ما دون ��ائية
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توسع سيطرة النظام وتثبيت نفوذه ضمن مناطق ما �عرف �سور�ة املفيدة سيتيح لھ  )5

 .التفك�� باستعادة السيطرة ال�املة وال�ي التزال مرهونة بتفاهمات إقليمية ودولية

 .استبعاد خيارات السيطرة العسكر�ة من حسابات املعارضة املس�حة �� املرحلة الراهنة )6

 الستمرار الفصيل وقوتھ، فهناك فصائل ذات بنية متماسكة  )7
ً
التماسك البنيوي ليس شرطا

 .كجيش اإلسالم وفقدت جغرافي��ا

�� ظل  صةال�جرة وإعادة تدو�ر املقاتل�ن سيسهم �� فرص التشكيل العسكري ا�جديد خا )8

 بقاء مهددات الضامن ال���ي.
 

 خفض التصعيد) دأبرز فصائل محافظة دمشق ور�فها (ما �ع .أ

 الوضع ا�حا�� 10القوة من  االنتشار الفصيلاسم 

 ُ�جر إ�� الشمال 3 الشرقية الغوطة -دمشق  ألو�ة ا�حبيب مصطفى

 3 القلمون  جرود -رن�وس  لواء تحر�ر الشام
 إ�� ُ�جر -انضم إ�� الهيئة 

 الشمال 

 10 محيط مطار دمشق فيلق الرحمن
حوا��  –ُ�جر إ�� الشمال 

 صا�ح النظام %50من 

 ُ�جر إ�� الشمال 10 القلمون  –الغوطة الشرقية  جيش اإلسالم

 ُ�جر إ�� الشمال 7 القلمون  –الغوطة الشرقية  أحرار الشام

تجمع ألو�ة وكتائب أحمد 

 العبدو
 7 القطيفة – ج��ود -القلمون 

حوا��  –ُ�جر إ�� الشمال 

 صا�ح النظام %70من 

 يتمركز �� محيط التنف 5 الزراعية ا�حسة - القلمون  -الضم��  جيش أسود الشرقية

رئيس غرفة العمليات �� 

 القلمون 
 صا�ح النظام %100 3 القلمون 

 

 أبرز فصائل ر�ف حمص الشما�� (ما �عد خفض التصعيد) .ب

 الوضع ا�حا�� 10من القوة  االنتشار اسم الفصيل

 غ�� �شطة 10 ر�ف حمص الشما�� حركة تحر�ر حمص

 انضم إ�� فيلق الشام �� إدلب 10 ر�ف حمص الشما�� فيلق حمص

 تم حلها 3 ر�ف حمص الشما�� لواء شهداء القر�ت�ن

 تم حلها 4 ر�ف حمص الشما�� 313اللواء 

 تم حلها - ر�ف حمص الشما�� مجلس العسكري �� القص��

 انضمت إ�� أحرار إدلب 8 ر�ف حمص الشما�� حركة أحرار الشام

 تم حلها - ر�ف حمص الشما�� فوج املغاو�ر

 تم حلها - ر�ف حمص الشما�� قائد ا�جلس العسكري �� القص��
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 �ي �انت تنشط �� القلمون الشر��أبرز الفصائل ال .ج

 

 )2017أبرز فصائل ا�ج��ة ا�جنو�ية (ح�ى عام  .د

 

 تم حلها - ر�ف حمص الشما�� لواء صالح الدين

 تم حلها - ر�ف حمص الشما�� اإلسالميا�جهاد 

 الوضع ا�حا�� االنتشار 10القوة من  اسم الفصيل

 يتمركز �� محيط التنف مع�� التنف �� بادية الشام 8 مغاو�ر الثورة

 القلمون الشر�� 5 لواء شهداء القر�ت�ن
القسم األك�� منھ صا�ح 

 النظام

 القلمون الشر�� 5 لواء شهداء القلمون 
منھ صا�ح  القسم األك��

 النظام

 غ�� �شط بادية الشام 5 جيش أحرار العشائر

 غ�� �شط القلمون الشر�� و�ادية الشام 8 جيش أسود الشرقية

 القطيفة- ج��ود-القلمون  7 تجمع ألو�ة وكتائب أحمد العبدو
حوا��  –ُ�جر إ�� الشمال 

 صا�ح النظام %70من 
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 )2017أبرز الفصائل ا�جهادية ال�ي �شطت �� سور�ة (ح�ى عام  .ه

 الوضع ا�حا�� االنتشار اسم الفصيل

 جسر الشغور  ا�حزب اإلسالمي ال��كستا�ي
مستقل وحليف أسا��ي لهيئة تحر�ر 

 الشام

 غ�� �شط حلب الغر�ي جنود الشام

 أصبح أسم الفصيل أنصار التوحيد سرم�ن جند األق��ى

 جزء من ج��ة النصرة (فتح الشام) حلب الغر�ي لعسرةجيش ا

 جزء من ج��ة النصرة (فتح الشام) حلب ا�جنو�ي جيش محمد أبو عبيدة املهاجر
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تحوالت عدة �� املشهد الفصائ�� للمعارضة السور�ة املس�حة وا�جموعات  2018لقد شهد عام 

 �� عالدفا لوزارة التا�عة األر�ان هيئة اإلسالمية، لعل أهمها �شكيل "ا�جيش الوط�ي" إذ أعلنت

 مناطق ��" السوري الوط�ي ا�جيش" �شكيل عن ،2017 األول  �انون  30 �� املؤقتة ةالسور� ا�ح�ومة

 نم عسكر�ة وقيادات املؤقتة وا�ح�ومة الهيئة اجتماع خالل الشما��، حلب بر�ف الفرات درع

 عتس الشمال السوري �� محاوالت عدة �عد يأ�ي اإلعالن املنطقة، �� السور�ة الثورة قوى  فصائل

 الكتلة تقسم تم وحي��ا األول  �شر�ن شهر �� �ان آخرها واألمنية، العسكر�ة ليةالهي� لتنظيم

 الفيلق ة،الشامي ا�ج��ة إشراف تحت األول  الفيلق فيالق، ثالثة السوري إ�� الشمال �� العسكر�ة

 يلقف أبرزها كتل عدة إشراف تحت الثالث الفيلق بقي فيما مراد، السلطان إشراف تحت الثا�ي

 .)20(الشرقية راروأح الشام

                                                                    
 �� �شكيل الفيالق وح�ى �� �شكيل ا�جيش الوط�ي، حيث عقد ا�جانب ال���ي عدة اجتماعات �� ) 20(

ً
 أساسيا

ً
وقد لعب ا�جانب ال���ي دورا

�ي �� الشمال ا�حرر واالن��اء من الفصائلية �� ا�جانب العسكري، �انت آخر االجتماعات �� شهر �شر�ن لتعز�ز ا�جانب األم 2017

األول، ضم ممثل�ن عن االستخبارات ال��كية ووا�� منطقة عينتاب ووا�� منطقة �لس ال��كيت�ن، وقائد القوات ا�خاصة ال��كية، 

تالف الوط�ي وممثل�ن عن فصائل ا�جيش السوري ا�حر �� ر�ف حلب الشما��. وأعضاء ا�ح�ومة السور�ة املؤقتة ونائب رئيس االئ

 .https://goo.gl/76yZCx ،30/12/2017، عنب بلدي،”ا�جيش الوط�ي السوري“للمز�د انظر: ا�ح�ومة املؤقتة �علن �شكيل 

 الالذقية الشما��-حماه الشما��-إدلب-حلب ج��ة النصرة (فتح الشام)
�ش�ل القسم األك�� من هيئة تحر�ر 

 الشام

 ج��ة النصرة (فتح الشام) جزء من حلب ا�جنو�ي التوحيد وا�جهاد

 جزء من ج��ة النصرة (فتح الشام) إدلب جيش محمد املهاجر

 جزء من ج��ة النصرة (فتح الشام) الالذقية الشما�� جيش املهاجر�ن واألنصار

 مستقل ر�ف حماه الشما�� ج��ة أنصار الدين

 جزء من أنصار الدين حماه الشما�� حركة فجر الشام

 جزء من أنصار الدين حماه الشما�� محركة شام اإلسال 

 مستقل الالذقية الشما��–حماه الشما��  حراس الدين

 جزء من حراس الدين الالذقية الشما��–حماه الشما��  جيش املالحم

 جزء من حراس الدين الالذقية الشما��–حماه الشما��  جيش الساحل

 جزء من حراس الدين الالذقية الشما��–حماه الشما��  كتيبة جبل اإلسالم

 جزء من حراس الدين الالذقية الشما��–حماه الشما��  جيش البادية

 جزء من حراس الدين الالذقية الشما��–حماه الشما��  سرايا الساحل

 جزء من حراس الدين الالذقية الشما��–حماه الشما��  سر�ة �ابل

 اس الدينجزء من حر  الالذقية الشما��–حماه الشما��  جند الشريعة

 انضم إ�� هيئة تحر�ر الشام حلب الغر�ي كتيبة اإلمام البخاري 
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ذلك ع�� و  الشمال، �� العسكري  ا�جسم تنظيم ضرورة ع�� بالتأكيد االجتماع نتائج تمثلت أبرز 

 فيلق لشامية،ا ا�ج��ة فيلق الوط�ي، ا�جيش فيلق" فيالق ثالثة �شكيل: األو�� مرحلت�ن، املرحلة

 لفصائليةا من "االن��اء فيف��ض أن تتمثل وفق التقسيم إ�� :الثانية مراد، أما املرحلة السلطان

 وتحت فرق، ثالث فيلق �ل قيادة تحت ت�ون  أن ع�� املنظم ا�جيش مع والتعامل الرايات"، و�عدد

 رهامحو  ألن األصعب �عد املرحلة هذه ولعل كتائب، ثالث لواء �ل وتحت ألو�ة، ثالثة فرقة �ل

 .2016 عام ذمن املنطقة �� تملكها �انت وقوة سلطة من فصائل تجر�د هو األسا��ي

 اعتباره نيمك ال الورق، ع�� الوط�ي ا�جيش هي�لية وفعالية االجتماعات نتائج وضوح من الرغم ع��

 الرقعة ازديادو  الز�تون  غصن معركة نتائج املظلة العسكر�ة ا�جامعة واملا�عة للفصائلية، فبعد أنھ

 لشرقيةا أحرار" أمثال ضهم�ع عند عل��ا فقد و�ح مرة أخرى من�ج الفصائلية املسيطر ا�جغرافية

 ��ا قومت ال�ي االغتيال عمليات وك��ة األم�ي الوضع و�سبب هشاشة ،"الصغ��ة ا�جموعات و�عض

رض ، PYDالشعبية الذراع العسكري �حزب االتحاد الديمقراطي  ا�حماية لوحدات تتبع جهات
ُ
ف

 ألمنا قوات – ا�حر�ية ةالشرط" األم�ي ا�جهاز ع�� ال��ك�� ال���ي ا�جانب وع�� الفصائل ع��

 .الوط�ي ا�جيش بتطو�ر يتعلق مشروع أي وتأجيل والدعم االهتمام �امل وإعطائھ" ا�خاصة

 :"ا�ج��ة الوطنية للتحر�ر" كمظلة جامعة�شكيل ما �عرف باسم  2018ومن التحوالت املهمة �� عام 

  11 حيث أعلن
ً
  فصيال

ً
  عسكر�ا

ً
 واحد �شكيل �� ندماجاال  ،28/5/2018��  سور�ة، شما�� معارضا

 �حر،ا إدلب وجيش الشام، فيلق فصائل التشكيل وضّم ". للتحر�ر الوطنية ا�ج��ة" اسم تحت

 األو�� لفرقةوا النخبة، وجيش الثانية، الساحلية والفرقة الثا�ي، وا�جيش األو��، الساحلية والفرقة

 ع�� عمل  .23 رقةوالف ا�حر�ة، ولواء ،)دار�ا( اإلسالم وشهداء النصر، وجيش مشاة،
ً
و��حظ أوليا

، عدم وضوح العقيدة القتالية، أولو�ة )21(هذه ا�ج��ة الدور ا�حوري الذي يلعبھ فيلق الشام

 الرتب نم املنشق�ن االجتماع تحت مظلة جامعة دون أن يرافقها مأسسة مت�املة، استثناء الضباط

 .)22(العالية

                                                                    
 إسال  19�ش�ل فيلق الشام من اندماج ) 21(

ً
 �� حلب وحمص وحماة �� مارس/ آذار عام فصيال

ً
، و�ان ضمن الفصائل املشاركة 2015ميا

) عنصر،  12000(  2018، تجاوز عدد عناصره عام .2015بقيادة ياسر عبد الرحيم �� أبر�ل/ نيسان ” فتح حلب“�� غرفة عمليات 

غصن “و�انت لهم مشاركة فاعلة �� معركة ” فراتدرع ال“م��م يتمركزون �� ر�ف حلب الشما�� والشما�� الشر�� �� مناطق  2700

 ” فيلق الشام“تحول  .�� عفر�ن” الز�تون 
ً
 اتبع الفيلق دائما

ً
إ�� إحدى ك��يات الفصائل �سبب الدعم ال���ي الثابت لھ، أما سياسيا

 ال
ً
 محايدا

ً
القوى   يملك أي تأث�� ��سياسة النأي بالنفس عن خالفات الفصائل واقتتالها وتنافسها، وظل �� معظم األحيان طرفا

 ”.ا�ج��ة الوطنية للتحر�ر“املتصارعة، وهو اليوم جزء مهم من 

 .https://goo.gl/FuWXks، 8/2018�عرف ع�� �شكيال��ا وأبرز قيادا��ا ..، شبكة شام، ا/: ا�ج��ة الوطنية للتحر�ر) 22(
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 عام بداية ع: مشمال �حاضنة القوى الرافضة لألسدتحول الو�� سياق التحوالت ينب�� ال��ك�� ع�� 

 �خاصةو  - البالد شمال �� السور�ة املس�حة املعارضة عل��ا �سيطر ال�ي املناطق تحولت 2016

 ع�� اءبن وجنو��ا سور�ة وسط من امل�جرة املعارضة املس�حة للفصائل م�جأ إ�� -إدلب  محافظة

مت السور�ة، رببا�ح املعنية األطراف ب�ن مختلفة اتفاقات ِ
ّ
 �سيطر انت� ال�ي املناطق بموج��ا ُسل

 م�ان �� ةاملعارض للفصائل الكب�� التجمع هذا .السوري النظام جيش إ�� املعارضة الفصائل عل��ا

  فرض واحد،
ً
  واقعا

ً
  املوجودة املس�حة ا�جموعات ع�� جديدا

ً
، والقادمة أصال

ً
 أن ذلك أيضا

، بالعمل لها �سمح لم الفصائل ب�ن القديمة ا�خصومات
ً
 جديدة تالتتك �� االندماج إ�� دفعها ما معا

 لمحافظةل والءا��م �غي�� إ�� آخرون اضطر فيما لها، الداعمة الدول  ب�ن والتنافس الصراع �عكس

 .)23(غايرةم بيئة �� البقاء ع��

 قوات سورية الديمقراطية: وحدات حماية الشعب بمسمى جديدثانياً: 

، 2015ور�ة الديمقراطية �عد أقل من أسبوع�ن ع�� التدخل الرو��ي �� أيلول جاء �شكيل قوات س

سم وزارة الدفاع ، أعلن املتحدث با12/10/2015و�عد �ش�ل "قسد" بيوم�ن فقط و�التحديد �� 

 ترافقها مقاتالت أسقطت �� محافظة ا�حسكة C-17طائرات �حن أمر�كية من طراز األمر�كية بأن "

م ، و�لغ حجة من اإلمدادات �شمل ذخائر خاصة بأس�حة صغ��ة وقنابل يدو�ة"" أك�� من مئة حاو�

 من األس�حة ا�خفيفة والذخائر 50املساعدة العسكر�ة 
ً
، ووفق بياناٍت غ�� رسمية فإن هذه )24(طنا

ي سكرت�� ا�حزب الديمقراطي الكردستا� ال�حنة تمت بتخطيٍط من "الهور شيخ جن�ي" ابن شقيق

ويعت�� هذا اإلمداد بالذخ��ة اإلعالن الثا�ي لعملية من هذا النوع حيث �انت األو�� جالل الطالبا�ي، 

قيام طائرات التحالف بإسقاط أس�حة لوحدات حماية الشعب ملواجهة " تنظيم الدولة" �� آخر 

 .)25(20/10/2014شوارع مدينة �و�ا�ي/ ع�ن العرب بتار�خ 

قوات عشائر�ة ومجموعة من الكتائب العاملة سور�ة الديمقراطية �� مشروع تحالف ب�ن قوات 

�عد ترافق إعالن �شكيل "قسد" ، 2015�� أواخر  ضمن "بر�ان الفرات" مع وحدات حماية الشعب

                                                                    
، MENA ،26/9/2018السور�ة العسكر�ة؟ مرصد الشرق األوسط وشمال أفر�قيا االعالمي  ما الذي بقي من الفصائل) 23(

https://goo.gl/bAqHDf. 

، 12/10/2015الن�اع �� سور�ة: طائرات أمر�كية �سقط أس�حة ملقاتل�ن يحار�ون تنظيم الدولة �� ا�حسكة، املوقع: �ي �ي ��ي، التار�خ: ) 24(

، و�مكن مراجعة: أنباء قرب وصول أول �حنة أس�حة أمر�كية إ�� وحدات حماية الشعب الكردية، https://goo.gl/NqtzSXالرابط: 

 .https://goo.gl/SdJuJW، الرابط: 12/10/2015موقع شبكة شام، التار�خ: 

، الرابط: 20/10/2014الطائرات األمر�كية "�سقط أس�حة وإمدادات" للمقاتل�ن األكراد �� ع�ن العرب، املصدر السابق، التار�خ: ) 25(

https://goo.gl/1GzkY9. 
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كما  ،غالبية العر�ية �� ر�ف ا�حسكة والرقة وعفر�نالذات  مناطقتمدد وحدات حماية الشعب �� 

إرسال مجندين من ساحة املعارك يقاف برنامج "يوم فقط من إعالن البنتاغون إ 11جاء اإلعالن �عد 

مراجعة ل��نامج ا�جيش األمر��ي لتشكيل قوة من مسل��  ء�� سور�ة للتدر�ب خارج البالد مع إجرا

 . 29/09/2015" �� املعارضة املعتدل�ن

 PYD للـ البنية التنظيمية لقوات سورية الديمقراطية: تمركز مقونن 

أهدافها بحسب  وحددت، 10/10/2015سور�ة الديمقراطية ��  ا�عقد املؤتمر التأسي��ي لقوات

  "النظام الداخ�� بــ
ً
 وشعبا

ً
والدفاع ع��ما ضد �ل ال�جمات املعادية واإلرهابية  تحر�ر سور�ة وطنا

ال�ي �س��دف وجوده وكيانھ، باستخدام حق الدفاع املشروع الذي تكفلھ �ل املواثيق واألعراف 

وق اإل�سان واالل��ام باملعاهدات واالتفاقيات الدولية املتعلقة بالن�اعات اح��ام حق إطارالدولية �� 

، وتمثلت هي�لية "قسد" ح�ن )26("املس�حة بما ف��ا اتفاقيات جنيف و�روتو�وال��ا اإلضافية

 التأسيس ع�� الش�ل التا��:

ر يينتخب مباشرة من قبل ا�جلس العسكري و�د القائد العام لقوات سور�ة الديمقراطية: )1

اجتماعات ا�جلس العسكري والقيادة العامة ويشرف ع�� فعاليات القيادة العامة و�ديرها 

سكري اجتماع�ن للمجلس الع ما ب�ن�ش�ل مباشر و�وافق ع�� قرارات القيادة العامة �� الف��ة 

 الديمقراطية.ويع�ن الناطق الرس�ي باسم قوات سور�ة 

  13-9وتت�ون من  :القيادة العامة لقوات سور�ة الديمقراطية )2
ً
يجري  ،حسب ا�حاجة عضوا

 ا�جلس العسكري ع�� أن يضمن أعضاءاختيارهم ع�� انتخابات شفافة وديمقراطية من ب�ن 

فيذ القرارات املتخذة �� اجتماعات ا�جلس ، ومهم��ا تنوجود العنصر النسائي ضمن القيادة

 إ��افة باإلض ،وإدار��ا وقياد��االقيام �عمليات فرز القوات وسوقها  إ��العسكري باإلضافة 

و�عليمات القيادة العامة  أوامر رض الواقع.أتخطيط وإدارة وتنفيذ ا�حمالت العسكر�ة ع�� 

ملزمة ل�ل الفصائل وغ�� قابلة للنقاش و�منع قيام أي فصيل بإعالن حملة أو معركة بمفرده 

 ضد أي جهة دون مراجعة القيادة.

 ،يجري �عيي��م من قبل ا�جلس العسكري أعضاء  7-5من  تت�ون  العسكري:�جنة االنضباط  )3

�� املشا�ل ال�ي قد تحدث ب�ن الفصائل املشاركة �� هذه القوات ومحاسبة  ومهم��ا البت

                                                                    
، الرابط: 25/01/2016يھ باإلجماع، املوقع: قسد، التار�خ: إقرار النظام الداخ�� لقوات سور�ة الديمقراطية �عد املوافقة عل) 26(

https://goo.gl/35r8rK. 
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ت اكذلك تقوم بحل الن�اعات واملشا�ل ال�ي قد تظهر ب�ن مقات�� هذه القو  املقصرة،الفصائل 

 ألي سبب �ان.

 بدورها: وال�ي تتضمن اإلدار�ة:امل�اتب  )4

مهمتھ بناء وتطو�ر العالقات الوطنية وا�خارجية ع�� �ل املستو�ات مع  :العالقاتمكتب  .أ

جميع القوى الديمقراطية والشعبية بما ف��ا الفصائل العسكر�ة والعشائر وال�خصيات 

��دف استخدام �ل الطاقات املوجودة لزجها �� املعركة. و�منع ع�� أي فصيل  ،الوطنية

 .دبلوماسية أو عسكر�ة بدون علم مكتب العالقات وموافقة القيادة العامةبناء عالقات 

�� تحض من للقوات، األساسيةالبنية  يتمحور دوره �� إعداد :اإلعداد والتدر�بمكتب  .ب

تحض��  إ��برامج التدر�بات النظر�ة والعملية السياسية والعسكر�ة وغ��ها باإلضافة 

ديميات ومعاهد وتحض�� الطواقم التدر�بية الوسائل الالزمة لذلك من مدارس وأ�ا

 والكتب واملنشورات التدر�بية الالزمة.

�اتب �التنسيق مع املاإلعالمية، و ا�حرب  وإدارةيقوم هذا املكتب بتنظيم  اإلعالم:مكتب  .ج

للفصائل املنضو�ة تحت راية قوات سور�ة الديمقراطية و�وجھ �شاطها  ةالتا�ع اإلعالمية

 ي فصيل إصدار البيانات �ش�ل مستقل.و�منع أل  اإلعالمي،

يقوم هذا املكتب بإعداد ذاتيات �ل عناصر وضباط ومسؤو��  :واألرشيفمكتب الذاتية  .د

 تصنيفا��م.قوات سور�ة الديمقراطية وفق 

يقوم بتنظيم شؤون املالية من خالل وضع امل��انيات  :والتمو�نمكتب املالية والتسليح  .ه

ضبطها  يجبفالتسليح والتمو�ن  ، أمااجات واإلم�اناتاملناسبة بالتوفيق ب�ن االحتي

 
ً
 للثورة.و�وصفها قيمة مادية  اإلم�انيات�� ظل محدودية  وترشيدها خصوصا

يضم هذا املكتب عناصر مدر�ة مهم��ا القيام بجمع  :العسكر�ةمكتب املعلومات  .و

�ا بما ف��ا حمال�املعلومات ب�ل الوسائل املتاحة بما يخدم القوات العسكر�ة �� عمليا��ا و 

 استخدام التقنيات الالزمة والعناصر البشر�ة املؤهلة لذلك.

يقوم هذا املكتب بتنظيم شؤون املقاتالت �� صفوف قوات  :املقاتلةمكتب شؤون املرأة  .ز

ع�� تنظيم وتطو�ر مشاركة النساء �� العملية  ، ويعمل املكتبسور�ة الديمقراطية

 .)27( الدفاعية

                                                                    
، الرابط: 03/02/2016النظام الداخ�� لقوات سور�ة الديمقراطية، املوقع: حزب االتحاد الديمقراطي، التار�خ: ) 27(

https://goo.gl/A8PGV3. 
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 يو�ح الهي�ل التنظي�ي لقوات سور�ة الديمقراطية، املصدر: من إعداد وحدة املعلومات بمركز عمران للدراسات: 3رسم توضي�� 

 

 ذاتها المسمياتبالقوى العسكرية الرئيسية في "قسد": لوحة جديدة  

ية �� مناطق املهام األمنللفواعل املو�ل إل��ا تنفيذ وتطبيق والعسكر�ة تتشابھ الوظيفة األمنية 

رورة من حيث ض ،اإلدارة الذاتية مع تلك الوظيفة ال�ي �انت سائدة �� مناطق النظام قبل الثورة

الت وشرعنة االعتقا ،الضبط ا�جتم�� بما يتناسب مع طبيعة الفكر السيا��ي ل�جهة ا�حاكمة

 .املركز�ةوعسكرة ا�جتمع ور�ط اتجاهاتھ بالبوصلة األمنية للقوة  ،السياسية

 ضمن صفوف ما يطلق  PYDحزب الـ أ�عد اندالع الثورة بدو
ً
بتشكيل ا�خاليا املنظمة، وخصوصا

عل��ا "حركة الشبيبة الثورة" تحت إمرة "خبات دير��ي" قيادي سابق �� حزب العمال الذي �عده 

 ظيماتالعديد من ا�جهات املؤسس والقائد األول لوحدات ا�حماية الشعبية. كما ت�اثرت التن

 مع تطور األحداث، وتمتلك اإلدارة الذاتية اآلن مجموعة من 
ً
العسكر�ة واألمنية ل�حزب الحقا

واستندت املؤسسات العسكر�ة واألمنية و��: وحدات ا�حماية الشعبية وقوات حماية املرأة 

 
ً
ة الذاتية من "ميثاق العقد االجتما�� لإلدار  15�� املادة إالوحدات �� مشروعي��ا العسكر�ة الحقا

، وتنص ع�� أن 06/01/2014/ بتار�خ  1الديمقراطية" الذي تمت املصادقة عليھ �� ا�جلسة رقم / 
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" وحدات حماية الشعب �� املؤسسة الوطنية الوحيدة املسؤولة عن الدفاع وعن سالمة أرا��ي 

 ".وط�ياملقاطعات وسياد��ا اإلقليمية، و�� �� خدمة مصا�ح الشعب، وحماية أهدافھ وأمنھ ال

، باإلضافة إ�� قوات الدفاع الذا�ي ألف مقاتل 30إ��  20و�قدر عدد عناصر الوحدات ا�حماية من 

HPX  أقر العقد االجتما�� املعلن من قبل اإلدارة الذاتية �شكيل هيئة الدفاع وا�حماية حيث

 .2014/�انون الثا�ي 21الذاتية �� 

 

 الوضع ا�حا�� االنتشار اسم الفصيل

 دعامة قسد األساسية دير الزور–الرقة  –ا�حسكة  ية الشعبوحدات حما

 دعامة قسد األساسية دير الزور–الرقة  –ا�حسكة  وحدات حماية النساء

 تحول إ�� جهاز أم�ي ا�حسكة ا�جلس العسكري السر�ا�ي

 غ�� �شط ا�حسكة قوات الصناديد

 الرقة لواء ثوار الرقة
غ�� �شط �سبب مشا�ل ب�ن العرب 

 كرادواأل

 منبج-الرقة  جيش الثوار
خف �شاطھ وذلك �عد ا�شقاق عدد كب�� 

 من مقاتليھ وانضمامهم إ�� درع الفرات

 جزء من جيش الثوار منبج لواء السالجقة

 جزء من جيش الثوار الرقة كتائب شمس الشمال

 جزء من جيش الثوار الرقة ج��ة األكراد

 تحول إ�� جهاز أم�ي منبج جيش السالم

 جزء من جيش السالم منبج اء ا�جهاد �� سبيل هللالو 

 جزء من جيش السالم الرقة لواء جند ا�حرم�ن

 الرقة لواء التحر�ر
غ�� �شط �سبب مشا�ل ب�ن العرب 

 واألكراد

 غ�� �شط دير الزور –الرقة  بر�ان الفرات

 جزء من بر�ان الفرات دير الزور جيش القصاص

 ر�ان الفراتجزء من ب الرقة سرايا جرابلس

 ينشط �� ر�ف منبج الغر�ي منبج ا�جلس العسكري �� منبج

 �شارك �� معارك ال�ج�ن ضد داعش دير الزور ا�جلس العسكري �� دير الزور

 غ�� �شط منبج تجمع كتائب الفرات

 �شارك �� معارك ال�ج�ن ضد داعش دير الزور –ا�حسكة  تابور ا�حر�ة العال�ي

 أمنية قوات ا�حسكة سوتورو

 قوات أمنية ا�حسكة قوات أسا�ش روجافا

 قوات أمنية ا�حسكة هيئة الدفاع وا�حماية الذاتية
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، و�تضمن هذه القانون وجوب قيام 13/07/2014قر ا�جلس التشري�� قانون الدفاع الذا�ي �� أو 

جب الدفاع سنة من أجل أداء" وا 30 – 18�ل أسرة بتقديم أحد أفرادها ممن ت��اوح أعمارهم ب�ن 

. ومهمة هذه الهيئة 2016�انون الثا�ي  1أشهر ��  9أشهر وتم رفعها إ��  6الذي �ستمر مدة  ،الذا�ي"

هو العمل ع�� وضع القوان�ن الناظمة لعملية "التجنيد اإللزامي" للعناصر، وتتم هذه العملية �ش�ل 

رد �� مناطق سيطر��ا، بينما 
ُ

ها تقوم األطراف املتحالفة معخاص من قبل اإلدارة الذاتية ع�� الك

 .مر �� مناطق سيطر��ا و�ش�ل خاص قوات الصناديد التا�عة لعش��ة الشمربتنفيذ األ 

ويعود  ،كتيبة ا�حر�ة العاملية واملستشارون الغر�يون همها أوهناك مجموعة من القوات الرديفة و 

�عد ان��اء  YPGشعبية سبب �شكيلها لتوافد عناصر أجنبية �غاية االنضمام لوحدات ا�حماية ال

 �� 
ً
، �� مدينة 10/06/2015معركة "�و�ا�ي" ضد "تنظيم الدولة"، وتم اإلعالن عن الكتيبة رسميا

، واستقطبت الوحدات عناصر أجنبية من مختلف  25رأس الع�ن/ سر�ھ �انيھ بقوام 
ً
عنصرا

يني�ي ملارك��ي اللا�جنسيات �ان أهمها من اليسار ال���ي و�ش�ل رئي��ي من : "ا�حزب الشيو�� ا

MLKP تركيا، وجيش العمال والقرو��ن �خالص تركيا (واألخ�� �ان الذراع العسكري �� "

�ا الشرقية، و فراد من ا�حر�ات اليسار�ة �� أور أ)، و 1973، و�عود جذوره إ�� عام MLKP�حزب

 و�ش�لت عدة تنظيمات انضم لها العناصر ا�جدد القادمون إ�� "روج آفا".

) و�نسب االسم لزعيم نقا�ي BCBبة إ�� لواءين ضمن �شكيال��ا، لواء (بوب كرو وتنقسم الكتي

سندت لفتاة » هن�ي كرازو�ي«بر�طا�ي، ولواء 
ُ
 إ�� قائد شيو�� فر���ي، أما قيادة الكتيبة فقد أ

ً
�سبة

خذت 
ّ
، و�تم تقدير » دن��«كردية �� الثالث�ن من عمرها، ات

ً
 حركيا

ً
 300 -200عدادها من أاسما

 .)28(لمقات

ردية ال يقتصر ع�� املقاتل�ن املتطوع�ن فقط فهناك عدد ال بأس بھ  
ُ

والتواجد الغر�ي �� املناطق الك

  YPGمن املستشار�ن الذي قدموا ��دف تدر�ب قوات ا�حماية الشعبية 
ً
 وقوات قسد الحقا

ً
بداية

 500دادهم ارب �عوهم من فر�سا والواليات املتحدة �ش�ل رئي��ي و�عدد قليل من ال��يطاني�ن و�ق

 مستشار وموجھ لعمليات طائرات التحالف الدو�� �� مواجهة "تنظيم الدولة".

  

                                                                    
 :بدر مال رشيد: "الب�ى العسكر�ة واألمنية �� مناطق اإلدارة الذاتية"، ورقة بحثية صادرة عن مركز عمران للدراسات االس��اتيجية) 28(

 .https://goo.gl/kCGuZV الرابط:
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 كماً ونوعاً  ،التسليح والدعم العسكري: أمريكي أكثره 

، وال�ي �عد عماد قوات سور�ة حماية الشعبيةا��عود بدايات التسليح ا�خار�� إ�� وحدات 

 ع�� املستو�ات العسكر�ة والسياسية واملواقف الديمقراطية، حيث تلقت وألول مرة د
ً
 دوليا

ً
عما

ردستان العراق ا�حدود الدولية ألول 
ُ

الشعبية �ش�ل عل�ي، فع�� عشرات من عناصر بيشمركة ك

مرة ليصلوا إ�� مدينة �و�ا�ي ع�� األرا��ي ال��كية، كما قام التحالف الدو�� بإسقاط دفعة من 

 األس�حة للوحدات من ا�جو.

 رئيسية: تاتجاهات الدعم األمر��ي لقوات سور�ة الديمقراطية �� ستة اتجاهاوتنحصر 

�ان االستمرار �� تقديم الغطاء ا�جوي خالل املعارك وأهمها قبل معركة الرقة، ومعارك  األول:

 مدينة منبج. 
ً
 مدينة الشدادي والهول والحقا

طواٍت عدائية يقدم عل��ا "نظام من أية خ SDFوقسد  YPGالقيام بتطم�ن وحدات ا�حماية  الثا�ي:

األسد"، و�انت التجر�ة األو�� �� املواجهات ال�ي شهد��ا مدينة ا�حسكة ب�ن قوات األسا�ش التا�عة 

لإلدارة الذاتية من جهة وعناصر النظام والدفاع الوط�ي من جهة أخرى، و�� هذه االشتبا�ات قام 

ع ط��ان النظام من االق��اب من أجواء املدينة، الط��ان األمر��ي بالتحليق فوق مدينة ا�حسكة ومن

� �أعلنت وزارة الدفاع األمر�كية �عد قيام النظام �عدم أخذ ال��ديدات األمر�كية محل ا�جد، ف

 .�حماية مستشار��ا العامل�ن مع القوات الكرديةحر�ية قاتالت إرسالها مل 19/08/2016

اصر قوات املار�ن� ووحدات أمر�كية أخرى إ�� واملستشار�ن وعن ءفتمثل بإرسال ا�خ��ا الثالث:

املناطق ا�خاضعة لسيطرة "قسد"، ورغم عدم وجود رقم وا�ح لعدد العناصر األمر�كي�ن املقاتل�ن 

قواعد، والقيام بفتح  10واملستشار�ن، إال أن وصول عدد القواعد األمر�كية �� شمال سور�ة إ�� 

 آالف، عضو من التحالف الدو��.  3000إ��  2000ج��ة الرقة يرجح بأن ي�ون الرقم أك�� من 

: االستمرار وز�ادة الدعم العسكري املباشر لقوات سور�ة الديمقراطية، و�� هذا االتجاه لم الرا�ع

تنخفض وت��ة �سليح "قسد" منذ إعال��ا، بل تزداد �سو�ة مرتفعة، وقدرت مصادر تركية عدد 

يقارب بما  2017هري حز�ران إ�� األول من شهر أيلول الشاحنات ال�ي دخلت إ�� شمال سور�ة ب�ن ش

شاحنة  300، وخالل العام�ن املاضي�ن دخلت معدات التحالف بمعدل يقارب شاحنة 809الـ 

 
ً
 . )29( محملة بالذخائر والعر�ات العسكر�ة شهر�ا

                                                                    
، الرابط: 08/01/2017العراق إ�� سور�ة، املوقع: ميكرو سور�ة، التار�خ:  بالصور: �عز�زات عسكر�ة أمر�كية من) 29(

https://goo.gl/9CXdfz. 
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ام الثالثة و قيام املسؤول�ن �� اإلدارت�ن األمر�كيت�ن بضبط ا�خاوف ال��كية طول ف��ة األع :ا�خامس

املاضية، حيث استمرت واشنطن بإعالن تقديم الضمانات ل��كيا حول نوعية وأعداد األس�حة 

املقدمة إ�� قسد، والتعهد �عدم السماح بوصولها ليد أطراٍف معادية ل��كيا، وهو �� هذه ا�حالة 

ردستا�ي"، الذي تر�طھ عالقة قو�ة بوحدات حماية الشعب، باإلضا
ُ

تعهد فة إ�� ال"حزب العمال الك

 .)30( ��ح��ا �عد ان��اء املهمات ال�ي من املف��ض أن يتم إنجازها ��ذه األس�حة

قيام مسؤول�ن أمر�كي�ن كبار بز�ارات مستمرة إ�� مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب،  السادس:

اكغورك م وم��م ز�ارات دور�ة ملمثل الواليات املتحدة �� التحالف الدو�� ضد "تنظيم الدولة" بر�ت

ى كرواتيا لد السابقبرنارد �وشن�� وسف�� أمر��ا  السابقوز�ر ا�خارجية الفر���ي ، وز�ارة ل2017

 .)31(2016عام  بي�� �ال���س

في مناطق سيطرة النظام: وثنائية الحل أو  الميليشياويالمشهد ثالثاً: 
 الدمج 

منذ ت ��ا العديد من اإلش�اال إن صفة التماسك والضبط املركزي �� املؤسسة العسكر�ة، بات �ع�� 

ار ت�و�ن ولقر  ،ال�حظة األو�� لتدفق امليليشيات األجنبية ا�حليفة ل�جغرافية السور�ة من جهة

 مجموعات عسكر�ة محلية �شرف عل��ا كبار رجال النظام من جهة ثانية. 

 ميليشيات محلية: كنموذج لعسكرة المجتمع  

��)، (بمعناها األم�ي والعسكري االس��اتياملركز�ة  لنظاما ةآ�ل سلطت العوامل املساهمة �� تتراكم

فة �� املؤسسة العسكر�ة واألمنية 
ّ
و�ذلك ي�ون النظام القائم قد استبدل سلطتھ الواقعية املكث

ل ، دون البحث �� أسباب التأهيمن الس�ان ا�حلي�ن املنتسب�ن إ�� ميليشيات مس�حة بجموع

 ع�� من شأن هذه و ، والتدر�ب واالنتماء
ً
 حقيقيا

ً
ل خطرا

ّ
املؤسسة العسكر�ة ا�جموعات أن �ش�

لقد  .خاصة �� ظل استمرار عمليات الدمج دون وضوح برام�� وغياب الهدف الوط�ي املستقبلية

 ف
ً
 يما ي��: ساهمت تلك اإلجراءات عموما

                                                                    
، الرابط: 23/06/2017تركيا ترحب بتعهد أمر��ا ��حب أس�حة من أكراد سور�ة، املوقع: ا�خليج ا�جديد، التار�خ: ) 30(

https://goo.gl/rVB3wm. 

 .https://goo.gl/ZVrjkg، الرابط: 11/2016/ 20وفد أمر��ي أورو�ي �� روج آفا، املوقع: و�الة هاوار، التار�خ: ) 31(
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منح امليليشيات ا�حلية �عض القوة األمنية لضبط ا�جتمع ا�ح�� الذي تنشط بھ تلك  -

 يليشيات إ�� جانب مهامها العسكر�ة.امل

السماح بتنامي أدوارها العسكر�ة �ش�ل عابر للمحلياتية لتغدو معظمها ميليشيات مركز�ة  -

 لها أذرع وفروع ب�افة القطاعات اإلدار�ة �� سور�ة.

ات مر الذي أف��ى لتجاوزات وان��ا�عسكرة ا�جتمع ور�ط خياراتھ ببقاء النظام وديمومتھ، األ  -

 ولة واملواطن.بحق الد

مأسسة هذه امليليشيات بحكم الضرورات االقتصادية وتحولها لكيانات عابرة لالس��اتيجية  -

 العسكر�ة واألمنية املركز�ة.

 لسوري،ا ل�جيش العسكر�ة ا�جهود لدعم املبدأ حيث امليليشيات ا�حلية من : �شأتمن جهة أو��

  �ش�ل التسليح، خفيفة محلية مجموعات ع��
ً
 وسعتت بدأت أن ما لبثت الذا�ي، الدعم من نوعا

 امياتدين بفعل امليليشيات هذه ظهرت العمق، �� لكن. سور�ة من شاسعة مساحات ع�� وتقاتل

 رالعناص وجدت وقد. ا�حرب �سبب ا�جتمع من واسعة شر�حة لها خضعت واجتماعية اقتصادية

  امليليشيات هذه ع�� املتطوعة
ً
  قانونية ارتباطات أي من مالذا

ً
 دمةا�خ أداء من للهروب وسبيال

، وقد األمد طو�ل واالحتفاظ وا�جوع اإلهمال من ا�جند ُ�عا�ي حيث النظامي، ا�جيش �� اإللزامية

 عض� إظهار صورة جيش النظام بأهزل مراحلها، وأصبح �� كب�� حد إ�� امليليشيات ساهمت هذه

 يليشياتامل هذه قادة ف��ا ظهر ال�ي ا�حوادث �عض وحصلت نفسها، الدولة سلطة من أقوى  قيادي��ا

  أك��
ً
  أنفسهم، السوري ا�جيش قادة من نفوذا

ً
 مجندي ب�ن الفعل وردود التمايز بذلك ُمعززة

 أدت ماك. السلطوي  والنفوذ املادي العائد حيث من امليليشيات هذه مجندي و��ن النظامي ا�جيش

 لهذه ملافيو�ةا السرديات إن باختصار. لبالدا �� والفو��ى ا�جر�مة �سبة ارتفاع إ�� امليليشيات هذه

 هذه نأ إ�� اإلشارة املهم من لكن ا�جب�ن، لها يندى وحلب الالذقية محافظ�ي �� امليليشيات

 ش�ل� ومرتبطة سور�ة حز�ية أو عشائر�ة اعتبار�ة و�خصيات أعمال رجال من ممولة امليليشيات

 األمنية. باألجهزة بآخر أو

ة النظام من إحداث �غي��ات �� املشهد امليليشياوي داخل جغرافيات سيطرتھ وع�� الرغم من محاول

سواء ع�� قراره الذا�ي أم ع�� الضغط الرو��ي، إال أ��ا محاولة بالغة الصعو�ة ال سيما مع 

 نحو ��ايتھ إال أنھ ال يمكن 
ً
امليليشيات الك��ى ، إذ يدرك حاجتھ املاسة لهم وإن بدى الصراع متجها

لهذا االتجاه �ش�ل �امل، بحكم احتمالية ظهور عوامل طارئة من شأ��ا عودة الزخم االرت�ان 

للمشهد، كما يدرك ضرورة تنسيق جهودهم ومشارك��م �� خلق بيئات آمنة �ساعده ع�� مواجهة 

 طاعاتق أغلب �� ”الوط�ي الدفاع“ ميليشيا عناصر رواتب صرف تحدياتھ، لذا ال �عد سياسة وقف
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 ا�عةت حواجز وإزالة �عضها لقادة وإعفاءات تنقالت وما رافقها من حملة دمشق، من الغر�ية الغوطة

 لرئيسيةا املدن و�قية وحمص دمشق من �ل �� الرسمية غ�� األخرى  وامليليشيات الشعبية ل�جان

صدر
ُ
 األخرى، �� سياسة حل ��ائية وقد ت�ون هذه السياسة وا�حة مع امليليشيات الصغرى إذ أ

ة وع�� الدرويش أحمد ميليشيا: وأهمها امليليشيات هذه عض� بحّل  قرار
ّ
 يمون وس حماه، �� الشل

 لككذ عناصرهم، من األمنية البطاقات وُ�حبت ا�جنو�ي، حلب ر�ف �� صيادي وأيمن الوكيل

 توزيعو  است��اد رخص منھ ُ�حِبت الذي جابر أيمن ي��عمها �ان ال�ي ”ال�حراء صقور “ ميليشيا

  و�سود املستورد، الدخان
ً
 مص��هم حول  امليليشيات هذه عناصر عند القلق من حالة حاليا

 
ً
 .مستقبال

 أدناه خارطة امليليشيات ا�حلية املساندة للنظام:  ا�جداول وتب�ن 

 

 ميليشيات فلسطينية

  
 االسم

العالقة 

 مع روسيا

العالقة مع 

 حزب هللا\إيران

م�ان توجدها 

 �� سور�ة
 مالحظات

 دمشق دمشق ال وجود لعالقة ةجيد فتح االنتفاضة 1

2 
حركة فلسط�ن 

 ا�حرة

ال وجود 

 لعالقة
 دمشق دمشق إشراف حزب هللا

 حلب  –دمشق  جيدة جيدة قوات ا�جليل 3
الذراع العسكري �حركة العمل 

 الوط�ي 

 لواء القدس 4
إشراف 

 رو��ي
 جيدة

دير  –حلب 

 الرقة-الزور 
 الرقة-دير الزور  –حلب 

5 
حركة العمل 

 القومي

ال وجود 

 لعالقة
 السو�داء السو�داء إشراف حزب هللا

6 
سرايا العودة 

 والتحر�ر

ال وجود 

 لعالقة
 السو�داء إشراف حزب هللا

الذراع العسكري ل�حزب 

 الفلسطي�ي الديمقراطي

 دمشق ال وجود لعالقة جيدة القيادة العامة 7
الذراع العسكري ل�ج��ة 

 الشعبية لتحر�ر فلسط�ن

8 
 جيش التحر�ر

 الفلسطي�ي

ال وجود 

 لعالقة
 دمشق دمشق جيدة

9 
ج��ة النضال 

 الشع�ي

ال وجود 

 لعالقة
 ال وجود لعالقة

 –دمشق 

 الالذقية
 الالذقية –دمشق 

 الالذقية الالذقية ال وجود لعالقة جيدة الصاعقة 10
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تفعيل األذرع العسكر�ة لألحزاب السياسية املوالية كحزب البعث وا�حزب ساهم  ثانية،من جهة 

ا ا�حلية وجعلها قوة أمنية شر�كة تر�طها مع القوة مسلطا���� �عز�ز القومي السوري االجتما��، 

� � : و�ش�لت من املنتسب�ن �حزب البعثكتائب البعث :وأبرزها املركز�ة املنفعة واملص�حة املش��كة.

 �سور الزو�عة. و وهم �عملون �� دمشق ،2012حلب، ع�� يد القيادي هالل هالل، �� صيف عام 

الذي يؤمن بأيديولوجيا "سور�ة الك��ى"، و�� مختلفة و "ا�حزب القومي السوري االجتما��"  التا�عة

بي��م من "�سور الزو�عة"،  عنصرٍ  5000وشارك ما يقارب  .عن أيديولوجيا "حزب البعث" القومية

 ، لبنانيون، �� عمليات موزعة ع�� �ل األرض السور�ة
ً
. ق�� حمص ودمش لك��م م��كزون تحديدا

 1000ـ ، تت�ون مما يقارب ال2013و�� مليشيا قومية، �ش�لت �� عام  ا�حرس القومي العر�يو 

عنصر، وتتواجد �� حلب ودمشق ودرعا وحمص والقنيطرة، وتضم "قومي�ن" من عدة بلدان عر�ية، 

وتت�ون املليشيا من  .و�منيون  م��م مصر�ون وعراقيون ولبنانيون وفلسطينيون وتو�سيون وسور�ون 

و�انت �س�ى "ا�ج��ة الشعبية لتحر�ر لواء إسكندرون"، و�� مليشيا  :املقاومة السور�ة. و عدة ألو�ة

��ي الذي لوي ال�لينينية، و�قودها م��اج أورال، الع -داعمة لألسد تد�� حملها أليديولوجيا ماركسية 

 ميليشيات درز�ة

 االسم 
العالقة مع 

 روسيا

العالقة مع 

 حزب هللا\إيران

� م�ان توجدها �

 سور�ة
 مالحظات

 السو�داء ال وجود لعالقة جيدة درع الوطن 1
�شط �� معارك تلول 

 الصفا ضد داعش

2 
جيش 

 املوحدين
 السو�داء-القنيطرة ال وجود لعالقة جيدة

�شط �� معارك تلول 

 الصفا ضد داعش

3 
قوات أبو 

 إبراهيم
 جزء من جيش املوحدين السو�داء ال وجود لعالقة جيدة

4 
ميد كتائب جال 

 عرمان
 جزء من جيش املوحدين القنيطرة ال وجود لعالقة جيدة

5 
كتائب حماة 

 الديار
 جزء من جيش النظام السو�داء ال وجود لعالقة جيدة

 �شط �� بادية السو�داء السو�داء جيدة ال وجود لعالقة لبيك يا سلمان 6

 غ�� �شط السو�داء جيدة ال وجود لعالقة لواء ا�جبل 7
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يحمل جنسية سور�ة، و�ان �س�ى "ع�� كيا��"، �� سور�ة، وتنسب لھ مجزرة "البيضا" �� محافظة 

 .)32(بانياس

ومن أهم  ،بدعم العمليات العسكر�ة للنظام املليشيات الفلسطينية: ساهم �شكيل ومن جهة ثالثة

لقيادة العامة. و�رز ا -حر�ر فلسط�ن ا�ج��ة الشعبية لتتلك امليليشيات تلك ال�ي �انت قبل الثورة �

دور ا�ج��ة، بقيادة أحمد ج��يل، �� قمع املظاهرات منذ بدء الثورة �� مخيم ال��موك، ودعموا جيش 

النظام السوري لقتال الثوار السور��ن داخل وحول مخيم ال��موك، واستمرت بدعمها لنظام األسد 

، بقيادة العقيد سعيد 1983تفاضة، وتأسس عام فتح االن. و وشاركت �� املعارك ال�ي حصلت هناك

قوات الصاعقة، وتمثل الصاعقة ا�جناح البع�ي للفصائل املس�حة الفلسطينية، و�ش�لت . و مراغة

 .وتم إدار��ا من سور�ة، و�� مرتبطة بحزب البعث السوري، وعضو �� منظمة التحر�ر الفلسطينية

ة النضال الشع�ي الفلسطي�ي، وا�حزب اإلضافة لهذه الفصائل، فهناك مشاركة من: ج��ب

أما املليشيات ال�ي ش�لها النظام السوري من  .سرايا العودة والتحر�ر -الفلسطي�ي الديمقراطي 

عنصر 1000قوات ا�جليل: وتضم هذه القوات ما يقارب  :ف�ية �عد الثورة الفلسطيني�ن �� سور�

النظام السوري وحزب هللا، وشار�وا �� فلسطي�ي، تحت قيادة فادي املالح، تدر�وا ع�� يد جيش 

. "معارك القلمون، و�صفون أنفسهم بأ��م "سور�و االنتماء، فلسطينيو ا�جنسية، ومقاومو اإليمان

 ول
ً
� � واء القدس: وهو مليشيا م�ونة من الفلسطيني�ن املؤ�دين للنظام السوري، ويعملون تحديدا

�ي و�قوده طارق ا�خضرة، و�ختلف عن جيش جيش التحر�ر الفلسطيباإلضافة إ�� محافظة حلب، 

التحر�ر الفلسطي�ي التا�ع ملنظمة التحر�ر، وشاركت �� عدة معارك حول سور�ة، أبرزها منطقة 

ت و�� "قوامعارك دار�ا وتل صوان وحصار معضمية الشام والز�دا�ي. و�ضم ثالثة ألو�ة و "عدرا"، 

ات و"قو ومقرها �� جبل الشيخ،  جنادين"و"قوات أومقرها �� مدينة قطنا بر�ف دمشق،  حط�ن"،

 . )33(وتنتشر بالقرب من مدينة السو�داء جنو�ي البالد القادسية"

 ميليشيات شيعية كأجسام أصيلة من الجيش  

 متتتوزع املليشيات الشيعية ع�� مختلف ج��ات القتال ضد فصائل املعارضة املس�حة و�عضها 

بنا�ي" حيث تتو�� مليشيا "حزب هللا الل دمشق ور�فهاي ، ففوضعھ بمواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية

االنتشار �� مناطق دمشق القديمة بالقرب من امل�جد األموي، ل�ونھ يحوي مقام رأس اإلمام 

"ا�حس�ن"، و�جاوره مقام السيدة "رقية"، لت�ون املنطقة املمتدة من قلعة دمشق ح�ى باب شر�� 
                                                                    

 .badly_xeroxedل �ودي @�افة اإلنفوغرافات �� إنتاج مش��ك ب�ن وحدة املعلومات وخب�� الفصائ) 32(

 ، الرابط:27/1/2017الواقع األم�ي �� سور�ة وسبل حوكمتھ، مركز عمران للدراسات االس��اتيجية،  معن طالع:) 33(

https://goo.gl/7KwN64. 
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ات الشيعية �ش�ل مباشر، ويشهد ر�ف العاصمة دمشق تحت سيطرة حزب هللا اللبنا�ي واملليشي

 
ً
 كب��ا

ً
للمليشيات الشيعية، و�ان أول تواجد لها �� منطقة "السيدة ز�نب" كتائب "أبو الفضل  تواجدا

، و�متد عمل هذه امليلشيا إ�� ا�جنوب الشر�� من منطقة "السيدة 2012العباس" العراقية �� عام 

�� الذي �عد املع�� الرئي��ي للمقاتل�ن الشيعة إ�� سور�ة، وتتو�� ز�نب"، حيث يقع مطار دمشق الدو 

املليشيات الشيعية إضافة لقوات النظام حماية املطار والطر�ق املؤدي إليھ واملعروف باسم "طر�ق 

مطار دمشق الدو��" الذي يحده من ا�جانب�ن بلدات البو�ضة والذيابية والنشابية ودير سلمان 

 .2013و�داية  2012سيطرت عل��ا املليشيات الشيعية و�جرت أهلها، �� أواخر وشبعا وجرمانا ال�ي 

ر�ف حلب الشما��: �ش�ل �ل من بلد�ي "نبل" و"الزهراء" �� ر�ف حلب مناطق رئيسة �� أما 

للمليشيات الشيعية ال�ي �ش��ك مع س�ان هذه املناطق، حيث ينت�ي س�ا��ا إ�� مليشيا "حزب هللا" 

هاشم"، و�ان لتلك امليليشيات الدور األبرز �� فك ا�حصار عن بلد�ي نبل والزهراء وكتيبة "قمر ب�ي 

كما انضم عدد من القوات الشيعية السور�ة  ،و�� بلدة ماير 2016�� بداية شهر شباط من عام 

 داخل بلد�ي نبل والزهراء الشيعيت�ن إ�� القتال �� حلب �عد أن �انت 
ً
ال�ي �انت محاصرة أساسا

حيث انضم قسم م��م لقوات العقيد  ،الدفاع عن هات�ن البلدت�ن عندما �انت محاصرةمكتفية ب

�ف ر ، ناهيك عن تواجدهم �� سهيل ا�حسن وساعدوا �� عملية السيطرة ع�� مدينة حلب بال�امل

و�ش�ل تلك القوات رأس حر�ة ضد فصائل املعارضة السور�ة  ،حلب ا�جنو�ي �� قر�ة ا�حاضر

تتواجد �ش�ل مكثف ع�� طر�ق خناصر و�� معامل الدفاع ��  لب الشر��:�� ر�ف ح. واملس�حة

استطاعت قوات النظام بمساعدة امليلشيات الشيعية  فقد داخل مدينة حلبأما  منطقة السف��ة.

 و  ،السيطرة ع�� مدينة حلب بال�امل وت�ج�� س�ا��ا ومقات�� املعارضة إ�� محافظة إدلب
ً
الحقا

 أخرجت قوات النظام قسم
ً
 كب��  ا

ً
من تلك امليليشيات إ�� خارج مدينة حلب، حيث عملت ع�� تدعيم  ا

 ج��ات غرب مدينة حلب املالصقة لقوات املعارضة، واستخدمت قسم
ً
آخر م��ا �� معاركها ضد  ا

 .تنظيم الدولة �� ر�ف حلب الشر�� ور�ف حمص الشر��

ا�� يصل عددها إ�� حو  تتمركز املليشيات الشيعية �� قرى ر�ف حمص ال�ي: حمص ور�فهاو�� 

 ��  ،خمس�ن قر�ة
ً
 هاما

ً
 �شر�ا

ً
أهمها "أم العمد، وأم جبات، وأم جنيينات"، و�ش�ل هذه القرى موردا

ة وكذلك تتواجد قوات حزب هللا �� مدين ،دعم املليشيات بالقتال و�تواجد ��ا لواء الرضا الشي��

ار ات إيرانية �� مطار الضبعة ومطالقص�� و�عض القرى األخرى �� ر�ف حمص الغر�ي، وتتواجد قو 

كما يتواجد عدد كب�� من عناصر امليليشيات الشيعية األجنبية أو ا�حلية ��  ،الطياس والشع��ات

 ضون معارك ضد تنظيم الدولة �� املنطقة.و ر�ف حمص الشر�� يخ
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من مدينة التا�ع ل�جيش السوري بالقرب  47اللواء ، تتواجد تلك امليليشيات �� حماه ور�فهاو�� 

�لية البيطرة ا�جديدة بالقرب من بلدة و  بلدة خطابمن مدارس ا�حكماء ا�خاصة بالقرب ، و حماه

�� مدرسة ، و�� سهل الغاب ومعسكر جور�ن �� ر�ف حماه الشر�� ع�� طر�ق إثر�ا، وخطاب

رب ق�� جبل ز�ن العابدين بن ع�� بال، وا�جن�رات شرق مدينة حماه بالقرب من بلدة طيبة ال���ي

ي تتواجد ميليشيا حزب هللا اللبنا� حيث محرده، باإلضافة إ�� من مدينة حماه ع�� الطر�ق الدو��

 وحركة النجباء العراقية إضافة لعناصر من ا�حرس الثوري اإليرا�ي.

في بداية تواجد امليليشيات الشيعية لم تتجھ نحو الساحل لك��ة مقات�� ف :الالذقية ور�فهاأما �� 

 ،ط�ي ولكن قبل بداية التدخل الرو��ي و�عده بف��ة بدأت املليشيات الشيعية تتجھ لهناكالدفاع الو 

ة، جب�� األكراد وال��كمان �� ر�ف الالذقياملناطق �� وساعدت قوات النظام �� السيطرة ع�� أغلب 

ة عن افتتاح مكتب ل�وادره بمدينة الالذقي 2015�� منتصف عام قد أعلن و�ان حزب هللا اللبنا�ي 

بال��امن مع تحو�ل جامع املغر�ي �� �� األشرفية وسط مدينة الالذقية إ�� حوزة (حسينية) لتعليم 

مبادئ املذهب الشي��، بأمر من مدير�ة أوقاف الالذقية و�ضغط من أجهزة أمن النظام، و�شارك 

 �� املعارك الدائرة �� ر�ف الالذقية قوات من حزب هللا اللبنا�ي ولواء ذو
ً
ء أسد هللا فقار ولواال حاليا

 .)34(الغالب والقليل من عناصر لواء فاطميون 

 بمؤسسات ا�جيش 
ً
ح إيران بالدرجة األو�� �� من تمول و�س�فوال ترتبط تلك امليليشيات ماليا

عات أموال وت�� فإن وتنظم وتدرب القسم األك�� من تلك املليشيات الشيعية، وكذلك ئ وتن��

 ،قدسة (العراقية واإليرانية) تكمل ذلك الدور �� تمو�ل امليليشياتا�حوزات الشيعية �� األماكن امل

 .باإلضافة لعمليات التعفيش والسرقة ال�ي تقوم ��ا تلك املليشيات

 :
ً
منذ بداية الصراع املس�ح �� سور�ة أرسلت إيران قوات من فيلق القدس التا�ع ل�حرس عموما

تصرت مشارك��ا �� البداية ع�� مستشار�ن الثوري اإليرا�ي حيث دخلت الصراع �ش�ل مبكر واق

عسكر��ن ونخبة من قوا��ا املقاتلة العسكر�ة أغل��م قناص�ن مح��ف�ن، ولكن �عد تطور الصراع 

 أن  دلب ودمشق،إاملس�ح بدأت إيران تزج بقوا��ا العسكر�ة ع�� عدة ج��ات مل��بة، �� حلب و 
ً
علما

نة األخ��ة ازداد عدد ا�خسائر البشر�ة �� فيلق أغلب تلك القوات �� من فيلق القدس، و�� اآلو 

 
ً
ر�ة للتقسيمات اإلدا القدس حيث أفادت معلومات أن القوات ال��ية اإليرانية يتم تقسيمها وفقا

اإليرانية ،و�التا�� فإن هناك وحدة �املة من �ل محافظة من ا�حافظات اإليرانية تقوم بالقتال ع�� 

                                                                    
ال�حفية ناتليا سا�ش�� من موقع  –مع مصادر داخلية املعلومات املذ�ورة عن امليليشيات �� خالصة مقابالت وحدة املعلومات ) 34(

 .الباحثة م�ى العل�ي –البا�س 
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د �عرض و�ع تتبع عملية تجنيد فردية لقوا��ا املرسلة إ�� سور�ة.ن إيران ال إاألرض السور�ة، أي 

 أمام إيران سوى خيار �شر قوات نظامية �� سور�ة. فيلق القدس �خسائر جسيمة �� قواتھ فلم يبَق 

 أن  ،و�الفعل بدأت إيران بنشر وحدات بر�ة من جيشها النظامي
ً
وهذا ��يء غ�� مستغرب خصوصا

 
ً
ات يلوهو مجّهز للقيام �عم ،من قوات ا�حرس الثوري اإليرا�ي فيلق القدس فرع صغ�� �سبيا

حمل وال �ستطيع ت ،عسكر�ة خارجية سريعة وخاطفة وليست طو�لة األمد كما هو ا�حال �� سور�ة

عدد كب�� من القت��، وعندما بدأ فيلق القدس �عا�ي من ارتفاع عدد �حاياه �� سور�ة، لم يكن 

رت �شحيث  ،يار سوى �شر عناصر من قوات ا�حرس الثوري ال��يةأمام قيادة ا�حرس الثوري أي خ

هم تم نقلو إيران مع بداية التدخل الرو��ي حوا�� أر�عة آالف مقاتل من ا�حرس الثوري اإليرا�ي، 

بطائرات عسكر�ة روسية من إيران إ�� مطار حميميم العسكري �� الالذقية ومن ثم تم نقلهم إ�� 

م ع�� ج��ات الساحل ور�ف حلب ودرعا والقنيطرة ور�ف حماه، ج��ات القتال حيث تم توزيعه

 للواقع بتار�خ 
ً
و�� بداية شهر نيسان من  15/3/2016و�عد ادعاء روسيا ا��حا��ا من سور�ة خالفا

 إ�� سور�ة.اإل  65بإرسال عناصر من لواء النخبة قامت إيران  2016عام 
ً
 يرا�ي ا�حمول جوا

يرانية قد قسمت ج��ات القتال �� سور�ة إ�� خمسة قطاعات وتفيد املعلومات أن القوات اإل 

 رئيسة ��:

 شمل محافظ�ي دمشق ور�ف دمشقيقطاع دمشق و  )1

 ا�ج��ة ا�جنو�ية و�شمل محافظات درعا والقنيطرة والسو�داء )2

 ا�ج��ة الوسطى و�شمل محافظات حمص وحماه وإدلب )3

 ج��ة الساحل و�شمل محافظ�ي الالذقية وطرطوس )4

 لية و�شمل محافظات حلب والرقة.ا�ج��ة الشما )5

وكذلك تفيد املعلومات بأنھ تم تأسيس قواعد عسكر�ة ثابتة �� جميع القطاعات اآلنفة الذكر 

آالف مقاتل وزودت تلك القواعد بأس�حة ثقيلة وقوة جو�ة وصوار�خ مضادة للطائرات،  6�ستوعب 

وحزب هللا اللبنا�ي والدفاع ع��ا  و�بدو أن إيران عازمة ع�� حماية خطوط إمدادها للنظام السوري

 . انظر ا�خر�طة أدناه:باإلضافة للتوسع �� با�� االتجاهات
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 للدراسات االس��اتيجية املصدر: مركز عمران-ومواقع النفاط العسكر�ة الدولية 2018: خر�طة السيطرة آب 3خر�طة 
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 مركز وا�جدير بالذكر أن إيران أ�شأت 
ً
بجانب  شقدممدينة قيادة العمليات اإليرانية الرئي��ي �� ل ا

مما �سهل ع�� القيادات اإليرانية املوجودة �� املب�ى عملية استقبال املقاتل�ن  ،مطار دمشق الدو��

 ،ي �حنات السالح واألموال القادمة من إيرانوكذلك تلّقِ  ،الشيعة القادم�ن ع�� مطار دمشق الدو��

غرفة و�حيط بھ جدران إسمنتية مس�حة مضادة  180خمسة طوابق و�حتوي ع��  و�ت�ون املب�ى من

�خص من الشيعة  1000لالنفجارات، و�حرس املب�ى قوات كب��ة العدد، ويعمل بداخلھ ما يقارب 

 
ً
 .حصرا

 م��ا بات 
ً
واإلشارة األبرز �� موضوع امليليشيات التا�عة إليران أن جزءا

 �ش�ل رس�ي ل�جيش الرس�ي
ً
، إذ تب�ن األسطر أدناه السياسة تا�عا

اع فباإلضافة إ�� قوات الدفاملتبعة من قبل طهران �� هذا ا�خصوص، 

�شئت �� عام NDFالوط�ي (
ُ
بإشراف مباشر من إيران  2012) وال�ي أ

�شأت مع ��اية عام 
ُ
للعمل كقوة رديفة مساعدة ل�جيش السوري، أ

� لب و�التحديد �مجموعة مماثلة من امليليشيات �� محافظة ح 2017

)، و�� تتألف من عدة ميليشيات محلية LDFر�فها الشر��، وُعرفت باسم قوات الدفاع ا�حلية (

صغ��ة �انت �عمل تحت إشراف إيران �ش�ل مباشر ولكن دون أن ي�ون لنشاطها �� سور�ة أي صفة 

السوري،  ي�لية ا�جيشقانونية، لذا قامت إيران بإ�شاء ودعم قوات الدفاع ا�ح�� ور�ط هي�لي��ا ��

 من 
ً
لب مؤخرا

ُ
متفادية بذلك ا�خطأ ال�ي وقعت فيھ عند إ�شاء قوات الدفاع الوط�ي، وال�ي ط

عناصرها أن يقوموا بتسو�ة أوضاعهم وااللتحاق با�جيش السوري مع عدم احتساب ف��ة تواجدهم 

 �� صفوف الدفاع الوط�ي من وقت خدمة ا�جيش.

صدرت وثيقة عن "شعبة التنظيم واإلدارة/فرع التنظيم والتسليح"  2017نيسان/إبر�ل  6و�تار�خ 

مرفوعة إ�� "القائد العام ل�جيش والقوات املس�حة" �شار األسد، من أجل تنظيم عالقة "السور��ن 

 طيلة ف��ة 
ً
املدني�ن والعسكر��ن �� القوات العاملة مع ا�جانب اإليرا�ي"، و"�سي�� أمورهم إدار�ا

، �� نيسان/إبر�ل األزمة". ووقع �ش
ً
 .2017ار األسد ع�� تلك الوثيقة، موافقا
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وحملت الوثيقة تواقيع رئيس "شعبة التنظيم" اللواء عدنان محرز عبدو، ورئيس "هيئة األر�ان 

العامة ل�جيش والقوات املس�حة" العماد ع�� أيوب، ونائب القائد العام ل�جيش والقوات املس�حة 

 اسم الفر�ج.وز�ر الدفاع العماد فهد ج

و�حسب الوثيقة فقد درست ال�جنة ملف تنظيم تلك القوات من جوانب "التنظيم والقيادة 

والتأم�ن القتا�� واملادي، وحقوق القت�� وا�جر��، و�سو�ة أوضاع امل�لف�ن املتخلف�ن عن ا�خدمة 

 الية:�حات التاإللزامية، والفار�ن واملدني�ن العامل�ن مع ا�جانب اإليرا�ي"، وتوصلت إ�� املق�

: تنظيم العناصر عسكر��ن ومدني�ن الذين يقاتلون مع ا�جانب اإليرا�ي ضمن أفواج املق��ح األول 

 للعسكر��ن املتخلف�ن عن 
ً
الدفاع ا�ح�� �� ا�حافظات. وأرفقت الوثيقة املق��ح بجدول ُيظهر أعدادا

هم بحسب ا�حافظات. والعدد ا�خدمة اإللزامية واالحتياطية والفار�ن واملدني�ن ومن سّوي وضع

  88,733اإلجما�� لتلك القوات هو 
ً
 .مقاتال

 ا�حافظة 
 املتخلف�ن عن

 اإللزامية

املتخلف�ن عن 

 االحتياط

حالة 

 الهروب\الفرار
 مدني�ن

�سو�ة 

 أوضاع
 العدد

 19616 601 9485 600 4824 4106 دمشق 1

 2295 0 857 658 359 421 درعا 2

 1100 100 679 0 0 321 طرطوس 3

 9051 1506 4314 1127 1124 980 حمص 4
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�لف�ن واملتخلف�ن عن ا�خدمة اإللزامية املق��ح الثا�يأما 
ُ
: �سو�ة أوضاع العسكر��ن (الفار�ن) وامل

حافظات، وضم �واالحتياطية، ونقلهم و�عيي��م و�عديل جهة استدعا��م إ�� أفواج الدفاع ا�ح�� �� ا

العناصر الذين تمت �سو�ة أوضاعهم ويعملون مع ا�جانب اإليرا�ي ضمن أفواج الدفاع ا�ح��. 

 بأعداد تلك الفئات، بحيث يبلغ عددهم اإلجما�� 
ً
. 51,729وتدرج الوثيقة جدوال

ً
 مقاتال

 الرقم التوصيف العدد

 1 أولئك الذين تجنبوا ا�خدمة اإللزامية 14,873

 2 ار/الهروب من ا�خدمةالفر  8,003

 3 التخلف عن ا�خدمة االحتياطية 16,731

 4 عناصر قاموا بتسو�ة أوضاعهم 12,122

 العدد اإلجما��   51,729

 

دني�ن ا�جيش الشع�ي ملدة سنت�ن للم -: تنظيم عقود تطوع لصا�ح القوات املس�حة املق��ح الثالث

ظر عن شروط التطوع املعمول ��ا �� القوات العامل�ن مع ا�جانب اإليرا�ي ملن يرغب �غض الن

املس�حة". وت�حظ الوثيقة عدد املدني�ن العامل�ن مع ا�جانب اإليرا�ي والذي يصل عددهم اإلجما�� 

 مد�ي. 37,400إ�� 

ضباط عامل�ن، والذين �عملون مع  69: إدارة شؤون الضباط بتسو�ة أوضاع الدورة املق��ح الرا�ع

 
ً
 .1650�� محافظة حلب وعددهم  ا�جانب اإليرا�ي حاليا

: تبقى قيادة أفواج الدفاع ا�ح�� �� ا�حافظات العاملة مع ا�جانب اإليرا�ي (ل�جانب املق��ح ا�خامس

اإليرا�ي) بالتنسيق مع القيادة العامة ل�جيش والقوات املس�حة ح�ى ان��اء األزمة �� ا�جمهور�ة 

 العر�ية السور�ة أو صدور قرار جديد.

 12126 864 3915 2549 2654 2144 حماه 5

 25930 4864 10241 1213 5687 3925 حلب 6

 8029 3487 2929 279 211 1123 إدلب 7

 5434 700 3165 477 302 790 الالذقية 8

 817 0 220 148 235 213 الرقة 9

 1976 0 645   870 461 دير الزور 10

 2359 0 554 952 465 388 ا�حسكة 11

  14,872 16,731 8,003 37,004 12,122 88,733 



 تحدي التغي�� وإعادة التشكيل: حوالت املؤسسة العسكر�ة السور�ةت

   -92- 

: التأم�ن القتا�� واملادي ب�افة أنواعھ (للعسكر��ن واملدني�ن) السور��ن العامل�ن مع السادساملق��ح 

(ا�جانب اإليرا�ي) ع�� عاتق ا�جانب اإليرا�ي �عد تنظيمهم �� أفواج الدفاع ا�ح�� �� ا�حافظات 

 بالتنسيق مع ا�جهات ا�ختصة.

 ر�� واملفقودين العامل�ن مع ا�جانب اإليرا�ي: تأم�ن ا�حقوق املادية للشهداء وا�جاملق��ح السا�ع

 منذ بداية األحداث يقع (ع�� عاتق ا�جانب اإليرا�ي).

: إصدار �عليمات تنظيم تتضمن التعليمات التنفيذية (للعسكر��ن واملدني�ن) املق��ح الثامن

 العامل�ن مع ا�جانب اإليرا�ي �عد تنظيمهم �� أفواج الدفاع ا�ح�� �� ا�حافظات.

در وف
ُ
 من قوات الدفاع ا�ح�� ح�ن تأسيسها، وال�ي ق

ً
يما ي�� أبرز ا�جموعات املقاتلة ال�ي �انت جزءا

نتسب�ن إ�� لواء الباقر: 45عددها بـ 
ُ
 ألف مقاتل �ان أغل��م من عش��ة "الب�ارة" امل

 

خرى شاركت �� معركة ر�ف حلب ا�جنو�ي �� مطلع عام 
ُ
كما ، 2018باإلضافة إ�� عدة �شكيالت أ

لعبت قوات الدفاع ا�ح�� دور رأس ا�حر�ة �� معارك دير الزور ور�ف الرقة ا�جنو�ي ضد تنظيم 

الدولة، و�� اآلن القوة العسكر�ة، األمنية، واإلدار�ة املسيطرة ع�� املناطق املمتدة من ر�ف دير 

 إ�� ر�ف حلب الشر�� ومدينة
ً
 بر�ف الرقة ا�جنو�ي، وصوال

ً
ا ي�� حلب. وفيم الزور ا�جنو�ي، مرورا

 :2018أهم التشكيالت املقاتلة ال�ي انضمت إ�� قوات الدفاع ا�ح�� �� مطلع عام 

 االسم م�ان االنتشار أصل املقاتل�ن

 لواء الدوش�ا حلب سوري

 لواء السف��ة حلب سوري

 لواء ال��ي  حماه سوري

 كتيبة ا�حكمة حماه سوري

 فوج الن��ب حلب سوري

 املقاومة اإلسالمية �� سور�ة الرقة -حلب  نا�يلب -عرا��  –سوري 
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 ملنح ا�حصانة �جم2017نيسان  4بتار�خ 
ً
تل�ن يع املقا، أصدر وز�ر الدفاع فهد جاسم الفر�ج �عميما

 )35(الذين �عملون مع القوات اإليرانية بصفوف قوات الدفاع ا�ح��.

 

  

                                                                    
 معلومات الدفاع ا�ح�� تم تجميعها من خالل:) 35(

 مقابالت خاصة أجر��ا وحدة املعلومات مع مصادر خاصة من مدينة حلب.

 مقابالت خاصة أجر��ا وحدة املعلومات مع ضابط منشق من الدفاع ا�ح��. 

 بالت خاصة أجر��ا وحدة املعلومات مع عسكري تم �سر�حھ من الدفاع ا�ح�� �سبب اإلصابة.مقا

 - 2016أيار  The Local Defence Forces: Regime Auxiliary Forces in Aleppo – 23 -أيمن جواد التمي�ي 

https://goo.gl/344QGm 

 قوات الر��ى حمص سوري

 قوات الرضوان حمص سوري

 قوات صقور الضاهر إدلب سوري

 �سور خان العسل حلب سوري

 313القوة  دير الزور عرا�� -سوري 
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 بطاقات تعريفية بأبرز الميليشيات الشيعية في سورية 

ينتشر �� سور�ة مجموعة من امليليشيات الشيعية، إذ تو�ح ا�جداول أدناه أهم املعلومات عن تلك 

 :)36(امليليشيات وأماكن انتشارها

                                                                    
مع مصادر محلية �� مناطق  2017و 2016ل تم تجميعها باالعتماد ع�� مقابالت أجر��ا وحدة املعلومات �� عامي معلومات ا�جدو ) 36(

 للعمل �� مناطق  –النظام وال�ي �عمل بالقسم اإلداري �� مطار دمشق الدو�� 
ً
مقابلة خاصة مع �حفي�ن أجانب يمل�ون تصر�حا

 النظام.

 أجنيھ (الغالبية شيعية)ميليشيات 
 االنتشار والنفوذ العدد اإليدلوجية ا�جنسية االسم 

1 
لواء أبو الفضل 

 العباس
 3000 صدري -خمي�ي  العراق

ر�ف -السيدة ز�نب بر�ف دمشق 

 حلب الشما��

 دمشق ور�فها 1300 خمي�ي العراق حركة األبدال 2

 ر�ق املطارط-دمشق  800 اث�ي عشري  العراق فوج التدخل السريع 3

 القلمون الشر��-حلب  2000 صدري  العراق جيش االمام املهدي  4

5 
سرايا طالئع 

 ا�خرسا�ي
 مطار دمشق الدو�� 600 خمي�ي العراق

 ر�ف دمشق 500 خمي�ي العراق سرايا أنصار هللا 6

7 
كتائب ا�حجة 

 املنتظرة
 حلب-ر�ف دمشق  1200 خمي�ي العراق

 ر�ف دمشق 1500 صدري  اقالعر  لواء اليوم املوعود 8

 دمشق   750 صدري -خمي�ي  العراق كتيبة قمر ب�ي هاشم  9

 دمشق   800 صدري -خمي�ي  العراق لواء أسد هللا 10

 دمشق   1000 صدري -خمي�ي  العراق كتائب حيدر الكرار 11

12 
كتائب حزب هللا 

 العراقية
 دمشق 1500 اث�ي عشري  العراق

 ر�ف حلب ا�جنو�ي 7200 صدري -خمي�ي  اقالعر  حزب هللا النجباء 13

 دمشق   500 صدري -خمي�ي  العراق لواء اللطف 14

 درعا 1000 صدري -خمي�ي  العراق كتائب سيد الشهداء 15

 دمشق-القلمون الغر�ي  1200 صدري -خمي�ي  العراق لواء ذو الفقار 16

17 
قوات الشهيد محمد 

 باقر الصدر
   دمشق 1500 صدري -خمي�ي  العراق

18 
لواء اإلمام ا�حسن 

 ا�جت�ى
 السيدة ز�نب بر�ف دمشق 1700 صدري -خمي�ي  العراق

 ر�ف الالذقية-ر�ف حلب ا�جنو�ي  2000 صدري -خمي�ي  العراق عصائب أهل ا�حق 19
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 قوات إيرانية
 م�ان توجدها �� سور�ة العدد بلد التشكيل بلد التشكيل االسم 

 حلب-القنيطرة  ر�ف-درعا  ر�ف-دمشق  8000 إيران إيران ا�حرس الثوري اإليرا�ي 1

 القنيطرة ر�ف-درعا  ر�ف-دمشق  2500 إيران إيران الباسيجقوات  2

 القنيطرة ر�ف-درعا  ر�ف-دمشق  2000 إيران إيران كتائب القدس 3

 مطار دمشق الدو�� 1000 إيران إيران سرايا طالئع ا�خرسا�ي 4

    13500  

  

 دمشق 1400 صدري -خمي�ي  العراق لواء سيف ا�حق 20

 مدينة الالذقية 600 صدري -خمي�ي  العراق سرايا العر�ن 21

22 
لواء اإلمام ز�ن 

 العابدين
 تدمر-أثر�ا  1000 صدري -خمي�ي  العراق

 دمشق   750 صدري -خمي�ي  العراق أفواج كفيل ز�نب 23

24 
كتائب اإلمام ع�� �� 

 العراق والشام
 دمشق   600 صدري -خمي�ي  العراق

 دمشق   550 صدري -خمي�ي  العراق قوات ز�نب الك��ى  25

 دمشق   500 صدري -خمي�ي  العراق سرايا أنصار العقيدة 26

 القلمون  1500 صدري  العراق فيلق الوعد الصادق 27

 ر�ف دمشق 1200 صدري  العراق لواء اإلمام ا�حس�ن 28

 مدينة دمشق-ر�ف حلب ا�جنو�ي  3500 خمي�ي   العراق منظمة بدر 29

 7000 خمي�ي أفغا�ستان لواء الفاطميون  30
 دمشق-ر�ف القنيطرة -ر�ف درعا 

 حلب -

 مطار دمشق الدو�� 400 خمي�ي أفغا�ي لواء بقية هللا 31

 3000 خمي�ي باكستان لواء ز�نب 32
دمشق -ر�ف القنيطرة -ر�ف درعا 

 حلب -

 مطار دمشق الدو�� 800 خمي�ي خليط دو�� لواء بقية هللا 33

 8000 اث�ي عشري  لبنان حزب هللا اللبنا�ي 34

 - حلب  -الشر�ط ا�حدود اللبنا�ي 

 -الز�دا�ي  -دمشق  -حماه 

 القنيطرة

 القلمون الغر�ي 1000 اث�ي عشري  لبنان حركة أمل 35
    61850  
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 مالحظات ختامية: ضبطٌ قلق وبوصالت متباينة

 لهذه الورقة، يمكن �عر 
ً
بأنھ مسرح عسكري شهد تحوالت  2018�ف املشهد العسكري �� عام وفقا

جمة أبرزها حصر خارطة الفواعل ضمن ثالثة مناطق نفوذ دولية ينشط ف��ا فواعل محلية متباينة 

:
ً
 سياسيا

وضمن مناطق سيطرة النظام، ازدادت مؤشرات الفاعلية اإليرانية و�طبيعة ا�حال  فمن جهة أو��

 لبعضها الروسية كذلك مع مال 
ً
حظة �عض ا�حاوالت لضبط املشهد امليليشياوي الذي شهد حال

 لبعضها املرتبط بإيران، والتزال ا�حاجة لهذا ا�حلف "ضرورة" للنظام فا�جموعات املدعومة 
ً
ودمجا

 سواء ا�حلية أم األجنبية �سد �غرات عدم ا�جوهز�ة البشر�ة، والدعم العسكري الرو��ي 
ً
إيرانيا

،السيما سالح ا�
ً
 وعسكر�ا

ً
 جو �سد �غرات عدم جوهز�ة النظام فنيا

، تو�حت خارطة فواعل املعارضة املس�حة �� ا�ج��ة الشمالية ال�ي تضم��ا أنقرة ومن جهة ثانية

ضمن تفاهمات األستانة، فحضنت القوى امل�جرة من ا�جنوب والوسط السوري وأعادت توظيف 

، ھ واملتمثل �عمليات درع الفرات وغصن الز�تون إم�انيا��م ضمن ال��تيب الذي جهدت أنقرة لضبط

 األمر الذي �عزز من مقار�ة الدمج ضمن أطر وترتيبات عسكر�ة مضبوطة.

�ستمر قوات قسد �� أداء وظائفها األمنية والعسكر�ة ضمن مشروع اإلدارة الذاتية  ومن جهة ثالثة،

 ل�ل ومحدداتھ القانونية، و�الوقت ذاتھ اليزال مشهد التفاوض مع ال
ً
 مفتوحا

ً
نظام مشهدا

االحتماالت، مع ترجيح استمرار تأزمھ بحكم عدم وضوح الرؤ�ة ال��ائية للداعم األمر��ي الذي يجهد 

 لتمك�ن قوات قسد من جهة، و�دفع باتجاه خط املفاوضات من جهة ثانية.

 ل�حر�ات األو�� 
ً
لق باألدوار يتع وفيما -لكتلة البشر�ة املقاتلة امل�جرة إ�� الشمال السوريلوفقا

ات م��ا �� الب�ى األمنية والعسكر�ة املتواجدة كقو  ط جزٍء ااألمنية املتوقعة لهم فقد تم ��جيل انخر 

شرطة أو أمن، أو كقوات حليفة أو مندمجة �� فصائل ك��ى، �عد أن تم ضبط أس�ح��م وتنظيمها 

ما نماط العسكر�ة القائمة عالتموضع املستقل جراء اختالف األ بآخر  و��جيلها، بينما ال��م جزءٌ 

 
ً
 انخراطھ �� قضايا سبل العيش وتركھ للسالح. �انت عليھ �� مناطقھ لي�حظ الحقا

ال يمكن اعتبار محاوالت النظام �� تحجيم أدوار امليليشيات اإليرانية وا�حلية مقار�ة مت�املة 

 من قو 
ً
 أصيال

ً
ات النظام وتم مأسسة األر�ان، فمن جهة أو�� ُعّدت �عض هذه امليليشيات جزءا

العمليات اإليرانية �� سور�ة، وهذا يتعارض مع حركية أي تحجيم، ومن جهة ثانية لم ت�حظ �عد 

ا�خطوط العامة الس��اتيجية الدمج سواء املتعلقة بامليليشات ا�حلية ك�ل أم با�جموعات ال�ي 
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جھ ه ا�حركية، وال�ي ستواصا�حت، فالتزال أولو�ة قتال املعارضة تفرض نفسها وهذا ما يؤجل هذ

 لعمق تواجد هذه امليليشيات و�عدد أدوارها سواء باملع�ى ا�جتم�� أم 
ً
صعو�ات بالغة ا�حدية نظرا

 األم�ي.

سار : تمدد النظام وانحو�مكن تحديد الثوابت باآل�ييتضمن هذا املشهد عدة ثوابت ومتغ��ات،  

�ح خياري الدفاع والتفاوض، استمرار النظام قوى املعارضة، تن�� خيار ال�جوم عند املعارضة لصا

 ببنية ا�جيش 
ً
 مثبتا

ً
بمحاوالت ضبط مشهد امليليشيات الداعمة لھ، التواجد اإليرا�ي بات واقعا

ووظائفھ و�دعمھ استمرار األستانة، استمرار معظم القواعد األجنبية �� تواجدها �� سور�ة، تراجع 

املشاريع التنسيقية ا�جامعة، استمرار معضلة النصرة أثر الفصائل ضمن مناطق املعارضة لصا�ح 

بمختلف مسميا��ا والتزال تحوال��ا املستقبلية أس��ة تفاهمات لم تنجز �عد، عودة سيطرة النظام 

، تر�ط قوات قسد بوصلة 
ً
 وفنيا

ً
رافق��ا نماذج أمنية مؤقتة، ا�جيش السوري مستن�ف �شر�ا

 األمر�كية. مفاوضا��ا مع النظام بمدى وضوح الرؤ�ة

 و�نسب أقل (و�� سمة املشهد)، ومن هذه  أما املتغ��ات
ً
فم��ا ما هو متوقع وم��ا ما قد ي�ون طارئا

املتغ��ات املتوقعة سيطرة أسئلة الدمج ع�� مستوى مناطق النفوذ الثالث، تبلور أنماط حكم �� 

شأ��ا اختبار  الشمال والشرق السوري بأدوات عسكر�ة مضبوطة، تدخالت عسكر�ة دولية من

 ، قد يحمل موضوع مواجهة إيران عدة متغ��ات.2018املعادالت الناشئة �� عام 

أما من ناحية اآلثار املتوقعة لهذا املشهد ع�� أسئلة إعادة التش�ل والت�حيح، فهو �شقھ األول 

 للت�حيح الوظيفي لصا�ح
ً
لة س مرتبط بالظرف السيا��ي الذي ن�� السلة الرا�عة ال�ي �ش�ل إطارا

الدستور واالنتخابات املتع��ة، و�شقھ الثا�ي مرتبط بضرورة العمل ع�� برامج وطنية للدمج وإعادة 

 بقدر ما �� تحٍد غ�� مست�جل، و��لتا ا�حالت�ن يبدو أن هذا 
ً
البناء ال�ي ال يراها النظام استحقاقا

.
ً
السؤال اليزال مؤجال
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ـ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

اسات االس��اتيجية، ت��كز اهتماماتھ البحثية ع�� دراسة الفواعل اإلقليمية والدولية �� الشأن عن طالع: باحث �� مركز عمران للدر م *

 السوري باإلضافة إ�� قضايا األمن والدفاع �� سور�ة.
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االستقرار والتغيير في سورية: ورقة حول مستقبل  الورقة الثالثة:
 المؤسسة العسكرية

: هل املؤسسة العسكر�ة بواقعها الراهن تمتلك شروط تنطلق هذه الورقة من �ساؤل مركزي مفاده

الفاعلية والوطنية، وتمتلك القدرة والكفاءة �حماية مخرجات العملية السياسية وتوف�� االستقرار؟ 

وهو ما استد�� بداية إدراك تموضع (سياسة اإلصالح) �� حركية ا�جيش الراهنة واملستقبلية، ثم 

الستقرار البنيوي فيھ �عد التحوالت العميقة ال�ي شهد��ا تلمس مدى توفر عناصر التماسك وا

خالل س�ي الصراع؟ ثم االنتقال إ�� وضع ملمح (تصور أو��) ألطر عمليات التغي�� لتغدو مستقبل 

 لتحقيق وتوليد االستقرار 
ً
 رئيسا

ً
 للتماسك وا�حياد السيا��ي، وأن ت�ون مصدرا

ً
هذه املؤسسة دافعا

 �� سور�ة. 

 صالح المؤسسة العسكرية: غياب الرؤية الوطنيةإ موجهاتأوالً: 

تتأثر حدود "عملية التغي�� واإلصالح العسكري" �� سور�ة �عدة عوامل سياسية متداخلة م��ا ما 

هو مرتبط باملستندات السياسية الناظمة للعملية السياسية، وم��ا ما يتعلق برؤى النظام وحلفائھ 

  .ن)و (الروس واإليراني

 - ، لقد ذكرت معظم املستندات الدولية الناظمة للعملية السياسية (بيان جنيفمن جهة أو��ف

 - مستورا املبادئ ا�حية ال�ي طرحها دي –بيا�ّي فيينا  -2254قرارات مجلس األمن ال سيما القرار 

وال سيما مؤسسة ا�جيش مع توضيح أك��  "ا�حفاظ ع�� مؤسسات الدولة"السالل األر�عة) ضرورة 

عشر (املبادئ ا�حية) حيث اهتم املبدأ السا�ع باملؤسسة العسكر�ة ودعا إ�� "بناء  اثناإل �� النقاط

 للدستور وألع�� املعاي�� وتتمثل مهامھ 
ً
جيش قوي وموحد يقوم ع�� الكفاءة و�مارس واجباتھ وفقا

وة لق�� حماية ا�حدود الوطنية والس�ان من ال��ديدات ا�خارجية ومن اإلرهاب... وت�ون ممارسة ا

 ملؤسسات الدولة ذات االختصاص"
ً
 حصر�ا

ً
 .)1(احت�ارا

يحيلنا املبدأ السا�ع هذا إ�� تفنيد رؤ�ة األمم املتحدة �� آليات واس��اتيجية م�افحة اإلرهاب بدوره 

ال سيما أن السالل األر�عة تركز �� سلة األمن وم�افحة اإلرهاب ع�� ضرورة أن �س��شد بمعاي�� 

                                                                    
، الرابط ا�ختصر: 2/12/2017، موقع �حيفة القدس، تار�خ »ساسية وا�حية لألطراف السور�ةاملبادئ اإلثنا عشر األ «نص وثيقة ) 1(

https://goo.gl/2c6r3z. 
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 2006ر�ائز اس��اتيجية األمم املتحدة العاملية مل�افحة اإلرهاب الصادرة �� عام األمم املتحدة مثل 

(املسائل االس��اتيجية املتعلقة بم�افحة اإلرهاب، هيئات إدارة القطاع األمنية، األوضاع الداخلية 

وا�خارجية املتعلقة بانتشار اإلرهاب ومنع انتشاره وم�افحتھ) وضمان قدرة الدولة ع�� التصدي 

لإلرهاب والتمسك �سيادة القانون وحقوق اإل�سان أثناء م�افحة اإلرهاب بما ذلك مؤسسات 

 ع�� نحو مفيد تناول مسألة وحدة السيطرة 
ً
 املؤسسات األمنية، وأنھ يمكن أيضا

ً
الدولة وخصوصا

مسألة إيجاد قوات شرطة ذات صدقية ع�� القوات املس�حة وسلطات أجهزة األمن والرقابة عل��ا، و 

 .)2(ة"إجراءات بناء الثق"ومسألة التعامل مع املقاتل�ن األجانب، إضافة إ��  ،فعاليةو 

 وتنطوي اس��اتيجية األمم املتحدة ع�� أر�عة أر�ان مو�حة بالش�ل اآل�ي:

، وع��  https://goo.gl/gCt3QNللمز�د راجع موقع األمم املتحدة واالطالع ع�� اس��اتيجية األمم املتحدة مل�افحة اإلرهاب ع�� الرابط: ) 2(

 .https://goo.gl/nYBKHFاعتماد اس��اتيجية عاملية مل�افحة اإلرهاب ع�� الرابط: 
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 ألعاله يمكن تصدير حدود التغي�� وفق الرؤ�ة الناظمة للعملية السياسية �� سور�ة ع�� 
ً
وفقا

 الش�ل التا��:

 

 

 

 إال أن مستقبل هذا التصور مرتبط ارتباط
ً
 عضو� ا

ً
بإنجاز حل سيا��ي وفق املستندات الدولية ا

 ،وال�ي �شهد انحرافات وإعادة �عر�ف من ف��ة ألخرى  ،الناظمة للعملية السياسية �� سور�ة

دود ح وال�ي باتت اليوم ممثلة �� السلة األو�� والثانية، سل�ي الدستور واالنتخابات، و�التا�� فإن

ا�جيش وضامنة �حياده  التغي�� منوطة بالعملية الدستور�ة وما تفرزه من مواد ناظمة لعمل

السيا��ي، وهذا ما ال تلوح مؤشراتھ �عد بحكم �غي�� معادالت امليدان لصا�ح النظام وحلفائھ، 

 ملدخالت املشهد العام ومالمح حركيتھ الراهنة
ً
 .مما يجعل هذا التصور �عيد املنال وفقا

ئيسة �ان بدرجة ر الذي فإن التدخل الرو��ي واإليرا�ي  مرتبطة برؤ�ة حلفاء النظام، من جهة ثانية

نتيجة الرت�اسات �� البنية والعمليات العسكر�ة السور�ة ال�ي استن�فت خالل س�ي الصراع ع�� 



 الورقة الثالثة: االستقرار والتغي�� �� سور�ة: ورقة حول مستقبل املؤسسة العسكر�ة

  -103- 

افق مع � املستوى البشري وع�� املستوى الف�ي، و�التا�� فإن التدخل العسكري �ان ال بد لھ أن ي�

 االستحواذ ع�� خياراتإ��  و��دفحزمة إجراءات سياسية مرتبطة باملنظومة العسكر�ة األمنية 

 .مؤسسات األمن والدفاع

 �� األدوات، إذ انتقل من مستو�ات الدعم 
ً
 وا�حا

ً
وقد شهد السلوك الرو��ي �� سور�ة تطورا

ت املشهد خراط املباشر �� تفاعال العسكري والسيا��ي والدبلوما��ي إ�� مستوى أك�� صالبة ع�� االن

لقد استطاع هذا التدخل إيقاف اإلنجازات العسكر�ة لقوى املعارضة وتخفيف منسوب  .السوري

�جز قوى النظام السوري وميليشياتھ، وغّ�� القواعد الناظمة للمواز�ن العسكر�ة �� ا�جغرافية 

" وصدَّ سور�ة املفيدة“ما �عرف بـ السور�ة. كما ضمن عدم ��ديد مصا�حھ االس��اتيجية �� منطقة 

 ع�� وضع الشروط الروسية 
ً
الطموحات اإلقليمية ودفعها لعدم معارضة التدخل، وأج��ها الحقا

 وفذاتھ السياق �ضمن محددا��ا ومواقفها السياسية والعسكر�ة، و 
ً
ق تحرك الفاعل الرو��ي محليا

 
ّ

عظم من فرص تحك
ُ
 .)3(ده املشهدو�سيّ  مھمقار�ة اقتصادية واجتماعية وسياسية �

بحكم رغبة األخ��ة بإعادة ترتيب املشهد  ،وقد استحوذت البنية الدفاعية ع�� أهمية روسية خاصة

ا�ح�� خاصة �عدما �غلب الفكر امليليشياوي ع�� العمل العسكري واألم�ي السوري، هذا الفكر 

لنظامّية من جّراء اال�شقاقات الذي شهد تراجع عدد القّوات ا 2012د منذ ��اية عام الذي بدأ يتسيّ 

” ّيةال�جان الشعب“وال��ّرب من االلتحاق با�جيش، حيث عملت طهران ع�� الدفع باتجاه تنظيم 

يا وتدر�بھ وتمو�لھ، إال أنَّ هذه امليليش” باسيج“، بإشراف الـ ”قّوات الدفاع الوط�يّ “ضمن ميليشيا 

تدير ملفات الفساد ضمن ا�جتمع ابتداًء من سرعان ما تحّولت إ�� مافيا تقوم بالسلب وال��ب، و 

��ر�ب السالح وا�خدرات وان��اًء بان��اك حرمات املدنّي�ن. ومن أهم املؤشرات الدالة ع�� إعادة 

 :)4(ال��تيب تلك املتعلقة بالفيلق الرا�ع وا�خامس وفق اآل�ي

 من” العماد ع�� أيوب“، أعلن رئيس األر�ان �� ا�جيش السورّي 2015�� �شر�ن األّول/ أكتو�ر  •

ذا وقد تمركز ه”. الفيلق الرا�ع“عن نية �شكيل ” حميميم“القاعدة العسكرّ�ة الروسّية �� 

الفيلق �� معسكر الطالئع �� مصياف، وتّم نقل كتائب من جيش النظام إليھ، مع �غي��ات �� 

تنجح،  لفيلق لمالضّباط األمراء والقادة، لكن محاوالت موس�و �� دمج امليليشيات ضمن هذا ا

 و�قي التنسيق العسكرّي �� ا�حّد األد�ى.

                                                                    
، الرابط: 31/3/2017��اتيجية، تار�خ مجموعة باحث�ن: "تحديات ال��وض الوط�ي إبان التدخل الرو��ي"، مركز عمران للدراسات االس) 3(

https://goo.gl/4qhibM. 

 .https://goo.gl/D92Qac، الرابط: 14/2/2017يوسف فخر الدين وآخرون: "املشروع الرو��ي �� سور�ة"، موقع ج��ون، تار�خ: ) 4(
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علن عن البدء بتشكيل الفيلق ا�خامس2016�� �شر�ن الثا�ي/ نوفم��  •
ُ
اقتحام وذلك  -، أ

��دف. "إعادة تصنيع هيبة الدولة". ومن جهٍة أخرى ��دف إ�� �حب العناصر السورّ��ن من 

، وحصر تلك امل
ً
يليشيات �� مواقع محّددٍة وضمن تركيبٍة واحدٍة، امليليشيات املدعومة إيرانّيا

 ع�� قيادة هذا الفيلق 
ً
و�� ح�ن تو�� النظام مهمة التجميع والتنسيق، أشرفت روسيا مباشرة

 .)5(ع�� تنصيب ضباٍط سورّ��ن يحافظون ع�� وال��م لها

  2017ومنذ منتصف عام 
ً
ا السيم بدأت مالمح السيطرة الروسية ع�� مفاصل النظام أك�� وضوحا

فيما يتعلق باالستمرار �� التغي��ات ال�ي تطال وزارة الدفاع وقيادة األر�ان و�عض األجهزة األمنية. 

و�� ح�ن تبدو �عض التحر�ات الروسية مدفوعة بما يوصف بم�افحة "قضايا الفساد" ملعا�جة 

 آخر م��ا ال يب
ً
 إالالهدر الكب�� �� مخصصات القوات املس�حة السور�ة، فإن �عضا

ً
 �� دو مفهوما

سياق تثبيت شبكة من الضباط السور��ن املوال�ن لروسيا �� أبرز املواقع العسكر�ة واألمنية 

، �اتخاذ الضباط )6(ا�حساسة. إذ �ش�� املعلومات إ�� مجموعة من األمور ال�ي تدل ع�� هذا السياق

                                                                    
لها، �شّدِ عصب ما تبقى من ا�ح) 5(

ّ
ل اإليرا�ّي �� سور�ة، قامت الدولة الروسية، ومنذ بدأ تدخ

ّ
ّد من �غّول امليليشيات، فع�� عكس التدخ

مؤّسسات النظام امل��ار (مؤّسساتھ األمنّية والعسكرّ�ة والقضائّية)، وال�ي لم �ستوِل عل��ا إيران، ودفع��ا �� اتجاه محاولة فرض 

رات هذا التوّجھ الكث��ة سيطر��ا �� م
ّ

ن، ، وزّجھ �� ال�ج”قضّية سليمان األسد“سً�� الستعادة ش�ل الدولة ومعناها، ومن مؤش

الطرطو��ّي. واعتمدت �� ذلك بالدرجة األو�� ع�� أفرع األمن العسكرّي ال�ي شهدت ما �شبھ ا�جمود ” شّبيحة �� العر�ض“ومالحقة 

ا �عد تقّدم ا�خابرات ا�جّوّ�ة املوالية إليران. و�� الوقت ذاتھ �عمد املؤّسسة األمنّية إ�� منذ اندالع الثورة، وأخذت دوًرا ثانو  ” �غييب“��

ا. و�لُّ  قادة امليليشيات، وعناصرها، املتنّمر�ن بالتدر�ج ومن دون إثارة �جيج، وإعادة الصالحيات للشرطة واألمن العسكرّي تدر�جي�

ا عند   أغلب الشرائح �� مناطق سيطرة النظام.هذا ا�عكس ارتياًحا �سبي�

" من قانون ا�خدمة العسكر�ة، تتيح إعفاء املطلو��ن ل�خدمة 25و�دأ املوضوع مع إصدار مرسوم رئا��ي بإلغاء الفقرة (ح) من "املادة ) 6(

درت فساد" �� وزارة الدفاع. وصاالحتياطية بقرار صادر عن قيادة ا�جيش أو وز�ر الدفاع. وجاء املرسوم ع�� خلفية ما قيل إ��ا "قضايا 

، أوامر روسية بتجميد وز�ر الدفاع فهد جاسم الفر�ج، ومدير مكتبھ العميد محمود نظام، واملساعد األشهر �� 2017�� تموز/يوليو 

ـ"املدن"، من لالوزارة أبو الليث، املتحكم�ن بملف اإلعفاءات و"مفاتيح" الوز�ر �� تلك القضايا. و��ّرب الفر�ج، بحسب ما قال مصدر 

موضوع اإلعفاءات والفساد �� أروقة وزارتھ، والشبكة ال�ي يديرها ابنھ خلدون، لتخليص الناس من ا�خدمة االحتياطية مقابل مبالغ 

 إ�� أن جميع األختام �انت بحوزتھ، وهو املسؤول األول عن 
ً
 للروس أن �ل ما جرى يتحمل مسؤوليتھ مدير مكتبھ، مش��ا

ً
مالية، مؤكدا

 �عضهم من أ�حاب القرار  150قضايا االحتياط. ومصدر مقرب من األر�ان، قال لـ"املدن"، إن التغي��ات شملت أك�� من  �ل
ً
ضابطا

�� ا�جيش، و�� موقع املسؤولية عن عمليات عسكر�ة مباشرة �� محيط دمشق. وتم نقل عشرات الضباط إ�� املب�ى ا�جاور لقيادة 

ستغ�ي عن خدما��م. وان��ت قضية الفر�ج �عد  األر�ان، ا�خصص منذ عهد حافظ
ُ
األسد للضباط غ�� املرغوب ��م، أو أولئك الذين ا

 للدفاع، وإحالة مدير مكتب الفر�ج و�عض مستشار�ھ إ�� التحقيق بإشراف 
ً
قّرُب من الروس، وز�را

ُ
�عي�ن العماد ع�� عبدهللا أيوب، امل

علنة، وسط مراقبة �افة تحر�اتھ وأرصدتھ وأموالھ وأعمالھ. و�عي�ن أيوب جاء �عد رو��ي مباشر. الفر�ج وضع تحت إقامة ج��ية غ�� ُم 

ترشيح ثالثة أسماء لوزارة الدفاع، من قبل "األمن الوط�ي" الذي ي��أسھ ع�� مملوك. وأحد املر�ح�ن �ان العماد طالل طالس، الذي 

، �سبب 2018�عد إلغاء ف��ة التمديد املقررة لھ ح�ى ��اية العام شغل منصب نائب قائد األر�ان. ولكن تم اختيار أيوب، و�سر�ح طالس 

 عن تورطھ �� "قضايا فساد".
ً
العمليات العسكر�ة �� محيط دمشق �ان لها النصيب األك�� من التدخل الرو��ي، فمنذ  ما قيل أيضا

شق وشرقها، ومناطق "خفض شهور تجري اجتماعات دور�ة ومكثفة للضباط املسؤول�ن عن العمليات العسكر�ة �� جنوب دم
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 لهم، والبدء بإجراء الروس من "هيئة أر�ان ا�جيش والقوات املس�حة" السور�ة �� دمشق، مق
ً
را

كب��ة، وصلت إ�� وز�ر الدفاع ومساعديھ  �غي��ات �� األر�ان ووزارة الدفاع، طالت أسماءً 

ومستشار�ھ، باإلضافة إ�� العمل ع�� إرسال دفعة من الضباط إ�� روسيا �حضور دورة تدر�بية 

ار�ن باط واملستشوإعادة عشرات الض ،مناصب رفيعة املستوى م ألر�عة شهور قبل عود��م لتسل

سرح�ن من ا�خدمة، واملوالي�ن للروس منذ عهد األسد األب، لي�ونوا بمثابة مستشار�ن �� األر�ان 
ُ
امل

 .ومسؤول�ن عن قضايا ُمعينة داخل ا�جيش، أهمها اللباس والطعام

فيالق جديدة" كخطوة �� سياق الدمج والضبط لهذه امليليشيات �ع����ا العديد "إن طرح فكرة 

النتقادات املوضوعية، إذ ال يمكن لھ أن �سد الثغرات العسكر�ة ل�جيش السوري امل��الك من ا

�� العديد من األماكن �� ظل ا��يار الهي�لية العسكر�ة وفقدان أبرز قيادتھ، ناهيك عن سيولة 

أدواره غ�� املضبوطة �� ظل �عدد ا�جهات الوصائية واملمولة من جهة، وت�خم األيديولوجية 

ن إضافة قوة مثل "الفيلق ا�خامس" إ�� أة ع�� حساب عقيدة عسكر�ة اح��افية. كما ا�خاص

  .ا�جيش، وإضفاء الطا�ع املؤس��ي عليھ هو �عميق للطبيعة الطائفية ل�جيش

و�سهم هذه الفيالق �� �عميق الظروف املساهمة لت�و�ن "ميليشيا ك��ى" ضمن هي�لية "جيش 

ة �� "ا�جيش الوط�ي" و�التا�� احتمال تضارب الغايات واآلليات عزز فكرة التبعية الدولي�وط�ي"، و 

ضمن امل�ون الواحد، ناهيك عن تنامي الدور الالمركزي �جيٍش يرت�� ضبط ا�حدود وتحقيق 

االستقرار ع�� �امل ا�جغرافية السور�ة، باإلضافة إ�� أ��ا خطوة تتطلب العديد من ال��امج 

لعقيدة الوطنية وضرورات اال�ساق الوظيفي، و�نب�� مناقشة العسكر�ة التمهيدية ال�ي تتعلق با

 ."رها وحدود صالحيا��ا �� "هيئة أر�ان ا�جيش الوط�ياأهدافها وأدو 

وأمام تلك املوجهات املتحكمة �� محددات التغي�� واإلصالح للمؤسسة العسكر�ة ��جل غياب 

العملية اإلصالحية �عدة  الرؤى الوطنية عن األجندة املتعلقة ��ذه املؤسسة وال�ي تضبط

شروط، أهمها التغي�� السيا��ي والعمل ع�� ان��اع ا�جيش من دوائر التنافس السيا��ي ا�حز�ي 

                                                                    
التصعيد"، وسط �شر للقوات الروسية، إلعطاء التعليمات وفرض األوامر ع�� ضباط النظام ومنع أي تحرك عسكري قبل العودة إ�� 

 راملستشار�ن الروس املقيم�ن �� األر�ان ووزارة الدفاع. وان��ت �عض االجتماعات �عزل أو نقل �عض الضباط إ�� املب�ى ا�جاور، إث

، مع �غي�� املسؤول عن مع�� مخيم الوافدين، 2017خر تلك القرارات �انت �� �شر�ن األول/أكتو�ر آ اع��اضهم ع�� القرارات الروسية.

وهو عميد �� ا�حرس ا�جمهوري، �عد تذمره من قرارات تخص تلك املنطقة. فتم عزلھ ع�� الفور وتحو�لھ إ�� املب�ى ا�خار�� لألر�ان 

للمز�د راجع: رائد الصا�حا�ي: "األر�ان والدفاع مع الروس...وحافظ مخلوف إ�� الواجهة  حيات املمنوحة لھ.و�حب �افة الصال 

"، موقع جر�دة املدن، تار�خ: 
ً
 . https://goo.gl/mP1E42، الرابط: 19/1/2018مجددا
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لصا�ح ا�حيادية وحماية ا�حياة السياسية إضافة إ�� �عز�ز العالقات املدنية العسكر�ة الدافعة 

 باتجاه تحس�ن أداء املؤسسة.

 ر: ضرورات إعادة التأطير والبناءالجيش واستحقاقات االستقراثانياً: 

توصف ا�حالة الراهنة ل�جيش السوري �عدة مقار�ات تتضارب �� نتائجها بحكم �غلب املوقف 

السيا��ي من األحداث، فمن جهة موالية فإ��ا تر�ط �افة أسباب �غي�� املواز�ن العسكر�ة �� سور�ة 

 ة ع�� �افة األرا��ي السور�ة إ��واالنتقال إ�� اس��اتيجيات �جومية ترت�� استكمال السيطر 

"التماسك البنيوي ل�جيش العقائدي"، إذ تزعم هذه ا�جهة أنھ رغم ما �عرض لھ ا�جيش من تحديات 

إال أنھ ال يزال مؤسسة م��ابطة وتتمتع بآليات صنع قرار متماسكة تتيح لھ القتال ع�� عدة ج��ات 

ت تلك ا�جهة عدة تحوال عن  ح��فة، و�غيبوإدارة �افة الشؤون العسكر�ة بدقة وخطط عملياتية م

مر ��ا ا�جيش عادت باالرت�اس عليھ وأفقدتھ القدرة ع�� املبادأة االس��اتيجية والقدرة ع�� ا�حفاظ 

 
ً
 وروسيا

ً
 إيرانيا

ً
 عسكر�ا

ً
 وتدخال

ً
 وأجنبيا

ً
 محليا

ً
 ميليشاوّ�ا

ً
ع�� املكتسبات األمر الذي استد�� دعما

 .)7(الذي م�ي بھ ا�جيشلتدارك اال��يار واالستن�اف 

و�جهة مقابلة، تؤكد جل مقار�ات املعارضة ع�� أن ا�جيش �عيش حالة ا��يار تامة، بحكم عدة 

عوامل كتصاعد اال�شقاقات داخل وحدات ا�جيش النظامي، وازدياد ا�غماس "ا�جيش النظامي" 

لعاملت�ن واملعدت�ن غ�� ا 18و 17�� أتون الصراع املس�ح، وح�ى الفرق العسكر�ة، مثل الفرقت�ن 

لالحتياط فقط، واضمحالل عدة فرق عسكر�ة سور�ة �املة لم يبق من كتائ��ا إال أفراد جرى 

 
ً
أخرى. و�التوازي، جرى تأسيس مليشيات الدفاع الوط�ي ال�ي من  فرزهم إ�� قطع عسكر�ة تتبع فرقا

العراقية  ومن ثم املليشياتشأ��ا أن تضمن الوالء الطائفي، و�عمل بالتعاون مع مليشيات حزب هللا، 

الطائفية ال�ي أصبح االعتماد عل��ا أك�� فأك�� وازداد ا��ام فرق ا�جيش �عدم الفاعلية وا�ج�ن، أو 

 .)8(الالجدوى 

                                                                    
 ا�جهة، انظر املصادر التالية: كعينة ع�� تلك املواقف ال�ي �ش�لها تلك) 7(

 ./http://www.syria-victory.comموقع متخصص �عرض بطوالت ا�جيش السوري:  .1

 .https://goo.gl/7wt1Jx، 4/10/2017كيف انتصر األسد، موقع سبوتنيك،  .2

 ، الرابط:3/4/2018نتصار جيش سور�ة بالغوطة الشرقية ير�خ معادلة الصمود واملقاومة، موقع النشرة، القومي: ا .3

https://goo.gl/fGyvDM. 

، الرابط: 26/2/2018انتصار بواسل ا�جيش �� الغوطة �عيد رسم األحداث �� املنطقة، موقع جر�دة الثورة،  .4

https://goo.gl/mjU2WU  

 .https://goo.gl/u2vbma، الرابط: 19/4/2018رضوان ز�ادة: كيف ا��ار "ا�جيش العر�ي السوري"؟، العر�ي ا�جديد، ) 8(
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ولتبيان الوضع الراهن ل�جيش وتلمس قدرتھ ع�� التماسك الذا�ي ورعاية أي "استقرار" تفرزه 

عدة عناصر من شأ��ا أن تو�ح معاي�� القدرة عملية سياسية ما، نقيم �� األسطر التالية 

 .�ا�جهوز�ة البشر�ة، التحكم �� غرف العمليات، قوة البنية

 ع�� تدهور هذه ا�جهوز�ة ففيما يتعلق با�جهوز�ة البشر�ة
ً
، يمكن اعتبار تدخل ا�حلفاء مؤشرا

 أ
ً
، األمر الذي يتيح لنا أن م سواء كميا

ً
ش �� ال�ي مر ��ا ا�جي قدر أن �حظة االستن�اف األع��ننوعيا

الذي ُعّد خطوة فرض��ا الضرورة الناشئة من ال�حظة  2015تار�خ تدخل موس�و �� ��اية عام 

السياسية والعسكر�ة ا�حرجة �� امللف السوري، حيث تبدت مالمح ا�خسارة االس��اتيجية لألدوات 

د اإلنجازات العسكر�ة ا�خارجية الروسية واحتمالية تزايد فرص �عاظم هذه ا�خسارة أمام تزاي

لقوى ملعارضة �� مقابل �جز متدحرج لقوى النظام السوري وميليشياتھ، األمر الذي اق��ب من 

قلب املواز�ن العسكر�ة �� ا�جغرافية السور�ة و��دد مشروع ا�حفاظ ع�� ما بات �عرف بـ"سور�ة 

دة استن�افات بحكم ) شهدت البنية البشر�ة ع2015ح�ى  2011املفيدة"، وخالل أر�ع سنوات (

 العوامل التالية:

 .)9(اال�شقاقات ع�� املستوى األفقي، وال�ي عززت عوامل التحلل .1

 .)10(انخفاض القوة االحتياطية، وازدياد معدالت ال��رب من ا�خدمة العسكر�ة .2

عدم القدرة ع�� معا�جة الن�يف البشري وظهور �غرة وا�حة �� صف الضباط ا�جندين  .3

 .)11((مالزم ومالزم أول ونقيب ورائد ومقدم وعقيد) والضباط ذوي الرتب

 .)12(غياب امل�ون الس�ي �� صفوف العسكر العامل�ن (املتطوع�ن) .4

 .تأسيس قوات الدفاع الوط�ي والفيلق الرا�ع والفيلق ا�خامس كتغطية لهذه ا�خسائر البشر�ة .5

ألف  63لغت ظام بأعداد قت�� قوات الن �ش�� التقديرات إ�� أن ز�ادة ا�خسائر البشر�ة إذ .6

عنصر، حيث غالبي��م من (الفرقة الثالثة، والفرقة التاسعة، والفرقة الرا�عة، والفرقة 

 .)13(السا�عة والفرقة األو��)

                                                                    
 .https://goo.gl/TxagFx، الرابط: 30/7/2012يوز، �سارع وت��ة اال�شقاقات �� ا�جيش السوري، موقع س�اي ن) 9(

 .https://goo.gl/QghTc4، الرابط: 24/11/2016الشباب السور�ون وشبح ا�خدمة العسكر�ة اإللزامية، موقع ح�ايات سور�ة/ ) 10(

 .https://goo.gl/4DnHEFالرابط:  24/11/2016جيش النظام السوري ور�يع املليشيات، العر�ي ا�جديد، رامي سو�د: خر�ف) 11(

 .https://goo.gl/p795uS، الرابط: 8/7/2012اال�شقاقات داخل ا�جيش السوري تنخر عظام نظام األسد، زمان الوصل، ) 12(

سنوات، موقد الدرر الشامية،  6ا�خسائر البشر�ة لقوات النظام السوري وامليليشيات اإليرانية والفصائل الثور�ة خالل ) 13(

 .https://goo.gl/88eYjC، الرابط: 12/3/2017
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استن�اف البيئات املوالية للنظام، إذ يأ�ي "الساحل السوري، ور�في حماة وحمص الغر�ي�ن"  .7

 .)14(ن صفوف قوات النظام السوري�� مقدمة املناطق ال�ي دفعت خسائر �شر�ة كب��ة ِضم

سناد ا�جوي الرو��ي والدعم بحكم �غي�� اإل  2015خفيفة �عد عام  و��حظ ظهور مؤشرات �عاٍف 

ل القوى ال��ية �� ا�جيش لقوى "تمشيط" امليدا�ي اإليرا�ي الذي خفف من حركة التدهور وحوّ 

 �عد عمليات املصا�حة ال�ي شهد��ا ا�جغ
ً
، 2018رافية منذ مطلع عام ليتحسن �ش�ل أو�ح قليال

 مويعود ذلك إ�� تقلص حجم ا�ج��ات سواء الناجمة عن فرض معادلة شرق ال��ر وغرب ال��ر أ

الناجمة عن عمليات اس��جاع املناطق ا�خارجة عن سيطرة النظام �الغوطة الشرقية والغر�ية 

ت ال�ي أكدت كما ساهمت شروط املصا�حا .وجنوب دمشق والقلمون ودرعا ور�في حمص وحماه

ع�� وجوب التحاق املتخلف�ن �� هذه املناطق با�جيش وعززت من القدرة ع�� الوصول إ�� املطلو��ن 

 لالحتياط. (يب�ن الش�ل أدناه حركة ا�جهوز�ة البشر�ة منذ آذار 
ً
ح�ى تار�خھ إذ �ش��  2011أيضا

 من القوة امليدانية) %40أع�� �سبة وصلها االستن�اف �� 

 
 : معدالت االستن�اف البشري �� ا�جيش السوري4رسم توضي�� 

                                                                    
 عن "حركة أحرار العلو��ن" املناِه ) 14(

ً
ضة للنظام السوري حيث وثقت خسائَر الطائفة العلو�ة من املقاتل�ن منذ بدء ا�حرب �� سور�ة ونقال

عاِق�ن  133، وذكرت ا�حركة أن أعداد القت�� تجاوزت الـ 2012
ُ
مفقود، مضيفة أن �� مدينة  3800ألًفا و 67ألًفا فيما بلغ عدد امل

صيب بحالة 89567طرطوس فقط لقي "
ُ
 مصرعهم، وأ

ً
 و "28589" آخرون و�� الالذقية "58216إعاقة "" مقاتال

ً
ا 4568" قتيال

ً
" ُمعاق

 و�� حماة  6543و�� حمص 
ً

. 8760قتيال
ً

 قتيال

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

2011- 2012

2013 -2015

2016

2017-2018

تقدير ملعدالت االستن�اف البشري �� ا�جيش السوري خالل س�ي الصراع

االستن�اف �� القوة االحتياطية  االستن�اف �� القوة التجنيدية معدالت ا�خسارة البشر�ة
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نھ اليزال العتاد ولكم بوع�� الرغم من ا�خسائر الكب��ة ل�جيش السوري ال�ي م�ي ��ا سواء باألرواح أ

وإدارة  فرع واملؤسسات التا�عة لھ تحت قيادةالتنظي�ي، والتزال جميع األ  ھئيحتفظ ��ي�ليتھ و�نا

ومركز�ة تتبع وتدين بالوالء للنظام، و�الرغم من �ل الزعامات وامليليشيات ال�ي �شأت ولكنھ اليزال 

صاحب ال�لمة العليا �� الدولة بما يتضمنھ من أفرع أمنية وعسكر�ة، إال أن هذا ال يخفي االرت�اس 

أجراها  بالت ال�يقااملالنو�� الذي �عرضت لھ هذه البنية، فمن الناحية النوعية فقد أكدت معظم 

 البحث مع ضباط منشق�ن من مختلف صنوف القتال ع�� املالحظات التالية:

 غياب القيادة املركز�ة للتشكيالت والقطعات و�عدد مصادر القرار العسكري. .1

تجاوز الهي�لية العسكر�ة با�جيش وغياب دور القادة السور��ن بوجود العسكر��ن الروس  .2

 .واإليراني�ن

ن الف��ات إذ تم اختصار الكث�� م ةمقاتل صراالتدر�ب ال�ا�� لتصبح عن م تتلَق عناصر �شر�ة ل .3

 التدريسية والتأهيلية.

ساهمت ا�جموعات ا�جديدة املش�لة (كقوات النمر وعصام زهر الدين) بتفريغ القطع  .4

 العسكر�ة من عناصر قو��ا �عد أن تم ند��م إ�� تلك ا�جموعات.

 لغرفة العمليات العسكر�ة دور محوري إنف ،رف العمليات املش�لةأما فيما يتعلق بالتحكم �� غ

وهام لتطبيق التعليمات وا�خططات العسكر�ة وترجم��ا ع�� األرا��ي ورسم خرائط التقدم بناًء 

ع�� مدى فعالية القوات التا�عة لتلك الغرفة، ومن هذا املنطلق، أخذت غرفة العمليات املتش�لة 

 
ً
 وطبيعة

ً
  �� سور�ة شكال

ً
  تتناسب وتوجھ ا�جهة الداعمة عسكر�ا

ً
  وسياسيا

ً
 . وماليا

 م��  30و�ان هناك غرفة عمليات مبنية �عمق (
ً
) ومصفحة ومجهزة لت�ون غرفة قيادة العمليات ا

العسكر�ة ضد العدو اإلسرائي��، ولك��ا تحولت مع بداية الثورة إ�� غرفة عمليات لقيادة األعمال 

لثوري وا�سمت بقيادة مركز�ة ل�جيش السوري وقياداتھ، و�انت العسكر�ة ضد ا�حراك الشع�ي وا

طبيعة تلك الغرفة تتناسب وطبيعة العمليات املطلو�ة بحسب درجة تدخل القوات النسبية وغ�� 

 الكثيفة. 

و�انت تضم رؤساء �عض اإلدارات األمنية  "خلية إدارة األزمة"�� بداية الثورة �شكيل  تمكما 

�ش�لت غرف عمليات �� �ل محافظة تتبع إ�� الغرفة الرئيسية  )15(هاوالعسكر�ة و�عد تفج�� 

                                                                    
 .https://goo.gl/JT8Mx3للمز�د انظر تقر�ر قناة ا�جز�رة حول خلية إدارة األزمة �� سور�ة ع�� الرابط التا��: ) 15(
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ة حسن ��خر لھ �افة األس�حا��شاء غرف عمليات مواز�ة بقيادة سهيل إبدمشق، ثم قام النظام ب

 .)16(وأصناف القوات مهما تطلب األمر، لتحقيق "االنتصارات"

 لغرف و�عد دخول العام الثالث والرا�ع، تم �شكيل غرفة عمليات ش 
ً
يعية بقيادة إيرانية، وصوال

عمليات بإشراف رو��ي، ومن خالل السرد لطبيعة غرفة العمليات ومجاالت إبحارها �� العمل 

العسكري حسب القيادة والسيطرة، نجد أن دور ا�جيش السوري �� القرار ضمن غرف العمليات 

 .)17(ست املعطيات العسكر�ةبدأ باالنحسار مع مرور الوقت وتكبلھ بقيود ا�حسابات الدولية ولي

أما فيما يخص القوة البنيو�ة: تو�ح ا�جداول وا�خرائط أدناه حركية ا�جيش ال�ي فرض��ا 

هم آليات راب فطمر الذي ساهم �� اضاأل وما أثرت ع�� بنيتھ، ا�ج��ات واختالف �سب سيطرتھ، 

العسكر�ة، وعكس حدات و ا�حركة وم��را��ا اإلدار�ة والذي رافقھ تآ�ل وا�ح �� القطع وال

 .)18(حجم الهوة واالختالل �� البنية

 محاصرة واجتياح الوحدات اإلدار�ة الثائرة" وال�ي �انت ببوصلة " 2011تحر�ات عام .1

                                                                    
 .2018مقابالت مع مجموعة ضباط من مختلف الصنوف �� شهر حز�ران عام  )16(

 ھ.املرجع نفس) 17(

 تم رصد ا�حركية وفق نموذج رصد خاص بوحدة املعلومات �� مركز عمران للدراسات االس��اتيجية.) 18(

 االنتشار التمركز الدائم التا�عية الوحدة العسكر�ة

 غرب دمشق الفرقة الرا�عة 555الفوج 
درعا / معضمية الشام/دار�ا/ القابون /بابا 

 حمص -خالدية البياضة عمر ا�

 حمص/ تلبيسة/الرس�ن، حماه حمص الفيلق الثالث 18الفرقة 

 درعا –قطنا/الشيخ مسك�ن  قطنا الفرقة العاشرة 62اللواء 

 بانياسدرعا/ طر�ق دمشق قوات خاصة 35الفوج 

 بانياس والبلدات ا�حيطة/ إدلب/ حمص مصياف قوات خاصة 45الفوج 

 إدلب/حماه حلب غرب قوات خاصة 46الفوج 

 املسطومة/ أر�حا/ جسر الشغور/ الغاب قطنا 10الفرقة  85اللواء 

 بانياس   14الفرقة  554الفوج 

 درعا –حرستا/نوى دوما / دمشق حرس جمهوري 105اللواء 

 حمص/ إدلب جنوب مشق الفيلق األول  الفرقة السا�عة

 غرب دمشق الفرقة الرا�عة 40اللواء 
ر�ا/�� القابون/درعا، معضمية الشام/ دا

 بانياس/الز�دا�ي

 الغوطة الشرقية دمشق ا�حرس ا�جمهوري 106اللواء 

 حمص -الغوطة الشرقية/بابا عمرو  دمشق ا�حرس ا�جمهوري 104اللواء 
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 عاكسامل�جوم الستمرة و املحمالت عام ا�: 2012عام  .2

 

  

 دار�ا/معضمية الشام/ �� القابون،درعا غرب دمشق الفرقة الرا�عة 42اللواء 

 القنيطرة الفيلق األول  90اللواء 
مثلث املوت/(التقاء محافظات دمشق  منطقة

 القنيطرة) -درعا  –ور�فها 

 بانياس/الالذقية/جبلة الالذقية مستقل 826الفوج 

 دوما/درعا القلمون  3الفرقة  65اللواء 

 درعا درعا الفيلق األول  الفرقة ا�خامسة

 درعا/حماه درعا الفيلق األول  الفرقة التاسعة

 إدلب/ حماه حماه الفيلق الثالث 11الفرقة 

   الفيلق الثا�ي الفرقة العاشرة

 درعا/ السو�داء السو�داء مستقلة 15الفرقة 

 الالذقية الالذقية مستقلة البحر�ة السور�ة

 االنتشار التمركز الدائم التا�عية الوحدة العسكر�ة

 دمشقغرب  الفرقة الرا�عة 555الفوج 
 حماه/ الز�دا�ي

 ر�ف إدلب ا�جنو�ي

 حمص غرب دمشق الفرقة الرا�عة 154الفوج 

 إدلب درعا –ازرع  الفرقة ا�خامسة 12اللواء 

 إدلب مصياف قوات خاصة 45اللواء 

 حماه الصنم�ن الفرقة التاسعة 33اللواء 

 ��ر عيشة غرب دمشق الفرقة الرا�عة 40اللواء 

 حلب دمشق ا�حرس ا�جمهوري 106اللواء 

 دمشق ا�حرس ا�جمهوري 104اللواء 
 مسرابا/حلب/تل من�ن

 دير الزور

 اعزاز –عندان  –حلب  ر�ف دمشق الفرقة األو�� 57اللواء 

 إدلب –معمل القرميد  ر�ف دمشق الفرقة األو�� 76اللواء 

 إدلب ر�ف دمشق مستقلة الفرقة الرا�عة

 إدلب درعا ول الفيلق األ  الفرقة ا�خامسة



 تحدي التغي�� وإعادة التشكيل: حوالت املؤسسة العسكر�ة السور�ةت

   -112- 

 "تكتي� دعام انتشار امليليشيات (ا�حلية واألجنبية) والذي �ع 2013عام  .3
ً
 ف" يقلل ال�ل ا

 

 : �عدد ا�ج��ات �� العقد ا�جيوسياسية الهامة2014عام  .4

 

 . و�ان أبرز تحرك كما هو مو�ح: ا��يارات متدحرجة2015عام  .5

 

 يرو�� دٌ امدا: وقف اال��يار و 2016عام  .6

 مالحظة االنتشار التمركز الدائم التا�عية الوحدة العسكر�ة

� وجھ �بالسابق حيث حاولت قوات النظام التشبث بمواقعها � �� هذا السنة وما يل��ا ح�ى لم �عد حركة القوات كما �

اقع رسال �عز�زات ب�ن املو إتمدد ا�جيش ا�حر واس��داف املناطق الثائرة ع�� أس�حة املدفعية والصوار�خ، وتم اعتماد 

 2013القر�بة و�عز�زات من امليليشيات ال�ي بدأت تظهر �ش�ل فع�� �� النصف الثا�ي من عام 

 قوات النمر

إدارة 

ا�خابرات 

 ا�جو�ة

مطار حماه 

 العسكري 

تتش�ل نواة قوات النمر �� مطار حماه  بدأت

يفاد العميد سهيل ا�حسن إ�� مطار إالعسكري �عد 

حماه، وشاركت �� معظم وأهم املعارك �� سور�ة 

 ضد تنظيم الدولةم سواء ضد املعارضة أ

 نتشاراال  التمركز الدائم التا�عية الوحدة العسكر�ة

 املليحة غرب دمشق مستقلة الفرقة الرا�عة

 املليحة دمشق مستقل ا�حرس ا�جمهوري

 قوات النمر
إدارة ا�خابرات 

 ا�جو�ة
 - مطار حماه العسكري 

 حمص حماه الفيلق الثالث الفرقة ا�حادية عشرة

 مالحظة االنتشار التمركز الدائم ا�عيةالت الوحدة العسكر�ة

 105اللواء 
ا�حرس 

 ا�جمهوري
 دمشق دمشق

هللا "�ان ع�� عاتقھ التصدي ملعركة 

ال�ي أطلقها جيش اإلسالم ��  "غالب

 2015شهر أيلول من عام 

 مالحظة االنتشار التمركز الدائم التا�عية الوحدة العسكر�ة

 حماه إدارة ا�خابرات ا�جو�ة قوات النمر
ر�ف حمص /حلب

 الشر��

شاركت �� معركة 

 حلب

 حلب دمشق مستقلة الفرقة الرا�عة
شاركت �� معركة 

 حلب

  حلب دمشق مستقل ا�حرس ا�جمهوري
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 : توسيع بقع السيطرة2017عام  .7

 

 : �� طر�ق ا�حل الصفري 2018عام  .8

 

  

 مالحظة االنتشار التمركز الدائم التا�عية الوحدة العسكر�ة

 املشاركة �� معارك تدمر البادية السور�ة ر�ف دمشق مستقلة ألو��الفرقة ا

 حماه حماه الفيلق الثالث الفرقة الثامنة
شاركت �� معارك ر�ف حماه 

 الشما��

 حرستا الصنم�ن الفيلق األول  الفرقة التاسعة
شاركت �� معارك إدارة 

 املركبات بحرستا

 حرستا الديماس الفرقة الرا�عة 42اللواء 
ت الغيث ال�ي يقودها قوا

 
ّ

 العقيد غيث دال

 قوات النمر
إدارة ا�خابرات 

 ا�جو�ة
 حماه

ر�ف حماه 

 الشما��

شاركت �� معارك ر�ف حماه 

 الشما��

 حماه - مستقل الفيلق ا�خامس
شارك �� معارك ر�ف حماه 

 الشما��

 االنتشار التمركز الدائم التا�عية الوحدة العسكر�ة

 مطار حماه العسكري  إدارة ا�خابرات ا�جو�ة قوات النمر
أر�اف إدلب + حلب + حماه الغوطة 

 الشرقية

 أر�اف إدلب + حلب + حماه - مستقل الفيلق ا�خامس

 القنيطرة/الغوطة الشرقية غرب دمشق الفرقة الرا�عة 42اللواء 

 الغوطة الشرقية دمشق مستقل ا�حرس ا�جمهوري

 درعا السو�داء  ا�خامسة عشرة الفرقة

 درعا  الفرقة التاسعة
جنوب / الغوطة الشرقية

 درعا/دمشق

 درعا درعا  الفرقة ا�خامسة

 درعا درعا  الفرقة السا�عة

 القنيطرة الكسوة مستقلة الفرقة األو��
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املؤسسة  ھ�� سور�ة حجم اإلرهاق ال�ي تكبدتجنبية األ قواعد ك��ة التبدالت السيطرة و كما تو�ح 

 .العسكر�ة

 
 2018و 2011سب السيطرة ب�ن عامي � التفاوت ��: 5رسم توضي�� 

 

8%
2%

25%

0%

61%

98%

4%
0%

2 0 1 82 0 1 72 0 1 62 0 1 52 0 1 42 0 1 32 0 1 22 0 1 1

قوى الثورة السوریة وحدات الحمایة النظام السوري والمیلیشیات الموالیة تنظیم الدولة

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 القوى ا�حلية 

قوى الثورة السور�ة 

 وفصائل أخرى 

2% 13% 25% 16% 12% 14% 15% 8% 

 الشعبية وحدات ا�حماية

 وقسد

0% 6% 9% 8% 14% 16% 22% 25% 

 النظام السوري

 وامليليشيات املوالية

98% 81% 63% 33% 17% 18% 31% 61% 

 %4 %32 %52 %57 %43 %3 %0 %0 تنظيم الدولة "داعش"
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بدأت قوات النظام تتلقى  2013، أنھ مع مطلع عام )19(يو�ح ا�جدول والش�ل البيا�ي �� األع��

ري ع�� الصعيد العسك ةمنآديد من طرق إمدادها �انت �عت�� غ�� ضر�ات ع�� ج��ات مختلفة والع

واملد�ي، و�سبب قلة العدة والعتاد لدى النظام وعدم قدرتھ �غطية ا�ج��ات �املة، قام النظام 

بمحيط العاصمة دمشق، مع عدم  2012بال��ك�� ع�� اس��جاع املواقع ال�ي خسرها �� أواخر عام 

حمص إ�� أن قام النظام باالستنجاد بقوات  -ب أو تأم�ن طر�ق دمشققدرتھ استعادة ما خسر �� حل

وال�ي استطاعت اس��جاع مدينة القص�� االس��اتيجية وم��ا  2013حزب هللا اللبنا�ي �� شهر يونيو 

انخفضت �سبة  2014شن حمالت عسكر�ة ع�� مواقع �� القلمون الشر�� والغر�ي، ومع بداية عام 

 .) %33سيطرة النظام لتصبح (

 2015كثف تنظيم الدولة من �جماتھ ع�� مواقع النظام السوري �� ر�في حمص ودمشق خالل عام 

 �� شهري أيلول و�شر�ن األول، حيث شهدت هذه الف��ة ارتفاع
ً
 وتحديدا

ً
 كب��  ا

ً
يطرة �� �سبة س ا

و�ل بانخفاض �� �سبة سيطرة با�� القوى ا�حلية �� سور�ة، و�حسب خر�ط
ُ
 ةتنظيم الدولة ق

�شر�ن األول/أكتو�ر  05عسكر�ة خاصة صادرة عن وحدة املعلومات �� مركز عمران بتار�خ 

خرى ( ، �انت �سب السيطرة �� سور�ة ع�� الش�ل التا��:)20(2015
ُ
 قوى الثورة السور�ة وفصائل أ

تنظيم الدولة ، )%16قوات النظام وامليليشيات املوالية (،)%14وحدات ا�حماية الكردية (،)12%(

 .)%15مناطق �حراو�ة وجبلية ال تخضع لسيطرة جهة معينة (،)43%(

) بحسب %58وصلت سيطرة قوات النظام وامليليشيات املوالية إ�� ( 2018مع ��اية شهر يونيو 

، وذلك لعدة أسباب �ان )21(خر�طة عسكر�ة خاصة صادرة عن وحدة املعلومات بمركز عمران

ام مع حليفيھ روسيا وإيران ع�� مناطق خفض التصعيد أبرزها ا�حمالت العسكر�ة ال�ي ش��ا النظ

�� سور�ة، وال�ي نتج ع��ا سيطرة النظام ع�� �ٍل من (القلمون الشر��، الغوطة الشرقية، ر�ف 

حمص الشما��، ا�ج��ة ا�جنو�ية) باإلضافة إ�� تصر�حات الروس حول سيطرت النظام ال�املة ع�� 

�� إ�ي) وطرد تنظيم الدولة م��ا، ولكن هنا وجب اإلشارة (ر�ف حمص الشر��، ر�ف دير الزور ا�جنو 

لية دور فاعلصعو�ة السيطرة ع�� املناطق ال�حراو�ة والتصر�ح الرو��ي �ان أشبھ بالتسو�ق 

 النظام وروسيا �� ا�حرب ع�� اإلرهاب.

                                                                    
لبيان، كما أن �سبة السيطرة تو�ح مالحظة: لم يتم احتساب مساحة مواقع االحتالل اإلسرائي�� �� �ٍل من الدول والش�ل �� ا) 19(

 .السيطرة العامة، وليس السيطرة ا�حيو�ة

 .https://goo.gl/MDjUpsانظر تقار�ر وحدة املعلومات �� مركز عمران للدراسات االس��اتيجية ع�� الرابط: ) 20(

 .https://goo.gl/3LpSnEكز عمران للدراسات االس��اتيجية ع�� الرابط: انظر التقار�ر ا�خاصة لوحدة املعلومات �� مر ) 21(
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)، وذلك %4أما تنظيم الدولة فقد خسر املز�د من مناطق سيطرتھ وتقلصت مساحة سيطرتھ إ�� (

ة �� بادية محافظأحرزه � حساب النظام السوري وامليليشيات املوالية لھ �عد التقدم الذي ع�

 شرق 
ً
السو�داء، وحساب وحدات ا�حماية الكردية وقوات سور�ة الديمقراطية ال�ي حققت تقدما

 الفرات. 

خرى �ش�ل كب��، نتيجة خسار��ا ل�ا
ُ
ل مفيما تقلصت مساحة قوى الثورة السور�ة والفصائل األ

). وقد ارتفعت مساحة سيطرة %8مناطق سيطر��ا �� ا�جنوب السوري، و�لغت �سبة سيطر��ا (

 ).%25وحدات ا�حماية الكردية وقوات سور�ة الديمقراطية إ�� (

 ��جل املعطيات أعاله تحوالت بالغة األثر ع�� املؤسسة العسكر�ة �� املدى املتوسط 
ً
عموما

 �� هذه املؤسسة ال�ي تجد نفسها أمام والبعيد، ما �ان من شأنھ أن يحدث 
ً
 و�نيو�ا

ً
 هي�ليا

ً
اختالال

واقٍع جردها من القوة التنظيمية والنوعية، و�اتت إحدى الفواعل وليس الفاعل الوحيد �� املشهد 

العسكري وإن تبدلت �سب السيطرة، فالقوى ا�حلية ومن خلفها اإلقليمية والدولية جعلت من 

ناشطة سواء تلك الشب�ات الروسية واإليرانية املتحكمة �� قطاع  هذه املؤسسة أس��ة شب�ات

الدفاع السوري أم الشب�ات األمر�كية وال��كية و...إ�خ الفاعلة �� ا�جغرافيات األخرى ا�خارجة عن 

سيطرة النظام، هذا وغ��ه من األسباب املتعلقة �عدم ا�حياد والت�و�ن االجتما�� ا�ختل والعقيدة 

ا�حز�و�ة تحتم ضرورة سياسات إعادة البناء ال�ي ال تزال �غيب عن أجندة النظام  واأليديولوجية

 وحلفائھ لصا�ح إعادة ال��ميم وفق مبدأ عودة التحكم والسيطرة وجعل ا�جيش أداة �� ذلك.

الحياد السياسي وتعزيز العالقات  االمسار الوطني لإلصالح: أولويت ثالثاً:
 المدنية العسكرية 

" م النظا "أدرك
ً
أن أي خلل �� ا�حسابات العسكر�ة واألمنية من شأنھ نقل امللف من مرحلة باكرا

ساس أ وفق اعتقاده هو الضبط والتحكم إ�� مرحلة االنفالت ومن ثم ا�خسارة، فاملكسب العسكري 

، لذا ومنذ الساعات األو�� تكشف النقاب عن خطط وإعادة �عر�فها �� ضبط العملية السياسية

تب�ن إعدادها املسبق وذلك من خالل سرعة الفعل وسرعة التجه��ات الالزمة للدعاية  األسد وال�ي

اعتبار  و�مكن إلعداد تم منذ �حظة هروب الرئيس التو���ي ز�ن العابديناالسياسية الرسمية، هذا 

 ع�� حملة منظمة وسريعة وجلب أك�� من ست�ن ألف مطلوب للعدالة 
ً
مالحقة ا�ح�وم�ن جنائيا

 شر مؤ  فراج ع��م بالعفو الرئا��ي األول (خالل الثورة)،ة وثم اإل يملعسكرات تدر�ب واخضاعهم
ً
ع�� ا
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مهمة القمع وهذا ما عرف �عد الثورة فيھ ل��م إنية النظام التجه�� لعمل بالغ التعقيد تو�ل 

 )22(�� مؤشرات عدة نذكر م��ا:إبمجمعات الشبيحة باإلضافة 

 .ول من شهر شباط�غي��ات أمنية واستنفار أم�ي منذ األ  •

 إنزال�عملية  تاستشهاد عدد من املتظاهر�ن ومنذ اليوم األول عن طر�ق قوات خاصة قام •

 جوي. 

 الز�ارات اإليرانية املكثفة للقطر. •

 و�ان ملي •
ً
 ئخطاب �شار األسد األول �� مجلس الشعب �عد أحداث درعا الذي لم يكن لينا

ً
بلغة  ا

 أث�� ا�حقيقي للمظاهرات االحتجاجية آنذاك.التخو�ن والعمالة و�حجم أك�� من الت

القا��ي بوقف التسر�ح ��  27/4/2011قرار القيادة العامة ل�جيش والقوات املس�حة بتار�خ  •

 ا�جيش إ�� إشعار آخر.

فرض القوة والسيطرة ع�� مناطق ا�حراك الثوري وانطلق إ�� تطبيق اس��اتيجية قائمة ع�� 

ة املؤسسة األمني :، ع�� أدات�ن رئيسيت�ن كبداية وهمان وحاضن شع�ي) بأي وسيلةو (متظاهر 

واملؤسسة العسكر�ة. و�تفرع ع��ا عدة سياسات ممن�جة ترا�� تحقيق الغاية دون االنتباه إ�� 

�سان أو ع�� صعيد ال��اث أو ح�ى ع�� صعيد املؤسسات، و�عمل مؤسسات ا�خسائر ع�� صعيد اإل

سدَي إ�� املؤسستحيث بالسياسة أو باالقتصاد.  خرى ع�� دعم هذه السياسات باإلعالم أوأ
ُ
ن �أ

 و�البداية تم االعتماد ع�� فئات ،العسكر�ة واألمنية مهمة إ��اء ا�حرا�ات االحتجاجية بأي وسيلة

معينة داخل هات�ن املؤسست�ن ثم انتقل مع توسع ا�حراك الثوري لتصبح �ل قطعة عسكر�ة 

ن نصيب ملت�ون املناطق والعقد االس��اتيجية فاظ ع�� مسؤولة عن املنطقة القر�بة م��ا مع ا�ح

 رمز���ا النظر�ة تلك الفئات املعينة
ً
لتتعزز  ،ومنذ تلك ال�حظة خسرت املؤسسة العسكر�ة شعبيا

.
ً
  )23(مقار�ة أن املؤسسة العسكر�ة لن تكون مؤسسة محايدة سياسيا

 ل�جيش ي فوق العسكر  ما � الدور ينب�� الوقوف ع� السياسية ا�حياة �� العسكري  ولتفس�� التدخل

 العواملواإلقليمية، و�مكن اختصارها ب ا�حلية البيئة تأث��ها تجاوز  ال�ي العسكر�ة الظاهرة وتحليل

تبار كتنظيم �سيطر عليھ مؤسسة الرئاسة وتتحكم فيھ باع العسكر�ة باملؤسسة املرتبطة واملم��ات

 ل�جيش والقوات املس�حة، وهذا م
ً
ا يجعل تلك املؤسسة خاضعة ملبدأ املنافسة "الرئيس" قائدا

 من تماسك سيا��ي داخ�� متأٍت من ا�جموعات 
ً
السياسية مع املعارضة بحكم ما تملكھ نظر�ا

                                                                    
 .11، ص 2013معن طالع: الثورة السور�ة قصة البداية، مركز عمران للدراسات االس��اتيجية، ) 22(

 املصدر نفسھ.) 23(
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تحس�ن شرط ل �لھ ا�جيش جر والقادرة ع�� النوعية املتحكمة �� ا�جيش وال�ي تدين بالوالء للنظام

 -ة املدين العالقات لنظر�ة املؤسس�ن أحد وهو ”جانو��� موريس“و�حسب  السلطة السيا��ي،

 وكذا جتماعيةاال  وخلفيا��م أصولهم و��ن للعسكر��ن السيا��ي الطموح ب�ن فإن الر�ط العسكر�ة،

 ع�� ز�ادة التوقع  ا�جيش ب�ن العالقات طبيعة من وموقفهم التعليم درجة
ً
وا�ح�ومة سي�ون حافزا

 قاتكعال امل تخص العسكر��ن أنفسهمبالتدخل املستمر ل�جيش �� السياسة، كما توجد عو 

 )24(السيا��ي والطائفي ال�ي عزز��ا الهندسة والت�و�ن االجتما�� ل�جيش. والوالء القرابة

العسكر�ة، فع�� الرغم من إ��اء العمل باملادة  باملؤسسة العقائدية ا�خاصة ناهيك عن العوامل

ائد للدولة وا�جتمع، إال أن مفاعيل الثامنة من الدستور املتعلقة بأن حزب البعث هو ا�حزب الق

 لسيطرة البعث الذي التزال حلقاتھ 
ً
هذه املادة التزال سار�ة، ال سيما با�جيش الذي يخضع سياسيا

�شهد اجتماعا��ا األسبوعية بتواصٍل مستمٍر دون انقطاع، وال تزال الدراسات األمنية ال�ي �عدها 

ط البع�ي واملوا�� ع�� حساب الشروط املهنية ا�خابرات لطالب الضباط املر�ح�ن �ع�� الشر 

 والوطنية األخرى.

 ألعاله وقبل األسئلة التقنية املتعلقة بإصالح املؤسسة العسكر�ة ت��ز أولو�تا ا�حياد 
ً
وفقا

 :ع�� اآلليات التالية العسكر�ةالسيا��ي و�عز�ز العالقات املدنية 

 املؤسسة �ع� املدنية السيطرة إرساء �� مهم دور  لھ الدستوري : فالتغي��الدستور�ة املقار�ة .1

 وتضييق املساحات للمشرع، ومهمتھ ا�جيش تقييد خالل من العسكر�ة،
ً
 كنل دستور�ا

 سياسات� يتبع أن الدستوري اإلصالح هذا يحتاج لذا واقع، إ�� بالضرورة تتحول  ال النصوص

 كسن التشريعات والقوان�ن الناظمة لتلك العالقة. أخرى  وإجراءات

إذ ينب��  ،الديموقراطية واملعاي�� املبادئ ان��اك من ا�جنود : ف�ي ال�ي تقياالح��افية افةثق .2

 ثقافة مهن��ا وأن تتطور  وأخالقيات األساسية إعادة �عر�ف مهمة املؤسسة العسكر�ة

 املدنية. والسلطة القانون  وتح��م ذاتية قيود إ�� �ستند مؤسسية

 لها، جتما��اال  القبول  ع�� �عتمد العسكر�ة، املؤسسة انة: فم�والتجنيد االجتماعية املعاي��  .3

 ةوا�جغرافي واإلثنية االجتماعية امل�ونات العسكر�ة املؤسسة �عكس بأن هذا و�تحقق

                                                                    
ستناد إ�� املرجع التا��: محمد دخوش: "كيف، م�ى، وملاذا يتدخل ا�جيش �� السياسة؟"، تم االعتماد ع�� من�جية التفس�� تلك �عد اال   )24(

 .https://goo.gl/HNWfbWموقع سبق االلك��و�ي، 
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وآلياتھ من شأنھ ا�حد من االستغالل  اإللزامي وضوح سياسات التجنيد أن وكما للمجتمع،

 .والفساد

 )25(ا:�� عام �ش�ل ال��ملانات ية ينب�� أن تضطلعمهام رئيس : إذ ثمةاألدوار ال��ملانية .4

 عملھ. وطر�قة وتنظيمھ القانونية وصالحياتھ العسكري  قطاع والية وعالنية اإلطار دقة .أ

 السر�ة. يح�ي عمل إطار ضمن الديمقراطية املدنية الرقابة خالل من املساءلة .ب

 واملعاي�� القواعدالتنفيذ والتأكد من مراعاة  أو القرار خالل القانون  مخالفة عدم .ج

 االجتما��. والنوع الدينية واملساواة اإل�سان حقوق  حماية ذلك �� بما الدولية

 املشاركة �� تقدير املوقف العسكري وقرارات ا�حرب والسلم. .د

 آلخر نظام نم ال��ملان تختلف يملكها ال�ي الصالحية أن العلم امل��انية العامة ل�جيش، مع .ه

 بنود �عديل �� ا�حق برملا��ا يمتلك ال�ي السو�د �� كما محدودة غ�� صالحيات: ف�ي

 البنود �عديل ال��ملانات و�ستطيع والدفاع، األمن بقطا�� املتصلة البنود ف��ا بما املوازنة

 نة،املواز  ع�� جديدة بنود إدخال أو النفقات مبلغ ز�ادة عن التعديل هذا تمخض لو ح�ى

 دخالإ برملانا��ا �ستطيع ال�ي وإسبانيا سويسرا �� كما مقيدة صالحيات يوجد كما

 باإلضافة ف��ا، للنفقات املرصود الك�� املبلغ �عديل تملك ال ولك��ا املوازنة ع�� التعديالت

 قليصت إال ال��ملانات �ستطيع ال إذ وكندا بر�طانيا �� كما ا�حدودة الصالحيات إ��

 املوازنة. �� املرصودة النفقات

 ملواطن�نوا السياسية والنخبة العسكر�ة النخبة: ثالثة أطراف لك ب�ن: وذالتحاور والت�امل .5

 ؤسسةامل هواجس ترا�� �سو�ة، ع�� األطراف هذه اتفاق حال �� أنھ ذلك). املد�ي ا�جتمع أو(

 التفاقا هذا يف��ي والسياسة، الدولة مدنية وتكرس كمؤسسة، مصا�حها وتل�ي العسكر�ة،

 قاعدة ع�� ترتكز قو�ة سياسية ملنظمات وهذا يحتاج .السياسة �� أقل عسكري  تدخل إ��

 حددتت السياسية -املدنية  العالقات فمآالت. العسكر لقوة موازنة ت�ون  واسعة، اجتماعية

 مواجهة �� مدنية ديموقراطية كتلة �شكيل �� ونجاحها السياسية، والقوى  األحزاب قوة بمدى

 إنف العسكر، تدخل فرص من يز�د نخب،ال انقسام أن فكما السياسية، وطموحاتھ ا�جيش

  العكس
ً
 �ان إذا السياسية، ا�حياة ع�� السيطرة من ين�حب ال ا�جيش أن كما. �حيح أيضا

 
ً
 ةوحيا منقسم حز�ي نظام ظل �� السيطرة ع�� قادر وغ�� ضعيف، البديل أن من متأكدا

 منقسمة. سياسية

                                                                    
 .54 -48، ص 2017التغي�� األم�ي �� سور�ة، مركز عمران للدراسات االس��اتيجية، ) 25(
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ة املهددات األمنية وال سيما اإلرهاب، �� مواجه تضافر األدوار ا�حلية مع األدوار ا�حكومية .6

 هاوظائف أداء من تتمكن �ي الدولة، مؤسسات �� بنية جذر�ة األمر الذي يتطلب تحوالت

تمعية، واملشاركة ا�ج والرضا الشرعية إ�� �ستند بكفاءة والسياسية واالجتماعية، األمنية،

 سالح، نزع خالل من وذلك :كر�ةالعس – املدنية العالقات هي�لة واملساهمة ا�حلية �� إعادة

 لقيموا السالم العسكر�ة، و�شر ثقافة املؤسسة �� دمجها أو املس�حة، امليليشيات وحل

 ولةالد بناء إلعادة ا�حقيقة لها، إذ �عد الدور ا�ح�� املع�� ا�حقيقي عن اإلرادة املصاحبة

 الوطنية.

ندة � �� املؤسسة العسكر�ة ومالحظة األجكما أنھ ينب�� للعملية اإلصالحية أن تدرك محالت التغي�

 )26(الوطنية التالية:

عملية و وتبعيتھ وتنظيمھ وسلوكيتھ،  هي�لية ا�جيشمحالت التغي�� ينب�� لها أن �شمل:  .1

اإلصالح العسكري عملية معقدة نتيجة التدخالت الكث��ة واالختالطات �� املشهد السوري 

 .احل متسلسلة وفق جدول زم�يك�ل واألفضل أن تتم عملية اإلصالح ع�� مر 

 �ي �� البالدألممن �حظة االتفاق السيا��ي املف��ي لالستقرار ا انطالق اإلطار الزم�ي للتغي�� .2

الوحدات جميع  ةعودوضمان حياده السيا��ي. و  دور ا�جيش �� الدستور و�عد تحديد 

 .�� قطعا��ا خارج املدنالعسكر�ة إ

ضل، بحيث �سود األمن محل ا�خوف، والوطنية أن ي�ون نحو األفمراعاة شروط التغي�� ب .3

أن و  محل العمالة، واالستقرار محل الفو��ى، واملساواة محل التمي��، والهيبة محل الكره.

.
ً
عت�� إصالحا

ُ
 وال يتم ال��اجع عنھ، ألن التغي��ات املؤقتة، ال �

ً
 ي�ون اإلصالح مستمرا

 خاتمة: اإلصالح كشرط موضوعي لتحقيق االستقرار

التدحرج السريع ل�جيش السوري وا�جموعات ا�حلية واألجنبية املساندة لھ �� منتصف  ن�ا لقد

 ��  2015عام 
ً
 مساهما

ً
 �� بنية عامال

ً
أن ت�ون سمة التحول والالستقرار �� السمة األك�� توقعا

 �� بوصلتھ املستقبلية، وذلك بحكم �عدد ا�جهات غ�� السور�
ً
 ةا�جيش الذي ال يزال �شهد اضطرابا

، و�حكم
ً
لة وتآ�ل �شظي شرعية الدو  املؤثرة ع�� صنع قراره وآليات إعادة بنائھ كما تم التوضيح آنفا

ت الذي با والعسكري  �ش�ل وا�ح ع�� الواقع األم�ي عكس�وظائف و��ى مؤسسا��ا، وهذا ما ا

                                                                    
 ية مع ضباط، مرجع سابق.مقابالت بحث) 26(
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لسوري شهد ايحكمھ عدة مقار�ات متباينة ومختلفة املرجعية واألدوات واملن�جية األمر الذي زاد امل

 .صعو�ة السياسيةواستحقاقاتھ 

 ومدى قدر��ا ع�� فرض والعسكر�ة وألن ارتباط الشرعية وإعادة بناء املؤسسات بالب�ى األمنية

هو ارتباط عضوي، فإن هذا التحدي يلقي بظاللھ ع��  راشدةالنظام العام وفق آليات حوكمية 

ديا��ا خاصة �� ظل ما تتطلبھ إعادة هي�لة وتح العسكر�ةو�ز�د من أعباء الب�ى  العسكري الواقع 

ترتيبات السلطة ا�جديدة �� مراحل ما �عد الصراعات الدولية، وما �ستوجبھ من إدخال تحوالت 

 واالجتماعيةوالدفاعية جذر�ة ع�� بنية مؤسسات الدولة �ي تتمكن من أداء وظائفها األمنية 

 و  .تم��والسياسية بكفاءة �ستند إ�� الشرعية والرضاء ا�ج
ً
ز عملية إعادة بناء الدولة عموما

ّ
ترِك

 :ع�� عدة أ�عاد

بناء املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية للدولة، وضمان امتالكها ل�حد األد�ى  .1

 لتأدية وظائفها �� إطار مفهوم الدولة القابلة للبقاء.

 إقرار قواعد وترتيبات جديدة لتداول السلطة وطبيعة نظام ا�حكم.  .2

د الصراع ب�ن إ .3 حة ومنع تجدُّ
َّ

عادة هي�لة املؤسسات األمنية الستيعاب ا�جموعات املس�

 الفصائل ا�ختلفة.

ح أن تتأثر عمليات إعادة بناء الدولة �� سور�ة �عدة عوامل، يتمثل أهمها ��:   )27(ومن املرجَّ

داخلة متهيا�ل الت�و�نات االجتماعية حيث تتسم سور�ة بتعددية دينية وقومية واثنية  .1

بة
َّ

 .ومرك

اتجاهات العداء والعنف إذ ترتبط عمليات إعادة بناء الدولة برسم خر�طة العداء  .2

 .والتحالفات الداخلية واإلقليمية ال�ي تحدد مسارات الصراع �� سور�ة

تأث�� خر�طة توزيع املوارد خاصة النفط، واملوارد املائية، واألرا��ي الزراعية ا�خصبة، ع��  .3

 .بناء الدولةعمليات إعادة 

 �� توافتتطلب عملية إعادة بناء الدولة ف ،ولعل العامل األهم يتمثل �� دور الفواعل ا�خارجية
ً
قا

مصا�ح الفاعل�ن ا�خارجي�ن، وهو ما يفِرّق ب�ن عملية ناجحة لبناء الدولة، ع�� غرار ما حدث �� 

مثل الصومال، وجنوب  من النجاح،ذاتھ �وسوفو ودول البلقان، وعمليات أخرى لم تحقق القدر 

السودان، والعراق، حيث إن القوى اإلقليمية والدولية املنخرطة �� الصراعات الداخلية، وال�ي 
                                                                    

محمد عبد هللا يو�س: "كيف يمكن إعادة بناء الدولة السور�ة �عد التسو�ة"، موقع مجموعة ا�خدمات البحثية، الرابط: ) 27(

https://goo.gl/n4QAoP  
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تقوم باإلشراف ع�� عملية التسو�ة، قد �سهم �� استقرار ورسوخ مؤسسات الدولة عقب ان��اء 

قدرا��ا، مما  الصراعات، إذا �ان ذلك يحقق مصا�حها، وقد �س�� لتقو�ض دورها وتضعف من

ي لنشأة دولة ضعيفة غ�� قادرة ع�� أداء وظائفها األساسية  .يؤِدّ

 لةيتطلب الشروع �عملية إعادة بناء الدو  نھإف املؤسسة العسكر�ةصالح إولضمان البدء �عملية 

�س��دف التوازَن ب�ن التوافقات السياسية وا�جتمعية لتثبيت معادالت تقاُسم أن ال�ي ينب�� لها 

ل التوافق ب�ن النخب السياسية السلط
ّ
ة وهو ما يرتبط بالوصول إ�� "التسو�ة السياسية" حيث يمِث

 ما يحكمها 
ً
 البداية �� عملية إعادة بناء الدولة، إذ إن عملية بناء الدولة عادة

َ
وأطراف الصراع نقطة

ذه ار هما يتم التوافق عليھ ب�ن أطراف الصراع حول ش�ل الدولة وطبيعة نظام ا�حكم، باعتب

األ�عاد ضمَن معادالت تقاُسم السلطة ب�ن الفرقاء املتصارع�ن، ومن الضروري تضم�ن �افة أطراف 

� التسو�ة السياسية عن مصا�ح ا�  وتصبح ق جميع،الصراع، وعدم استبعاد أٍيّ م��م �ي �عِ�ّ
ً
ابلة

 لعدم مشاركة نتي للبقاء واالستمرار. فع�� سبيل املثال يرجع ا��يار التسو�ة السياسية �� ليبيا
ً
جة

�عض األطراف السياسية �� صياغة اتفاق ال�خ��ات الذي نص ع�� �شكيل ح�ومة وحدة وطنية 

 عن �شكيل مجلس أع�� 
ً

توافقية تضم ممثل�ن عن �افة الفرقاء السياسي�ن وا�جتمعي�ن، فضال

دستور ومجلس للدولة، ومجلس أع�� لإلدارة ا�حلية، وهيئة إلعادة اإلعمار، وأخرى لصياغة ال

الدفاع واألمن، وع�� الرغم من مراجعة االتفاق وإعادة صياغتھ أك�� من مرة ملراعاة مصا�ح مختلف 

األطراف، إال أنھ لم ينجح نتيجة �حاولة مبعوث األمم املتحدة إ�� ليبيا برناردينو ليون طرح أسماء 

 من  محددة لقيادة ح�ومة الوحدة الوطنية، وهو ما لم يلَق 
ً

ا جانب الفرقاء السياسي�ن �� ليبيقبوال

 .)28(وأدى ال��يار التسو�ة الهشة قبل البدء �� تطبيق ما توافق عليھ أطراف الصراع

 باتجاه تحس�ن الواقع 
ً
 دافعا

ً
وألن �عز�ز التماسك االجتما�� واملصا�حات الوطنية سي�ون عامال

إنھ ينب�� ، ف�� مواجهة التحدياتوامتالك القدرة ع األم�ي و�التا�� �عز�ز فرص اإلصالح والتغي��

توضيح أثر الدفع باتجاه خلق بيئة آمنة مولدة للثقة ع�� االستقرار ا�جتم�� ودعمھ �خطط 

 العسكري. اإلصالح ال سيما 

وهذا �لھ ال ينفك عن ضرورة مأسسة العالقات املدنية العسكر�ة، حيث تتوقف استدامة 

ي�لة العالقات املدنية العسكر�ة بالتوازي مع التسو�ة السياسية واستقرارها ع�� إعادة ه

مسارات االنتقال السيا��ي من خالل نزع سالح املواطن�ن والفصائل السياسية الراغبة �� 

حة �� املؤسسة العسكر�ة �أفراد وليس 
َّ

االنخراط �� العملية السياسية ودمج امليليشيات املس�

                                                                    
 املرجع نفسھ.) 28(
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 عن وضع مجموعة
ً
ضمانات ملنع انجراف املؤسسة  كمجموعات فرعية داخل ا�جيش، فضال

من و  ،العسكر�ة عن دورها �� الدفاع عن مصا�ح الدولة دون التدخل �� التدافع عن السلطة

أهم الضوابط القانونية واملؤسسية لضمان ا�حياد السيا��ي للمنتم�ن للمؤسسة العسكر�ة 

ؤسسات واألمنية عقب ��اية الصراع �� وضع إطار قانو�ي ومؤس��ي لتنظيم سيطرة امل

السياسية املدنية ع�� املؤسسة العسكر�ة، ومراجعة مستوى اإلنفاق العسكري وحجم ا�جيش 

ومستوى �سليحھ وإعادة صياغة العقيدة العسكر�ة، وإعادة صياغة سلسلة األوامر والقيادة 

لضمان إدارة املؤسسات املنتخبة للمؤسسة العسكر�ة ال�ي ي��كز دورها �� أداء وظيف�ي األمن 

 فاع.والد
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د من املشار�ات اإلعالمية كخب�� ، ولھ العدي2012وح�ى ا�شقاقھ ��  1980متطوع �� ا�جيش من تار�خ  العقيد أحمد حمادة *

 ومحلل عسكري للواقع امليدا�ي �� سور�ة.
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 2011-1945: أبرز تحوالت الجيش األولملحق ال

ارتبط  مراحل عديدة ، م��ا ماب مرت عملية التش�ل البنيوي والوظيفي للمؤسسة العسكر�ة السور�ة

ة ع�� السلطة ا�حاكمستحواذ ارغبة  ببوصلة البناء املهنية وضرورات التطو�ر وم��ا ما استدعتھ

 مع ا�جهد البح�ي ا�جيش
ً
، لذلك وا��جاما

ً
، وم��ا ما أملتھ ا�حروب ال�ي شهد��ا سور�ة عموما

للتوصل ألجو�ة وا�حة وموضوعية حيال العناصر ا�ختلة �� بناء ا�جيش  سيس�� هذا امل�حق

واملأسسة  التشكيل مرحلةأثرها إ��  وال�ي قد �عود ،وعقيدتھ ووظيفتھ وعالقاتھ املدنية العسكر�ة

بحكم �عدد الصراع ومستو�اتھ  2011و�اتت أك�� حدية �عد عام ،  2011ح�ى آذار عام تمتد و 

 �� الصراع ا�ح��و 
ً
 رئيسيا

ً
مت و�عرض لهزات بنيو�ة و�شر�ة استلز  ،�اعتبار أن ا�جيش بات طرفا

ولضرورة متعلقة بالتحقيب  عات.ا�جمو أم عناصر غ�� سور�ة داعمة سواء ع�� مستوى الدول 

 ملعيار  زمنية إ�� خمس ف��ات امل�حقالتار��� تم تقسيم هذا 
ً
 �� ع"وفقا

ً
ملية العامل األك�� حسما

  "التش�ل والبناء

 لٍ مضطربة: عمليات تشكُّ 1948-1945أوالً: 

العر�ية  إبان "الثورة 1916عام �عود إرهاصات التش�ل املؤس��ي للقوة العسكر�ة السور�ة إ�� 

 1918الك��ى" حيث تم البدء بتشكيل جيش الشمال الذي وصل إ�� دمشق �� �شر�ن األول من عام 

، و�� ا�خامس من )1(و�عدها إ�� حمص وحماه فأصبح عامل استقطاب للضباط وا�جنود العرب

أعلن فيصل �شكيل ح�ومة �� دمشق والبدء بتشكيل ا�جيش العر�ي  1918ول من عام �شر�ن األ 

 :)2(ي يت�ون مالكھ من ثالث فرق ع�� الش�ل التا��الذ

وامتدت منطقة عملها من  ،مقاتل 5000مقرها دمشق و�لغ �عدادها بحدود  الفرقة األو��: .1

 
ً
 وح�ى الشيخ مسك�ن جنو�ا

ً
 وح�ى ا�خط الذي يمتد ب�ن تل  ،حمص شماال

ً
ومن البادية شرقا

 
ً
 واجهت ا�جيش الفر���ي �� ميسلون. وهذه الفرقة ال�ي ،ك�خ وسهل البقاع والقنيطرة غر�ا

                                                                    
�جيش ا�جنو�ي بقيادة األم�� ع�� ومركزه را�غ، ا�جيش الشما�� بقيادة األم�� فيصل ومركزه تألفت القوات العر�ية من ثالثة جيوش ��: ا) 1(

) ألف 30 – 25ينبع، ا�جيش الشر�� بقيادة األم�� عبد هللا ومركزه وادي العيص، و�لغ مجموع قوات الثورة العر�ية الك��ى ما ب�ن (

، القيادة العامة للقوات 1918- 1916معارك الثورة العر�ية الك��ى  د انظر:مقاتل بي��م حوا�� األلف�ن من ا�جنود النظامي�ن، للمز�

 .https://goo.gl/VKU8TPاملس�حة األردنية/ ا�جيش العر�ي، الرابط: 

  https://goo.gl/kGjCuNالرابط:  تار�خ القوات ال��ية �� القوات املس�حة العر�ية السور�ة، موقع وزارة الدفاع السور�ة،) 2(
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 وح�ى معان الفرقة الثانية .2
ً
: مقرها درعا و�انت منطقة انتشارها من الشيخ مسك�ن شماال

 
ً
 ح�ى فلسط�ن ال�ي �ان تحت سيطرة القوات االن�ل��ية.  ،والعقبة جنو�ا

ً
 وغر�ا

  الفرقة الثالثة: .3
ً
  ،مركزها حلب وتنتشر من حماة جنو�ا

ً
 ح�و  ،ح�ى جرابلس وشماال

ً
ى شرقا

 ح�ى الساحل السوري الذي �سيطر علية فر�سا. ،العراق
ً
 وغر�ا

و�ضم  ،و�تألف �ل لواء مشاة من ثالثة أفواج ،و�انت �ل فرقة تضم ثالثة ألو�ة مشاة ولواء مدفعية

 �ل فوج ثالث سرايا وسر�ة رشاشات. 

الذي نص  1920ليو �� تموز/يو و�عد إنذار قائد القوات الفر�سية ا�جن�ال غورو �ح�ومة فيصل 

 قبول 
ً
ع�� �سر�ح ا�جيش العر�ي و�سليم املرافق العامة و�سليم الثوار املناهض�ن لفر�سا، والحقا

ح�ومة فيصل باإلنذار مع استمرار زحف القوات الفر�سية نحو دمشق، تم اتخاذ قرار مواجهة 

ك يوسف العظمة وال�ي بقيادة وز�ر ا�حر�ية آنذا 24/7/1920ا�حملة الفر�سية �� ميسلون بتار�خ 

أدت إ�� استشهاده، ودخول القوات الفر�سية دمشق. و�عد دخول فر�سا كدولة منتدبة من قبل 

عصبة األمم بدأت بتأسيس قطعات الشرق ا�خاصة �عد أن قامت بحل ا�جيش الذي تم تأسيسھ 

حرب من قبل ح�ومة امللك فيصل و�قيادة وز�ر ا�حر�ية يوسف العظمة، حيث بدأت وزارة ا�

ف�ان  ،الفر�سية بتأسيسھ ليعد أحد �شكيال��ا العسكر�ة �� سور�ة لينفذ سياسة دولة االحتالل

معظم جنود هذا ا�جيش من األقليات وخاصة الطائفة العلو�ة الذين التحقوا بھ كمتطوع�ن، و�� 

تم توقيع اتفاقية مع دولة  1936و�� عام  .وحدات عسكر�ة محلية منفصلة عن جيش املشرق 

نتداب ف�انت ا�ح�ومة السور�ة تر�د تأسيس جيش وط�ي قوامھ هذه القطعات إال أن فر�سا اال 

��  مسؤولية الوحدات السور�ةو�عد أن سلمت القوات الفر�سية ماطلت �� �سليم تلك القطعات، 

آب �سمية  1، تاله �� 30/7/1945القطعات ا�خاصة إ�� سلطة ا�ح�ومة السور�ة بحسب اتفاق 

 ل�جيش العر�يذلك اليوم ع
ً
 رسميا

ً
 .)3(يدا

�عد هذا التار�خ بدأ تنظيم ا�جيش السوري ع�� أسس جديدة، فأصدرت قيادة األر�ان ا�حر�ية 

الذي قسم األرا��ي السور�ة إ�� ثالث مناطق عسكر�ة �� املنطقة  29/8/1945��  55/3األمر 

، املنطقة الشمالية: ا�جنو�ية: مركزها دمشق وتضم السو�داء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة

                                                                    
يتم أحيانا ا�خلط ب�ن جيش الشرق و��ن قطعات الشرق ا�خاصة، فجيش الشرق جيش فر���ي بال�امل ع�� عكس قطعات الشرق ) 3(

 ا�خاصة: للمز�د انظر املرجع السابق.
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مركزها حلب وتتبعها الالذقية، املنطقة الشرقية: مركزها دير الزور وتتبعها ا�حسكة، وقد قسمت 

 :)4(هذه املناطق الك��ى إ�� مناطق ثانو�ة ع�� الش�ل التا��

ة واملنطقة الثاني ،املنطقة ا�جنو�ية: تضم املنطقة األو�� دمشق وتحوي القيادة العامة •

 واملنطقة الثالثة حمص وحماة. ،السو�داء

 واملنطقة ا�خامسة الالذقية. ،املنطقة الشمالية: تضم املنطقة الرا�عة حلب •

ة و�شمل املنطقة السا�عة ا�حسك ،املنطقة الشرقية: وتضم املنطقة السادسة �� دير الزور •

 والقامش�� والرقة.

 ع�� ش�ل أفواج لتصبح
ً
) 1��: (ع�� ترتيب ألو�ة كما ي كما تم دمج أفواج ا�جيش املش�لة تنظيميا

) اللواء الثالث: يتمركز �� دير 3) اللواء الثا�ي: يتمركز �� حلب، (2اللواء األول: يتمركز �� دمشق، (

  150سرايا وتضم �ل سر�ة  الزور و�تألف �ل لواء من: ثالث كتائب وتت�ون الكتيبة من أر�ع
ً
 ،فردا

 عية.وتم �عز�ز �ل لواء بفوج مي�اني�ي وفوج مدف

) فوج�ن مشاة، 3) رئيس أر�ان اللواء، (2) قائد اللواء، (1وتتش�ل البنية التنظيمية للواء مشاة من: (

البنية وأصبحت  .)5() سر�ة مقر6) فوج مدفعية، (5) فوج مي�اني�ي (مصفحات ومدرعات)، (4(

 :)6(التنظيمية ل�جيش السوري �التا��

 .والثانية والثالثة والرا�عةرئاسة األر�ان: و�تبع لها الشعبة األو��  •

  .املناطق: و�� الشرقية والشمالية وا�جنو�ية وال�حراو�ة •

 .األلو�ة: اللواء األول والثا�ي والثالث ولواء البادية •

ال�لية العسكر�ة، سر�ة الط��ان، سر�ة اإل�شاءات، سر�ة امل��ة، سر�ة ا�خابرات، سر�ة  •

 النقل، كتيبة الفرسان.  ال�حة واملستشفيات سر�ة املقر العام، سر�ة

                                                                    
 املرجع السابق. )4(

ع�� �شكيالت ومال�ات ا�جيش السوري وامل�اتب التا�عة لھ �الشعبة األو�� والثانية والثالثة والرا�عة ودائرة  55/3وقد اشتمل األمر ) 5(

اإلحصاء وقلم األوراق، كما حدد هذا األمر اإلداري أسماء قادة وضباط األلو�ة الثالثة، باإلضافة لهذه التشكيالت تم �شكيل وحدات 

 إدار�ة مرتبطة بقيادة األر�ان سر 
ً
�ة امل��ة وسر�ة اإلشارة (ا�خابرات) واإل�شاءات والنقل واملقر العام وسر�ة �حية مقرهم جميعا

دمشق، كذلك تم �شكيل سر�ي ط��ان يتمركز السرب األول �� مطار املزة القر�ب من دمشق و�تمركز السرب الثا�ي �� قاعدة الن��ب 

نطقة حمص، واعتمدت هذه التشكيالت اللواء �وحدة أساسية �� ا�جيش قرب حلب وتتمركز ال�لية ا�حر�ية لتخر�ج الضباط �� م

 عن الفوج.
ً
 بدال

 املرجع نفسھ.) 6(
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�� إ السرايا الثالثة املوجودةتحول تم توسيع قوى البادية لت 1945�شر�ن األول للعام  1بتار�خ 

ھ إ�� ثالثة وتم تقسيم ،فواج لتتش�ل ضمن �شكيل جديد بمس�ى لواء الباديةوتنضم هذه األ  ،أفواج

�جنو�ي من بادية الشام، والفوج الثا�ي: ��: الفوج األول: مركزه الضم�� بمهمة حراسة ا�جزء ا أفواج

وسط من البادية ح�ى بلدة ال�خنة، أما الفوج الثالث: مركزه مدينة مركزه تدمر و�نتشر �� ا�جزء األ 

دير الزور ومنطقة عملھ �� ا�جزء الشما�� الشر�� من بادية الشام وا�جز�رة، و�ت�ون �ل فوج من 

) وسر�ة مختلطة ب�ن ا�جمال (ال�جن صفحات وسر�ة �جانةسر�ة القيادة وسر�ة امل �:أر�ع سرايا و�

 .)7(واملصفحات باإلضافة إ�� سر�ة �جانة مستقلة �� حلب ملراقبة العشائر

 :)8(الذي حدد مالك ا�جيش وفق ا�جدول التا�� 1271�شر�ن الثا�ي تم إصدار املرسوم  12و�� 

 جندي أول  جندي العرفاء الضباط مسلسل

 5100 1400 834 474 القطعات النظامية

 2400 665 401 112 القطعات غ�� النظامية

 7500 2065 1235 586 ا�جموع

 

  49تم إصدار املرسوم التشري�� رقم  16/11/1946�� 
ً
 جديدا

ً
القا��ي بتنظيم وزارة الدفاع تنظيما

ة �حيث أصبحت تضم ثالثة عشرة مدير�ة ودائرة و�� (الغرفة العسكر�ة واألر�ان العامة ومدير 

الط��ان ومدير�ة البحر�ة ومدير�ة التمو�ن والصيانة ومدير�ة املستودعات ومدير�ة ال�حة 

العسكر�ة ومدير�ة العدلية والقضاء العسكري ودائرة التفتيش واملراقبة ودائرة ال�جل واإلحصاء 

سة أحمد اعينت �جنة برئفودائرة التجنيد العام ومدير�ة ا�حاسبة والديوان)، أما �� مجال التنظيم 

ال�حام الستكمال التنظيم �� ا�جيش ع�� مستوى إدارات، و�� مجال التدر�ب �عاقدت القيادة مع 

خ��اء لتدر�ب ا�جيش �� ا�جاالت ال�ي ال يوجد ف��ا مدر�ون سور�ون �� الط��ان وهندسة الط��ان 

 .)9(والالسل�ي واألرصاد ا�جو�ة

                                                                    
 .https://goo.gl/RpvuaJ ، وزارة الدفاع السور�ة، الرابط:1947 -1945تنظيم ا�جيش السوري ) 7(

 للدفاع كذلك، و�اإلضافة إ�� ما سبق وقد وقع ع�� املرسوم الرئيس شكري ) 8(
ً
القوت�� ورئيس الوزراء سعد هللا ا�جابري الذي �ان وز�را

والستكمال تدر�ب ا�جيش تم إيفاد عدد من الضباط والرتباء إ�� مصر للتدر�ب �� مجال ا�خابرات واإلشارة، كما تم االهتمام با�جال 

، وزارة الدفاع السور�ة، الرابط: 1271ملذ�ور، انظر: املرسوم الص�� والتعاقد مع أطباء. للمز�د حول املرسوم ا

https://goo.gl/4s7nfU. 

 ، مرجع سابق.1947 -1945تنظيم ا�جيش السوري ) 9(
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تم إرسال ضباط وصف ضباط إ�� الواليات  232 و�موجب قرار وزارة الدفاع رقم 22/2/1947و�� 

، وإرسال عشرة طالب إ�� بر�طانيا �لية )10(املتحدة للتدر�ب والتخصص �� مي�انيك وهيا�ل الط��ان

، و�حسب املرسوم )11(��يطانيا لتلقي العلوم األساسية ملدة سنت�نب ةالعسكر� "ه��ست ساند"

دد من صف الضباط إ�� مصر للتدرب ع�� تم إيفاد ع 11/8/1947تار�خ  831التشري�� رقم 

محر�ات الط��ان واألس�حة والتصو�ر ا�جوي واملظالت، كما توجهت �عثة إ�� العراق لتشمل دراس��م 

م ت�شكيالت األر�ان والقوان�ن �� العراق و�شكيالت مختلف وحدات ا�جيش العرا�� ومال�ا��ا حيث 

ة �� كما تم تخر�ج دورة من ال�لية ا�حر�ي ،دة سنت�نإيفاد أر�عة ضباط ا�� �لية األر�ان العراقية مل

خصائي�ن دورت�ن من صف الضباط �� األ  وخرجت مدرسة1947حمص �� �انون األول من عام 

 .)12( مجال التسليح

 7و�نادق عيار 1892مم طراز  8 و�� تلك الف��ة �ان �سليح وحدات املشاة بالبندقية الفر�سية عيار

وأما أس�حة املشاة ا�جماعية ف�ي:  ،FM مم طراز 8عيار  والرشاش 1935ونصف طراز 

، أما بالنسبة 1935 مم) طراز25مم) ومدافع م/د عيار (80مم) و((60) والهاون  (M1916الرشاش

مصفحات نوع دودج مس�حة برشاش واحد  1947�انت وحدات تضم �� عام  ةللوحدات املدرع

مم 37ارمون اإلن�ل��ية مس�حة بمدفع عيار ومصفحات م 3طن عددها  2) وز��ا 16ومجن�رات (ت 

  .)9مم ودبابات فر�سية طراز ر�نو عددها ( 5/7قص�� ورشاش 

ان من مدفعية امليد أما املدفعية و�عد استالم هذه القطعات من الفر�سي�ن �ان هناك فوج�ن

انتقل الفوج و األول يتمركز �� ثكنة ا�جبخانة �� دمشق بقيادة الرئيس عز�ز عبد الكر�م  ،مم75عيار 

ة الرئيس وتمركز الفوج الثا�ي �� حلب برئاس ،إ�� القابون و�قيت مدير�ة التسليح �� ثكنة ا�جبخانة

وتم  35الفوج  :نان جديدا�ش�ل فوج 1947و�� أواخر  .آرام قرة مانوكيان و�ان �شمل بطار�ت�ن

�� عوعملت القيادة  .ةفر�سي 105تم �سليحھ بمدافع  36والفوج  ،مم أملانية 105�سليحھ بمدافع 

 
ً
�حرب فلسط�ن، أما بالنسبة للقوى البشر�ة فتمت دعوة احتياطية  ز�ادة التسليح استعدادا

 1947�شر�ن للعام  12تار�خ  788للمسرح�ن واملستقيل�ن واملتقاعدين إ�� ا�خدمة بموجب القرار 

ضباط وا�جنود بما �� ، كما تم إيقاف �سر�ح الضباط وصف ال)13(الصادر عن وزارة الدفاع الوط�ي

 .1947�شر�ن الثا�ي  16تار�خ  792ذلك اللذين بلغوا سن التقاعد بموجب القرار 

                                                                    
 .58-17ص 1947ا�جر�دة الرسمية لعام  - 1758صفحة 9/9/1947ت 760القرار الوزاري رقم ) 10(

 .2-80ص1947ا�جر�دة الرسمية للعام  -) 28/3/1947ت  4467ر الوزاري رقم القرا) 11(

 .35-12 الصفحة 1947ا�جر�دة الرسمية ) 12(

 .19-4 الصفحة 1947ا�جر�دة الرسمية لعام ) 13(
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ً
�انون األول  15ت  356بنص القانون  و�� هذه املرحلة تم فرض ا�خدمة اإللزامية ملدة سنة مبدئيا

التجنيد العامة ) املنظم ألعمال مدير�ة 874وتم إصدار القانون ( 1948نيسان  12و�� تار�خ 1947

ورافق ذلك استدعاء عدد كب�� ممن سبق لهم العمل كضباط تجنيد �� ا�جيش العثما�ي  ،وشع��ا

و�انت أول قرعة تم سوقها ألداء ا�خدمة اإللزامية بموجب  ،والفيص�� للقيام بأعمال سوق امل�لف�ن

م ُ�ساق �ان لهم ومن ل 20911سيق م��م  45029و�ان �عدادها  1929) من مواليد 874القانون (

 .)14(أوضاع تأجيل درا��ي وص�� ودفع بدل نقدي وموا�ع أخرى حددها القانون 

�عي�ن العقيد عبد  تضمن رس�ي قرار  وفق الط��ان سالح تأسيس تم 1946 األول  �شر�ن 16 و��

 للسالح وقد تم إتباع املصا�ح التالية �سالح الط��ان: مدرسة الط��ان مركزها 
ً
الوهاب حكيم قائدا

والورشات العامة تضم مجموعة من املهندس�ن  ،�ي�نو املزة و�ان مدر�وها من مصر و�عض األور 

وهناك مص�حة املستودعات الفنية  ،باإلضافة إ�� �عض ا�خر�ج�ن من مدرسة ر�اق زمن فر�سا

وضمت 1948شباط  28وتم تخر�ج أول دفعة من مدرسة الط��ان ��  .واملستوصف وسر�ة ا�خدمات

وسرب  ،طائرة 12ان عدد طائرات القتال سر��ن من طراز هارفارد مالك �ل سرب طيار�ن و� 8

و�عد أن ضاق مطار املزة لك��ة املصا�ح تم نقل مدرسة  ،طائرة 3طائرات نقل من طراز دا�وتا عدد 

تأسيس القوى البحر�ة حيث قام  1948الط��ان إ�� الن��ب بحلب، وشهد النصف األخ�� من العام 

و�انت عبارة عن مخافر منتشرة ع�� طول  ،نزار غزال بتشكيل نواة القوى البحر�ةاملالزم أول 

 .)15(الساحل السوري أخذت بداية اسم حرس الشواطئ وتم ر�طها بقيادة املنطقة الساحلية

 في المشهد السياسي  رئيسي  : الجيش عنصر1961-1949ثانياً: 

مما  والعسكر،وخاصة ب�ن ا�حكم املد�ي  ، توترت األوضاع الداخلية1948عام  ع�� أثر هز�مة

كشفت التحقيقات عن وجود فساد �� ا�جيش، حيث �� استقالة وز�ر الدفاع أحمد الشر�ا�ي ى إأد

) املتضمن �شكيل وزارة الدفاع الوط�ي والذي 151صدر املرسوم التشري�� رقم ( 22/6/1949و�� 

ائد العام األعظم واملرجع األع�� �جميع نصت املادة األو�� منھ ع�� أن رئيس ا�جمهور�ة هو الق

 .)16() املتضمن قانون ا�جيش152القوات املس�حة كما صدر املرسوم رقم (

                                                                    
 مرجع سابق. 1947 -1945تنظيم ا�جيش السوري ) 14(

 .https://goo.gl/zu4CEH  القوى ا�جو�ة، موقع وزارة الدفاع السور�ة، الرابط:) 15(

 .2012مجلة الفكر العسكري العدد الثا�ي للعام ) 16(
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ومع ز�ادة عناصر ا�جيش وز�ادة �شكيالتھ املقاتلة وتزو�ده ببعض األس�حة تم 1954ومنذ عام 

ت �� العمق، إعادة تنظيم الدفاع وإ�شاء خط الدفاع األول وخط دفاع ثان و�شكيل احتياطا

وضمت التشكيالت وحدات الصنوف (املدفعية والهندسة) و�عد وصول السالح الشر�� من 

�شي�وسلوفاكيا و�ولونيا واالتحاد السوفيي�ي تم إحداث �شكيالت أك�� من مستوى اللواء �س�ى 

 .)17(ا�جمهرة، كما تم �شكيل قطعات مدفعية ووحدات مدفعية مضادة للط��ان

دت إ�� أوما رافقھ من انقالبات وهز�مة فلسط�ن واإلرث الفر���ي للضباط  وع�� إثر ا�خالفات

 
ً
شلل �� مؤسسات الدولة، حيث أن القاسم املش��ك للقيادات العسكر�ة بأ��ا لم تكن تمثل خطا

 بل تيارات متباينة، وأدى انقالب العقيد أديب الشيشك�� ا�� إعادة توزيع املناصب 
ً
 موحدا

ً
سياسيا

بتمرد حامية  بدأ ،ظهرت بوادر انقالب خامس 1954و�� شباط ، )18(س الوالءاتاأس�� ا�جيش ع�� 

مجموع من أيد االنقالب  ، و�انحلب وانضمام حاميات دير الزور والالذقية وحمص وحوران

وع�� أثرها غادر الشيشك�� وتم �شكيل ح�ومة  ،20.000جندي من مجموع ا�جيش العام 16.000

دوالر،  45.000.000تمت ز�ادة كب��ة �� إنفاق ا�جيش وصل إ�� 1955و�� ، 1954جديدة �� آذار

من االحتياط من الضباط  90.000من العامل�ن و 40.000وا�عكس ذلك ع�� ز�ادة العدد حيث بلغ 

 .)19(وصف الضباط وا�جنود

 1957ان األول من نيس ، ففي�� سلم قيادة ا�جيشإكذلك و�� هذه األثناء بدأ �سلل قيادات للبعث  

 من مختلف صنوف  23تم االتفاق ب�ن قيادات ا�جيش ع�� �شكيل مجلس قيادة يتألف من 
ً
ضابطا

، وتم تمثيل القيادة العسكر�ة بـ: اللواء عفيف ال��زة رئيس األر�ان، العميد أم�ن )20(األس�حة

                                                                    
 .مركز الدراسات العسكر�ة -تار�خ ا�جيش العر�ي السوري ا�جلد األول والثا�ي ) 17(

 عن آرام كرة موكيان فتم إسناد املناصب التالية: رئيس األر�ان: العميد أنور بنود، العقيد عز�ز حكي) 18(
ً
 لسالح املدفعية بدال

ُ
م قائدا

 للواء الرا�ع �� 
ً
 عن العقيد صالح الدين خان�ان، العميد شوكت شق�� قائدا

ُ
 لسالح الط��ان بدال

ُ
(أرم�ي)، العقيد محمد ناصر قائدا

 عن محمود الرفا��. و�� عام 
ُ
 للشعبة الثانية بدال

ُ
الشعبة العقيد عبد ا�حميد السراج،  تو�� 1957حمص، العقيد سعيد صب�� رئيسا

 عن محمد معروف، اللواء األول املقدم 
ُ
العقيد هشام السمان رئيس الشعبة الثالثة. الشرطة العسكر�ة للمقدم إبراهيم ا�حسي�ي بدال

 لرئيس األر�ان، قوات املدرعات بقيادة النقيب عبد ا
ً
 عن العقيد الشيشك�� الذي أصبح نائبا

ُ
 ادة.�حق �حأم�ن بوعساف بدال

، مجلة العلوم اإل�سانية، جامعة األق��ى، العدد ) 19(
ً
 ودوليا

ً
 وعر�يا

ً
، شتاء 28خالد محمد الصا��: "اتجاهات انقالب حس�ي الزعيم سور�ا

 .133، ص: 2016

، عمة العودة هللاوهم: (العميد عفيف ال��رة، العقيد أم�ن النفوري، املقدم عبد ا�حميد السراج، املقدم مصطفى حمدون، املقدم ط) 20(

املقدم أحمد عبد الكر�م، املقدم �ش�� صادق، املقدم أكرم الديري، املقدم جادو عز الدين، املقدم إبراهيم فرهود، املقدم أحمد 

حنيدي، املقدم أم�ن ا�حافظ، املقدم عبد الغ�ي قنوت، املقدم لؤي الشطي، املقدم زه�� عقيل، املقدم ياس�ن فرجا�ي، املقدم جاسم 

وان، املقدم عبد هللا جسومة، املقدم حس�ن حدة، املقدم غالب الشقفة، املقدم بكري الزو�ري، املقدم جمال الصو��، املقدم عل

 مصطفى رام حمدا�ي.
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بد ع النفوري نائب رئيس األر�ان، واملقدم عبد ا�حميد السراج رئيس الشعبة الثانية، واملقدم أحمد

 .الكر�م رئيس الشعبة الثالثة، مصطفى حمدون رئيس الشعبة األو��

ف�ان �عداد ا�جيش  ،تم إعالن الوحدة ب�ن سور�ة ومصر وتوحيد ا�جيش�ن 1958شباط  22�� 

،ألف 30السوري آنذاك 
ً
نتقال و�دأ اال  ،وتم استخدامھ كجيش مح��ف ��تم باألمور العسكر�ة فقط ا

ر ن �ش�ل ملموس �� التطو�و وساهم ا�خ��اء السوفييت واملصر� ،ةللعقيدة القتالية الشرقي

التنظي�ي والتدر��ي لوزارة الدفاع ولقيادة ا�جيش األول، كما تم تحديث األنظمة العسكر�ة القتالية 

وتم تطو�ر قوات االحتياط وش�لت  ،واإلدار�ة وتم إحداث �شكيالت وقطعات جديدة وتنظيمها

يم القوى وأعيد تنظ ،نطقة ا�حدودية مع فلسط�ن من الس�ان ا�حلي�نوحدات ل�حرس الوط�ي �� امل

وتم إ�شاء منشآت �عليمية جديدة ووضع نظام  ،البحر�ة والقوى ا�جو�ة وز�ادة قوة ا�جيش النار�ة

كما تطور الهي�ل التنظي�ي والتسليح �ش�ل كب�� خالل تلك السنوات إضافة للتعبئة القتالية، 

اطية، وإعادة تنظيم قيادة ا�جيش وتم إ�شاء هيئات وإدارات ما زالت لتطو�ر القوات االحتي

قائمة ح�ى اآلن كهيئة التدر�ب وإدارة شؤون الضباط واملقر العام وغ��ها، كما شملت عملية 

إعادة التنظيم القوى البحر�ة والقوى ا�جو�ة و�ان لسنوات الوحدة الثالث األثر الكب�� �� عملية 

 النوا��. تطو�ر ا�جيش من �افة

و�اإلضافة إ�� تحديث األنظمة املتعلقة بالعمل وخدمات املوظف�ن أ�حق بديوان وزارة الدفاع 

�عض املصا�ح املدنية ال�ي �انت مرتبطة بوزارات الدولة األخرى كمص�حة الط��ان املد�ي، 

  .ومص�حة املوا�ئ واملنائر، ومكتب مقاطعة إسرائيل
ُ
ئة، عبستحدثت إدارتان هما: إدارة التوا

 
ُ
�حق بديوان الوزارة مؤسسة معامل الدفاع واملؤسسة االجتماعية واملتحف ا�حر�ي، كما أ

  .)21(العسكر�ة ومص�حة األرصاد ا�جو�ة

واستمر ذلك ح�ى إعالن االنفصال عن مصر، و�� بداية عهد الوحدة تم عزل الفر�ق عفيف ال��رة 

 ل�جيش األول �� الق
ً
 وتم توحيد املصط�حات ،طر الشما��و�سمية الفر�ق جمال فيصل قائدا

مالزم  -قبل توحيد ا�جيش�ن السوري واملصري: مالزم العسكر�ة والرتب �� ا�جيش لتصبح �اآل�ي:

مش��. لتصبح �عد توحيد ا�جيش�ن  - فر�ق – لواء – زعيم – عقيد -مقدم –رئيس أول  -رئيس –أول 

 مش��. -فر�ق - لواء – عميد -عقيد -مقدم -رائد -نقيب -مالزم أول  -كما ي��: مالزم

 

                                                                    
 .http://www.mod.gov.sy/index.php?node=554&cat=945تار�خ ا�جيش السوري، موقع وزارة الدفاع السور�ة: ) 21(



 تحدي التغي�� وإعادة التشكيل: لسور�ةتحوالت املؤسسة العسكر�ة ا

   -134- 

 لالنفصال وهدم 
ً
 مسببا

ً
 للوحدة مع مصر هو نفسھ الذي أصبح عامال

ً
 قو�ا

ً
وا�جيش الذي �ان عامال

الوحدة نتيجة املمارسات ا�خاطئة ال�ي �انت تمارسها القيادة العسكر�ة وال�ي يتحكم ف��ا املش�� 

الناصر عدم  لوحدة اش��ط جمال عبدو�� ف��ة ا، )22(عبد ا�حكيم عامر بحق الضباط السور��ن

ا�جمع ب�ن السياسة وا�جيش أثناء التوقيع ع�� ميثاق الوحدة ب�ن القيادة �� مصر والضباط 

 تزال الال�جنة العسكر�ة هذه الف��ة �انت و��  ،السور��ن الذين يفاوضون لالنضمام للوحدة

 هيمن عليھ األقليات 
ً
 سر�ا

ً
 (علوي)، الرائد صالح جديد )،(علوي  املقدم محمد عمران��شكيال

 الرائد أحمد امل��(إسماعي��)، النقيب حافظ األسد املقدم عبد الكر�م ا�جندي (إسماعي��)،

لقد �ان هدف هذه ال�جنة السر�ة ضمن ا�جيش القضاء ع�� الوحدة مع مصر وع�� قيادة ، (علوي)

 .)23(لسياسيةاتناسب توجها��م البعث التار�خية املتمثلة بميشيل عفلق والبيطار واختيار قيادة 

 : سيطرة البعث والتحول البنيوي األبرز1970-1961ثالثاً: 

  40تم عقد مؤتمر ضم ممثل�ن عن وحدات ا�جيش وعددهم  1962�� نيسان من عام 
ً
وتم  ،ضابطا

 ل�جيش، اللواء نامق كمال 
ً
انتخاب قيادة عسكر�ة تتألف من: ( الفر�ق عبد الكر�م زهر الدين قائدا

 رئ
ً
 للقوى ا�جو�ة، اللواء ألب�� عرنوق رئيسا

ً
 لألر�ان، اللواء ود�ع مقع��ي قائدا

ً
ة اإلمداد هيئليسا

 لهيئة 
ً
 لهيئة التدر�ب، العميد محمود ص��ي رئيسا

ً
والتمو�ن، اللواء ميخائيل أندراوس ورد رئيسا

 لسالح البحر�ة، العميد أكرم ا�خطيب رئ
ً
 لشعبة الالعمليات، املقدم هشام أورف�� قائدا

ً
تنظيم يسا

 إلدارة شؤون 
ً
 لشعبة ا�خابرات، العميد خليل موص�� رئيسا

ً
واإلدارة، العميد هاشم آغا رئيسا

الضباط)، ولم ترق هذه املناصب للضباط البعثي�ن واملتعاطف�ن معهم وع�� رأسهم العقيد جاسم 

مد إبراهيم الع�� الذي أصبح املالزم أول مح -املالزم أول سعيد دباح  -العقيد لؤي األتا��ي -علوان

 ل�جيش الشع�ي برتبة وز�ر
ً
الرائد حمد عبيد، حيث توجھ هؤالء الضباط إ�� حلب  -فيما �عد قائدا

وأعلنوا العصيان باسم قيادة الضباط األحرار وتم إفشال تمردهم، و�عد صراعات مر�رة �� صفوف 

�ن دفعت الناصر�ال�ي هر الدين ا�جيش وقرارات قيادة ا�جيش املتمثلة بالفر�ق عبد الكر�م ز 

                                                                    
بأن عدد الضباط الذين تم �سر�حهم �� زمن الوحدة بلغ 1962فلقد ذكر اللواء أم�ن النفوري �� مؤتمر جامعة الدول العر�ية �� آب ) 22(

 2300بط وتم جلب ضا 500ضابط احتياط و�لغ عدد الضباط الذين تم نقلهم إ�� اإلقليم ا�جنو�ي مصر  3000ضابط عامل و1100

 ضابط مصري الستالم مناصب قيادية �� ا�جيش األول.

للمز�د انظر فقرة سقوط التيار السائد من حزب البعث �� الستينيات وأسبابھ من كتاب حنا بطاطو، فالحو سور�ة: "أبناء وجها��م ) 23(

 وسياسا��م"، ترجمة عبد هللا فاضل
ً
و��، ركز العر�ي لألبحاث ودراسة السياسات، الطبعة األ رائد النقشبندي، امل -الر�في�ن األقل شأنا

 .336-327،ص:2014ب��وت، أكتو�ر 
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بح�ومة خالد واإلطاحة  .)24(1963ذار من عام آ 8والبعثي�ن والقومي�ن لتدب�� انقالب عسكري �� 

حوا ر وتم خلع رئيس ا�جمهور�ة ناظم القد��ي وأعادوا إ�� ا�خدمة عشرات الضباط ممن ُس  ،العظم

 جديد واملقدم محمد عمران والنقيب �� أعقاب االنفصال ومعظمهم من البعثي�ن أمثال الرائد صالح

 ل�جيش 
ً
 عاما

ً
حافظ األسد، قاد االنقالب العقيد لؤي األتا��ي وتم منحھ رتبة فر�ق وع�ن قائدا

 للقائد  ،وللمجلس الوط�ي لقيادة الثورة
ً
والعميد راشد قطي�ي الذي ر�� إ�� رتبة لواء وع�ن نائبا

 ألر�ان ا�جيش والقوات  والعقيد محمد ز�اد ا�حر�ري الذي ر�� إ�� ،العام
ً
رتبة لواء وع�ن رئيسا

 .)25(املس�حة

 ب بناء ا�جيش العقائدي، عمدت ا�ح�ومة ال�ي يقودها حزب البعث إ�� 1963 آذار  8�عد انقالب 
ً
دال

أي تحو�ل ا�جيش إ�� مؤسسة تا�عة لفكر البعث وإ�عاد ا�جيش عن التدخل ��  ،من ا�جيش الوط�ي

التوجھ  يتعز�ز الدفاع وترسيخ مفهوم ا�جيش الشع�ي العقائدي ذو�شكيل ألو�ة ل ،شؤون ا�حكم

حيث شهدت البالد �ش�ل عام وا�جيش بصفة خاصة سيطرة حزب  ،�غي�� �� العقيدةتم و  ،القومي

البعث، فتم إصدار مرسوم باسم مجلس قيادة الثورة يق��ي بإعادة الضباط البعثي�ن املسرحي�ن 

فة وتم االعتماد ع�� ضباط ينتمون للطائ ،العاصمة وضواح��ا و�عيي��م �� مراكز عسكر�ة هامة ��

وانقسم الضباط ب�ن مؤ�د للقيادة ا�حز�ية القومية كمحمد عمران وأم�ن ا�حافظ وحس�ن  ،العلو�ة

و��ن مؤ�د للقيادة القطر�ة كصالح جديد وعبد الكر�م ا�جندي وأحمد امل��  ،م�حم ومصطفى ا�حاج

ة أما من الناحي .وجميعهم من ال�جنة العسكر�ة ا�حز�ية ،مد عبيدوحافظ األسد وسليم حاطوم وح

 :)26(الطائفية فأصبحت التكتالت �اآل�ي

 تكتل يضم اللواء صالح جديد حيث التف حولھ �عض الضباط العلو��ن واإلسماعيلي�ن.  •

 لصالح جديد وأم�ن   •
ً
 حافظ ع�� الرئاسة.ا�تكتل اللواء محمد عمران الذي �ان منافسا

 من الضباط الدروز �الرائد حمد عبيد والعميد فهد تكتل ا •
ً
لنقيب سليم حاطوم و�ضم عددا

 الشاعر.

 تكتل اللواء أم�ن ا�حافظ. •

                                                                    
 .309، ص: 2008دراسة نقدية"، دار ا�جابية، الطبعة األو��  2000 -1918�ش�� ز�ن العابدين: "ا�جيش والسياسة �� سور�ة ) 24(

 .1963وح�ى وقوع انقالب 1961مذكرات الفر�ق عبد الكر�م زهر الدين قائد ا�جيش من عام ) 25(

أعضاء ال�جنة العسكر�ة ا�حز�ية �� ا�جيش �عد توسع��ا: (اللواء محمد عمران، اللواء صالح جديد، اللواء حافظ األسد، سليمان ) 26(

�حم، محداد، عثمان كنعان، املقدم عبد الكر�م ا�جندي، الرائد أحمد امل��، النقيب سليم حاطوم، الرائد حمد عبيد، املقدم حس�ن 

 اللواء أم�ن حافظ، املقدم محمد ر�اح الطو�ل، مصطفى حاج ع��، أحمد سو�دا�ي، مو��ى الزع�ي).
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 23ولقد أحكمت القيادة القطر�ة السيطرة ع�� سور�ة بانقالب عسكري قاده اللواء صالح جديد �� 

إ�� خارج القطر، وكذلك حافظ ا�، وتم طرد القيادة القومية والرئيس الفر�ق أم�ن 1966شباط 

ما قام بھ  تھ ع��أاندلع صراع ب�ن تحالف صالح جديد وتكتل سليم حاطوم �عد ��ميشھ وعدم م�اف

وأما محاولتھ اعتقال الرئيس نورالدين األتا��ي ورئيس األر�ان اللواء صالح جديد  ،آذار 8�� انقالب 

ن ظ األسد بقصف السو�داء بالط��ا�� مدينة السو�داء فتم إفشالها �عد ��ديد وز�ر الدفاع حاف

 .)27(قصاء و�سر�ح عدد كب�� من الضباط الدروزإفآثر ال�جوء إ�� األردن وع�� أثرها تم 

 
ٌ
سة فتو�� اللواء صالح جديد رئا ،�� ا�جيش والقوات املس�حة كب�ٌ�  لقد �ان ل�جنة ا�حز�ية نفوذ

 1963ب�ن  ما 70ادة اللواء املدرع �� قيإباإلضافة  ،لدفاعا ارةاألر�ان واللواء محمد عمران وز 

وتمت �سمية اللواء حافظ ، 1972حيث تم طرد محمد عمران إ�� ب��وت واغتيالھ �� نيسان 1966و

 للدفاع
ً
 للقوى ا�جو�ة ثم وز�را

ً
هؤالء هم الضباط الذين أشرفوا ع�� تحو�ل املؤسسة  .األسد قائدا

 س�ى ا�جيش العقائدي.العسكر�ة لصا�ح طائف��م بملء وإشغال املناصب تحت م

�� الوقت الذي �انت أجهزة ا�خابرات السور�ة وقاد��ا منشغل�ن بمالحقة املناوئ�ن واملعارض�ن 

 و  لسياسا��م و�التحقيقات ا�جار�ة معهم �شأن اش��اكهم بمحاوالت االنقالب املتتالية
ً
 خصوصا

�� مخابرات ا�جيش اإلسرائي س العقيد عبد الكر�م ا�جندي األجهزة األمنية السور�ة، �انتؤ �عد تر 

واملوساد �عمل ع�� جمع التقار�ر واملعلومات عن ا�جيش السوري وتحصيناتھ �� ا�جوالن وإم�انياتھ 

سرائي�� من السيطرة ع�� ا�جوالن السوري �� حرب األيام الستة العسكر�ة، حيث تمكن ا�جيش اإل 

ت إسرائيل (لوائ�ن) مدرع�ن ع�� )، حيث زج1967وتم وقف إطالق النار �� العاشر من حز�ران (

 :)28(ة القوات ال��ية السور�ة التاليةا�ج��ة السور�ة �� مواجه

وأر�ع  ،لواء مدرع ولواء مدفعية مؤلف من خمسة كتائب 2القوات العاملة: ستة ألو�ة مشاة و •

 2كتيبة استطالع و2كتائب مدفعية مستقلة وفوج م/د و�سعة أفواج م/ط دفاع إقلي�ي و

كتيبة نقل وكتيبة وقاية  2كتيبة إشارة و 2كتيبة هندسة و 3او�ر وكتيبة مظلي�ن وكتيبة مغ

 كيميائية وفوج حرس حدود.

وخمسة كتائب مدفعية ميدان وكتيبت�ن مدفعية  ،القوات االحتياطية: أر�عة ألو�ة مشاة  •

 م/ط وكتيبت�ن م/د. 

                                                                    
 .311حنا بطاطو: فالحو سور�ة، مرجع سابق ص: )27(

 القوات ال��ية، موقع وزارة الدفاع السور�ة، مرجع سابق.) 28(
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ى وتدم�� قسم كب�� من جر�ح وعدد كب�� من األسر 5000مقاتل و2500لقد خسر ا�جيش السوري 

طائرة ع�� مدارج املطارات بضر�ات إسرائيلية عل��ا، أما ا�حرب ع��  50وتم تدم��  ،األس�حة والعتاد

رب وخالل األيام الستة خسر الع ،أثبتت إفالس الشعارات الرنانة املطروحة وكذب البياناتفاألرض 

 وم��م السور�ون أراض هامة واس��اتيجية �ا�جوالن.

نت املعارك الداخلية ال�ي سيطرت بموج��ا ال�جنة العسكر�ة ا�حز�ية ع�� ا�جيش والدولة لقد �ا

والذي يقوده العميد عزت جديد  70حيث ا��حب اللواء املدرع  ،أك�� قوة من املعارك �� ا�جوالن

بدون قتال، و�دأ التنافس ب�ن صالح جديد وحافظ األسد يظهر ع�� العلن فتمت إقالة عزت جديد 

الذي �ان لھ أهمية كب��ة وتمت محاصرة مقر العقيد عبد الكر�م ا�جندي الذي 70قيادة اللواء من 

�ان �شغل منصب رئيس األمن الوط�ي ورئيس إدارة ا�خابرات العامة وأشيع بأنھ قد انتحر �� ظروف 

 .)29(غامضة

حة �جنة والقائد العام ل�جيش والقوات املس�ش�ل وز�ر الدفاع حافظ األسد 1968و�� عام 

برئاسة اللواء مصطفى طالس رئيس أر�ان ا�جيش إلعادة تنظيم القوات املس�حة وتحديد حجمها 

 
ً
للمهام ال�ي أسند��ا القيادة العامة لتتناسب مع طموحات األسد باستيعاب  و�شكيال��ا وفقا

 ن ا�جدد لدعم توجهھ ا�جديد فتم �شكيل األلو�ة ضمن فرق عسكر�ة.�املتطوع

  1970و�� عام 
ً
  زج صالح جديد بصفتھ أمينا

ً
�حزب البعث العر�ي االش��ا�ي �عدة ألو�ة  عاما

ادحة وال�ي أدت إ�� خسارة ف دبابة �� أتون معركة أيلول األسود ب�ن الفلسطيني�ن واألردن 200و

بالقوات واألس�حة �عد أن رفض وز�ر الدفاع حافظ األسد تقديم الغطاء ا�جوي للقوات ال��ية 

 قرار جديد اتخذ  ونتيجة التنافس ب�ن قط�ي ا�جيش جديد واألسد ،دنالذاهبة لألر 
ً
إعفاء يق��ي ب ا

حافظ األسد ومصطفى طالس من منصب��ما مما أدى إ�� تحرك حافظ األسد للقيام بانقالب جديد 

والزج بصالح جديد األم�ن القطري املساعد ورئيس ا�جمهور�ة نور  ،أسماه "ا�حركة الت�حيحية"

ورئيس ا�ح�ومة يوسف زع�ن والعميد عزت جديد والعميد �اسر محمود قادة اللواء  الدين األتا��ي

لقد أدرك حافظ األسد بأن ا�حزب وا�جتمع املد�ي هم ا�حلقة األضعف . بال�جن ح�ى وفا��م 70

من ب�ن الفئات املتصارعة ع�� السلطة، ولذلك جعل توازن النظام يقوم ع�� مؤسسة عسكر�ة قو�ة 

                                                                    
،ع�� الرابط التا��: 1977ح�ى عام  1963ي (العلوي) من عام للمز�د والتوسع انظر املرجع : عدنان سعد الدين، ا�حكم البع� ) 29(

https://goo.gl/jd3G46  
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 �ُ  �ا��ش�ل واسع من خالل �شكيل فرق عسكر�ة �ستطيع حماية النظام وإعطاتبسط نفوذها 
ً
 عدا

 
ً
  .)30(أمنيا

مدة من مست ، و�� فلسفةضمن فلسفة ا�جيش العقائدي الذي �ع�ي الوالء املطلق للقائد الرمزو 

التجر�ة ال�ور�ة الشمالية ومدعومة بمنظومة أمنية موالية مهيمنة ع�� ا�حياة العامة باالعتماد 

م وعش��تھ �� ا�جيش كما ت ة حافظ األسدتم تطويع عدد كب�� من طائف ،ع�� العنصر الطائفي

 .تطويع دورة �� ال�لية ا�حر�ية من املوالي�ن وتمت �سمي��ا دورة البعث األو��

ز�ادة مستوى التسليح  1970أما ع�� صعيد التحول �� بنية ا�جيش العسكر�ة تم بداية عام 

يش فتم �شكيل �جان لتنظيم ا�ج ،لسوري وز�ادة أعداد املنتسب�ن ل�جيشوالتدر�ب �� ا�جيش ا

 عن التشكيل القديم الذي �ان �عتمد نظام األلو�ة واألفواج 
ً
وفق نظام الفرق العسكر�ة بدال

املدرع  70واللواء  ،املدرع املتمركز �� قطنا أصبح نواة الفرقة العاشرة 72والكتائب، حيث أن اللواء 

مشاة املتمركز �� ازرع أصبح نواة الفرقة 132الكسوة أصبح نواة الفرقة األو��، واللواء املتمركز �� 

مغاو�ر أصبح  38والفوج  ،أصبح نواة الفرقة السا�عة املتمركزة �� زاكية 68واللواء  ،ا�خامسة مي�ا

 .)31(نواة الوحدات ا�خاصة

�ون فرق فإما أن ت :ليح الفرقةوتتوزع عادة الفرق �� ا�جيش السوري ب�ن نوع�ن أساسي�ن وفق �س

 ،الفرقة التاسعة، الفرقة ا�حادية عشرة الفرقة الثالثة، الفرقة ا�خامسة، دبابات �الفرقة األو��،

وإما أن ت�ون مي�انيكية �الفرقة الرا�عة والسا�عة والعاشرة والسا�عة عشرة، أو فرق قوات خاصة 

 .15والفرقة 14�الفرقة 

 ة القوة بمجموعات مواليةمركز :1985- 1970رابعاً: 

بدأت القوات السور�ة باالش��اك مع القوات املصر�ة �شن حرب ضد  1973�شر�ن األول  6�� 

،يوم 18إسرائيل استمرت 
ً
فشلت �� تحقيق أهدافها املتمثلة بتحر�ر ا�جوالن ال�ي احتل��ا إسرائيل  ا

د القائد العام ل�جيش �سبب ضعف التخطيط وتمركز األوامر بي 1965�� حرب األيام الستة 

                                                                    
 .380 -370�ش�� ز�ن العابدين، ا�جيش والسياسة �� سور�ة، مرجع سابق، ص ) 30(

 .23/6/2018 مقابلة بحثية أجر�ت مع العقيد الركن محمد ا�خطيب �� هاتاي/ تركيا ��) 31(
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 �� اتخاذ القرار وأد بطر�قة تل�� املرونة ال�ي تتطل��ا العمليات العسكر�ة،
ً
ى إ�� والذي سبب �جزا

 نتائج �ارثية �عد قيام ا�جيش اإلسرائي�� ب�جوم معاكس.

ية لدرء �شكيل قوى عسكر�ة موالفتتمثل �� أما ع�� صعيد التحوالت ال�ي أحد��ا األسد �� ا�جيش 

 :)32(قيادا��ا للعائلة واملقر��ن ونذكر م��ا وإسنادنقالبات العسكر�ة اال 

 سرايا الدفاع .1

من 20.000بقوام  ،�� رفعت األسد شقيق حافظ أسدإوأسندت قياد��ا 1971 عام تأسست ��

 20باملئة من هذه العش��ة، و�ش�لت السرايا من  90بنسبة  ،عش��ة "املتاورة" ال�ي ينت�ي إل��ا األسد

مقاتل �عد  55.000بلغ �عدادها  1982وتم انتشارها حول العاصمة دمشق. و�� حلول عام  كتيبة

 وأصبحت فرق ،انضمام عدد كب�� من الطائفة "املرشدية" لها
ً
خاصة مس�حة بأحدث األس�حة من  ا

 يتو�� قيادتھ العقيد سليم ،مدفعية ثقيلة ودفاع جوي وصوار�خ ومروحيات وجهاز مخابرات خاص

متاز بمزايا خاصة للمنتسب�ن إل��ا، وأصبح لها جهاز مخابرات خاص لرصد العناصر بر�ات، وت

و�ان لها �جون خاصة ��ا ومستقلة عن جميع  ،املناوئة للنظام داخل املؤسسة العسكر�ة وخارجها

األجهزة األمنية. تم حل سرايا الدفاع �عد ا�حاولة االنقالبية ال�ي قام ��ا رفعت األسد ضد شقيقھ 

 .)33(1984ظ األسد �� عام حاف

 ا�حرس ا�جمهوري .2

 ،بمهمة الدفاع عن مؤسسة الرئاسة و�� الوحيدة ال�ي يحق لها دخول العاصمة1976تأسس �� عام 

�� اللواء عدنان مخلوف ابن عم أنيسة مخلوف زوجة حافظ األسد، و�نخرط �� إوأسندت قياد��ا 

تقوم بني��ا ع�� ألو�ة �سند قيادة األلو�ة و  ،للنظام هذه القوة العناصر والضباط األك�� والءً 

عة �� قيادة الفرقة الرا�إفم��م أبناء حافظ األسد باسل و�شار وماهر الذي تم نقلھ  ،للمقر��ن

 .106ـوال104ـوال105ـوال103ومناف طالس ابن وز�ر الدفاع مصطفى طالس وهذه �� األلو�ة: 

                                                                    
 .455 -454�ش�� ز�ن العابدين: ا�جيش والسياسة، مرجع سابق ص) 32(

من 1200ا�جدير بالذكر أن سرايا الدفاع ارتكبت مجزرة ��جن تدمر بقيادة املقدم مع�ن ناصيف (صهر رفعت األسد) راح �حي��ا ) 33(

ع قوات ا�جيش بارت�اب أفظع مجزرة �� مدينة حماة �� معار��ي النظام و�جناء الرأي ومن جماعة اإلخوان املسلم�ن، كما اش��كت م

من  60.000من الس�ان قتلوا، وذهب اآلخرون إ�� عدد  25.000حيث قال ال�حفي ال��يطا�ي رو�رت فيسك إن أك�� من 1982عام 

ت عديدة �� صفوف خالل اإلعدامات ا�جماعية واعتقال اآلالف الذين لم يحدد مص��هم ح�ى اآلن. هذه األحداث أسفرت عن اعتقاال 

ا�جيش ب��م التعاطف أو االش��اك �� عمليات ضد أمن ا�جيش. و�عد هذه األحداث برز العنصر العلوي كعنصر ينب�� لھ وفق مخيال 

 السلطة أن ي�ون بمراكز القوى �� ا�جيش والقوات املس�حة.
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لضباط من "العلو��ن"، و�تم تزو�دها بأحدث وأغلب ا 35.000يبلغ �عداد ا�حرس ا�جمهوري بحدود 

 BMBعر�ة  350و ،األحدث �� ا�جيش T72دبابة طراز  350�� إ ف��ا الدباباتعدد  األس�حة، ووصل

� ع� ةومدفعية ثقيلة، ومروحيات، ومنصات إطالق صوار�خ. واتخذت من منطقة قاسيون املطل

 
ً
 .)34(دخل بالشأن العامأللو���ا وتتمتع بمزايا خاصة وتت العاصمة دمشق مقرا

 الوحدات ا�خاصة .3

 45والفوج  41والفوج  35تتش�ل الوحدات ا�خاصة من عدد من األفواج املستقلة و��: الفوج 

ومن أشهر قادة  ،يقودهم ضباط موالون 147والفوج  53والفوج  48والفوج  47والفوج  46والفوج 

ذي ارتكب ال ،قيادة العميد شفيق فياضاألفواج العميد هاشم معال باالش��اك مع الفرقة الثالثة ب

بلغ  ،وعدد من ا�جازر �� لبنان 1980مجزرة املشارقة والكالسة وأقيول و�ستان القصر �� حلب �� 

ترأس قيادة هذه القوات اللواء ع�� حيدر منذ �شكيلها عام  20.000�عداد هذه القوة بحدود 

من عش��ة ا�حدادين ال�ي ارتبط اسمها  وهو علوي من جبلة قر�ة حلة عارة، 1994وح�ى عام 1968

و�عد عزل اللواء ع�� حيدر تم استبدال �سمي��ا بالقوات ا�خاصة  ،�عمليات القمع �� سور�ة ولبنان

 للدفاع وهو من 
ً
 لألر�ان ووز�را

ً
وأسندت قياد��ا ا�� اللواء ع�� حبيب الذي أصبح فيما �عد رئيسا

 عش��ة األسد املتاورة. 

 وة نوعية فرق عسكر�ة ذات ق .4

بقيادة العميد شفيق فياض ابن عمة الرئيس 1978الفرقة �� عام  �الفرقة الثالثة ال�ي تأسست

وتتمركز شمال العاصمة دمشق �� منطقة القطيفة، واش��كت �� عمليات قمع  ،حافظ األسد

ست أستالفرقة الرا�عة ال�ي املدني�ن �� حلب �� األحداث مع سرايا الدفاع والوحدات ا�خاصة، و

ع�� يد اللواء حكمت إبراهيم الستيعاب جنود وضباط سرايا الدفاع ال�ي تم حلها �عد  1984�� عام 

، و�قودها اللواء ماهر 1984ا�حاولة االنقالبية لقائدها رفعت األسد شقيق الرئيس حافظ األسد �� 

 ب��وت. -وضع حول طر�ق دمشق ماألسد شقيق �شار األسد وتت

 �خابرات العسكر�ةاالستحواذ ع�� شعبة ا .5

�� جهاز مسؤول عن التخطيط العسكري والعمليات األمنية واملراقبة، وعمل اللواء ع�� دو�ا رئيس 

من ا�خ��ين �� �ل ما  ومن خالل زرع جيٍش  ،الشعبة ع�� ضمان الوالء �حافظ األسد ب�ل الطرق 

                                                                    
 وهم:) 34(

ً
، اللواء نور الدين النقار. 3، اللواء ع�� حسن. 2، نان مخلوف. اللواء عد1 وتم �سليم قياد��ا لضباط من الطائفة العلو�ة حصرا

 اللواء محمد ع�� درغام.. 8 اللواء محمد يوسف،. 7، اللواء محمد عمار. 6، اللواء بد�ع ع��. 5، اللواء شعيب سليمان. 4
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 لألر�ان العا
ً
املهام باألمن  مة وترتبط من حيثيتعلق بحياة املواطن�ن، وتتبع شعبة ا�خابرات تنظيميا

القومي ومن الناحية القانونية تختص بتأم�ن ا�جيش من األخطار ا�خارجية والداخلية وحماية 

ا�جيش وعناصره وا�حفاظ ع�� أمنھ وسالمتھ، ولك��ا تتدخل �� جميع القضايا املدنية والعسكر�ة 

�ا ألمنية األخرى ومن قاد��ا اللواء ع�� دو وح�ى السياسية والثقافية والقضائية كما هو حال األجهزة ا

 واللواء حسن خليل واللواء آصف شوكت زوج �شرى حافظ األسد و�قودها اللواء محمد محال.

 �عز�ز أدوار إدارة ا�خابرات ا�جو�ة  .6

  30ـترأس ا�خابرات ا�جو�ة ل
ً
 ،والذي يتمتع بثقة كب��ة من حافظ األسد ،العميد محمد ا�خو�� عاما

ية ولها فروع منتشرة ع�� جغراف ،رفة ع�� ال��امج السر�ة ل�جيش وم��ا امللف الكيماوي و�� املش

ومن املف��ض أن ت�ون مهم��ا السهر ع�� أمن القوى ا�جو�ة والدفاع ا�جوي وأمن الطيار�ن  ،القطر

وا�حفاظ ع�� سر�ة السالح وكشف مدى التطور والتسليح �� جيش العدو كما �سلم قياد��ا اللواء 

 اللواء جميل ا�حسن.إ
ً
 براهيم حو�جة، و�قودها حاليا

 مكتب األمن القومي .7

تم تأسيسھ �� القصر ا�جمهوري ع�� خلفية تزايد نفوذ ضباط ا�خابرات وتدخلهم بالشأن العام 

ھ ترأسھ عند تأسيس ،و�شوء صراعات ب�ن أجهزة ا�خابرات حول الصالحيات واملنافع وامل�اسب

سيق ب�ن أجهزة ا�خابرات ا�ختلفة وجمع التقار�ر األمنية من �ل األجهزة ومهمتھ التن ،أحمد دياب

تم ت�ليف املهندس عبد الرؤوف الكسم 1978و�� عام  ،أع�� سلطة أمنية �� سور�ة دويع ،األمنية

 
ً
تم �غي�� اسمھ  2008تم ت�ليف اللواء محمد سعيد بخيتان، �� عام  2000ل�جهاز و�� عام  رئيسا

 اللواء ع�� مملوك.لي�ون مكتب األ 
ً
 من الوط�ي و�رأسھ حاليا

 إعادة التنظيم وفق نظام الفيالق  .8

تم ت�ليف اللواء ع�� أصالن نائب رئيس األر�ان بمهمة ترتيب ا�جيش بنظام فيالق  1985�� عام 

 :)35(عداد امل��ايدة �� القوات املس�حة، حيث أصبحت ع�� الش�ل التا��الستيعاب الضباط واأل 

: تم �شكيلھ من الفرق ا�خامسة والسا�عة والتاسعة وعدد من األلو�ة واألفواج ل الفيلق األو  •

 و�تمركز حول دمشق بمهمة تأم�ن املنطقة من دمشق ح�ى حدود فلسط�ن. ،املستقلة

                                                                    
 .459-456�ش�� ز�ن العابدين، ا�جيش والسياسة �� سور�ة، مرجع سابق، ص ) 35(
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: واملش�ل من الفرقة العاشرة والفرقة الرا�عة عشرة وعدد من األلو�ة واألفواج الفيلق الثا�ي •

�دا�ي بمهمة تأم�ن املنطقة من شمال دمشق وح�ى حمص تم و�تمركز �� الز  ،املستقلة

 .1988�شكيلھ �� عام 

اه ات و�تش�ل من منشآت الصوار�خ و�اتجنيتم �شكيلھ �� ��اية الثماني الفيلق الثالث: •

 البادية ودير الزور وا�حدود ال��كية والعراقية.

ألف من الضباط  400ح�ى وصل إ��  1985حيث ارتفع �عداد القوات املس�حة �عد عام  •

 .ألف من االحتياطي�ن 300لعامل�ن واوصف الضباط 

 عسكرياً لم يستمر اً : جيش عقائدي وسفير2011-1980خامساً: 

�ل إم�انات الدولة ملتا�عة ما �� ��خ��  1970ساهمت سياسة "ا�حزب القائد" ال�ي كرسها دستور  

من أادة ضبط البناء ببوصلة بدأتھ السلطة، ال سيما فيما يخص ا�جيش الذي سيدخل �عد إع

  .)36(ا�حكم ومركزة القوة مرحلة التبعية ا�حز�ية

إذ تبوأ أعضاء قيادة ا�جيش م�انة مرموقة �� ال�جنة املركز�ة �حزب البعث ا�حاكم كقائد الدولة 

 م��م  18حيث بلغ عدد أعضاء ال�جنة  ،وا�جتمع
ً
�ان لهم التأث�� ��  ،من الطائفة العلو�ة 12عضوا

�ان أعضاء ال�جنة  1980ففي عام  ،ور السياسية والتدخل بھ والتدخل �� شؤون ا�حكم املد�ياألم

املركز�ة ل�حزب من ا�جيش وهم: (الفر�ق حافظ األسد القائد العام ل�جيش والقوات املس�حة، اللواء 

فاع، دع�� أصالن نائب رئيس األر�ان ل�جيش والقوات املس�حة، العميد رفعت األسد قائد سرايا ال

اللواء ع�� دو�ا رئيس شعبة ا�خابرات العسكر�ة، اللواء ع�� حيدر قائد القوات ا�خاصة، اللواء ع�� 

الصا�ح قائد الدفاع ا�جوي، اللواء إبراهيم الصا�� قائد الفرقة األو��، اللواء محمد إبراهيم الع�� 

 عدنان بدر ا�حسن قائد قائد ا�جيش الشع�ي، اللواء شفيق فياض قائد الفرقة الثالثة، اللواء

الفرقة التاسعة، اللواء فؤاد عب��ي رئيس إدارة أمن الدولة، اللواء محمد ا�خو�� رئيس ا�خابرات 

 .)37()ا�جو�ة، اللواء محمد ناصيف نائب رئيس إدارة أمن الدولة

قام ا�جيش اإلسرائي�� باجتياح لبنان بحجة ضرب منظمة التحر�ر الفلسطينية  1982 و�� عام

وتلك املساحة أصبحت  ،من أراضيھ %10قدم ع�� أثرها �� ا�جنوب اللبنا�ي واحتالل ما يقارب والت

. و 
ً
تأم�ن املناخ م تذريعة لت�اثر ونمو حزب هللا اللبنا�ي املدرب ع�� يد ا�جيش السوري واملوجھ إيرانيا

                                                                    
 .2018/ 24/6ائد مصطفى الكنج �� الداخل السوري ع�� الس�ايب بتار�خ مقابلة مع الر ) 36(

 �ش�� ز�ن العابدين، ا�جيش والسياسة، مرجع سابق.) 37(
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جيش . وهنا أخذ ا�ا�حتلاملالئم للتس�ح بحجة املقاومة وحماية ا�حدود من التمرد والعمل ع�� طرد 

�� إأضيف و  ،السوري دور قوة الردع �� لبنان بت�ليف وتصر�ح من الداخل اللبنا�ي وا�خارج العر�ي

 ذريعة تطبيع الوجود الفلسطي�ي، وذريعة طرد ا�جيش اإلسرائي��.

واستمرت سفارة ا�جيش الالدبلوماسية ح�ى �عد ا��حاب ا�جيش اإلسرائي�� من جبل الشوف 

واندالع معارك دامية ب�ن املسيحي�ن والدروز، واستغالل النظام السوري وجود  1983 اللبنا�ي سنة

ذ أي قرار أو نفو جحان ا�جيش السوري �� لبنان ألخذ دور قوات الفصل والتحكم والتأث�� ع�� ر 

مكن أن يؤثر ع�� نمو وت�اثر القوى وامليليشيات الشيعية املتمثلة بحزب هللا اللبنا�ي وحركة أمل، ي

الرغم من املرور بمرحلة �غي�� قائد ا�جيش السوري �عد وفاة حافظ األسد واستالم �شار األسد ب

 .)38(، ألن توجھ النظام نفسھ باستخدام املؤسسة العسكر�ة ملتا�عة ما بدأه2000 من �عده سنة

ن للفرق �باعتبار القادة العسكر� 1984وساعد ع�� ذلك املرسوم الذي أصدره حافظ األسد �� 

ن مدينة دمشق إهم صفة أمنية، حيث ؤ فتم إعطا ،ن �� مناطق انتشار فرقهم��ام عرفيكح

والغوطت�ن الغر�ية والشرقية مقسمة ب�ن الفرقت�ن األو�� والثالثة، وجنوب دمشق للواء إبراهيم 

 :و�ان هذا املرسوم من أهم مظاهر الفساد �� ا�جيش و�نص ،الصا�� وشمال دمشق لشفيق فياض

 طيع التعامل مع أي حدث ضمن قطاعھ)، من دون طلب إذن القيادة.(القائد �ست

�عد دخول ا�جيش السوري إ�� لبنان تحت ذريعة إخضاع الفلسطيني�ن املتواجدين �� لبنان وطرد 

باإلضافة إ�� طلب الرئيس اللبنا�ي فرنجية آنذاك تدخل ا�جيش  ،ا�جيش اإلسرائي�� من جنو�ھ

ا�جيش السوري ووقف إ�� جانب امليليشيات املسيحية واقتحم  السوري �حماية املسيحي�ن. فدخل

مواقع الفلسطيني�ن وأر��ى باملقابل أول قاعدة، وال�ي ست�ون مراكز تدر�ب للميليشيات الطائفية 

 وإقامة تحالفات ب�ن األحزاب والتيارات. ،مثل حزب هللا اللبنا�ي وحركة أمل

��اء إالدور األك�� والرئي��ي ��  2005فيق ا�حر�ري عام غتيال رئيس الوزراء اللبنا�ي األسبق ر ال �ان 

دور ا�جيش السوري �� لبنان وعودتھ لألرا��ي السور�ة، حيث عادت قطعات ا�جيش إ�� مواقعها 

داخل السوري، كما عادت القيادات لوانكفأ نحو ا ،�عد مرور حوا�� ر�ع قرن ع�� وجودها �� لبنان

ا مازي كنعان وجامع جامع ورستم غزالة، وهو بطبيعة ا�حال األمنية الرمز�ة إ�� سور�ة أمثال غ

 .17قوات خاصة والفرقة  15أفرز �غ��ات �� بنية ا�جيش حيث تم إ�شاء الفرقة 

                                                                    
 .املرجع نفسھ) 38(
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سلوب إشغال قطعات ووحدات و�شكيالت ا�جيش �� �افة أنحاء أاعتمدت قيادات ا�جيش العليا 

 و�ل صنف أو �شكيل أو �لية حسب ،ةول�افة صفوف القوات بما ف��ا ال�ليات العسكر� ،سور�ة

مجال اختصاصها من خالل املشاريع التكتيكية ا�حية للقطع والتشكيالت العسكر�ة حسب حجمها 

باإلضافة لالختبارات الر�اضية املكثفة دون ��يئة البيئة املعنو�ة أو املادية لإلبداع أو  ،أو صنفها

ادة هندسية ع�� حدود ا�حافظات ا�حدودية بحجة ز�باإلضافة إ�� القيام بالتجه��ات ال ،التفوق ف��ا

تحصيناتھ واستعداداتھ وتطبيق تجارب تخر�ج دفعات ضباط �� الكيان �غ�� األسلوب أو امل��اج 

مع إصرار قيادات ا�جيش عالية  ،الذي �ان يطبق �� السنوات السابقة (وأثبت فشلھ الذريع)

لضغط النف��ي والتساؤالت لعدم جدوى تلك القواعد املستوى ع�� االستمرار بھ. مما ولد حالة من ا

واألساليب ال�ي �ستخدمها قيادات ا�جيش، و�دأت تظهر األسئلة ال�ي لم تقابل بأجو�ة مقنعة مثل 

�ا��ا أو �عطل اآلليات واه� ،مع مالحظة من يقوم بھ �عدم جدواه تجاه العدو ئھتكرار التحص�ن وإ�شا

صالحها إذا ما �انت القطع العسكر�ة ال تتبع ل�حرس بإالك��اث من خالل املشاريع الكثيفة وعدم ا

ا�جمهوري أو الفرقة الرا�عة، اللتان تنعمان �� تلك الف��ة بالسيارات ا�حديثة والدبابات ا�حديثة 

"، مساك��م ا�خدمة �ش�ل يختلف عن با�� قطعات و�شكيالت ا�جيش، مما يجعلهم T80مثل "

 وأقل انتماًء، 
ً
�ان التوجھ نحو اإلشغال املرهق الذي تم  ول�حول دون ذلكأضعف معنو�ا

 .)39(اعتماده

 مالحظات ختامية

لم �ستقر عمليات البناء والتش�ل للمؤسسة العسكر�ة منذ بلورة أطره العامة ع�� يد امللك  •

إذ مرت هذه العمليات �عدة ارت�اسات جعلت البناء غ��  1970ح�ى انقالب  1916فيصل عام 

ما يتعلق بقطعات الشرق ا�خاصة ال�ي فرضها االنتداب الفر���ي، وم��ا ما يتصل م��ا:  مكتمٍل 

 1963وح�ى عام  1945بتناقضات وتباينات مرحلة االستقالل إذ عانت القوات املس�حة منذ 

من التناقضات والصراعات واالنقسامات ا�حز�ية مما أدى إ�� سلسلة من االنقالبات 

 ان.العسكر�ة وحر�ات التمرد والعصي

ع�� الرغم من دخول ح�ومات ما �عد االستقالل ببلورة أطر بنيو�ة وتنظيمية وعقدية  •

و�سليحية ل�جيش السوري، إال أن عملية البناء تلك �ع��ت بحكم وضوح رغبة السلطات 

�� دخالھ �� معادالت تثبيت أمن السلطة عإا�حاكمة �� تلك الف��ة �� االستحواذ ع�� ا�جيش و 

                                                                    
 ھ.املرجع نفس) 39(
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�� �غيبب األسئلة املوضوعية والوطنية �� بناء ا�جيش ال هذا قد ساهم و  ،حساب أمن الوطن

 وتحكمھ ع�� القيادة نطق ا�حاكممسيما فيما يرتبط بالشق العقائدي الذي شابھ �غلب 

 العسكر�ة ورجاال��ا.

مواضع ا�خلل البنيوي �� ا�جيش الذي �عرض لتدم��  1967ونكسة عام  1948 كشفت حرب •

ا�جو، األمر الذي �ان لھ أثر �� �غليب االس��اتيجيات الدفاعية واالهتمام ��ا، حوا�� ثل�ي سالح �

وقد غيبت متطلبات ال��ميم والتطو�ر آنذاك بحكم ترتيبات حزب البعث للسيطرة ع�� ا�حكم 

من جهة، و�حكم ترتيبات حافظ األسد داخل حزب البعث لضمان تفرده با�حكم من جهة 

السلطة آنذاك من محاولة تجديد الروح با�جيش السوري، وإحداث ثانية، إال أن هذا لم يمنع 

 من األلو�ة واألفواج، األمر الذي �ان لھ 
ً
ثر �� اتخاذ قرار حرب �شر�ن رغم أفرق عسكر�ة بدال

 انت�اسات ما أفرزتھ حرب االستن�اف من ضعف �� جوانب التخطيط التكتي�ي واالس��اتي��.

حداث حافظ األسد �جموعات ووحدات است�جيش هو �� ا طرأتالتحوالت ال�ي  أبرز من  •

 سواء ع�� التدعيم الف�ي والتق�ي والتسلي�� املطلوب ،عسكر�ة نوعية تدين بالوالء املطلق لھ

من خالل السياسة الطائفية املتبعة �� �شكيل تلك الوحدات وال�ي تدين بمعظمها لألسد أم 

ق صالحيات القوة االستخباراتية العسكر�ة بحكم املذهب الواحد (العلو�ة)، أو من خالل إطال 

"الرئيس"، وهذا �عزز من مقار�ة أن عمليات التش�ل تمت �� هذه الف��ة ـور�طها مباشرة ب

 لضرورة تثبيت ا�حكم وصيانتھ من االنقالبات العسكر�ة.

وهذا  ،سلطة حزب البعث ع�� الدولة وا�جتمع ع�� مبدأ ا�حزب القائد 1970كرس دستور  •

 با�حزب ا�حاكم، وهو أمر ساهم بد
ً
 �ليا

ً
وره �� تحول ا�جيش �جيش عقائدي مرتبط ارتباطا

 ف�ي من جهة منتشرة وفق متطلبات "املواجهة" مع 
ً
حّول ا�جيش ملؤسسة مضطر�ة وظيفيا

إسرائيل دون أن يرافق ذلك سياسات تنمية القدرات البشر�ة والتنظيمية وغلب ع�� مناخات 

و�ل للوحدات النوعية تفاعل ا�جيش داخل وحداتھ 
ُ
من�جية الفساد، ومن جهة ثانية، أ

 املستحدثة أو املعاد ضبطها مهام أمنية غولت من صالحيا��م ضمن القطاعات املدنية.

تحول �عض قادة الفرق العسكر�ة إ�� �� ساهمت �عض املراسيم ال�ي أصدرها حافظ األسد  •

ات أمنية حولت معظم الوحدات صفؤهم وتم إعطا ،ح�ام عرفي�ن �� مناطق انتشار فرقهم

 تولتحال�ي سياسة الاإلدار�ة السور�ة إ�� مناطق نفوذ عسكر�ة، ل��داد مع هذا املراسيم 

جزء مهم م��ا إ�� الداخل السوري، ومما زاد هذه األدوار هو الدور السيا��ي �� وظائف ا�جيش 

بنا�ي، لقرار وا�جتمع اللا�خار�� الذي قام بھ ا�جيش �� لبنان لضمان التحكم والتأث�� ع�� ا
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و�ة مراكز تدر�ب للميليشيات الطائفية، وإقامة تحالفات ب�ن األحزاب لباإلضافة إ�� إرسائھ أل

 والتيارات.

لم تكن التغي��ات �� ظل حكم األسد االبن بالغة العمق، حيث حافظ ع�� الهندسة ال�ي عمل  •

�ن و�غي��ات �� أسماء قيادية �� عل��ا األسد األب، وقام بإصدار �عض التشريعات والقوان

ن أا�جيش (ال سيما �� سالح ا�جو)، واتبع سياسة "إشغال ا�جيش" باملشاريع التكتيكية دون 

يرفقها ��يئة البيئة املالية والفنية وتطو�ر القدرات البشر�ة، ال سيما مع تكرار عمليات 

 .التحص�ن و�عطل اآلليات واه��ا��ا

قيدة فيما يرتبط بالبنية و�غي�� العخاصة طة بإعادة التش�ل معلقة بذلك، بقيت األسئلة املرتب

وقوننة العالقات املدنية والعسكر�ة، وسياسات  ،وعدم تحز�ب ا�جيش ،السياسية الناظمة

التدر�ب والتطو�ر امل���� للموارد البشر�ة ل�جيش، وت�حيح أدوار ووظائف �عض القطعات 

 مع القطاع املد�ي.وا�جموعات العسكر�ة وترسيم عالق��ا 
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 للدراسات. نوحدة املعلومات بمركز عمرافر�ق ورقة من إعداد  *
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 2011: القوانين والتنظيمات الحاكمة للجيش بعد الثانيملحق ال

 تمهيد

انون جباري ع�� قتبلور الدولة السور�ة �عد ��اية ا�حكم العثما�ي تم فرض التجنيد اإل  ءمنذ بد

كما تمت االستفادة من الضباط العرب الذين �انوا �� صفوف ا�جيش  1919التجنيد �� عام 

  العثما�ي،
ً
إال أن االحتالل الفر���ي لسور�ة أدى إ�� إبطال تلك القوان�ن وحّل ا�جيش الوط�ي، والحقا

أسست فر�سا قوات الشرق ا�خاصة بموجب قرار صادر عن املفوض السامي برقم  1930�� عام 

، وقد احتوى هذا القرار نظام هذه القطعات وعملها وحقوق الضباط 1930آذار  20يوم  3045

 حيث بدأت عملية تنظيم ا�جيش )1(لعامل�ن ف��اواألفراد ا
ً
، وهو ما �ان نواة ا�جيش السوري الحقا

ع�� أسس جديدة ع�� قرارات �انت تصدر من قيادة األر�ان ا�حر�ية آنذاك، ومع تتا�� األحداث بدأت 

 ع�� قوان�ن تم إقرارها من قبل القيادة العسكر�ة أو الس
ً
 رو�دا

ً
اسية يعملية التنظيم تتطور رو�دا

بحسب الف��ة الزمنية ال�ي �انت تمر ��ا سور�ة و�ان لألحداث والتحوالت الك��ى األثر األك�� ع�� 

 .البنية التنظيمية والقانونية ل�جيش والقوات املس�حة

وتم إ�شاء هيئات  ،وع�� رأس تلك التحوالت: الوحدة مع مصر وال�ي نقلت ا�جيش نقلة نوعية 

جودة ح�ى يومنا هذا، ثم وصول حزب البعث ل�حكم وتحول ا�جيش إ�� وإدارات عسكر�ة ما زالت مو 

جيش عقائدي بدل ا�جيش الوط�ي، وظهور مس�ى ا�جيش والقوات املس�حة، ثم هز�مة ا�جيش 

 ،وتدم�� البنية األساسية لھ والبدء بالتحض�� �حرب "التحر�ر" 1967السوري �� حرب حز�ران عام 

�انيكية ثابتة املالك وز�ادة �� عدة وعتاد ا�جيش السوري، ثم حرب وظهور نظام الفرق املدرعة واملي

 إ�� تو�� �شار 1982و الغزو اإلسرائي�� للبنان عام  1973�شر�ن عام 
ً
 2000األسد ا�حكم عام  وصوال

قوان�ن ا�خدمة العسكر�ة واملعاشات صداره لإما أسماها مرحلة التطو�ر والتحديث و  ءو�د

، ح�ى بدء الثورة السور�ة وال�ي أدت إ�� 2005ال��حاب من لبنان عام ثم ا 2003العسكر�ة عام 

اختالل �� بنية القوات املس�حة السور�ة التنظيمية وظهور قوان�ن و�عديالت جديدة للتعامل مع 

الوضع ا�جديد �ان قد غفل عن توقع حدوثھ املشرعون، حيث تم توظيف �ل ما يمكن توظيفھ 

 ا�حكم.لصا�ح بقاء النظام �� سّدة 

                                                                    
 .http://www.mod.gov.sy/index.php?node=554&cat=1172موقع وزارة الدفاع:  :قضية القطعات ا�خاصة) 1(
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لقد شهدت الف��ة ال�ي تلت عملية وصول �شار األسد ل�حكم �� سور�ة عمليات �عديل �� بنية 

 
ً
 وتنظيميا

ً
ظهور قوان�ن جديدة تتالءم مع متطلبات ا�خدمة العسكر�ة ع��  ،ا�جيش السوري قانونيا

وي �� ا�جيش نيوخدمة العلم رافقھ إبطال العمل بقوان�ن سابقة و�عديل ما تبقى ملواكبة التطور الب

السوري من ناحية ظهور الفيالق العسكر�ة وز�ادة أعداد الفرق العسكر�ة والقوات ا�خاصة 

 ألهمي��ا �� صياغة الش�ل ا�حا�� 
ً
واأللو�ة املستقلة، وهذا ما �ستد�� دراسة هذه املواضيع نظرا

يات العملل�جيش والقوات املس�حة وال�ي تأثرت �ش�ل كب�� خالل السنوات املاضية نتيجة 

العسكر�ة ال�ي خاض��ا ع�� مختلف املستو�ات القيادية أو األد�ى م��ا وذلك ع�� املساحة ا�جغرافية 

 السور�ة بال�امل.

سنحاول �� هذا التقر�ر املعلوما�ي توضيح القوان�ن الناظمة لعمل املؤسسة العسكر�ة و�ني��ا 

انون تعلقة بالشأن العسكري و�� (قالتنظيمية، وعليھ سنفصل �� أهم املراسيم والقوان�ن امل

ا�خدمة العسكر�ة، قانون معاشات العسكر��ن، قانون خدمة العلم، قانون التعبئة، قانون 

�� ل صالعقو�ات وأصول ا�حاكمات العسكر�ة) و�عديال��ا وم��رات هذه التعديالت. كما سنف

 برز تحوال��ا.أالبنية التنظيمية لهذا ا�جيش و 

 ة العسكرية: تعديالت للتحكم والتماهي أوالً: قانون الخدم

ا�خاص با�خدمة  2003/ للعام 18املرسوم التشري�� /وُيعرف قانون ا�خدمة العسكر�ة ب

�ان ُ�عمل  2003، وقبل إصداره �عام للضباط وصف الضباط واألفراد املتطوع�ن )2(العسكر�ة

/ تار�خ 278رقم /للضباط �ان �س�ى قانون خدمة الضباط  :أحدهما ،بقانون�ن منفصل�ن

/ تار�خ 53خر قانون ا�خدمة لصف الضباط واألفراد املتطوع�ن رقمھ /واآل  ،27/11/1969

بدأ بإدخال �عديالت  2000�شار األسد ل�حكم �� عام استالم و�عد  .إضافة لتعديال��ما 3/7/1962

/ الصادر �� 18تم إصدار املرسوم التشري�� رقم /، و ع�� املراسيم والقوان�ن التشريعية السابقة

املتضمن قانون ا�خدمة العسكر�ة واملتعلق بخدمة الضباط وصف الضباط واألفراد  21/4/2003

املتطوع�ن �� القوات املس�حة، حيث تتناول األح�ام الواردة �� املرسوم التشري�� القواعد والنظم 

، وتم س�حة�� ا�جيش والقوات امل بخدمة الضباط وصف الضباط واألفراد املتطوع�نا�خاصة 

 إلغاء العمل بقانو�ي خدمة الضباط وخدمة صف الضباط واألفراد املتطوع�ن.

                                                                    
 .http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5571&cat=16006قانون ا�خدمة العسكر�ة، موقع مجلس الشعب ) 2(
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املرتبطة بالشأن العسكري �ونھ ينظم �� أبوابھ  ويعد قانون ا�خدمة العسكر�ة من أهم القوان�ن

 ومواده عدد
ً
 كب��  ا

ً
ش وكذلك حجم وعقيدة ا�جي ،من ا�جوانب التنظيمية واملالية وعمليات ال��فيع ا

كما يدخل القانون �� أدق التفاصيل املتعلقة با�خدمة العسكر�ة،  ،والقوات املس�حة وت�و���ا

 من لفيتأفمواد أساسية، أما نص قانون ا�خدمة العسكر�ة  و�تألف املرسوم التشري�� من ثما�ي

  ،وسبعة و�سع�ن مادة مائة
ً
يتوزع �ل م��ا ع�� عدد من الفصول،  ،موزعة ع�� ستة عشر بابا

ء يتألف من أعضا مجلس دفاع مش��كسب املرسوم التشري�� ينشأ �� القوات املس�حة و�ح

، نواب القائد العام ل�جيش والقوات  –(القائد العام ل�جيش والقوات املس�حة  دائم�ن
ً
رئيسا

املس�حة، رئيس هيئة أر�ان ا�جيش والقوات املس�حة، نواب رئيس هيئة أر�ان ا�جيش والقوات 

مداد والتمو�ن، رئيس هيئة العمليات، رئيس هيئة التدر�ب، رئيس شعبة هيئة اإل املس�حة، رئيس 

ا�خابرات، قائد القوى ا�جو�ة والدفاع ا�جوي، قائد القوى البحر�ة والدفاع الساح��، مدير اإلدارة 

(قادة الفيالق، مدير اإلدارات التا�عة  وأعضاء استشار��ناملالية، مدير إدارة شؤون الضباط) 

ئد العام، مدير اإلدارات التا�عة لرئيس هيئة األر�ان، من يرى القائد العام ل�جيش والقوات للقا

 .املس�حة دعوتھ من الضباط)

 ع�� رأسها دراسة القضايا التالية:عدة �ناط ��ذا ا�جلس مهام و  

 .العقيدة القتالية )1

 .حجم ا�جيش وتنظيمھ وتمركزه و�سليحھ وتجه��ه وتدر�بھ )2

 .ن واألنظمة املتعلقة بالقوات املس�حةمشاريع القوان� )3

 قديمدراسة القضايا ال�ي يرى القائد العام ل�جيش والقوات املس�حة عرضها عليھ لت )4

 االق��احات الالزمة �شأ��ا.

من رئيس وستة أعضاء من أعضاء مجلس مؤلفة تأليف �جنة عفو �� كما تنص املادة الرا�عة ع

فو ومجلس الدفاع العسكري املنصوص عل��ا �� القوان�ن الدفاع العسكري، تمارس مهام �جنة الع

النافذة بالنسبة ل�افة األح�ام الصادرة عن القضاء العسكري، و�حق للقائد العام أن يحيل �عض 

 طلبات العفو إ�� مجلس الدفاع العسكري لينظر ف��ا.

 ا�جوانب من �افة ،القوات املس�حة يو�نظم قانون ا�خدمة العسكر�ة �ل ما يتعلق �عسكري

امھ ع�� �خ، �� ح�ن ال �سري أح�إالتنظيمية واملالية وعمليات ال��قية والرتب العسكر�ة واللباس... 

من الداخ��، وتطبق عل��م القوان�ن ا�خاصة ��م، ع�� الرغم من أن قوى األمن الداخ�� �� قوى األ 

ما يحدد قانون ا�خدمة إحدى القوى الفرعية للقوات املس�حة �� ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة، ك
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ن ��ا هيئة عسكر�ة نظامية تتألف مإحيث من العسكر�ة �� بابھ الثا�ي، ت�و�ن القوات املس�حة 

 :)3(وصف ضباط وأفراد القوات التاليةضباط 

ة القوى ال��ية، القوى ا�جو�(ا�جيش العر�ي السوري) الذي �شتمل ع��:  :القوات الرئيسية .1

 .ةوالدفاع ا�جوي، القوى البحر�

 .قوى األمن الداخ�� ضمن حدود أنظم��ا ا�خاصةوتتكون من  :القوى الفرعية .2

قوى االحتياط، قوى ا�جيش الشع�ي، القوى األخرى ال�ي القوى اإلضافية: وتتكون من:  .3

 تقت��ي الضرورة إ�شاءها.

 و�بدو أن هذا التقسيم تتفرد بھ القوات املس�حة السور�ة، فال تكفي �لمة ا�جيش لإلشارة إ��

عكس ما هو متعارف عليھ �� الدول األخرى، كما يندرج تحت  �مجاميع القوات املس�حة السور�ة ع�

 
ً
بند القوى اإلضافية، القوى األخرى ال�ي تقت��ي الضرورة إ�شاءها، وهو ما سمح بفتح الباب الحقا

ح��، ا��شاء قوات رديفة �عمل لصا�ح القوات املس�حة السور�ة، �الدفاع الوط�ي أو الدفاع إل

وعدد من امليليشيات األخرى ال�ي استعان ��ا النظام السوري �� عملياتھ العسكر�ة ضد الثورة 

 
ً
السور�ة خالل الف��ة املاضية، وإن لم يكن بالفعل قد تم إدراج هذه القوات تحت هذا البند نظرا

 بأحد األجهزة األمنية، إال 
ً
 وعسكر�ا

ً
ام بتشريع حال قام النظ نھ ��أالرتباط تلك امليليشيات وظيفيا

، فإن املستند القانو�ي لهذه امليليشيات موجود ومنذ عام 
ً
الثورة  ءأي قبل بد 2003وجودها فعليا

 سنوات،  السور�ة بحوا�� ثما�ي

القائد ( كما تنشأ �� القيادة العامة �جنة للضباط تختص بأمور ضباط القوات املس�حة وتتألف من:

، نواب القا –العام 
ً
، نواب رئيس هيئة  –أعضاء، رئيس هيئة األر�ان العامة  –ئد العام رئيسا

ً
عضوا

، رئيس شعبة ا�خابرات العسكر�ة  –أعضاء، رئيس شعبة التنظيم واإلدارة  –األر�ان العامة 
ً
عضوا

، قائد القوى ا�جوي والدفاع ا�جوي  –
ً
، قائد القوى البحر�ة  –عضوا

ً
، مدير إدارة  –عضوا

ً
عضوا

  –شؤون الضباط 
ً
 ومقررا

ً
، كما يجوز ل�جنة استدعاء القائد ا�ختص عند النظر بأمور )4(عضوا

ضباط لالس��شاد بمعلوماتھ ع��م، كما يجوز أن تجتمع ال�جنة بدعوة من القائد العام، أو رئيس 

رارات وت�ون ق ،هيئة األر�ان، و�حاجة لنصف أعضاء ال�جنة ع�� األقل لت�ون اجتماعا��ا قانونية

وعند �ساوي  ،أك��ية أصوات ا�حاضر�ن، ع�� أن ال تقل عن أصوات نصف األعضاءال�جنة ب

                                                                    
تار�خ الز�ارة  http://www.mod.gov.sy/index.php?node=554&cat=3253من الداخ��، موقع وزارة الدفاع قوى األ ) 3(

06/07/2018. 

 .2009لعام  35تمت إضافة رئيس شعبة التنظيم واإلدارة بالقانون رقم ) 4(
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ا�جانب الذي فيھ الرئيس، كما يتوجب ع�� أحد أعضاء ال�جنة اال��حاب م��ا عند  حاألعضاء يرج

 النظر بقضية تخص العضو املذ�ور.

 ،وإ��اء ا�خدمة ،�حةبدء �عي�ن الضباط �� القوات املس :مادة أهمها 16وتختص ال�جنة بـمعا�جة  

وانتقاء امل�حق�ن العسكر��ن، وال �عت�� �عض قرارات هذه ال�جنة نافذة  ،عارةواإل  ،والنقل ،عادةواإل 

�عضها نافذة بموافقة رئيس هيئة األر�ان و�عد مصادقة د �� ح�ن �ع ،إال �عد موافقة القائد العام

 للدفاع بتار�خ القائد العام عل��ا، و�الحظ أنھ �عد �عي�ن العماد ع�� 
ً
 1/1/2018عبد هللا أيوب وز�را

 للعماد فهد فر�ج ا�جاسم 
ً
، يمنصب رئمازال خلفا

ً
حادثة  ��، ك�� من سبعة أشهرأس األر�ان شاغرا

 فر�دة من نوعها ح�ى اآلن.

 
ً
ع�� مدار السنوات املاضية  يذكر أن قانون ا�خدمة العسكر�ة قد خضع لثمانية عشر �عديال

بتعديالت  2011سمت التعديالت ال�ي حدثت قبل بداية الثورة السور�ة عام ا� ،2003منذ عام 

إدار�ة وتنظيمية ومالية، عا�جت �عض األمور املتعلقة با�خدمة العسكر�ة، و�انت �شمل التعديالت 

.
ً
 قانون املعاشات العسكر�ة �سبب ارتباط القانون�ن وظيفيا

ً
 أيضا

�إضافة مواد تتعلق باالحتياط العسكري ��  ،� مهمةوتراوحت أهمية التعديالت ما ب�ن عادية إ�

عودة رتبة مر�ح ومر�ح أول للرتب  2010، كما شهد عام 2004لعام  37املرسوم التشري�� رقم 

عدة  2011العسكر�ة، �� ح�ن شهد قانون ا�خدمة العسكر�ة �عد بداية الثورة السور�ة عام 

لة وجود عمليات حر�ية للقوات املس�حة داخل �عديالت عا�جت القصور املوجود �� القانون �� حا

 م��ا بمدة ال تتجاوز ثالث ئھالبالد، كما أجاز أحد التعديالت عودة العسكري ل�خدمة �عد ان��ا

للقيادة  ھئسنوات، و�الحظ �� هذه التعديالت أ��ا صّبت جميعها لصا�ح العسكري من أجل ز�ادة وال 

العمليات ا�حر�ية لصا�ح الفوز �� ا�حرب ع�� الشعب السياسية والعسكر�ة واستمراره �� تنفيذ 

و�مكن تبيان أهم االتجاهات العامة للتعديالت املتعلقة بقانون ا�خدمة العسكر�ة  ،السوري

 وفق اآل�ي:

 36 �املرسوم�غي��ات فرض��ا "ضرورات" تحكم القائد العام ل�جيش والقوات املس�حة  .1

) للقائد العام أن �ستبقي من يراه 18ة من املرسوم (املعدل 166الذي أتاحت مادتھ  2004لعام 

الذي منح القائد  2006لعام  25من الضباط دون التقيد باملدد القصوى لرتبتھ. و�املرسوم 

العام سلطة استثنائية تخولھ استبقاء من برتبة لواء �� ا�خدمة ملدة سنت�ن دون التقييد 

 باألصول واألنظمة العسكر�ة.
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، حيث أكدت ع�� 2006لعام  24�املرسوم رقم أن رئاسة األر�ان العامة، �غي��ات �ع�� من ش .2

 أن �عامل رئيس هيئة األر�ان معاملة وز�ر من حيث الراتب والتعو�ضات واالستحقاقات.

ففي الشهر الرا�ع من عام �غي��ات أوجب��ا "م��رات �عاطي ا�جيش مع ا�حراك الثوري"،  .3

صدر املرسوم رقم  2011
ُ
ف عبارة العمليات ا�حر�ية كالحقة لعبارة حالة حرب، الذي أضا 57أ

الذي أضاف إ�� ��اية الفقرة ب من  66أقر املرسوم رقم ذاتھ و�� الشهر السادس من العام 

 (ذات أهمية خاصة لصا�ح الدولة أو �� خدمة القوات املس�حة). :العبارة التالية 71املادة 

 املتطم سواء فيما يتعلق با�جند أ �غي��ات تتال�� �غرات عدم ا�جاهز�ة البشر�ة .4
ً
وع ضابطا

من  55الذي عدل الفقرة الثانية من املادة  2012لعام  6�ان أم صف ضابط، �املرسوم رقم 

حيث أطال مدة ترقية املالزم أول إ�� خمس  2003لعام  18قانون ا�خدمة العسكر�ة رقم 

�ع سكر�ة ال�ي مدة دراس��ا أر سنوات، وأر�ع سنوات لألطباء البشر��ن وخر��� ال�ليات الع

 2013لعام  1سنوات، وست سنوات ع�� األقل �حملة الشهادة ا�جامعية، و�املرسوم رقم 

ال تقل مدة التطوع عن عشر  نأكد ع�� أو  2003لعام  18من قانون  29الذي عدل املادة 

 وخمس سنوات لصف الضباط واألفراد. ،سنوات للطالب الضباط والضباط

ول يرصد طبيعة ا�جهة ال�ي أصدرت التعديالت ا�خاصة بقانون ا�خدمة وفيما ي�� جد

 العسكر�ة 

 اإلجما�� �عديل بقانون  �عديل بمرسوم �شري�� الف��ة

 �عديالت 10 قوان�ن 3 مراسيم 7 2011 – 2003

 �عديالت 8 قانون  2 مراسيم 6 2018 – 2011

 مرسوم 13 ا�جموع
ً
  18 قوان�ن 5 ا

ً
 �عديال
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ا سبق أن أغلب التعديالت صادرة مباشرة عن رئيس ا�جمهور�ة (القائد العام) يالحظ فيم

�� ح�ن أن القوان�ن الصادرة عن مجلس الشعب ال تتجاوز  ،% 72بمرسوم جمهوري بما �سبتھ 

العسكر�ة  ا، مما يدل ع�� ذهاب "الرئاسة" لتعز�ز صالحيا��% 28خمسة قوان�ن بما �سبتھ 

 كري �� أجندة ا�حكومة التنفيذية.وتحقيق أولو�ة العمل العس

 طاملا أن الُعرف موجود وطاملا أن الطائفية تحكم هذه 
ً
كما أن قانون ا�خدمة العسكر�ة ليس مقدسا

 عن االح��افية، فقد أجمع عدد من الضباط املنشق�ن خالل مقابالت ميدانية أو 
ً
املؤسسة �عيدا

قبولة إال أنھ �عي��ا عدم تطبيقها بحيادية ها معهم أن القوان�ن �ش�ل عام مؤ ورشات عمل تم إجرا

 أو مهنية، وأهم مالحظا��م املتعلقة با�جانب التطبيقي لقانون ا�خدمة �انت ع�� الش�ل التا��:

صف الضباط املذ�ورة �� قانون م تتأثر عملية ال��قية �عملية التقييم سواء للضباط أ •

 .خاص بضابط أمن الوحدة العسكر�ةا�خدمة العسكر�ة �عوامل املزاجية والهاجس األم�ي ا�

تتحكم املص�حة ال�خصية �� عملية التقييم وتقر�ر الكفاءات �ون هذا التقييم ال يحتكم إ��  •

 
ً
ن أ املهنية أو املرجعية ا�حيادية أو نتيجة اعتبارات طائفية أو طبقية أو مناطقية خصوصا

 عملية التقييم سر�ة وغ�� متاحة للعسكري موضع التقييم.

لشعبة ا�خابرات العسكر�ة الدور األسا��ي �� املوافقة ع�� عملية ال��قية، و�� حال ي�ون  •

 ھئعدم موافقة شعبة ا�خابرات العسكر�ة ع�� ترقية ضابط مع�ن إ�� رتبة أع�� رغم استيفا
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�افة شروط ال��قية القانونية، و�أ�ي ذلك نتيجة عدة أسباب م��ا التقييم األم�ي ا�خاص الذي 

 .)5(بة عن �ل ضابطتقدمھ الشع

أجمع عدد من الضباط املنشق�ن و�� عدد من املقابالت املنفصلة ع�� وجود ملف أم�ي غ�� كما 

مذ�ور �� قانون ا�خدمة العسكر�ة وإنما يتواجد �� شعبة ا�خابرات العسكر�ة، حيث �عت�� التقار�ر 

��قية �� التنقالت والاألمنية للتقييم األم�ي عن �ل ضابط وصف ضابط وفرد ذات أهمية قصوى 

و�� توضع عند ضابط األمن ل�ل وحدة عسكر�ة، و�حسب  ،واستالم املناصب وأماكن العمل

التقسيمات اإلدار�ة للوحدات العسكر�ة فإن ل�ل وحدة ضابط أمن ترتبط رتبتھ بك�� الوحدة 

لوالئھ للنظام  إضافة ،من التعيينات %90العسكر�ة، كما يرتبط �عيينھ بانتمائھ الطائفي بأك�� من 

ا�حاكم، و�تواجد ضابط األمن ح�ى مستوى كتيبة عسكر�ة، أما الوحدات األصغر من ذلك �السرايا 

 فيتواجد صف ضابط أمن، كما يوجد عناصر أمن سر��ن معروف�ن من قبل ضابط األمن 
ً
مثال

 .)6(فقط

لسوري ادة النظام ايذكر أنھ نتيجة التدهور املا�� واالقتصادي خالل السنوات املاضية قامت قي

بمحاولة دعم رواتب العامل�ن �� الدولة أو املتقاعدين املدني�ن م��م أو العسكر��ن العامل�ن أو 

أصدر �شار األسد القائد العام عدة مراسيم �شريعية تتضمن ز�ادة ع�� مدار و املتقاعدين، 

وص ا ا�خصالسنوات املاضية، كما أصدر مراسيم �شريعية تتضمن منح �عو�ض معي��ي ��ذ

 كما ي��:

القا��ي بمنح �عو�ض معي��ي  18/1/2015الصادر بتار�خ  2015لعام  7املرسوم التشري��  •

ولم �شمل هذا ن و ل��ة سور�ة للعامل�ن �� مؤسسات الدولة وم��م العسكر� 4000قدره 

 .)7( املرسوم العسكر��ن ا�جندين

بمنح �عو�ض  ، القا��ي18/6/2016الصادر بتار�خ  2016لعام  13املرسوم التشري��  •

 7ل��ة سور�ة تضاف للتعو�ض املعي��ي الصادر باملرسوم التشري�� رقم  7500معي��ي قدره 

  .)8(حيث شمل هذا املرسوم العسكر��ن ا�جندين ممن هم �� ا�خدمة اإللزامية 2015لعام 
                                                                    

 .25/5/2018د أ.ح إسطنبول مقابلة العقي) 5(

تركيا تار�خ  –ومقابلة مع مجموعة من الضباط املنشق�ن هاتاي  18/5/2018تركيا تار�خ  –مقابلة مع العقيد أ.ح إسطنبول ) 6(

24/4/2018. 

موقع مجلس الشعب:  – 2015لعام  7املرسوم التشري�� رقم ) 7(

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5589&cat=13950. 

موقع مجلس الشعب:  – 2016لعام  13املرسوم التشري�� رقم ) 8(

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16438. 
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القا��ي بز�ادة رواتب  ،4/6/2018الصادر بتار�خ  2018للعام  8املرسوم التشري��  •

باملئة من مجموع الراتب �عد إضافة التعو�ض املعي��ي إ�� الراتب  30عسكر��ن بنسبة ال

 منھ
ً
 للعسكر��ن وعده جزءا

ً
يضاف " :حيث ورد �� املادة األو�� للمرسوم ،املقطوع النافذ حاليا

وأح�ام  2015/ لعام 7التعو�ض املعي��ي املمنوح بموجب أح�ام املرسوم التشري�� رقم /

إ�� الرواتب املقطوعة النافذة بتار�خ صدور هذا  2016/ لعام 13ي�� رقم /املرسوم التشر 

 م��ا
ً
ري�� ح�ام املرسوم التشأوذلك للعسكر��ن املشمول�ن ب ،املرسوم التشري�� ويعد جزءا

 .)9("�عديالتھ 2003/ لعام 18رقم /

 د بها "القائد العام" ثانياً: قانون معاشات العسكريين: تعديالت تفر 

قانون معاشات العسكر��ن  13/4/2003بتار�خ  2003لعام  17املرسوم التشري�� رقم  يتضمن

واملتضمن املسائل املتعلقة با�حقوق التقاعدية والتعو�ضات والتأم�ن لعسكريي القوات املس�حة 

من ضباط وصف ضباط وأفراد متطوع�ن، كما أن أح�امھ ال تطبق ع�� قوى األمن الداخ�� وتطبق 

 مواد أساسية، أما نص قانون  ن�ن ا�خاصة ��م، و�تألف املرسوم التشري�� من ثالثعل��م القوا

أبواب يتوزع �ل م��ا ع�� عدد من الفصول،  6مادة موزعة ع��  88يتألف من فمعاشات العسكر��ن 

أو�ح القانون أح�ام ا�حقوق التقاعدية، وأنواع املعاشات، وا�جالس ال�حية والتعو�ضات و 

�� حاالت الوفاة أو "االستشهاد"، كما أورد  ع�� املستحق�نم�ن، وتوزيع ا�حقوق اإلضافية والتأ

أورد أنھ تطبق ع�� ا�جندين واالحتياطي�ن بمختلف و ما يحق للمجندين  88القانون �� مادتھ الـ 

فئا��م ورت��م، املستشهدين أو املتوف�ن أو املصاب�ن �سبب ا�خدمة أو العمليات ا�حر�ية أو ا�حاالت 

، )10(ملشا��ة للعمليات ا�حر�ية األح�ام نفسها املطبقة ع�� العسكر��ن املتطوع�ن باستثناء التأم�نا

كما �سوى حقوقهم التقاعدية بالرتبة والدرجة املماثلة ألمثالهم من املتطوع�ن، وإذا �ان من 

 العامل�ن �� الدولة فيطبق القانون األفضل لهم من حيث املعاش أو التعو�ض.

 منذ إصداره باملرسوم التشري�� يذكر أن 
ً
قانون معاشات العسكر��ن قد خضع الث�ي عشر �عديال

  :يمكن تقسيمها إ�� قسم�ن 2003للعام  17رقم 
ً
ما قبل بداية الثورة وما �عدها، وكما تم ذكره سابقا

شملت �عض التعديالت �عديالت مش��كة كقانون ا�خدمة العسكر�ة، وحاولت التعديالت سّد 

املوجودة �� القانون من �عض النوا�� التنظيمية واألمور القانونية و�عديل �عض جداول  الثغرات

                                                                    
موقع مجلس الشعب:  – 2018للعام  8املرسوم التشري�� رقم  )9(

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=19624. 

 .لتأم�ن، ورد �� الباب الرا�ع من قانون معاشات العسكر��ن: مصدر سابقا) 10(
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 مرة أخرى �� عام 
ً
)، وطر�قة إثبات اإلصابات أو 2017املستحق�ن من التعو�ضات (تم �عديلھ أيضا

�� ح�ن شهدت التعديالت �عد بداية الثورة السور�ة �عض  ،حاالت "االستشهاد" أو الفقدان

تم تطبيق عدد من مواد هذه القانون ع�� عسكري قوى األمن الداخ��، وتم و �ات ا�جوهر�ة التغي�

كر صراحة باملرسوم التشري��  15/3/2011ضم تلك ا�حاالت منذ تار�خ 
ُ
، 2011لعام  63والذي ذ

، )11(كما ُعدل القانون ليشمل تصفية ا�حقوق والتعو�ضات للعناصر املرق�ن إ�� رتبة مالزم شرف

ملنح ذوي القت�� �عض االمتيازات، كما تم �عديل النسب والتعو�ضات ا�خاصة باإلصابات إضافة 

�� حاالت ال�جز ا�جزئي أو الك��  % 5الناجمة عن األعمال ا�حر�ية وتمت ز�ادة هذه النسب بمقدار 

 
ً
وذلك نتيجة ز�ادة تلك ا�حاالت بك��ة �سبب العمليات ا�حر�ية، كما شملت هذه النسبة أيضا

 ريي قوى األمن الداخ��.عسك

وتأ�ي هذه التعديالت ضمن بيئة قانونية تحكم ��ا �ش�ل شبھ مطلق القائد العام ل�جيش بصفتھ 

 للدولة و�حق لھ سن التشريعات واملراسيم، وهذا يؤكد الغياب (ح�ى الشك��) لألدوار املدنية 
ً
رئيسا

خذ أل لتقديرات قيادي املؤسسة دون ا �� تقديرات مالية للموارد البشر�ة �� ا�جيش، وخضوعها التام

با�حسبان با�� القطاعات، وهذا يو�ح نجاعة املقار�ة السائدة حول تكييف �افة مؤسسات الدولة 

 داخلية ف��ا خسائر �ستوجب 
ً
لتعر�ف املؤسسة العسكر�ة ل�حراك الثوري واعتباره حر�ا

ي يمكن ون معاشات العسكر��ن وال�وفيما ي�� نورد التعديالت ال�ي اشتمل عل��ا قان ،مستحقات ��ا

 تقسيمها لقسم�ن قبل الثورة و�عده:

: مجموعة املراسيم التشريعية الالحقة لقانون املعاشات ح�ى آذار 
ً
: وال�ي تتسم بأ��ا 2011أوال

 �عديالت تمل��ا متطلبات التطبيق غ�� امل�حوظة عندما سن التشريع األسا��ي ونذكر م��ا:

يمنح العسكر�ون العاملون... مهلة  5/4/2006تار�خ  :2006لعام  32املرسوم التشري�� رقم  .1

من قانون املعاشات  10و 9سنة لطلب ضم املدد وا�خدمات املنصوص عل��ا باملادت�ن 

 العسكر�ة.

من  29تضاف إ�� ��اية املادة  18/4/2006تار�خ  :2006لعام  34املرسوم التشري�� رقم  .2

"�� حال عدم وجود رتبة مماثلة للرتبة التالية ال�ي �ان  :قانون املعاشات العسكر�ة املقطع

 سوى املعاش التقاعدي ع�� أساس الدرجة األخ��ة من هذه الرتبة".�عند ان��اء خدمتھ عل��ا 

                                                                    
 .15/3/2011رتبة تم منحها لصف الضباط واألفراد املتطوع�ن واالحتياطي�ن وا�جندين القت�� �� املعارك �عد ) 11(
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 من املادة  26/1/2010تار�خ  :2006لعام  12املرسوم التشري�� رقم  .3
ً
 72تم �عديل البند أوال

ن عن �املستحقبة ل�جداول ا�خاصة بھ، وهو متعلق من قانون املعاشات العسكر�ة باإلضاف

 العسكري "الشهيد" أو املفقود أو املتو��.

من  39تم �عديل نص املادة  31/1/2011تار�خ  :2011لعام  17املرسوم التشري�� رقم  .4

العمليات ا�حر�ية بتقر�ر من قائد الوحدة أو ن القانون حيث يتم إثبات اإلصابة الناشئة ع

 فيھ الزمان وامل�ان والظروف ال�ي ،�ان العسكري تحت قيادتھ مباشرة التشكيل الذي
ً
 مو�حا

أحاطت باإلصابة أو الوفاة، و�� حاالت "االستشهاد" أو الفقدان �سبب العمليات ا�حر�ية أو 

جرائم القتل املنفذة من عناصر معادية يكتفى بتقر�ر قائد الوحدة أو التشكيل املنوه عنھ �� 

� ضبارة ع�إلثبات "االستشهاد" أو الفقدان أو القتل دون حاجة لعرض اإل الفقرة السابقة 

 و�كتفى �� هذه ا�حالة بتصديق القائد العام. ،ا�جلس الط�ي العسكري 

تمت إضافة إ�� ��اية الفقرة / أ /  14/2/2011تار�خ  :2011لعام  28املرسوم التشري�� رقم  .5

ع�� ا�جندين الذين يؤدون ا�خدمة اإللزامية  "�سري هذه األح�ام :من القانون  88من املادة 

 �خ.إ�� وحدات جيش التحر�ر الفلسطي�ي".. 

:
ً
، حيث 2011مجموعة املراسيم التشريعية والقوان�ن ال�ي تم إصدارها �عد آذار من عام  ثانيا

 ،�عد ا�حراك العسكري الداخ�� ومتطلباتھ املالية هو البوصلة املتحكمة بمؤشرات التعديل

 نذكر:وم��ا 

 31 – 29تم تطبيق أح�ام املواد /  5/6/2011تار�خ  :2011لعام  63املرسوم التشري�� رقم  .1

/ من قانون املعاشات ع�� عسكريي قوى األمن  52 – 51 – 50 – 35 – 34 – 33 – 32 –

الداخ��، (�عد أن �ان القانون ال �شملهم البتة)، كما تم تطبيق أح�ام هذه املادة ع�� حاالت 

 من "استش
ً
هاد" أو إصابة أو �جز أو فقدان عسكريي قوى األمن الداخ�� ال�ي حدثت اعتبارا

 .)12(15/3/2011تار�خ 

وتم �عديل تصفية ا�حقوق  7/9/2011تار�خ  :2011لعام  111املرسوم التشري�� رقم  .2

التقاعدية والتعو�ضات اإلضافية (ما عدا التأم�ن) امل��تبة عن ان��اء خدمة صف الضباط 

 فراد "املستشهدين" املرق�ن إ�� رتبة مالزم شرف ع�� أساس راتب مالزم عامل.واأل 

وتم منح العسكر��ن مهلة لضم  7/9/2011تار�خ  :2011لعام  112املرسوم التشري�� رقم  .3

 املدد وا�خدمات املنصوص عل��ا بالقانون.

                                                                    
 .2011ية الثورة السور�ة عام وهو التار�خ املف��ض لبدا 2011لعام  63تم ذكر هذا التار�خ صراحة �� املرسوم التشري�� ) 12(
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لـأزواج  تم منح بطاقات شرف 30/4/2015تار�خ  :2015لعام  20املرسوم التشري�� رقم  .4

وأوالد "الشهداء" واملفقودين �سبب العمليات ا�حر�ية أو املتوف�ن �سبب ا�حاالت املشا��ة لها 

املنصوص عل��ا �� قانون املعاشات العسكر�ة أو ع�� يد "العصابات اإلرهابية" أو "العناصر 

ل ئاملعادية"، كما تم منح �عض االمتيازات األخرى �ا�خدمات ال�حية وحسومات ع�� وسا

 �خ.إالنقل... 

تم �عديل النسب والتعو�ضات  24/1/2016تار�خ  :2016لعام  5املرسوم التشري�� رقم  .5

��  % 5ا�خاصة باإلصابات الناجمة عن األعمال ا�حر�ية وتمت ز�ادة هذه النسب بمقدار 

 عسكريي قوى األمن الداخ��.
ً
 حاالت ال�جز ا�جزئي أو الك��، كما شملت هذه النسبة أيضا

من ا�جدول الوارد ��  3تم �عديل املسلسل  5/4/2017تار�خ  :2017لعام  16انون رقم الق .6

 من  8/8من القانون لتصبح �� عمود األنصبة  72املادة 
ً
الوالدان أحدهما (�� خانة  4/8بدال

 وذلك للمستحق�ن �� التعو�ضات. )أو كالهما

باملئة من  20قدرها ي بز�ادة القا�� 4/6/2018تار�خ  :2018لعام  9املرسوم التشري�� رقم  .7

املعاش التقاعدي إ�� املعاشات التقاعدية للعسكر��ن و�ضاف التعو�ض املعي��ي املمنوح لهم 

 
ً
 .نھم إ�� املعاش التقاعدي �عد احتساب الز�ادة املنصوص عل��ا �� هذا املرسوم ويعد جزءا

قانون املعاشات وفيما ي�� جدول يرصد طبيعة ا�جهة ال�ي أصدرت التعديالت ا�خاصة ب

  العسكر�ة

 

 اإلجما�� �عديل بقانون  �عديل بمرسوم �شري�� الف��ة

 �عديالت 5 0 مراسيم 5 2011 – 2003

 �عديالت 7 قانون  1 مراسيم 6 2018 – 2011

 مرسوم 11 ا�جموع
ً
  12 قانون  1 ا

ً
 �عديال



 تحدي التغي�� وإعادة التشكيل: تحوالت املؤسسة العسكر�ة السور�ة

   -160- 

 

 لقد شهد قانون املعاشات العسكر�ة عدد
ً
الثورة  لف��ة ال�ي ت�� بدايةالتعديالت ا�جوهر�ة �� امن  ا

 ، وهذا ما يؤكد أن النظام أو�� اهتمام2011السور�ة عام 
ً
بموضوع املعاشات واملستحق�ن و�سب  ا

ال�جز وحاالتھ �سبب ز�ادة مستوى العمليات العسكر�ة، حيث �ش�ل تلك التعديالت م�افآت 

ون من املعا��ي مضم مستقبل ذو��من أو لعناصر املؤسسة العسكر�ة وتحس�ن شروط مستقبلهم 

 أن النظام لم يتجاهل متقاعديھ من موضوع التعو�ض املعي��ي الذي تم 
ً
قبل القانون، خصوصا

 13ل��ة سور�ة، واملرسوم التشري�� رقم  4000بمبلغ  2015لعام  7إقراره باملرسوم التشري�� رقم 

ال أنھ �� املرسوم ل��ة سور�ة إ�� التعو�ض املعا��ي، إ 7500القا��ي بإضافة مبلغ  2016لعام 

للعسكر��ن املتقاعدين  % 20تمت إقرار ز�ادة ع�� الرواتب بنسبة  2018لعام  9التشري�� رقم 

املشمول�ن بقانون معاشات العسكر��ن، ومن ثم تمت إضافة قيمة التعو�ض املعي��ي للراتب، 

 ا�خاص بالعسكر��ن العامل�ن ح 2018لعام  8�عكس ما تم باملرسوم التشري�� رقم 
ً
يث تم أوال

احتساب التعو�ض املعي��ي من أصل الراتب املقطوع، ومن ثم تم إقرار ز�ادة ع�� رواتب العسكر��ن 

 .% 30بنسبة 

  

5

6

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

2003 - 2011 2011 - 2018

مرسوم قانون 

مرسوم

11

92%

قانون 

1

8%

مرسوم قانون 



 2011امل�حق الثا�ي: القوان�ن والتنظيمات ا�حاكمة ل�جيش �عد 

  -161- 

 ثالثاً: قانون خدمة العلم: غياب واضح ألطر المراقبة البرلمانية

ون ان�ان قانون خدمة العلم املعتمد �� ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة هو ق 2007ح�ى منتصف عام 

أصدر رئيس و ، )13( و�عديالتھ 5/10/1953تار�خ  115خدمة العلم الصادر باملرسوم التشري�� رقم 

أح�ام  تتضمن، و املتضمن قانون خدمة العلم 30املرسوم التشري�� رقم  3/5/2007النظام بتار�خ 

ون بمئة هذا القانون القواعد والنظم ا�خاصة بخدمة العلم اإللزامية واالحتياطية، وجاء القان

 .)14(م��ا إ�� عدة فصول  وستة وعشر�ن مادة موزعة ع�� ثمانية أبواب رئيسية، يقسم �ٌل 

�� الواجبات امل��تبة ع�� �ل مواطن عر�ي سوري ومن �� حكمھ ��  وخدمة العلم بحسب القانون:

 الدفاع عن الوطن بموجب أح�ام هذا القانون وتتألف من مرحلت�ن: ا�خدمة اإللزامية، وا�خدمة

وتب�ن أح�ام قانون خدمة العلم تفاصيل أح�ام ا�خدمة اإللزامية وا�خدمة االحتياطية االحتياطية. 

والواجبات وا�حقوق والضمانات واألح�ام املالية والعقو�ات، كما أصدر "القائد العام" القرار رقم 

 العلم، ا�خاص ببعض التعليمات اإلدار�ة والتنفيذية املتعلقة بقانون خدمة 2007لعام  27

وفرضت الثورة السور�ة وتحوالت الصراع �غ��ات �� عدد من النوا�� املتعلقة بخدمة العلم، يمكن 

 :)15(وفق ا�حور�ن التالي�نبيا��ا 

 :2011ا�حور األو��: واقع النظام املتبع قبل عام 

جيل �� تأعالة، يرايرا�� ا�حاالت االجتماعية مثل تأجيل لوجود أخ با�خدمة، الولد الوحيد، اإل  .1

 .الدراسة

 عفاء الص��.يرا�� من هم خارج القطر باإلقامة والدراسة والوحيد واإل  .2

أدى صدور مرسوم يق��ي بدفع البدل النقدي ملن حصل ع�� خدمة ثابتة إ�� انتشار الفساد  .3

والرشاوي وال��و�ر من خالل ال�جان الطبية واملتعامل�ن معها من مدني�ن وعسكر��ن، وتم إحالة 

 م��م ألفرع ا�خابرات و�سر�ح �عضهم.العديد 

 كما ظهر فساد �� وثائق دفع البدل النقدي للمغ��ب�ن عن طر�ق شب�ات تزو�ر. .4

                                                                    
موقع مجلس الشعب:  –املتضمن قانون خدمة العلم  1953لعام  115املرسوم التشري�� رقم ) 13(

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11451. 

موقع مجلس الشعب:  –املتضمن قانون خدمة العلم  2007لعام  30املرسوم التشري�� رقم ) 14(

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4921. 

 –إسطنبول  –+ سلسلة مقابالت مع العقيد أحمد حماده  21/4/2018تركيا، تار�خ  –اسكندرون  –ملو��ى مقابلة مع الرائد خالد ا) 15(

 .2018تركيا، �� شهري نيسان وأيار من 
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 2011ا�حور الثا�ي: واقع النظام املتبع �عد عام 

 عدم التقيد بتسر�ح امل�لف�ن ا�جندين �عد انقضاء مدة ا�خدمة. .1

 .ز�ادة مستوى الفساد .2

 .ف�ن وسوقهم عنوة ل�خدمة اإللزاميةتجاهل �عض التأجيالت للم�ل .3

 يذكر أن قانون خدمة العلم أسوة �غ��ه من القوان�ن قد تم �عديلھ لعدة مرات ع�� الش�ل التا��:

 :
ً
مجموعة املراسيم التشريعية ال�ي تم إصدارها منذ صدور القانون وح�ى قبل بداية الثورة أوال

 وتتعلق بتسهي :2011السور�ة �� شهر آذار من عام 
ً
الت ا�خدمة وال�ي ش�لت بم�ان ما عامال

 النتشار شب�ات الفساد مع غياب وا�ح ألي
ً
 :أطر رقابية مدنية ةمحفزا

لت�ون ع��  97حيث تم �عديل املادة : 13/4/2008الصادر بتار�خ  20املرسوم التشري�� رقم  .1

�� أسباب ؤدها لغالش�ل التا��: من يتجاوز عمره السن ا�حدد للت�ليف با�خدمة اإللزامية ولم ي

 بدفع فوات 
ً
اإلعفاء أو التأجيل اإلداري القانون املنصوص عل��ا �� هذه القانون �عوض مدنيا

 ا�خدمة.

 21القا��ي بتخفيض خدمة العلم إ�� : 9/10/2008الصادر بتار�خ  2008لعام  16القانون  .2

 �عد أن �انت 
ً
 شهر  24شهرا

ً
لة ا�خامس من مرح باستثناء امل�لف�ن الذين لم ينجحوا �� الصف ا

.
ً
 التعليم األسا��ي وما دون فتبقى مدة ا�خدمة اإللزامية أر�عة وعشر�ن شهرا

 من  :16/8/2009الصادر بتار�خ  2009لعام  45املرسوم التشري�� رقم  .3
ً
تم إلغاء الفقرة أوال

 املتضمن خدمة العلم واملتعلقة بالبدل النقدي. 30/ من املرسوم التشري�� رقم 13املادة /

 73و 48و 13و 10حيث تم �عديل املواد (: 8/12/2009الصادر بتار�خ  2009لعام  36لقانون ا .4

) وشملت التعديالت عدة جوانب إدار�ة تتعلق التأجيل 113و 100و 99و 97و 96و 95و 74و

 �خ.إوالبدل النقدي وا�خالفات... 

مّدة خدمة العلم  وتم تخفيض :19/3/2011الصادر بتار�خ  2011لعام  35املرسوم التشري��  .5

 عدا امل�لف 18إ�� 
ً
ن الذين لم ينجحوا �� الصف ا�خامس من مرحلة التعليم األسا��ي وما �شهرا

.
ً
 وعشر�ن شهرا

ً
 دون فتعت�� مدة خدم��م اإللزامية واحدا
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: مجموعة املراسيم التشريعية والقوان�ن ال�ي تم إصدارها �عد بداية الثورة السور�ة �� شهر 
ً
ثانيا

 :2011ن عام آذار م

البند  13املواد  يل�عد وتم: 3/8/2014الصادر بتار�خ  2014لعام  33املرسوم التشري�� رقم  .1

، و
ً

وشملت  2017لعام  30من املرسوم التشري�� رقم  10و 97و 74و 49الفقرة ب و 25أوال

التأجيل والبدل النقدي وا�خالفات، بما يخدم بالتعديالت عدة جوانب إدار�ة تتعلق 

 ليات العسكر�ة.العم

 74تم �عديل املادة و  :13/9/2015الصادر بتار�خ  2015لعام  38املرسوم التشري�� رقم  .2

 3و 2وفق اآل�ي: "تطبق أح�ام الفقرت�ن  2014-8-3تار�خ  33واملعدلة باملرسوم التشري�� رقم 

ا ��ا تحقو من هذه املادة ع�� �ل العامل�ن املوجودين �� خدمة العلم االحتياطية أو الذين ال

 
ً
 وما �عد". 3/8/2014واستمروا ف��ا ح�ى تار�خ  15/3/2011من تار�خ  اعتبارا

واز إلغاء قرار إ��اء خدمة جوتم : 20/7/2016الصادر بتار�خ  2016لعام  14القانون رقم  .3

 العامل لدى ا�جهات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

حيث  49 – 48ن �وتم �عديل املادت: 5/1/2017الصادر بتار�خ  2017لعام  3القانون رقم  .4

�عد أن �انت تحدد حسب فئات امل�لف�ن  ةألف ل��ة سور� 50ز�ادة قيمة الكفالة ح�ى  تتم

 وسبب السفر، كما تم �عديل �عض األمور األخرى املتعلقة بالكفالة.

/ من تم إلغاء الفقرة /ح: 5/7/2017الصادر بتار�خ  2017لعام  24املرسوم التشري�� رقم  .5

و�عديالتھ املتضمن قانون خدمة العلم، وهذه الفقرة  30من املرسوم التشري�� رقم  25املادة 

 لل��رب من ا�خدمة 
ً
 كب��ا

ً
ا�خاصة باالستبعاد من ا�خدمة االحتياطية وال�ي فتحت بابا

االحتياطية ع�� عمليات فساد ك��ى طالت وز�ر الدفاع آنذاك العماد فهد جاسم الفر�ج 

 أ
ً
  :ن املادة /ح/ تنص ع��خصوصا

ٌ
 "من ترى القيادة العامة استبعاده"، و�ان لروسيا ضغط

 ع�� قيادة النظام من أجل إلغاء هذه الفقرة وهو ما تم بالفعل. كب�ٌ� 

وتم �عديل البند /ب/ من املادة : 15/11/2017الصادر بتار�خ  2017لعام  35القانون رقم  .6

/ من قانون خدمة العلم، وهذه املادة 97املادة /من قانون خدمة العلم، كما تم �عديل  74

 ملا تحتو�ھ من أح�ام حيث ألزمت 
ً
 عند إقرارها نظرا

ً
من يتجاوز عمر السن القت صدًى واسعا

ا�حددة للت�ليف با�خدمة اإللزامية ولم يؤدها لغ�� أسباب اإلعفاء أو التأجيل املنصوص 

 وقدره ثمانية آالف دوالر أمر��ي أو ما عل��ا �� هذا القانون لدفع بدل فوات ا�خدمة مبل
ً
غا

�عادلها بالل��ة السور�ة حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سور�ة املركزي بتار�خ الدفع 

وذلك خالل ثالثة أشهر تبدأ من اليوم التا�� لتجاوزه السن ا�حددة للت�ليف و��ون لهذا املبلغ 
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� ز االحتياطي ع�� األموال املنقولة وغ�صفة التعو�ض املد�ي، كما �سمح هذا التعديل با�حج

املنقولة للم�لف�ن بالدفع الذين امتنعوا عن �سديد بدل فوات ا�خدمة ضمن املهلة ا�حددة، 

 امل�جر�ن م��م ع�� �سو�ة أوضاعهم 
ً
 إما بإجبار امل�لف�ن وخصوصا

ً
مما �سمح للنظام الحقا

 ودفع البدل النقدي أو مصادرة أمالكهم لصا�حھ.

 ي�� جدول يرصد طبيعة ا�جهة ال�ي أصدرت التعديالت ا�خاصة بقانون خدمة العلم: وفيما

 

 فيما يتعلق بأمور البدل النقدي والكفالة ا�سمت التعديال 
ً
ت �عد الثورة السور�ة بقو��ا وخصوصا

 من عمر الثورة استمالة الشباب لصا�حھ حيث خفض 
ً
النقدية كما حاول النظام بوقت مبكر جدا

 احتفظ ب�افة الدورات ال�ي �انت �� ا�خدمة وع�� رأسها 
ً
مدة خدمة العلم اإللزامية إال أنھ الحقا

ر كما استمال عناص ،سنوات ، وال�ي تم االحتفاظ بمن تبقى من عناصرها حوا�� ثما�ي102 الدورة

ل��ة سور�ة وذلك ��  7500ا�خدمة اإللزامية �عدة أح�ام م��ا صرف �عو�ض معي��ي مقداره 

، �� ح�ن �ان قد حرمهم من التعو�ض املعي��ي الصادر 2016لعام  13املرسوم التشري�� رقم 

 ن �� الدولة من عسكر��ن ومدني�ن.�وخص ��ا العامل 2015لعام  7�� رقم باملرسوم التشري

 اإلجما�� �عديل بقانون  �عديل بمرسوم �شري�� الف��ة

 �عديالت 4 قانون  2 مرسوم 2 2011 – 2007

 �عديالت 7 قوان�ن 3 مراسيم 4 2018 – 2011

  11 قوان�ن 5 مراسيم 6 ا�جموع
ً
 �عديال
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 رابعاً: قانون التعبئة: وأسئلة التطبيق ما بين العلنية والسرية

عرف التعبئة 
ُ
بتحو�ل القوات املس�حة الوطنية إ�� حالة ا�حرب أو شبھ ا�حرب  –�ش�ل عام  –�

ومواردها املادية والبشر�ة وقواني��ا لتوف�� حاجات  وإعادة بناء اقتصاد الدولة ومؤسسا��ا وقدرا��ا

 مبدأ حشد القوى 
ً
وتجدر اإلشارة إ�� أن ال�وارث  ،حرب طو�لة األمد وتحقيق أهدافها، وخصوصا

، كما يمكن أن ت�ون عامة أو جزئية، سر�ة أو )16(لنكبات تندرج تحت حالة شبھ ا�حربالطبيعية وا

 علنية.

طور مفهوم التعبئة عدة مرات بحسب ا�حالة ال�ي مرت ��ا سور�ة منذ أما �� ا�حالة السور�ة فقد ت

، و�
ً
 أو خارجيا

ً
 ُ�عماستقاللها ونتيجة الظروف ال�ي �انت �عصف �� البالد داخليا

ً
ل بالقانون ان سابقا

 127، إضافة للقانون رقم )18(الصادر خالل ف��ة ا�جمهور�ة العر�ية املتحدة 1960للعام  )17(87رقم 

 خالل الف��ة ال� ،املتضمن إضافة مواد إ�� قانون التعبئة العامة السابق، )19(6919 للعام
ً
ي والحقا

حاول ��ا �شار األسد تطو�ر وتحديث البنية القانونية والتنظيمية املتعلقة بالقوات املس�حة، تم 

 ، وتم إلغاء قوان�ن30/12/2004الصادر بتار�خ  )20(64إصدار قانون جديد للتعبئة بالقانون 

وتطور األحداث الداخلية قام  2011وإضافات التعبئة السابقة، و�عد بداية الثورة السور�ة عام 

املتضمن قانون  21/8/2011بتار�خ  2011للعام  )21(104�شار األسد بإصدار مرسوم �شري�� رقم 

سنوات ع�� القانون السابق �سبب قصور القانون السابق  التعبئة ع�� الرغم من عدم مرور سبع

عن مواجهة التطورات ا�حاصلة، مما يو�� �عدم جاهز�ة املشرع�ن ملواجهة أحداث داخلية أو 

 من خالل الفرق ب�ن �عر�ف التعبئة بالقانون  ،اضطرابات ك��ى ع�� �افة األصعدة
ً
و�ظهر ذلك جليا

 حيث: 2011عن ذلك الصادر عام  2004الصادر عام 

                                                                    
 ./�عبئة_عامةhttps://ar.wikipedia.org/wikiو�كيبيديا:  –�عر�ف التعبئة ) 16(

مجلس الشعب:  – 1960قانون التعبئة الصادر عام ) 17(

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=10239. 

 .)1961 – 1958ا�جمهور�ة العر�ية املتحدة: مصر وسور�ة () 18(

 موقع مجلس الشعب: –إضافة مواد لقانون التعبئة  -1969لعام  127املرسوم التشري�� رقم  )19(

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=8238. 

موقع مجلس الشعب:  – 2004 قانون التعبئة الصادر �عام) 20(

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16702. 

 موقع مجلس الشعب: –املتضمن قانون التعبئة  2011للعام  104املرسوم التشري�� ) 21(

http://www.parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=201&nid=4393. 
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م والقوات املس�حة �ش�ل خاص، من حالة : �� تحو�ل البالد �ش�ل عا2004التعبئة عام  •

 .السلم إ�� حالة ا�حرب من خالل تنفيذ التداب�� واإلجراءات ا�خططة

: �� تحو�ل البالد �ش�ل عام والقوات املس�حة �ش�ل خاص من زمن السلم 2011التعبئة عام  •

 للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة األخطار الداخلية وا�خ
ً
 ارجية بماإ�� زمن ا�حرب استعدادا

  ف��ا ال�وارث الطبيعية وغ�� الطبيعية.

 للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة األخطار الداخلية وا�خارجية بما 
ً
حيث أضيف مقطع "استعدادا

ف��ا ال�وارث الطبيعية وغ�� الطبيعية"، كما أن التعبئة �علن من قبل رئيس ا�جمهور�ة بمرسوم 

ن التعبئة العامة من قبل رئيس ا�جمهور�ة بمرسوم �شري�� �� ح�ن �عل 2004�شري�� �� قانون عام 

�عد موافقة مجلس الشعب، أما التعبئة ا�جزئية فتتم بمرسوم �شري�� من قبل رئيس ا�جمهور�ة، 

وحسب املوقف الذي يقدره، كما تمت إضافة حاالت إعالن التعبئة �� املادة الثالثة من قانون عام 

 لعامة أو ا�جزئية حسب ا�حاالت التالية:حيث يمكن إعالن التعبئة ا 2011

 عند وقوع ا�حرب ب�ن ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة و��ن دولة أو أك�� أو ال��ديد بوقوعها.  •

 عند توتر العالقات اإلقليمية والدولية.  •

 عند حدوث اضطرابات داخلية ��دد أمن الوطن.  •

 عند مواجهة ال�وارث الطبيعية وغ�� الطبيعية. •

بحسب املادة ف، 2011يف مجلس الشعب بمسؤوليات تتعلق بالتعبئة بقانون عام كما تم ت�ل

ا�خامسة يتو�� مجلس الشعب، دراسة واعتماد نفقات التعبئة �� املوازنة العامة للدولة، وإقرار 

القوان�ن املتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها. و�ش�ل عام يحدد قانون التعبئة الصادر باملرسوم 

�� مواده الثالثة واألر�ع�ن املوزعة ع�� عشرة فصول عدة نقاط  2011لعام  104م التشري�� رق

 أهمها:

يدها مما ، وتم تحدمهام السلطات التشريعية والتنفيذية �� مجال إعداد التعبئة وتنفيذها .1

ي��: رئيس ا�جمهوري، مجلس الشعب، مجلس الوزراء، أجهزة السلطة التنفيذية (الوزارات)، 

 .لسلطة التنفيذية وأجهزة اإلدارة ا�حليةمهام أجهزة ا

حديد وتم ت واجبات املؤسسات والشر�ات واملواطن�ن �� مجال إعداد التعبئة وتنفيذها، .2

 أحد عشر واجب ع�� املؤسسات بمقابل ثالثة واجبات ع�� املوطن�ن.
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ة هحيث �عت�� إدارة التعبئة العامة �� ا�جاألسس التنظيمية إلعداد التعبئة وتنفيذها،  .3

امل�لفة بأعمال التعبئة، كما تم تحديد مهام �جان التعبئة ال�ي يتم �شكيلها ��  ةاألساسي

ا�حافظات واملناطق والنوا�� والبلدات وأجهزة اإلدارة ا�حلية واملؤسسات والشر�ات امل�لفة 

بمهام التعبئة أو بمهام ترتبط �عمل التعبئة، إضافة لتحديد الواجب العسكري املتعلق 

ديم وسائط ووسائل النقل، وتمو�ل إعداد التعبئة وتنفيذها، وتنظم أعمال وحماية بتق

 لهذا املرسوم التشري�� لنظام أمن الوثائق.
ً
 املعلومات �� مجال إعداد التعبئة وتنفيذه وفقا

 حيث يتم استدعاء املواطن�ن إ�� ا�خدمة العسكر�ة االحتياطية عند إعالن التعبئة، .4

 لهذا املرسوم استدعاء املواطن�ن إ
ً
�� ا�خدمة العسكر�ة االحتياطية عند إعالن التعبئة وفقا

التشري�� ولقانون خدمة العلم، وال يخضع للدعوة إ�� ا�خدمة العسكر�ة االحتياطية عند 

 ع�� أمن الدولة ا�خار�� أو الداخ�� و ن ا�ح�ومو إعالن التعبئة املواطن
ً
ن بجرائم �ش�ل خطرا

، )22() من قانون العقو�ات العام307إ��  291ومن  289إ��  236اد من (أو املنصوص ع��ا �� املو 

ح�ام قانون خدمة العلم �� مواضيع التأجيل، وتتو�� القيادة العامة ل�جيش والقوات أوتطبق 

املس�حة تحديد نظام استدعاء املواطن�ن، كما تم تحديد واجبات املواطن�ن ا�خاضع�ن 

 إعالن التعبئة. دتياطية عنللدعوة إ�� ا�خدمة العسكر�ة االح

استبعاد املواطن�ن املعبئ�ن �� االحتياط من الدعوة إ�� ا�خدمة العسكر�ة االحتياطية  .5

حيث يتم استبعادهم �� أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة اإلدارة ا�حلية أثناء تنفيذ التعبئة، 

 ة.ناء تنفيذ التعبئواملؤسسات والشر�ات من الدعوة إ�� ا�خدمة العسكر�ة االحتياطية أث

حيث يتقا��ى املستد�� من القطاع العام أجره طيلة مدة استدعائھ من الرواتب واألجور،  .6

 
ُ
 � ستد�ا�جهة ال�ي ا

ُ
ات إل��ا جميع العالوات والتعو�ض� ستد�م��ا، و�تقا��ى من ا�جهة ال�ي ا

ن خارج م ال�ي تمنح للعسكر��ن معادلة لفئتھ أو أجره أ��ما أك��، كما يتقا��ى املستد��

 ألجر � القطاع العام أجره طيلة مدة استدعائھ من ا�جهة ال�ي استد�
ً
إل��ا، و��ون مساو�ا

أمثالھ من العامل�ن �� وزارة الدفاع الذين �ساو��م �� قدم املهنة والشهادة وكذلك بالنسبة 

 ل�خدمة االحتياطية فإنھ 
ً
 قا��ىتيللتعو�ضات والعالوات، و�� حال �ون املستد�� خاضعا

 ألح�ام 
ً
الراتب والعالوات املقررة لرتبتھ، إضافة الحتفاظ املستد�� بحق العودة إ�� عملھ وفقا

ميع جمن قانون خدمة العلم. و�� حالة استشهاد املستد�� �ستفيد املستحقون من ذو�ھ 

املتعلق بتخصيص  )23(و�عديالتھ 1985لعام  9ا�حقوق الواردة �� املرسوم التشري�� رقم 

                                                                    
 .http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=55151&cat=12278مجلس الشعب:  –قانون العقو�ات العام ) 22(

مجلس الشعب:  – 1985لعام  9املرسوم التشري�� رقم ) 23(

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16252. 
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)، و�� حال 2004الشهداء (لم تكن هذه الفقرة واردة �� قانون التعبئة عام  مساكن لذوي 

الوفاة أو اإلصابة أو األسر أو الفقدان يطبق ع�� املستد�� أح�ام قانون املعاشات العسكر�ة 

 و�عديالتھ. 2003لعام  17الصادر باملرسوم ا لتشري�� رقم 

جور ا ألشياء املعبأة ع�� النحو التا��: حيث تحدد أثمان وأأثمان وأجور األشياء املعبأة،  .7

املنتجات واملواد ووسائط النقل واملعدات الهندسية والبحر�ة ي�ون الثمن املستحق ثمن املثل 

بتار�خ التعبئة، أما العقارات وا�حال الصناعية والتجار�ة ال يجوز أن يز�د التعو�ض ع��ا ع�� 

 للسعر العاد
ً
 إليھ مصار�ف فائدة رأس املال املستثمر وفقا

ً
ي ا�جاري �� السوق مضافا

 إليھ �� حال االستعمال االستثنائي 
ً
الصيانة واالس��الك العادي للمبا�ي واملنشآت، أو مضافا

مبلغ يوازي اس��الك اآلالت أو استبدالها وال يجوز بأي حال أن يز�د التعو�ض ع�� صا�� أر�اح 

ل بقرار من رئيس مجلس العام السابق، وتحدد أثمان وأجور األشياء املعب
ّ
أة من قبل �جان �ش�

الوزراء �شارك �� �ل م��ا خ��اء من الوزارات ا�ختصة، و�حق لذوي الشأن أن �ع��ضوا ع�� 

من هذا القانون وذلك خالل سبعة أيام تبدأ من اليوم  30قرار ال�جان املش�لة بموجب املادة 

 
ً
قدم ال �عف��م من التنفيذ واالل��ام، ع�� أن تغ�� أن ذلك  ،الذي ي�� تار�خ تبلغهم القرار أصوال

االع��اضات إ�� اإلدارة العامة لوزارة الدفاع وتنظر ف��ا ع�� وجھ السرعة (�جنة إعادة النظر) 

ل بقرار من وز�ر الدفاع �شارك ف��ا قاض تر�حھ وزارة العدل وممثل عن اإلدارة العامة 
ّ
�ش�

 غ�� قابل ،باملواد املعبأة لوزارة الدفاع ومنتدب من الوزارة املعنية
ً
 و��ون قرار ال�جنة قطعيا

 ألي طر�ق من طرق الطعن أو املراجعة.

و�و�ح هذا الفصل مدة العقو�ات والغرامات امل��تبة ع�� �ل من يخضع لقانون  :العقو�ات .8

التعبئة حيث ت��اوح العقو�ات ما ب�ن شهر إ�� سنت�ن، كما ال تحول العقو�ات ا�حددة �� هذا 

رسوم التشري�� من فرض العقو�ات األشد املنصوص عل��ا �� القوان�ن األخرى النافذة، امل

 و�تو�� القضاء العسكري النظر �� جميع ا�جرائم املنصوص عل��ا �� هذا املرسوم التشري��.

لم يخضع ألي �عديل، حيث استفاد مصدر القانون من  2011يذكر أن قانون التعبئة الصادر �عام 

داخلية الناجمة عن الثورة السور�ة، وتم سد الفجوات ال�ي �انت موجودة �� القانون األحداث ال

،  2011ة عام ئ�الحظ أن قانون التعبو ، 2004السابق عام 
ً
قام بتوزيع مهام و �ان أك�� تنظيما

 برئاسة 
ً
وواجبات التعبئة ع�� �افة دوائر الدولة من رئاسة ا�جمهور�ة وح�ى ا�جالس ا�حلية مرورا

لس الوزراء والوزارات وغ��ها، ومن خالل عملية البحث والرصد تم رصد إصدار قانون �� عام مج

أعفى القانون املركبات اآللية املعبأة وفق أح�ام و ، 31/7/2017بتار�خ  28، القانون رقم 2017

فع �� دمن: الغرامات املالية امل��تبة عل��ا نتيجة التأخر  2011/ لعام 104املرسوم التشري�� رقم /
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الرسوم السنو�ة املستحقة خالل ف��ة التعبئة، وقيمة اللوحات ورخص الس�� �� حال فقدا��ا خالل 

ف��ة التعبئة، ع�� أن تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وز�ر النقل بالتنسيق مع 

ور�ة عن رئيس ا�جمهوز�ر الدفاع، وهذا يدل ع�� أنھ تم إعالن �عبئة جزئية بمرسوم �شري�� صادر 

 .)24(املتضمن قانون التعبئة 104ر�ما �ش�ل سري �� الف��ة ال�ي ت�� صدور املرسوم التشري�� 

 خامساً: قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية: الكل عسكري

قانون العقو�ات وأصول ا�حاكمات العسكر�ة من أقدم القوان�ن ال�ي ما زالت نافذة ولها  دع�ُ 

بتار�خ  1950لعام  61تم إصدار هذه القانون باملرسوم التشري�� رقم و  ،القوات املس�حةعالقة ب

 حدد القانون قاض فرد، و و�نظم هذا القانون القضايا العسكر�ة ومن ينظر ��ا ،27/2/1950
ً
 ا

 واحد
ً
أو أك�� �� �ل لواء أو قطعة مماثلة، وأسس محكمة عسكر�ة دائمة مركزها دمشق، كما سمح  ا

 محك، محاكم أخرى دائمة أو مؤقتة بمرسوم يصدر بناًء ع�� اق��اح القائد العام بتأليف
ً
مة وأخ��ا

 بمرسوم بناًء ع�� 
ً
تمي�� عسكر�ة، و�� زمن ا�حرب يمكن إ�شاء محاكم عسكر�ة تا�عة ل�جيش أيضا

 و و�شمل الصالحية اإلقليمية للمحاكم العسكر�ة املؤلفة �� زمن ا�حرب أاق��اح القائد العام، 

 الثورات الداخلية أرا��ي العدو ا�حتلة وجميع املناطق ال�ي �ع�ن �� مرسوم �شكيلها.

و�حسب القانون فإن قا��ي الفرد ينظر �� �افة ا�خالفات وا�جنح، و�� �افة جرائم األس�حة 

انت � �خ وال�ي تقع �� ومن ا�حرب والطوارئ واملناطق ال�ي �علن ف��ا األح�ام العرفية مهماإ .واألعتدة..

صفة مرتكب ا�جر�مة، يذكر هنا أن حالة الطوارئ �� سور�ة تم إعال��ا منذ سيطرة حزب البعث 

، وتم إعال��ا بما ُ�عرف بالقرار 1963آذار  8العر�ي االش��ا�ي ع�� ا�حكم �� سور�ة فيما �عرف بثورة 

إال �عد بدء الثورة  ، ولم يتم إ��اء العمل بحالة الطوارئ 8/3/1963الصادر بتار�خ  2العسكري رقم 

حيث استمر العمل  12/4/2011تار�خ  161السور�ة بحوا�� شهر وأسبوع باملرسوم التشري�� رقم 

يوم)، ولكن تمت  17575سبوع وستة أيام أي (أسنة وشهر و  48بحالة الطوارئ �� سور�ة ملدة 

 .)25(2012لعام  19االستعاضة عنھ بقانون اإلرهاب رقم 

، و�تألف من )26(العسكري �� سور�ة هو أحد جهات القضاء االستثنائي و�ش�ل عام فإن القضاء

 ن. قضاة الفرد�(إدارة القضاء العسكري، النيابة العامة العسكر�ة، قضاة التحقيق العسكر�

                                                                    
 .https://goo.gl/sfQnxuموقع رئاسة مجلس الوزراء:  – 2017لعام  28القانون ) 24(

 http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4306موقع مجلس الشعب:  –قانون م�افحة اإلرهاب ) 25(

ا�حامي محمد ناهل املصري:  –النظام القضائي �� سور�ة  –القضاء العسكري ) 26(

http://damascusbar.org/arabic/judidical_sys/ifram/law_sys.htm 
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ن. ا�حاكم العسكر�ة الدائمة "محاكم ا�جنايات العسكر�ة"، الغرفة ا�جزائية العسكر�ة �العسكر�

 �ة)لدى محكمة النقض الدستور 

 عام 68وع�� الرغم 
ً
نھ لم يتم إف ع�� صدور قانون العقو�ات وأصول ا�حاكم العسكر�ة، ا

االستعاضة عنھ بقانون جديد وتم �عديلھ عدة مرات �� ف��ة خمسينيات القرن املا��ي، كما تم رصد 

 عدة �عديالت �� زمن حكم حافظ األسد والبقية �� زمن حكم �شار األسد، ع�� الش�ل التا��:

: مجموعة املراسيم التشريعية والقوان�ن ال�ي تم إصدارها منذ صدور القانون وح�ى قبل أ
ً
وال

 : 2011بداية الثورة السور�ة �� شهر آذار من عام 

، وتمت إضافة فقرت�ن إ�� املادة 26/6/1952بتار�خ  :1952لعام  6املرسوم التشري�� رقم  .1

بت�ن أثناء ا�حاكمة أمام القا��ي الفرد الثالثة، أحدهما تتعلق بالشهادة واليم�ن ال�اذ

العسكري، والثانية إضافة جرائم إ�� قانون العقو�ات وأصول ا�حاكم العسكر�ة من قانون 

 العقو�ات العام.

 – 19 – 3تم �عديل املواد (و ، 6/10/1953بتار�خ : 1953لعام  120املرسوم التشري�� رقم  .2

55 – 89 – 113 – 114 – 123 – 167 – 172 ،( 
ً
ويعد هذا التعديل من أك�� التعديالت نظرا

 ملا تحملھ هذه املواد من أهمية.

 154من  – 150إ��  147، تم �عديل املواد (من 4/5/1955بتار�خ : 1955لعام  68القانون رقم  .3

) من قانون العقو�ات العسكر�ة، وفرض ع�� محكمة التمي�� ترجيح القضايا املذ�ورة 161إ�� 

 املرفوعة إل��ا.

، املتعلقة 47تمت إضافة فقرة إ�� املادة و ، 10/11/1957تار�خ  :1957لعام  449لقانون رقم ا .4

من قانون العقو�ات العسكر�ة  123با�جرائم املنصوص ع��ا واملعاقب عل��ا بأح�ام املادة 

 املرتكبة بواسطة املطبوعات.

 148 – 147واد (تم استبدال نصوص املو ، 7/6/1959بتار�خ  :1959لعام  152القانون رقم  .5

 أّس ئ ) واملتعلقة �عقو�ات �ل عسكري ين��150 – 149 –
ّ
 م ... قلب نظام ا�حكم.. ا�خ.س أو نظ

، والذي ينص ع�� إلغاء نص 11/11/1964بتار�خ  :1964لعام  120املرسوم التشري�� رقم  .6

 ضاأن ي�ون رئيس ا�حكمة  ويستعاض عنھ بالنص اآل�ي: "يجب 34الفقرة األو�� من املادة 
ً
بطا

 من قضاة املرتبة الثانية ع�� األقل ،ال تقل رتبتھ العسكر�ة عن رائد
ً
 مدنيا

ً
 ."أو قاضيا

من  123، يضاف إ�� ��اية املادة 18/6/1969بتار�خ  :1969لعام  125املرسوم التشري�� رقم  .7

  قانون العقو�ات العسكري ما ي��: "
ُ
ة دطبق أح�ام هذه املادة ع�� من يق��ف األفعال الوار ت
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ف��ا بحق ا�جيوش ا�حليفة وا�جيوش املنضمة إ�� ميثاق دول ا�جامعة العر�ية �شرط أن 

 
ً
 ."مماثلة تتضمن قواني��ا أو االتفاق املعقود معها أح�اما

 – 100، تم �عديل املواد التالية (14/5/1973بتار�خ  :1973لعام  31املرسوم التشري�� رقم  .8

 تتعلق �عقو�ات الفرار الداخ�� وا�خار��.) وهذه املواد 146 - 110 – 103 – 101

وتمت  133يل�� نص املادة  31/7/1976بتار�خ  :1976لعام  27املرسوم التشري�� رقم  .9

 االستعاضة ع��ا بخمس فقرات تتعلق بالعقو�ات ا�خاصة بإهمال العسكر��ن.

�عقو�ة  ، وتمت إضافة مادة تتعلق17/7/1979بتار�خ  :1979لعام  21املرسوم التشري�� رقم  .10

من أورد �� استعالمات التطوع �� ا�جيش أو خدمة العلم أو التعي�ن �� وزارة الدفاع أو إحدى 

 ا�جهات التا�عة أو املرتبطة ��ا معلومات أو بيانات �اذبة.

 38: تم إلغاء نص املادة 17/8/1983: بتار�خ 1983لعام  19املرسوم التشري�� رقم  .11

سميتھ ع�� � ةعسكري قبل انقضاء سن يجوز نقل أي قاٍض  واالستعاضة عنھ بالنص التا�� "ال

�� �ل وظيفة قضائية إال للضرورات القصوى، �� غ�� حاالت الضرورات القصوى تجري 

 التنقالت ب�ن القضاة مرة واحدة �ل سنة و��ون ذلك خالل شهر تموز"

 105 – 17 – 16، تم �عديل املواد (6/8/1984بتار�خ : 1984لعام  8املرسوم التشري�� رقم  .12

تم فرض أن ي�ون رئيس النيابة العامة برتبة ال تقل عن رائد، وعقو�ة الفرار، كما و )، 139 –

 دون إذن أو مهمة، أحد  3أشهر إ��  6تم فرض عقو�ة با�حبس من 
ً
سنوات ملن دخل قصدا

 حقول األلغام املسيجة من قبل القوات املس�حة، وت�ون العقو�ة االعتقال املؤقت إذا أتلف

 
ّ
ل أحد األلغام املزروعة ف��ا، وإذا �ان قصد الفاعل �سهيل مهمة العدو أو أو نزع أو عط

  مساعدتھ فت�ون عقو�تھ اإلعدام.

 وهنا لم 
ُ
 حدد صفة الداخل ل�حقل سواء أ�ان عسكر�ت

ً
 أم مدني ا

ً
  ، و�التا�� ينطبق ع�� ا�جميع.ا

من  47ث أضيفت للمادة حي 30/9/2008بتار�خ  :2008لعام  64املرسوم التشري�� رقم  .13

"ا�جرائم املرتكبة من ضباط وصف ضباط وأفراد  :قانون العقو�ات العسكر�ة فقرة تنص ع��

قوى األمن الداخ�� وعناصر شعبة األمن السيا��ي وعناصر الضابطة ا�جمركية"، وتصدر 

عاوى دأوامر املالحقة بحقهم بقرار من القيادة العامة ل�جيش والقوات املس�حة، كما تحال ال

 املقامة أمام القضاء العادي إ�� القضاء العسكري.
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من  15�عدل الفقرة الرا�عة من املادة  ،30/12/2009: بتار�خ 2009للعام  44القانون رقم  .14

قانون العقو�ات العسكر�ة بما ي��: "إن األح�ام الصادرة بحق العسكر��ن زمن ا�حرب تصدر 

 .ف�ي قابلة للطعن" م��مة عدا األح�ام الصادر �عقو�ة اإلعدام

: مجموعة
ً
املراسيم التشريعية والقوان�ن ال�ي تم إصدارها �عد بداية الثورة السور�ة �� شهر  ثانيا

 2011آذار من عام 

من املادة  2، وتم �عديل الفقرة 26/7/2011بتار�خ : 2011لعام  92املرسوم التشري�� رقم  .1

اية بجنأدين ع�� �ل ذي رتبة عسكر�ة من قانون العقو�ات العسكر�ة، وتم وجب العزل  167

ومن  – 460 – 353 – 349 – 347 – 343 – 341أو بإحدى ا�جنح املنصوص عل��ا �� املواد (

من قانون العقو�ات  133) من قانون العقو�ات العام، واملادة 656إ��  641ومن  – 635إ��  628

 تالس.العسكر�ة و�� مواد تتعلق بال��و�ر والسرقة واالحتيال واالخ

من  47تمت إضافة فقرة إ�� املادة و ، 28/7/2011تار�خ : 2011لعام  96املرسوم التشري��  .2

ذخائر س�حة والا�جرائم املنصوص عل��ا بقانون األ  تقانون العقو�ات العسكر�ة حيث أضيف

وإحالة قضاياها إ��  )27(و�عديالتھ 24/9/2011تار�خ  51الصادر باملرسوم التشري�� رقم 

 عسكري.القضاء ال

من  47، تمت إضافة فقرة إ�� املادة 2/5/2012بتار�خ  :2012لعام  31املرسوم التشري�� رقم  .3

 لعام 26قانون العقو�ات العسكر�ة حيث أضيفت ا�جرائم املنصوص عل��ا بالقانون رقم 

املتعلق بتجر�م وعقو�ة ��ر�ب األس�حة، وإحالة  20/12/2011الصادر بتار�خ ، )28(2011

 � القضاء العسكري.قضاياها إ�

من قانون  167، تمت إضافة فقرة إ�� املادة 20/7/2016بتار�خ  :2016لعام  13القانون رقم  .4

�ستث�ى من تطبيق عقو�ة العزل الفقرة /أ/ من املادة " :العقو�ات العسكر�ة الفقرة التالية

 وف / من قانون العقو�ات وأصول ا�حاكمات العسكر�ة إذا �ان السالح املفقود133/
ً
 فرديا

ً
قا

ملا هو محدد �� األنظمة العسكر�ة، وأن ي�ون قد فقد �� ا�حرب أو أثناء العمليات ا�حر�ية أو 

 ".خالل املواجهات مع املتمردين والعناصر املادية

 

                                                                    
: موقع مجلس الشعب: 51قانون األس�حة والذخائر الصادر باملرسوم التشري�� رقم ) 27(

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5555&cat=16034. 

موقع مجلس الشعب:  –تجر�م وعقو�ة ��ر�ب األس�حة  - 2011عام ل 26القانون رقم ) 28(

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4354 
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وفيما ي�� جدول يرصد طبيعة ا�جهة ال�ي أصدرت التعديالت ا�خاصة بقانون العقو�ات وأصول 

 ا�حاكم العسكر�ة:

 اإلجما�� �عديل بقانون  �عديل بمرسوم �شري�� �ةالف�

 �عديالت 14 قوان�ن 4 مراسيم 10 2011 - 1950

 �عديالت 4 قانون  1 مراسيم 3 2018 – 2011

 مرسوم 13 ا�جموع
ً
  18 قوان�ن 5 ا

ً
 �عديال

10

3
4

1

0

2

4

6

8

10
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1950 -2011 2011 - 2018

مرسوم قانون 

مرسوم

13

72%

قانون 

5

28%

مرسوم قانون 
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�م تم إصدار قانون األس�حة والذخائر وقانون تجر  2011يالحظ أنھ �عد بداية الثورة السور�ة عام 

وعقو�ة ��ر�ب األس�حة، وتمت إضافة عقو�ا��ما إ�� قانون العقو�ات العسكر�ة، وإحالة القضايا 

العسكر��ن من عقو�ة  2016لعام  13ا�خاصة ��ا إ�� القضاء العسكري، كما استث�ى القانون رقم 

اجهات و أو خالل املالعزل بحالة فقدان السالح الفردي، �سبب ا�حرب أو �سبب العمليات ا�حر�ية 

مع املتمردين والعناصر املادية و�قصد هنا باملتمردين عناصر التنظيمات ال�ي تقاتل قوات النظام 

 �عد بدء الثورة السور�ة.

عاب ع�� قانون العقو�ات وأصول ا�حاكمات العسكر�ة الف��ة الطو�لة ال�ي مرت ع�� إصداره، ويُ 

من الداخ�� ح�ى شمل قوى األ  2008م وخضوعھ لعدد كب�� من التعديالت، كما أنھ انتظر لعا

 �� وشعبة األمن السيا��ي والضابطة ا�جمركية، كما أنھ �عتمد 
ً
قانون  ع�� مواد من عدد ليس قليال

 ، كما قد فرضالعقو�ات العام وقانون األس�حة والذخائر وقانون تجر�م وعقو�ة ��ر�ب األس�حة

 قانون العقو�ات وأصول ا�حاكم العسكر�ة عدد
ً
 كب��  ا

ً
با�جرائم ن املدان�من العقو�ات بحق املدني�ن  ا

ا��ا يب�ن األح�ام بخصوص ا�جرائم ال�ي يتم ارت�م املتعلقة با�جيش والقوات املس�حة �� ح�ن أنھ ل

 من قبل عسكريي ا�جيش والقوات املس�حة بحق املدني�ن أو املنشآت أو األبنية التحتية.
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 ضة للتماسك قو البنية التنظيمية: تحوالت جمة مسادساً: 

 ملا يحيط با�جيش والقوات املس�حة من غموض وسر�ة كب��ة فرض��ا طبيعة ا�حكم �� سور�ة 
ً
نظرا

 أن تتم معرفة البنية التنظيمية  وجودو�سبب 
ً
العدو اإلسرائي�� ع�� ا�حدود، لم يكن مسموحا

يل صلة �� سبل�جيش والقوات املس�حة �ش�لها ا�حقيقي وهو ما دفعنا للعمل عدة أشهر متوا

 
ً
 أن املراجع املتعلقة ��ذا املوضوع �حيحة جدا

ً
 و�شو��ا الكث�� منالوصول إ�� ذلك، خصوصا

إضافة لنقص باملعلومات املتعلقة بالبنية التنظيمية، ورغم ذلك سنورد املعلومات ال�ي  ،األخطاء

رض هذا  تفيد غينب�� للقطاع املد�ي معرف��ا متجاوز�ن تلك ال�ي لها مؤشرات استخباراتية ال

  .التقر�ر

عسكري وما تبعھ من م ساهم تحول سور�ة نحو االتحاد السوفي�ي سواء �ش�ل سيا��ي ألقد 

) �� تطور الهي�ل التنظي�ي والتسليح �ش�ل كب�� 1961 – 1958�غ��ات أثناء الوحدة مع مصر (

اء �جيش وتم إ�شخالل تلك السنوات إضافة لتطو�ر القوات االحتياطية، وإعادة تنظيم قيادة ا

هيئات وإدارات ما زالت قائمة ح�ى اآلن كهيئة التدر�ب وإدارة شؤون الضباط واملقر العام وغ��ها، 

كما شملت عملية إعادة التنظيم القوى البحر�ة والقوى ا�جو�ة و�ان لسنوات الوحدة الثالث األثر 

ية بعث للسلطة بدأت عملالكب�� �� عملية تطو�ر ا�جيش من �افة النوا��، و�عد وصول حزب ال

وتمت عملية إعادة �عر�ف للقوات املس�حة ك�ل، حيث  ،تحول ا�جيش من جيش وط�ي إ�� عقائدي

وهز�مة ا�جيش  1967عام حز�ران أصبح يطلق عل��ا اسم "ا�جيش والقوات املس�حة" و�ان �حرب 

د�� واجھ، وهو ما استع�� بنية ا�جيش األساسية الذي ا��ارت ألو�تھ وأف كب�ٌ�  السوري ف��ا أثٌر 

تنظيم ا�جيش من جديد وظهر  أحيث بد 1973عملية بناء شاملة خالل ف��ة التحض�� �حرب عام 

تحول �شكيل ا�جموعات القتالية إ�� فرق مدرعة ومي�انيكية ثابتة املالك ، و نظام الفرق العسكر�ة

حافظ األسد وز�ر  ش�ل الفر�ق 1968ز�ادة �� عدة وعتاد ا�جيش السوري، و�� مطلع عام مع 

الدفاع القائد العام ل�جيش والقوات املس�حة �جنة �� القيادة العامة برئاسة اللواء مصطفى طالس 

رئيس هيئة أر�ان ا�جيش والقوات املس�حة مهم��ا: دراسة موضوع إعادة تنظيم القوات املس�حة 

إصالحات جذر�ة ��  قام حافظ األسد باستحداث 1984و�� مطلع سنة  وتحديد حجمها و�شكيلها.

القوات املس�حة ملنع وقوع أي محاولة انقالبية، وأو�لت املهمة إ�� نائب رئيس األر�ان ورئيس مسرح 

العمليات العماد ع�� أصالن، واستطاع أن يظهر ذلك �� تطو�ر ا�جيش السوري ع�� الرغم من قلة 
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ية ا�حر�ية بحمص، وساهم �� املوارد املتاحة، واستحدث مقررات أك�� واقعية ومعاصرة �� ال�ل

 .)29(التشكيل ا�جديد ل�جيش والقوات السور�ة

نظامية  أ��ا هيئة عسكر�ةو  ،يحدد قانون ا�خدمة العسكر�ة �� بابھ الثا�ي، ت�و�ن القوات املس�حة

 إ�� ، )30(تتألف من ضباط وصف ضباط وأفراد القوات
ً
مناطق  خمسكما تقسم سور�ة تنظيما

�ية: وتضم دمشق ور�ف دمشق والسو�داء ودرعا والقنيطرة. املنطقة : املنطقة ا�جنو عسكر�ة

الوسطى: وتضم حماه وحمص، املنطقة الساحلية: وتضم الالذقية وطرطوس، املنطقة الشمالية: 

 .)31( الزور والرقة وا�حسكة وتضم حلب وإدلب، املنطقة الشرقية: وتضم دير

: يوجد �� أع�� الهرم القيادة العام
ً
ة ل�جيش والقوات املس�حة و�� مقر القائد العام أما تنظيميا

ل�جيش والقوات املس�حة، تل��ا وزارة الدفاع، وهيئة األر�ان العامة ل�جيش والقوات املس�حة ع�� 

 الش�ل التا��:

 ن�الديوان، الناطق الرس�ي، مكتب وز�ر الدفاع، مكتب املستشار من: وزارة الدفاع تتألف 

ر امستش ،(مستشار عالقات دولية

 ،مستشار التكنولوجيا ،لوجس�ي

مستشار  ،مستشار شؤون قانونية

املوارد البشر�ة)، املؤسسات 

دارات وامل�اتب (رابطة ا�حار��ن واإل 

القدامى، اإلدارة املالية، مكتب 

تأم�ن ا�جيش، مؤسسة معامل 

الدفاع، ا�حكمة امليدانية، مدير 

وزارة الدفاع، املؤسسة االجتماعية 

ب شؤون الشهداء، العسكر�ة، مكت

إدارة املساحة العسكر�ة، اإلدارة 

                                                                    
" دراسة نقدية، دار ا�جابية، الطبعة األو�� 2000 -1918اسة �� سور�ة للمز�د انظر كتاب د. �ش�� ز�ن العابدين: "ا�جيش والسي) 29(

 .479 -465، ص 2008

موقع مجلس الشعب:  –املتضمن قانون خدمة العلم  2007لعام  30املرسوم التشري�� رقم ) 30(

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4921. 

 .http://www.mod.gov.sy/index.phpموقع وزارة الدفاع: ) 31(
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اإلنتاجية، إدارة األشغال العسكر�ة، مؤسسة اإلس�ان العسكر�ة، مؤسسة نقل الدم والصناعات 

 .الطبية، مؤسسة تنفيذ اال�شاءات العسكر�ة)

ئيس ر  رئاسة األر�ان ونوابھ (نائب فتتألف منأما هيئة األر�ان العامة ل�جيش والقوات املس�حة: 

نائب رئيس هيئة األر�ان لشؤون التخطيط، نائب رئيس هيئة األر�ان  ،هيئة األر�ان لشؤون العمليات

لشؤون التدر�ب، نائب رئيس هيئة األر�ان للشؤون األمنية، نائب رئيس هيئة األر�ان لشؤون 

مكتب  ، مديراملدفعية والصوار�خ، نائب رئيس هيئة األر�ان لشؤون اإلدارات، ديوان رئيس األر�ان

 .)32( رئيس األر�ان)

(فرع ا�خدمة، فرع التنظيم ) شعبة التنظيم: 1أما الهيئات والشعب والقوى التا�عة فتتألف من: (

واإلدارة، فرع التعبئة، التخطيط والسوقيات، التأهيل، النادي والندوات، فرع القضاء 

يط االس��اتي��، إدارة تخطيط (إدارة التخطيط، إدارة التخط) هيئة العمليات: 2، (واالنضباط)

(إدارة مختلف الصنوف، إدارة املنشآت التعليمية، إدارة اإلعداد ) هيئة التدر�ب: 3، (عمليا�ي)

هيئة اإلمداد ) 5(إدارة الصوار�خ، قوات مدفعية و م/د)، (قوات املدفعية والصوار�خ: ) 4البد�ي)، (

) 6، إدارة الوقود، إدارة املهمات، إدارة النقل)، (إدارة ا�خدمات الطبية، إدارة التعييناتوالتمو�ن: (

(فرع الضباط، فرع صف الضباط، فرع ف�ي اتصاالت، فرع استطالع، شعبة ا�خابرات العسكر�ة 

: (فرع القوى، فرع القوى االحتياطية، فرع شؤون فنية، هيئة التفتيش) 7فرع إداري، فرع خار��)، (

إدارة القضاء، إدارة الشرطة اإلدارات املستقلة: () 8فرع التخطيط، فرع القوى البحر�ة)، (

العسكر�ة، إدارة شؤون الضباط، إدارة االستطالع، إدارة املعايرة واملقا�سة، إدارة األتمتة 

والسيطرة، اإلدارة السياسية، إدارة املهندس�ن، إدارة التسليح، إدارة ال�جالت العسكر�ة، إدارة 

لكيمياء، إدارة ا�حرب اإللك��ونية، إدارة التجنيد العامة، إدارة الدفاع اإلشارة، إدارة التعبئة، إدارة ا

 املد�ي، أ�اديمية الهندسة العسكر�ة، إدارة املركبات، األ�اديمية العسكر�ة العليا).

 :)33(القوى والتشكيالت املقاتلة فتتألف منوفيما يخص 

وحرس حدود، قوات ا�حرس وتتألف من الوحدات ا�خاصة، وألو�ة احتياطية،  :القوى ال��ية .1

 .ا�جمهوري: ألو�ة نطاق ا�حيطة: الفيالق والفرق العسكر�ة

                                                                    
 يمكن أن يز�د رئيس األر�ان أو ينقص عدد نوابھ كما ير�د بحسب ما تقت��ي ا�حاجة.) 32(

�� البنية التنظيمية التفصيلية للتشكيالت املقاتلة الفيالق والفرق واأللو�ة والكتائب واألفواج واختصاصا��ا لم يتم التطرق إ) 33(

وانتشارها أل��ا ال تخدم سياق التقر�ر الذي يكتفي بمعرفة اإلطار التنظي�ي وتلمس تماسكھ وأبرز تحوالتھ دون الدخول �� 

 االختصاصات وطبيعة املهام القتالية.
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و�قودها (قائد القوى البحر�ة، ونائب قائد القوى البحر�ة، ورئيس أر�ان القوى البحر�ة:  .2

قسم الف�ي، قسم ما�� الاألقسام والفروع: (قسم األتمتة، وتت�ون من: القوى البحر�ة) 

ورواتب، فرع الدراسات، فرع اإلشارة، فرع التسليح، فرع مدفعية وم��انية، قسم ما�� 

وصوار�خ، فرع أس�حة تحت مائية، فرع الكيمياء، فرع االستطالع، فرع دفاع جوي، فرع إعداد 

بد�ي، فرع توجيھ معنوي، فرع ا�حرب اإللك��ونية، فرع الشؤون الفنية البحر�ة، فرع املالحة، 

 حر�ة،فرع إ�شاءات بفرع التدر�ب، فرع العمليات، فرع التنظيم، فرع املعايرة، فرع املراقبة، 

 .ومركز سواقة ةفرع الوثائق) باإلضافة إ�� التشكيالت املقاتلة: ومنشآت �عليمية �ال�لية البحر�

والدفاع ا�جوي ونائب قائد  القوى ا�جو�ة وع�� رأسها قائدوالدفاع ا�جوي:  القوى ا�جو�ة .3

إدارة أر�ان القوى ا�جو�ة وتتألف من الدفاع ا�جوي، ورئيس القوى ا�جو�ة، ونائب قائد 

ا�خابرات ا�جو�ة: واإلدارات (إدارة التنظيم، إدارة العمليات، إدارة الدفاع ا�جوي، إدارة 

التدر�ب، إدارة اإلمداد والتمو�ن ا�جو�ة، إدارة هندسة الط��ان)، باإلضافة إ�� التشكيالت 

لو�ة، واألفرع املستقلة (فرع معنوي، فرع ا�حاسوب، فرع أق و املقاتلة ال�ي تتألف من فر 

الكيمياء، فرع املدفعية، فرع املالحة، فرع املعايرة، فرع التنظيم، فرع...... الط��ان، فرع 

 .التفتيش، فرع شؤون الضباط، فرع التفج��، الفرع املا��)

ة، لتدر�ب، فرع الشؤون الفني(فرع التنظيم، فرع ا :فيتألف من أفرع وأقسامأما ا�جيش الشع�ي 

فرع الشؤون اإلدار�ة، فرع التوجيھ املعنوي، فرع االستطالع، فرع اإلشارة، فرع إعداد بد�ي، قسم 

  .ما��، قسم شيفرة) كما يتألف من عدة �شكيالت مقاتلة (أفواج وكتائب)

�حر�ية ا وفيما يتعلق بالتحوالت ال�ي طرأت ع�� البنية التنظيمية والناتجة عن العمليات

 والتدخل الرو��ي واإليرا�ي، فيمكن شملها با�حاور: 

إدخال رار ق�� الف��ة ال�ي اتخذت ��ا قيادة النظام : "العمليات ا�حر�يةالتحوالت الناجمة عن ") 1

جاه وتدرج طبيعة الصراع بات ،ا�جيش �� قمع الثورة السور�ة �عد فشل منظومتھ األمنية �� ذلك

 
ً
 رو�دا

ً
، اعتمد النظام ع�� مفهوم ا�جاميع العسكر�ة �� �شر وحداتھ، ولم ينشر السالح رو�دا

�ان يقوم بتجميع قوات من عدة وحدات عسكر�ة و�قوم بإرسالها و وحدات متجا�سة �ش�ل �امل، 

 
ً
إ�� النقطة املراد التمركز ��ا، وهو ما أدى إ�� خلل وظيفي و�نيوي �� طر�قة عمل ا�جيش ظهرت الحقا

�ة اال�شقاقات �� �افة مستو�ات ا�جيش واشتداد قوة املعارضة املس�حة وظهور مع ازدياد وت�

وال�ي أدت حركتھ السريعة والزخم الشع�ي إ�� �عرض ا�جيش السوري  ،مجاميع ا�جيش ا�حر
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ً
 أو ا�شقاقا

ً
النت�اسات كب��ة وخساراتھ ملساحة جغرافية كب��ة، وعدد كب�� من العدة والعتاد إما قتال

 أو تدم�� 
ً
 وسيطرة. ا

 لح�ى وص و�� �ل مرحلة من مراحل الصراع �انت تظهر عالمات الضعف وال��هل ع�� أداء ا�جيش

�� جمع إقيادة النظام العسكر�ة دفع شبھ �امل، مما �ش�ل إ�� خسارة وحدات عسكر�ة بال�امل أو 

ك ع�� �افة ذل�عض األفواج واأللو�ة والكتائب ال�ي افتقرت للمالك ا�خاص ��ا إ�� �عضها، واندرج 

 لعدم دخولها الصراع املس�ح لف��ة طو�لة.
ً
 صنوف األس�حة عدا القوى البحر�ة ال�ي لم تتأثر كث��ا

كما أدت عمليات الدمج تلك لظهور م�ونات جديدة �� ا�جيش السوري، فرضها ُ�عد انتشار 

 الوحدات عن مراكز قياد��ا األصلية وال�ي انتشرت بدون خطة اس��اتيجية وا�حة خ
ً
 أن صوصا

 
ً
 (�� حالة ا�حرب مع �عض تلك الوحدات انتشرت �عكس اتجاهها العمليا�ي ا�خطط لھ مسبقا

إضافة �خسائر تلك الوحدات، وتدخل ا�حرس الثوري اإليرا�ي وحزب هللا اللبنا�ي الذي  اسرائيل)،

أن  �فرض نفسھ كقائد لوحدات ا�جيش النظامية، وال�ي اقتصر عمل قاد��ا �� �عض األحيان ع�

 
ً
 لضباط ا�حرس الثوري اإليرا�ي وحزب هللا اللبنا�ي. ي�ون دليال

، تم تأسيس الفرقة الثامنة وال�ي تم �شكيلها من تجمع القوات �� حماه وعدد من ألو�ة الفرقة 
ً
الحقا

 ،مي�ا 87دبابات واللواء  47دبابات واللواء  33تتألف من اللواء و  ،التاسعة والفرقة ا�حادية عشرة

�انا يتبعان للفرقة ا�حادية عشرة،  87و 47يتبع للفرقة التاسعة بينما األلو�ة  33ن اللواء حيث �ا

 وفيما ي�� جدول نورد بھ عدد
ً
من القطع والوحدات العسكر�ة ال�ي اختفت �ش�ل شبھ �امل  ا

 و�قيت ع�� األوراق وال�جالت:

 التغ�� االنتشار التمركز الدائم التا�عية الوحدة العسكر�ة

 نوى  درعا –نوى  5الفرقة  مي�ا 112اء اللو 
تم اجتياحھ من قبل 

 املعارضة

 ر�ف دمشق ر�ف دمشق –قطنا  7الفرقة  دبابات 78اللواء 
تم تدم��ه من قبل 

 املعارضة

 درعا درعا –املسمية  9الفرقة  دبابات 34اللواء 
تم اجتياحھ من قبل 

 املعارضة

 درعا درعا –ا�حراك  9الفرقة  دبابات 52اللواء 
تم اجتياحھ من قبل 

 املعارضة

 درعا درعا –صيدا  24الفرقة  دفاع جوي  38اللواء 
تم اجتياحھ من قبل 

 املعارضة
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اية �� ��تھ الرو��ي منذ بدايالعسكري حمل التدخل : حوالت الناجمة عن التدخل الرو��يالت) 2

احة الصراع �� سور�ة، و�ان هذا التدخل الكث�� من التغي��ات ع�� س 2015شهر أيلول من عام 

عادلة ا�حرب املعقدة، وروسيا �� املستفيد األك�� من وجودها العسكري �� سور�ة ملاملغ�� األك�� 

ساحة �� الإ�العودة بقوة  :ومن قبلھ الوجود السيا��ي الكب�� لصا�ح النظام، وذلك لعدة أسباب

لروسيا تجر�ب مختلف أس�ح��ا �� سور�ة،  تاحت ا�حربأالدولية من البوابة السور�ة، كما 

فاقات نجاز اتإوأصبحت معامل السالح الروسية تنتج أس�حة �س�ى بالن�خة السور�ة، ناهيك عن 

طو�لة األمد مع النظام السوري بما يخص مطار حميميم، وقاعدة طرطوس، والسيطرة ع�� مناجم 

الدولة السور�ة و�األخص املؤسسة  الفوسفات، والدخول بقطاع النفط.، والتغلغل داخل مفاصل

النظام �غي�� �عض القوان�ن املتعلقة  ةالعسكر�ة، وصل ��ا �� �عض األحيان الطلب من قياد

با�جيش و�عيينات �عض الضباط، إضافة إلشرافها املباشر ع�� إعادة هي�لة وتنظيم ا�جيش 

 .والقوات املس�حة

العماد ع�� عبد هللا أيوب وهو �علن �� ولم يمض ع�� التدخل الرو��ي مدة أسبوع ح�ى ظهر 

اقتحام، وهو إعالن يحمل �� طياتھ الكث�� من  –عن إ�شاء قوات الفيلق الرا�ع  8/10/2015

 �عد حالة شبھ ا��يار حصلت لقوات النظام �عد معارك محافظة إدلب
ً
�ي وال ،املؤشرات خصوصا

، وسبق ذاأدت �خروج قو 
ً
لك اإلعالن بأشهر تحض��ات من قبل ت النظام من �امل ا�حافظة تقر�با

 طر�ق دمشق 15الفرقة  35الفوج 
 –جسر الشغور 

 إدلب

تم إفناؤه من قبل 

 املعارضة

 درعا درعا –الشيخ سعد  مستقل حيطة – 61اللواء 
تم اجتياحھ من قبل 

 املعارضة

 اعزاز –عندان  الكسوة 1الفرقة  دبابات 57لواء ال
تم تدم��ه من قبل 

 املعارضة

 1الفرقة  دبابات 76اللواء 
ر�ف  –ا�حرجلة 

 دمشق
 معمل القرميد

تم تدم��ه من قبل 

 املعارضة

 ر�ف دمشق –قطنا  10الفرقة  مي�ا 85اللواء 
جسر -ار�حا 

 الشغور 

تم تدم��ه من قبل 

 املعارضة

 الرقة قلةمست 17الفرقة 

ا�حسكة  –الرقة 

–  

 دير الزور

تم اجتياح مقر الفرقة من 

قبل تنظيم الدولة، �عد 

أن �انت املعارضة قد 

 شارفت ع�� اجتياحها
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الروس تزامنت مع تحض��ا��م العسكر�ة من أجل التدخل العسكري املباشر، وحاولت ضم أفضل 

 الوحدات العسكر�ة لصا�ح الفيلق ا�جديد.

تضم �افة و�� حرس جمهوري  30و�عد سيطرة قوات النظام ع�� مدينة حلب تم إ�شاء الفرقة 

 أن ا�حرس ا�جمهوري يتألف  ،نة، وتم إ�حاقها با�حرس ا�جمهوريالقوات املتواجدة �� املدي
ً
علما

 من ألو�ة عسكر�ة وليس فرق
ً
 تنظيميا

ً
 قامت روسيا وتحت رعاي��ا بإ�شاء الفيلق ا�خامس  .ا

ً
 –والحقا

 طو�� من أجل تجنيد أك�� عدد من املتطوع�ن لصا�ح مشروعها.

النظام، ومع ز�ادة التغلغل الرو��ي ع��  و�عد سلسلة من "االنتصارات" العسكر�ة لصا�ح قوات

عبة من ش �ل مستوى الفرق واإلدارات العسكر�ة بدأت مالمح ذلك التدخل بالظهور، حيث تم دمج

التنظيم واإلدارة مع إدارة شعبة شؤون الضباط. وتم إطالق اسم "إدارة القوى البشر�ة" ع�� ا�جسم 

 إعادة هي�لة الفرقة األو�� وال�ي �انت فرقة ، كما أنھ ت)34(التنظي�ي الناتج عن هذه العملية
ً
تم حاليا

و�انت الفرقة األو�� تتألف من ثالثة ألو�ة دبابات ولواء مي�ا إضافة  ،دبابات إ�� فرقة مي�انيكية

لفوج مدفعية كما هو ا�حال �� النظام املتبع لفرق الدبابات العسكر�ة، أما �عد عملية إعادة الهي�لة 

رقة من املقرر تحو�ل لواءين من ألو�ة الدبابات الثالثة �� الفو  ،� فرقة مي�انيكيةالفرقة األو�ست�ون 

فيما سيحتفظ  ،إ�� ألو�ة مي�انيكية مع استبقاء كتيبة دبابات �� �ل لواء مي�ا بحسب التنظيم املتبع

أما  ،�عد استكمال نصابھ من العتاد من اللواءين السابق�ن –دبابات  –اللواء املتبقي باختصاصھ 

ومن  .)35(الفائض من عدد الدبابات فسيتم نقلھ خارج الفرقة وهو ما أكده �عض عناصر الفرقة

، )36(املتوقع أن �شمل ا�خطة الروسية إعادة هي�لية "الفرقة الثالثة" و�ا�� الفرق املدرعة األخرى 

رق لفن هذه ا�خطة ع�� النحو ا�خطط لھ بز�ادة عدد الفرق املي�انيكية ع�� حساب او ن ت�أو 

وات قإ�� املدرعة فهذا �ع�ي تحول ا�جيش نحو أن ي�ون قوات عسكر�ة أقرب إ�� حفظ نظام م��ا 

 عسكر�ة ملقاتلة جيوش "معادية".

اختلفت طبيعة التدخل اإليرا�ي عن التدخل الرو��ي  :التحوالت الناجمة عن التدخل اإليرا�ي) 3

  بإ�شاء اإليراني�ن
ً
الدفاع الوط�ي وامليليشيات ذات املرجعية عسكر�ة خارج بناء ا�جيش � أجساما

الطائفية، واكتفت �عمليات تدر�ب ومساندة القوات ع�� األرض. و�حسب ترجمة كتاب "رسائل 

                                                                    
زمان الوصل:  –ر�بات ... األسد يبدأ إعادة هي�لة ا�جيش بقرارات روسية �س) 34(

https://www.zamanalwsl.net/news/article/88519/ 

 .مصدر سابق) 35(

 .مصدر سابق )36(
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لاألسماك" لل�اتب اإليرا�ي 
َ
ع�� بابايى الصادرة عن املركز العر�ي لألبحاث ودراسة السياسات ال�ي  �

ن املسؤول�ن األمني�ن �� سور�ة، �انوا �عارضون إ: ": الذي قال)37( ورد ف��ا شهادات �حس�ن همذا�ي

�ش�ل وا�ح تدخل اإليراني�ن �� ا�جيش، و�انوا يقولون لنا: نر�د منكم أن تزودونا باإلم�انيات فقط، 

وكنا نقول لهم: ال.... نر�د أن ��ديكم تجر�ة ثما�ي سنوات من ا�حرب وتجر�ة التعامل مع األزمات 

. اني خطط هذه املؤامرة لبالدكم هو نفسھ الذي حاك ا�خططات ضدوأعمال الشغب. فالعدو الذ

 أن نقنع السور��ن وسمحوا لنا بالبدء بتدر�ب القوات
ً
 ".استطعنا أخ��ا

 لم يكن التدخل 
ً
اع ، وطالبت إيران بتسو�ة وضع الدفذاتھ التفاعل الرس�ي الرو��يبح�ى قانونيا

 وإ�حاقھ با�جيش وعملت إيران ال 
ً
 الوط�ي قانونيا

ً
إ�شاء كيانات موالية لها كقوات الدفاع ع�� حقا

ا�ح�� واملقاومة العشائر�ة، إال أ��ا ومنذ ف��ة تمكنت من ضم عدد من امليليشيات التا�عة لها إ�� 

قوات ا�جيش النظامية كميليشيا أبو الفضل العباس ال�ي أصبحت تتبع ل�حرس ا�جمهوري، 

 قة الرا�عة.مام ا�حس�ن ال�ي انضمت للفر وميليشيا اإل 

 مالحظات ختامية 

حاول هذا التقر�ر الوقوف ع�� أهم القوان�ن والتشريعات الناظمة لعمل املؤسسة العسكر�ة  •

وتحديدها ومتا�عة مسارها و�عديال��ا منذ صدورها ح�ى آخر �عديل لها، وكيفية قيام القيادة 

ن �افة ة عناصر ا�جيش مالعسكر�ة بتوظيف هذه القوان�ن �عد بدء الثورة السور�ة �� استمال

 الفئات لالستمرار بحالة الوالء املطلق لتلك القيادة.

�ان لعدم توقع حدوث عمليات عسكر�ة ع�� �امل أرا��ي ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة ضد  •

تمرد داخ�� أو ثورة شعبية أثر كب�� �� ز�ادة معدل �عديل القوان�ن الناظمة للمؤسسة 

 ات �� تلك القوان�ن.العسكر�ة من أجل �غطية الثغر 

تجاهل �عض القوان�ن لصا�ح الُعرف والتقليد، وظهر ذلك �� عمليات ال��قية والتقييم  •

للضباط وصف الضباط نتيجة الطائفية أو املناطقية، إضافة لغض نظر القيادة العسكر�ة 

عن �عض األمور لصا�ح استمرار الضباط �� ا�خدمة العسكر�ة �سبب حاجتھ لهم نتيجة 

 ال العسكر�ة الدائرة منذ عدة سنوات.األعم

                                                                    
-https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS  ودراسة السياسات:املركز العر�ي لألبحاث  -ترجمة "رسائل األسماك") 37(

PDFDocumentLibrary/document_94477B76.pdf. 
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�� محاولة من قيادة النظام من أجل ا�حافظة ع�� والء العسكر لها وضمان استمرارهم ��  •

ا�خدمة العسكر�ة تم منح العسكر��ن �� ف��ات سابقة ز�ادات ع�� الرواتب ولكن تحت عنوان 

رب �� سور�ة، ليصار "�عو�ض معي��ي"، من أجل مواجهة الغالء املعي��ي نتيجة ظروف ا�ح

 من الراتب املقطوع للعسكر��ن.
ً
 الحتسا��ا جزءا

ً
 الحقا

أولت قيادة النظام اهتمامها بموضوع املعاشات واملستحق�ن و�سب ال�جز وحاالتھ �سبب  •

ز�ادة مستوى العمليات العسكر�ة، وذلك من أجل م�افأة من بقي �� صفوف قوات النظام، 

 ذو��م املعا��ي مضمون من قبل القانون.أن مستقبلهم أو مستقبل وتأكيد 

فرض حالة التعبئة ا�جزئية �ش�ل سري �� سور�ة نتيجة األحداث الدائرة �� البالد منذ عام  •

، يدعم جهود النظام �� توزيع مهام 2011، وإصدار قانون جديد للتعبئة �� ��اية عام 2011

ة لقانون السابق ا�خاص بالتعبئالتعبئة ع�� �افة مؤسسات ودوائر الدولة ع�� الرغم من أن ا

 .2004تم إصداره �عام 

هو  1950ما زال قانون العقو�ات وأصول ا�حاكمات العسكر�ة والذي تم إصداره �عام  •

القانون املعمول بھ �� إدارة القضاء العسكري، وع�� غ�� عادة قيادة النظام �� تحديث 

كث��ة، ولم �ستبدلھ كما حدث وإصدار قوان�ن جديدة استبقت هذا القانون مع �عديالت 

 �خ.إللقوان�ن األخرى كقانون ا�خدمة العسكر�ة وقانون خدمة العلم وقانون املعاشات ... 

 يفرض قانون العقو�ات وأصول ا�حاكم العسكر�ة عدد •
ً
 كب��  ا

ً
� من العقو�ات بحق املدني�ن � ا

ص ن األح�ام بخصو يب�م حال ارت�ا��م جرائم بحق ا�جيش والقوات املس�حة، �� ح�ن أنھ ل

ا�جرائم ال�ي يتم ارت�ا��ا من قبل عسكريي ا�جيش والقوات املس�حة بحق املدني�ن أو املنشآت 

 أو األبنية التحتية، ور�ط ا�حاالت ال�ي ال توجد ��ذا القانون بقانون العقو�ات العام.

البحث  رتنويع مصادمع عدم وجود مرجع موثوق للبنية التنظيمية دفعنا للعمل �ش�ل مطول  •

من أجل التوصل للبنية التنظيمية القائمة ل�جيش والقوات املس�حة، وكيف أدت األحداث 

 التار�خية إ�� ت�و���ا �ش�لها ا�حا��.

 2011رصد �غ��ات البنية التنظيمية �� املؤسسة العسكر�ة نتيجة العمليات العسكر�ة منذ  •

سكر�ة وال�ي أصبحت موجودة وح�ى الوقت الراهن مع تحديد أهم القطعات والوحدات الع

 باالسم فقط أو بأد�ى حاال��ا من العدة والعتاد.

رصد التغ��ات �� البنية التنظيمية ل�جيش والقوات املس�حة نتيجة التدخالت ا�خارجية  •

 وخاصة الروسية، ومحاولة تحديد املستوى الذي وصل إليھ هذا التدخل.
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