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 المقدمة

ر سهميتها دال تيال اتسئلة التالتة ةتطاعا اتمن والد اع نا س ر ة من سفثر اتسئلة سهمية، وازدا

 ن
ً
 راي يا

ً
ا هذا الحواك، فما سنها شهدر وما تاد الحواك الم ر ،  تن غايار اإلصالح كا ت مطلبا

تيال ت  الر عميتة سثور على ةنيتها ووظيفتها،  من جهة سولى ما تيال ماظم هذ  اتسئلة دون 

إجاةار ماو ية كا ية، ة كم سن عملية الب ث نا هذا الضمار ها عملية "مناهضة لألمن والد اع" 

الخلر التر ي ت جب ي ليط الض م عليها  منية، ومن جهة ثا ية  إن مكامنو ق سعواف اتجهية ات 

فم رة  وقديمة، وقد توافم   قها الاديد من ال ياسار والمارسار التر   لت الخلر إلى ماضلة 

صابة الحر، ومن جهة ثالمة  إن واقع الؤس ة الا كو ة الواهن يفوض سسئلة تتالق ةطبياة 

 الر وتبدالر عميتة نا تك  نها وج د هذ  الؤس ة ومآلها، خاصة نا ظر ما ينهد  من ت 

االجتماعا وموافي الت ة  والفاعل ن الواي ي ن  يها. ت رز الضوورة الب مية إلعادة ياو ف هذ  

الؤس ة نا ض م ما س دثتد تلك الت  الر، وبيان سثوها على عملية إعادة التنكر اآلخذة ةالتبل ر، 

 عنها الباد ال طنر.  تلك الاملية التر تخضع لادة ة صالر متضاربة ويغيب

نا التفاعالر والت  الر املحلية وعلى  وفية الت  ل  وسثو  الجيشدور  سيبتى ي اؤل   ل 

 ي اجد عملية إعادة هيكلة
ً
 موفي ا

ً
لبنائب الخلر االؤس ة الا كو ة ال  ر ة،   الديمتواطب سؤاال

اة نا الحي للتدخر والتن   اله  ايب الذ  اعترى هذ  الؤس ة د اها ةاستموار وال ظيفب

 م وي  يخد   االجتماعية وال ياسية و ق منط ٍق 
ّ
الابث الاتااد  .     ل فة الفئة الحافمةغذ

لها لؤس ة شديدة االغتراب عن املجتمع والتنظيعر وال ظيفب ةمؤس ار اتمن والد اع  َّ  

 لصالح النظام. واق ة ال  ر ، و اقدة لفه م الحياد ال ياس ر، و 
ً
اتةوز  لت د مصطفة سياسيا

 ة رامج 
ً
 مت ق  SSR, DDRسمام هذ  الاملية ليمل  تط ما ه  موتبط تتنيا

ً
مع وإ ما ما ه  سيضا

 الظوف ال  ر  ف يب  ة الجيش وعتيدتد، وامادام اتطو الت  نة للاالقار الد ية الا كو ة.

 ملخوجار النووع الب ثر الذ  سطلتد موفي عموان للدراسار االستر و 
ً
 2018اتيجية عام استكماال

 اصر الوفي ي ،  ل ت  الر الؤس ة الا كو ة ال  ر ة وت د  التغي ر وإعادة التنكر

ِ   ،2019اهتماماتد الب مية نا هذا املجال نا عام 
ّ
 على سسئلة ال اقع الواهن وما ي ت جبد من موف

ً
يا

ذ  ينهد  هذ  كب النية التنظمية وطبياة التنكر النبتتالق ةالب   ،تفكيك عدة إشكاليار ة مية

املؤسسة العسكرية مامب نا هذا الضمار   ل "سطلق الوفي منووعد الب ثر الوقد  ،البنية
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وس جي جملة من املخوجار  ،": طائفية وميليشاوية واستثمارات أجنبية2019السورية في عام 

 الب مية والتر  جماها نا هذا الكتيب فما ه  مب ن سد ا :

ما الذ  تفصح عند الطاافية نا الجيش  ن االجتماعا للجيش: دراسة ضمن م  ر التك   .1

 ؟ال  ر 

 نياو  ليوالمار متاددة و كو مي : الا كو ة داخر الجيش ال  ر  التجماار والنبكار .2

 )ورقة(.

 )ورقة(. دور ومص ر الت ى واليلينيار الفل طينية ال الية للنظام ال  ر  .3

  و(.)تتو  الا كو ة ال ت دثة نا الجيش الفيالق .4

 والدمج )ورقة(. الهيكلة إعادة على النظام قدرة اختبار .5

 ت ديار إعادة هيكلة الؤس ة الا كو ة غ ر التتنية والفنية)ورقة(. .6

 ، )تتو و(.2019-1950خالل الفترة  ةالتضام الا كو  نا س ر  .7

تدر خم ة جل ار توف ز واعتمدر هذ  املخوجار الب مية على  مع مجم عة من الضباط ع 

اتول: مارا  ،نا عدة مدن جن ب توفيا لناقنة م  ر ن راي  ن  ن من مختلف االختصاصارنّتِ الن

ية جوام عنوار التاةالر الشخصإةتب من الجيش؟ والمامب: التطييف وآلياتد نا الجيش. فما تم 

  ن.مع عدة ضباط مننّتِ 

 

 د. عمار قحف

 املدير التنفيذي
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 دراسة
نه الطائفية في ما الذي تفصح ع

 الجيش السوري؟

 
 *سيمن الدس قا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 لدراسار اإلستراتيجية، تترفي دراساتد على الح فمة واالقتصاد ال ياس ر.ةا ث نا موفي عموان ل سيمن الدس قا: *
 

 



 : طاافية وميليناو ة واستممارار سجنبية2019الؤس ة الا كو ة ال  ر ة نا عام 
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 ما الذي تفصح عنه الطائفية في الجيش السوري؟

 المقدمة

شهدر س ر ة عتب االستتالل ت  الر طالت ةناها االجتماعية وسوضاعها االقتصادية وال ياسية 

 وفذلك هياكلها الؤس اتية. ويادُّ هذ  الت  الر امتد
ً
 و تاجا

ً
لل ياسار التر اتخذتها  وم ا سثنام  ادا

ر صا د الو ف ةت ا  املجتماية سيما اتقليار ال مة اتةوز لهذ  
َّ
ا تدابها على س ر ة، وشك

 الت  الر. 

ي الت ييمل الاالا للمؤس ة الا كو ة وضافها ال المار الاوقية والذهبية واال تمامار   فَّ

ش، لتتبل ر على شكر فتر متغ رة ومتنا  ة ا خوطت نا سروقة الحيبية والناطتية داخر الجي

الصواع الداخلا واالستتطاب الدولا، ونا   ن ةدس  ف ر ووزن الكتر التتليدية كالضباط ال نة من 

 سمام صا د طبتة من الضباط ال ي  ن من خلفيار 
ً
دمنق و  ران ةالتآكر، كان الطو ق ممهدا

الال   ن، الذين  جح ا منذ منتصف ال تينيار ةالهيمنة ر فية وسقل  ة فضباط الباث من 

 الحاسمة على الت ار ال لحة.

والخال ار داخر اللجنة الا كو ة لحيب  1966ستاح ت لا  ا ظ اتسد منصب وز و الد اع سنة 

 نا ت ليد ال لطة ة ل ل 
ً
  اسما

ً
الباث من ةنام شبكتد داخر الت ار ال لحة، والتر كا ت عامال

. وواصر  ا ظ اتسد تمك ن شبكتد داخر الجيش ةأدوار عدة وباالتكام على  خبة 1970سنة 

 من عن رتد، مع مواعاة قاعدة الت ازن الطاافية نا هيكلية 
ً
ضباطد من الطاافة الال  ة وت ديدا

التيادة داخر الت ار ال لحة، وقد ساهم اإلقبال التزايد من الطاافة الال  ة على الجيش، نا ظر 

 منذ س داث المما ينيار، نا تمظهو اللمح الال   داخر الجيش إحج
ً
ام ال نة عن التط ع ت ديدا

وارتفاع من  ب الطاافية ال جهة ضد الضباط ال نة. سعاد  ا ظ اتسد ينكير شبكتد داخر 

الت ار ال لحة واتجهية اتمنية منذ ةداية الت اينيار لت هير ت ر ث اةند ةاسر ال لطة، ليتم 

على يابيد الطو ق لت لا ةديلد تنار ال لطة  1994امر وبنكر مكمف عتب و اة ةاسر سنة ال

 من ة اةة الحوس الجمه ر ، وبهذ  الاملية  تد الاديد من الضباط الناوا ن للت ر ث 
ً
ا طالقا

موافيهم نا شبكة اتسد. ةالتاةر ا تر الضباط الهندس ن، زمالم ةاسر نا الحوس الجمه ر  

تنار نا دوراتد الا كو ة، موافي متتدمة نا شبكة  ف ر تنار الناشئة داخر الت ار ور اق 

ال لحة واتجهية اتمنية، ونا   ن ةتيت اآلليار الوفي ة للت كم ةالنبكة قاامة فما كا ت نا عهد 



 ما الذ  تفصح عند الطاافية نا الجيش ال  ر ؟
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 داتسد اتب، تم اإلخالل ةتاعدة الت ازن الطاافب سمام ا د اعة الضباط الال   ن وتهميش متزاي

 للضباط ال نة، وإدماج الضباط ال  ر  ن النياة نا شبكة تنار اتسد.

ق م الجيش نا النهد الداخلا عتب  ادثة الهج م على مفوزة اتمن الا كو  نا ج و النغ ر 
 
س

، وساهمت هذ  الحادثة ةت ف ز الطاافية ومناعو عدم المتة داخر سلك الت ار 2011نا  ي وان 

ها ت ياقار و مارج مختلفة من ال ل فيار والمارسار تنكليها الصو ح ال لحة، ما رة عن  ف 

والبطن، وقد يايز النوخ الطاافب ةامنتاق عدد من الضباط ال نة، وتنامب هيمنة الال   ن على 

 سلكب الضباط وصف الضباط.

عم سدى عجي الجيش عن إخماد الحواك اال تجاجا وانهافد إلى اعتماد  على الت ار الوديفة ود

 إلى شبكار متباينة ال الم واله  ة 
ً
 ليفيد روسيا وإيوان، وبهما تمكن من البتام لكن متنظيا

ومتنا  ة  يما ةينها، وه  ما يايد للذافوة  تبتر اترباينيار والخم ينيار ةجيش ضايف منت م 

 إلى فتر متنا  ة متاددة ال المار وم تتطبة من قبر ق ى إقليمية ودولية.

 فيَّ ر  وم  جيش مسيَّس 

 في الت ييمل الاالا للمؤس ة الا كو ة وضافها ال المار الاوقية والذهبية واال تمامار 

، لتتبل ر على شكر فتر متغ رة 1946الحيبية والناطتية داخر الجيش عتب االستتالل نا سنة 

ومتنا  ة ا خوطت نا سروقة الصواع الداخلا واالستتطاب الدولا. ونا   ن تفككت الكتر 

 سمام صا د طبتة من الضباط من خلفيار ر فية ا
ً
لتتليدية من الضباط ال نة، كان الطو ق ممهدا

 من التنكيالر الا كو ة واتمنية 
ً
وسقل  ة.  ورثت الحك مة ال طنية لالستتالل عن  وم ا جيما

كيالر نالتر شكلتها خالل  ترة ا تدابها، إر تم إدماجها ةمؤس ة الجيش وكان جر النتم ن لهذ  الت

لم تكن الؤس ة الا كو ة آ ذاك متماسكة و االة، وه  ما يمكن مال ظتد  (1)من خلفيار سقل  ة.

 عن تتار و غوبية، وجمياها س ادر 
ً
من خالل شهادار سياسي ن س ر  ن عاين ا تلك الو لة،  ضال

اسة ويايز لتزج ةالجيش نا ست ن ال ي 1948ةا تتار الجيش للتنظيم والتدرار، وجامر  وب سنة 

 الصواع ة ن الدمب والا كو  عتب اتهام ةولا ي ن لتيادار من الجيش ةالتتص ر والف اد. 

صواعار سياسية مكمفة، وكا ت س د سا ار  1946شهدر س ر ة نا  تبة ما تاد استتاللها عام 

ل رة ة االستتطاة ن اإلقليعر والدولا. وقد  في هذا ال ياق اال تالةار الا كو ة، فما ساهم نا

فتر متغ رة من ال المار واال تمامار متنا  ة داخر الجيش، دخلت تاملية إقصام متبادلة  يما 
                                                                    

 .120، مسخة إلكترو ية. ص 2008، 1تن ر ز ن الااةدين، الجيش وال ياسة نا س ر ة، دار الجاةية، ط (1)
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ةينها، م اهمة ةتآكر الكتر التتليدية فمجم عة الضباط الدمنتي ن، ةال قت الذ  تيايد  يد 

 (2) ض ر الضباط ال ي  ن من رو  الخلفيار الو فية واتقل  ة منذ ةداية الخم ينيار.

شكر الضباط من رو  الخلفيار الو فية واتقل  ة سيما الال   ن منهم سةوز الت ى الصاعدة داخر 

الؤس ة الا كو ة، وجام هذا الصا د فنتاج للتط رار االجتماعية_ االقتصادية والتابئة 

ال ياسية التر طالت مناطتهم سس ة ةبتية مناطق الو ف ال  ر  نا عهد  اال تداب 

وتلتب شهادة الاتيد عبد الحميد ال واج رايمل مكتب املخاةوار الا كو ة آ ذاك  (3)واالستتالل،

سو       %55الض م على صا د الال   ن داخر الؤس ة الا كو ة،  يث تفاجأ ةأن ما ال يتر عن 

 ة ن الجن د 1955من صف الضباط كا  ا من الطاافة الال  ة ة ل ل سنة 
ً
. فما كان عددهم فب را

ة آ ذاك.الاادي ن  نَّ  نا سلك الضباط فما ال  
ً
 (4)نا   ن لم يك   ا مهم ن عدديا

ساهمت عدة ع امر متناةكة نا صا د الال   ن داخر الؤس ة الا كو ة منذ  تبة 

الخم ينيار، لتمكنهم ة قت ال ق من الهيمنة الحاسمة على الجيش اةتداًم من النصف المامب من 

 وضمهم للت ارال تينيار، ونا هذا ال ياق يت ل 
ً
 ةاتو ك سير ةأن عمليار يابئة الال   ن ع كو ا

النوق الخاصة خالل  ترة اال تداب الفومس ر، قد سسهمت ةتأسيمل تتليد ع كو  عل   سصبح 

 نا صا د الطاافة ة قت ال ق،
ً
فما يتطوق ةاتو ك سير للاامر االقتصاد  نا تف  ر هذا  (5)موفي ا

يد الذ  يمنح الطاام واللباس والواتب للمتط ع ن، الذين كان الصا د،  الجيش ه  الكان ال  

جلهم من خلفيار ر فية  ت رة، وقد تكمف ا ضمامهم للمؤس ة الا كو ة عتب إلغام سق اط 

ةالتاةر ال يادُّ  نا ةطاط  م طئ قدم الال   ن نا  (6)،1946الدراسة ةالكلية الحوبية ة مص سنة 

 مف 
ً
 لصا دهم نا الؤس ة الا كو ة، لكند ةالتاةر يتفق مع ق ار النوق الخاصة عامال

ً
وا

ةاتو ك سير ةأهمية الاامر االقتصاد ،  يث د ع ال ضع االقتصاد  الس رم الال   ن لال ضمام 

إلى الؤس ة الا كو ة تغوض الحص ل على دخر ثاةت، ةال قت الذ  لم يكن  يد التاليم الجامألا 

 سمامهم لضيق رار اليد، فم
ً
ا زادر م بتهم ة ن املجندين لادم قدرتهم على د ع ةدل الخدمة متا ا

لكن وإن كا ت  (7)( متار ة ت نة الدن،1948الا كو ة )سصب ت الخدمة الا كو ة إليامية سنة 

                                                                    
 .81-81، ص 2011، 1ينب ش، س ر ة ث رة من   ق، دار ر اض الوايمل للكتب والننو، طرايم  د ه (2)
 وسياساتهم، الوفي الاوبب لألة اث ودراسة ال ياسار، ط (3)

ً
، ص 2015، 2 نا ةطاط ،  ال   س ر ة سةنام وجهائهم الو في ن اتقر شأ ا

300. 
 .304-303 نا ةطاط ، ص  (4)
 . 37، مسخة إلكترو ية، ص 2007, 10واع على النوق اتوسط، شوفة الطب عار للت زيع والننو، طةاتو ك سير، اتسد: الص (5)
 .86-67ةاتو ك سير، ص  (6)
 .305 نا ةطاط ، ص  (7)
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 نا سلك الضباط ها ما 
ً
م بتهم ة ن صف الضباط واملجندين عالية،  إن م بتهم التزايدة تدر جيا

على الت ار ال لحة، وهذا لم يت تق لهم إال  تيجة تماسكهم مكنهم من ال يطوة الحاسمة 

، ووزنهم 1955ةاعتبارهم من سص ل ر فية وسةنام منطتة وا دة ورو  ا تمام تاثر ةجلهم تاد سنة 

الن عا وموفي تهم كأعضام نا اللجنة الا كو ة والتنظيم الا كو  لحيب الباث الذ  ةار يلاب 

 نا الجيش ة كم 
ً
 موفي ا

ً
، والتر ستا ت لهم التيام 1963عتب سنة  الناصب التر تب ؤهادورا

تامليار إقصام وي و ح واساة للضباط ال نة مع ز ادة سعداد الضباط من اتر اف سيما من 

 عن إ كامهم ال يطوة على ال  دار الضاربة الت  ة ال ؤولة عن  مناطق ا تنار اتقليار
ً
،  ضال

 نالها. ةالتاةر كان الضباط ال نة منت م ن تنكر ةني   إ جاح اال تالةار الا كو ة سو إ

، وقد سضافت صواعاتهم 
ً
 ومناطتيا

ً
 وإقليميا

ً
 وما ياوض ا لد من  وإقصامسياسيا

ً
تاضهم تاضا

 (8)عمليار ي و ح، وزنهم و ض رهم نا الوافي التيادية نا الجيش.

 مقيدةشبكات نفعية ذات حظوة 

الباث الا كو ة ةت لا وز و الد اع  ا ظ اتسد ال لطة ا تهت عمليار التنا مل داخر لجنة 

. وقد عيز اتسد شبكتد داخر الت ار ال لحة ع ر آليار متاددة وب ظ ة 1970ة ل ل سنة 

 هم س داث المما ينيار نا تمظهو اللمح الال   
 
، لت

ً
واضحة للضباط الال   ن ومن عن رتد ت ديدا

وعلى عجر سعيد ينكير  1994وب  اة ةاسر اتسد سنة وارتفاع من  ب الطاافية داخر الجيش، 

 شبكة اتسد داخر الت ار ال لحة لدعم ت ر ث تنار اتسد. 

ةدس التنا مل ة ن سقطاب اللجنة الا كو ة ةالتبل ر عتب املحاولة اال تالةية الفاشلة للضباط 

كتل تتالر راي ية وها: ، وسخذ شكلد ال اضح ةا ت ام اللجنة إلى سرباة تك1962الناصو  ن نا تم ز 

اللواء صالح جديد، تكتل الفريق أمين الحافظ، تكتل اللواء محمد عمران، تكتل النقيب سليم 

وقد ا خوطت هذ  الكتر نا صواع  يما ةينها على ال لطة، ووظفت نا رلك كر اتدوار  (9).حاطوم

 وه  ما سدى إلى ا بااث، والروابط الشخصية والطائفية العشائرية الوالءاتالمكنة ةما  يها 

ليت د الصواع إلى  (10)روااح التكتر الطاافب نا عمليار ي و ح و تر الضباط وقب ل التط ع ن،

                                                                    
 .308-207-306-302ا ةطاط ، صف ار  ن (8)
 . 387تن ر ز ن الااةدين، ص  (9)
 .159ص  ، مسخة إلكترو ية،1986، 1راسار الت مية، طمؤس ة منيف الوزاز للد منيف الوزاز، التجوبة الوة، (10)
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(، لياتبد سليم  اط م 1966(، ثم سم ن الحا ظ )سنة 1964إقصام م مد عموان ةداية )سنة 

 (، لين صو ةالنهاية ة ن صالح جديد و ا ظ اتسد. 1966)سنة 

الفوصة لبنام شبكتد داخر  1966 و الد اع لحا ظ اتسد الذ  تتلد  سنة ستاح منصب وز 

الؤس ة الا كو ة وتفكيك شبكة خصمد، وقد استفاد اتسد من تفوغ صالح جديد للامر الحيبب 

( لتاي ي  ف ر  داخر 1965-1963_ الدمب عتب خووجد من رااسة اتركان )استمو  يها ة ن سنتر 

النظو عن الجهة واالعتبارار التر كا ت تتف ورام عمليار اإلقصام الت ار ال لحة، وبغض 

( وحجمها وال ياق 1966شباط  23)ا تالب  1966والت و ح ا، والتر تكمفت عتب  وفة شباط 

الذ  جور  يد،  تد ستا ت لحا ظ اتسد ت سيع قاعدة دعمد نا الت ار ال لحة، والتر كا ت 

 لت ليد ال لطة ة ل  
ً
  اسما

ً
 . 1970ل سنة عامال

شكر الضباط من الطاافة الال  ة والنتم ن لان رة اتسد حجو اتساس نا شبكتد داخر الؤس ة 

وبدس اللمح الال   داخر الت ار ال لحة ةالتمظهو منذ س داث المما ينيار، إر  (11)الا كو ة،

لت ار مام سفثر ل فير تلك ات داث مناعو الخ ف وعدم االطمئنان لدى الال   ن ود اتهم لال ض

ال لحة، وعيز هذا الير ةيئة اجتماعية م فية للتط ع، وشبكار  ماية وا تنار داخر الؤس ة 

او  ن ةسس"ضياة"، وي هيالر تمن هم س ضلية  الا كو ة عمادها اتقارب واتصدقام والاارف ي 

ذ لتط ع ن ال نة منةالتاةر كان هناك ا خفاض تدر جا نا م بة ا (12)التب ل ةالكليار الحوبية،

المما ينار، والذ  قد يا د لايوف يت مر م ؤوليتد سةنام ال نة، خاصة سةنام الدن، سو  تيجة 

وباملحصلة واصر الال   ن  (13)إقصام متامد م رس ة تهم  ال دون قب لهم ةالكلية الحوبية.

 %85-80ر ما م بتد ياي ي  ض رهم داخر الت ار ال لحة، وبات ا ينكل ن منذ ةداية المما ينيا

فما ارتفع عدد الفوق الا كو ة التر  (14)من كر دورة ع كو ة متخوجة من اتكاديمية الا كو ة،

، لتصبح سباة من سصر ي اة 1973يت دها ضباط عل   ن من  وقت ن من سصر خم ة نا سنة 

داخر  ايانفذلك ةاتت الطاافية والمارسار التمي زية ظاهوة تنكر  ج لل (15)،1992ة ل ل سنة 

                                                                    
لنغر الناصب الواي ية نا الت ار  1997-1970الذين ا تتاهم  ا ظ اتسد ة ن عامب  31من الضباط  %61.3ا تعى ما ال يتر عن  (11)

من عن رة زوجتد،  4هم من عن رتد ومن 8ال لحة والتنكيالر الا كو ة النخب  ة وسجهية اتمن واالستخبارار، للطاافة الال  ة، وكان 

 . 406من سقوبام اتسد الباشو ن،  نا ةطاط ، ص  12من هؤالم  7وبالتدقيق كان 
 .2019-03-02ضباط الننت ن، تار خ جل ة توف ز  ظمها موفي عموان نا ةلدة فوفخان ة ض ر عدد من ال (12)
 .2019-01-23هاتف، تار خ التاةلة م ةالو  ا ية ع ر ال  ار سجوا  البا ث مع عميد مننق من الت ار الخاصة متي (13)
، راةط إلكترومب 2016-05-03هنام ة   اصيف، مظل مية الضّباط ال ّنة نا الت ار ال لحة ال  ر ة: ضّباط الدرجة الما ية، تار خ  (14)

r/34927https://www.aljumhuriya.net/a  
 .422 نا ةطاط ، ص  (15)

https://www.aljumhuriya.net/ar/34927
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 ضد الضباط ال نة، ونا رلك يت ل س د الضباط: "شكلت س داث 
ً
الجيش وم جهة سساسا

المما ينيار  تطة  ارقة  يما يتالق ةالطاافية داخر الت ار ال لحة،  يث ةاتت علنية ومنتنوة 

صنف ن على سنهم إخ ان م لم ن، وتت  معلى  طاق واسع وم جهة ضد الضباط ال نة، الذين ةات ا ي 

وقد ساهمت هذ  المارسار وال ل فيار ةتكويمل  (16)مضايتتهم والتاوض لهم على هذا اتساس"،

 (17)النا ر ةالظل مية لدى الضباط ال نة.

كان لألسد آلياتد لضبط الت از ار داخر شبكتد نا الت ار ال لحة، وإعادة ينكيلها و ق ما 

  ة م تتر يتهدد ، فما راعى اتسد قاعدةتتتضيد رؤ تد ومصلحتد، وبما ي  ل دون تبل ر موفي ق

 الت ازن الطاافب واالعتبارار الناطتية والانااو ة نا ت زيع الناصب داخر شبكتد. 

 
ً
سدار اتسد عملية الت كم تنبكتد وإعادة ينكيلها ة اسطة آليار عدة، لار سهمها وسفثرها تأث را

نا شابة  291ر 293 وعا الضباط تلك التر كان يمارسها من خالل إدارة شؤون الضباط، و 

 على 
ً
 ن عن عمليار  تر وياي ن و وز الضباط، وكا ت إدارتهما  كوا

َ
املخاةوار الا كو ة، ال ؤول

فذلك راعى اتسد قاعدة الت ازن الطاافب نا  (18)ضباط عل   ن م ث ق ن من قبر  ا ظ اتسد.

رتد وباالعتماد خاصة على عن تنظيم شبكتد مع  ظ ة واضحة للال   ن، تاضهم وليمل جمياهم 

 على تممير الضباط ال نة نا هيكر التيادة الاليا للجيش سيما وزارة الد اع  (19)وسقاربد،
ً
مبتيا

واتركان، وبدرجة سقر نا الناصب الاملياتية الؤثوة فتادة الفوق واتل  ة، فما  ظمت هياكر التيادة 

 لتاعدة الت ازن الطاافب ، وبدون سن يخر نا ال  دار الا كو ة من سصغو ينكير إلى سف ر  
ً
و تا

                                                                    
. فذلك يوو   تيب 2019-01-23  ار سجوا  البا ث مع عميد مننق من الت ار الخاصة متيم ةالو  ا ية ع ر الهاتف، تار خ التاةلة  (16)

 ةالكلية الحوبية سنة 
ً
 م تجدا

ً
م مند، الذين من قبر ضاةط ن عل   ن سقد 1990مننق من  لب س د ياوض لات بة  ينما كان طالبا

سأل ا  يما إرا كان هنالك س د من م ا ظة  لب و ينما ر ع يد  تمت مااقبتد، و ف و النتيب الننق هذا ال قف تادم م يان هذين 

الضاةط ن لحادثة مدرسة الد اية ة لب ورغبتهم ةاال تتام. جل ة توف ز  ظمها موفي عموان نا ةلدة فوفخان ة ض ر عدد من الضباط 

  2019-03-02ن، تار خ الننت 
 للمي د   ل مظل مية الضباط ال نة مواجاة، هنام ة   اصيف. (17)
 .2019-02-06  ار سجوا  البا ث مع الل ام م مد الحاج علا الديو ال اةق لكلية الد اع ال طنر ع ر سكايب، تار خ التاةلة  (18)
 ار ال لحة  يما يتالق تامليار التب ل والتط ع والتر يع وت لا كا ت هنالك م ب ماينة لتممير الط ااف والانااو داخر الت (19)

 على عل  ة 
ً
الناصب داخر الؤس ة الا كو ة، فما كان هنالك تمي ز داخر الال   ن،  يث كا ت االمتيازار والناصب الؤثوة  كوا

، فما كان ينظو للال  ة الن رقاو ة "عل  ة شوق  مص" و 
ً
فذلك عل  ة الغاب على سنهم اتقر مكا ة ة ن الجبر وعلى الكالز ة  صوا

 .2019-03-02ضباط الننت ن، تار خ الال   ن داخر الجيش. جل ة توف ز  ظمها موفي عموان نا ةلدة فوفخان ة ض ر عدد من ال
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وقد ساهم هذا الت زيع نا زرع ةذور عدم المتة  (20)رلك بهيمنة الضباط الال   ن وت كمهم ةالتوار،

 ة ن الضباط داخر التطع الا كو ة، والحيل لة دون تك ن موفي ق ة م تتر  يها. 

 الال   ن يمتنا   ن كان اتسد يت كم ةالضبط الاام لنبكتد، كان  
ً
لك ن خبة ضباطد وخص صا

م ا ار للتأث ر نا هذ  النبكة ة كم مناصبهم ومن خالل آليار متاددة، ك ص ف الضباط 

فما  (21)والتتار و اتمنية التر يادُّ عناصو سساسية يؤخذ بها نا التر ياار والناقالر وت لا الناصب،

اتسد  وعية من املح  بية واليباانية، والتر كانكان لهؤالم الضباط التدرة على ينكير شبكاتهم الف

 لد، وتؤد  دورها نا ا ت ام الانااو الال  ة وإ جاز الت ازن 
ً
يت اهر ماها طالا سنها ال ينكر تهديدا

 على 
ً
 يما ةينها، فذلك  ينما تبتى م ص رة نا  طاق الترةح الاد  وال جاهة املجتماية، عالوة

 (22)ي و ح الضاةط ال ؤول عنها. سه لة تفكيكها ةمجود  تر سو

 تد الاديد من  خبة ضباط اتسد م اقاهم نا سياق إعادة ينكير النبكة التر جور عتب 

 سثنام الت ض ر لت ر ث ةاسر 
ً
الصواع مع ر ات شتيق  ا ظ اتسد، ويايزر هذ  الاملية ال تا

 .1994اة سخيد سنة منذ مطلع الت اينيار، وما تالها من تهيئة تنار اتسد ك ر ث عتب و 

 تآكل العهد القديم

، من ة اةة الحوس 1994ةدس تنار اتسد مسج شبكتد داخر الجيش عتب و اة سخيد ةاسر سنة 

الجمه ر  وبدعم والد ، لي تر الضباط ال ال ن لد الناصب الؤثوة نا الؤس ت ن اتمنية 

ا كان للت كم ةالنبكة قاامة فم والا كو ة عتب ت ليد الحكم، ونا   ن ةتيت اآلليار الوفي ة

                                                                    
فة الضباط رجحان ف قاعدة الت ازن الطاافب: تممير جميع الك  ار الدينية نا الناصب التيادية لتنكيالر الجيش الا كو ة، مع (20)

الال   ن نا ت زيع الناصب التيادية داخر س  ينكير،  يث يبتى الضباط الال   ن هم موفي التوار نا التنكير الا كو ، وإن لم 

 ىيك   ا هم قادة التنكيالر الا كو ة،  تد يك ن قااد الل ام سنر و اابد عل   وضاةط اتمن عل  ، ةالتالا هم الت كم ن ةالتوار عل

 .2019-02-10اعير سي ب ع ر سكايب، م ت ى الل ام.  ديث سجوا  البا ث مع الاتيد الوفن الطيار إسم
 نا التر يع و ت كم  يد قااد ال  دة الذ  ياوف داخر الجيش ةسس"رب ال  دة"، نا   ن يادُّ  (21)

 
 راي يا

ً
يادُّ ال صف الا كو  عنصوا

ت لا الناصب، ومن الطبيألا سن يك ن الضباط الال   ن الانصو الت كم تاملية ال صف ال صف اتمنر الانصو اتهم الذ  يؤخذ ةد ل

 لهيمنتهم على الناصب داخر الؤس ة الا كو ة ونا جهاز  االستخبارار الا كو ة والج  ة. جل ة توف ز  ظمها موفي عموان نا 
ً
 ظوا

 .2019-03-02ضباط الننت ن، تار خ ةلدة فوفخان ة ض ر عدد من ال
عندما ي تلم ضاةط عل   من عن رةر منطتة ماينة  إ د يت م ةجلب الضباط وصف الضباط من ضياتد وعن رتد للتطاة التر يت لى  (22)

قيادتها، على سبير المال، تم ي و ح قااد مطار ةلا الا كو  لبل غد سن التتاعد وكان من عل  ة ةا ياس، وسيى مكا د قااد جديد للمطار 

مِض  ترة  تى قام ةتغي ر مديو مكتبد وياي ن  تيب من جبلة، وكان ال بب نا رلك ا تمام الل ام من عن رة واآلخو من من جبلة ولم ت

 .2019-02-24عن رة، وكر منهما سيى ةأ واد من عن رتد.   ار سجوا  البا ث مع  تيب مننق ع ر سكايب، تار خ التاةلة 
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، سخر ةتاعدة الت ازن الطاافب سمام ا د اعة الضباط الال   ن وإدماج النياة ال  ر  ن نا 
ً
متباا

 شبكة تنار اتسد.

،
ً
وها  (23)ةدس  ا ظ اتسد منذ ةداية الت اينيار إعادة توتيب اتمن والجيش لجار الت ر ث ممكنا

بتت ةتفكيك شبكة  ف ر ر   ات اتسد داخر الت ار ال لحة واتجهية اتمنية،  يث تمت عملية س 

ز ادة ق ة الحوس الجمه ر  من خالل إعادة ينكيلد، وإعطام الدور البارز نا كادر  ونا ةو امج 

وقد س تدر هذ   (24)"الضباط التادة" ال تتبلي ن الةند البكو ةاسر، وعتب و اتد الةند تنار،

للت ر ث وممن يخش ى سن يايت   موافيهم نا شبكة اتسد،  يث  الاملية الاديد من الناوا ن

ستخدم ضدهم سالح الف اد ونهاية الخدمة، وكان من سةوزهم الل ام علا  يدر والاماد  كمت 
 
ا

النهابب رجر سمو كا نا س ر ة على  د ت صيف الاماد مصطفى طالس، نا   ن تم اإلةتام على عدد 

وهم إل جاز الت ر ث وا ت ام ال قف نا  ال خوجت اتم ر من الحوس التديم ممن ال يخش ى خط

( 1998ةالتاةر كان سةوز الصاعدين الل امين علا سصالن )ت لى رااسة اتركان سنة  (25)عن ال يطوة،

(، الذ  كان يلتب ةسس "سة  الجيش"، ويات ر 1994وعلا  بيب )ت لى قيادة الت ار الخاصة سنة 

د سليمان سةوز مهندس ر عمليار ينكير تنار اتسد شبكتد داخر االثنان إلى جا ب الاميد م م

سما   اة هذ  النبكة  كا ت الضباط الهندس ن نا الحوس الجمه ر  زمالم  (26)الت ار ال لحة،

ةاسر اتسد، فذلك الضباط الذين را ت ا تنار خالل سدااد للدورار الا كو ة وسثنام خدمتد نا 
                                                                    

 243، ص 2016، 1ال  ر  ن نا الحوب وال لم، الدار الاوبية للال م  اشوون، ط لي ن ر غ لدسميث، دااوة الخ ف الال   ن  (23)
 .438 نا ةطاط ، ص  (24)
استدعى م مد مخل ف الاماد مصطفى طالس لالقاة  ا ظ اتسد قبير و اتد،  يث تطوق اتسد إلى الصداقة التر توبطد ةمصطفى  (25)

سخذ ما يليم من توتيبار على الصايدين الداخلا والخارجا لت هير ت لا تنار اتسد طالس وثتتد ةد، وسشار  ا ظ اتسد إلى طالس ةأ د 

ال لطة، فما طلب  ا ظ اتسد من طالس التدخر و تر عاالة  ا ظ اتسد إلى م سك  نا  ال  دث طارئ و نلت عملية ت لا تنار 

اط الننت ن، ضبموان نا ةلدة فوفخان ة ض ر عدد من الاتسد ال لطة. شهادة ت د الضباط النارف ن نا جل ة توف ز  ظمها موفي ع

 .2019-03-16تار خ 
 لحكمت النهابب، وتم إصدار واعتماد إجوامار جديدة للتر يع  يما ياوف "التر يع  1998ت لى علا سصالن رااسة اتركان سنة  (26)

ً
خلفا

و ع لوتبة يو ع لاميد، قااد فتيبة يو ع لاتيد، رايمل سركان ي ة  ب النصب سو الوتبة، ةمانى رايمل  وع يو ع لاميد ةينما رايمل ق م ال

 
ً
ل ام، وعلى الوغم من سن التوار "التر يع ة  ب النصب جام الرتفاع عدد الضباط نا الجيش ت بب التخمة التر وصر إليها )وسطيا

 ، وكان رلك يج ر لصالح الضباطمتط ع نا كر دورة ع كو ة(،  تد تم ت ظيفها ال تتام شخصيار ماينة لتر ياها 2000-3000

ةالتاةر كان الل ام علا  بيب النوف على التر ياار ةاعتبار  مصدر ثتة تنار اتسد، وه  ما سسمل لا ياوف "التاةلة فنوط الال   ن. 

ا  بيب، سما عل للتاي ن"، لف ص وا تتام الضباط الذين س ف يتم يايينهم نا مناصب ماينة، وبار ال يا ن قااد ل ام إال ةم ا تة

الاميد م مد سليمان  كان ينغر منصب مديو الكتب الخاص ةبنار، وكان النوف على التايينار والتنتالر إلى جا ب ملفار عدة 

ا، ع ر وساار الت اصر االجتماعت الها عتب استالم تنار ال لطة.   ار سجوا  البا ث مع عميد مننق من الت ار الخاصة ةالو  ا ية 

. فذلك للمي د   ل الضباط الذين تم استباادهم مواجاة، س ر ة: م وكار الصواع الداخلا نا الؤس ة 2019-01-23تاةلة تار خ ال

watch.com/wp-https://strategy-، راةط إلكترومب2019-01-13، الوصد االستراتيجا، 2019الا كو ة ومآالتها الت قاة عام 

Studies.pdf-and-Reports-content/uploads/190113  

https://strategy-watch.com/wp-content/uploads/190113-Reports-and-Studies.pdf
https://strategy-watch.com/wp-content/uploads/190113-Reports-and-Studies.pdf
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ت ا يت ل ن متاليد اتم ر داخر الؤس ت ن اتمنية والا كو ة وهؤالم ةا (27)الحوس الجمه ر ،

 (28).2000تنكر تدر جا عتب ت لا تنار اتسد ال لطة سنة 

 ة ن  خبة الضباط نا شبكة اتسد اتب و ظوائهم نا شبكة اتسد االةن،  فب
ً
  ن  كان الفوق ج هو ا

 تمتا ن و  خدمار، من قدم   لا النظام شوكام سنهم على ت ف هم ينظوون  ا ظ ضباط  خبة كان

 عليد ماتمدةو  النظام، صنياة تنار  خبة كا ت ما ن نا التايينار والترقيار، استتاللية بهامش

 اعتماد تنار على عل  ة طوط س.
ً
 (29)للبتام، وبينما اعتمد  ا ظ على عل  ة الالرقية، ةدا جليا

سرساها والد  للت كم تنبكة  ف ر  داخر واصر تنار اتسد االعتماد على اآلليار الوفي ة التر 

الت ار ال لحة وإعادة ينكيلها إن تطلب اتمو، إر استمور هيمنة الضباط الال   ن ال ال ن 

، فذلك على إدارة شؤون 291ر 293لبنار اتسد على شابة املخاةوار الا كو ة و وعيها الوفي  ن 

 والترقيار، واستغر الضباط الال   ن ا تتارالضباط، ومن خاللها كان يتم الت كم ةالتايينار 

تنار للخلفية الا كو ة ك الد  وسخيد ةاسر، و داثة شبكتد داخر الت ار ال لحة، وتوف ز  على 

ال ياست ن الخارجية واالقتصادية، لالستيالم على جميع الناصب نا عدد من ال  دار التتالية 

 ددة تتي ها مناصبهم وشبكة عالقاتهم داخر الت ارةما  يها مناصب الضباط ال نة، ع ر آليار متا

ال لحة واتجهية اتمنية، فما تم التالعب ةنظام التب ل ةما يايز س ضلية قب ل التط ع ن الال   ن 

نا الكلية الحوبية،  يث صدر قوار نا عهد تنار اتسد ينص على تخصيص كر م ا ظة ةن بة 

 ي دث ةأن ينتر التط ع ن الال   ن  ف سهم إلى م ا ظار ماينة للتب ل نا الكلية الحوبية، وكان

فدرعا ودمنق ةت هيالر ة روقواطية تتي ها شبكاتهم نا الدولة من سجر ي هير قب لهم ةاعتبارهم 

، و يما إرا كان رلك  (30)من سهالا هذ  املحا ظار،
ً
 سو ماديا

ً
وبغض النظو  يما إرا كان الدا ع طاافيا

دى رلك إلى انهيار قاعدة الت ازن الطاافب التر سرساها  ا ظ اتسد نا هندسة يتم ةتصد سو ال،  تد س

 ةالن بة لضباط الجيش سيما من ال نة هيمنة 
ً
هياكر التيادة داخر الت ار ال لحة، وبار واضحا

                                                                    
ليت لى قيادة فتيبة نا الحوس الجمه ر  ثم  1997، ثم قام ةاإلعداد لدورة رفن سنة 1995الت ق تنار اتسد ةكلية الدرعار سنة  (27)

  نا الحوس. 105الل ام 
-06ر سجوا  البا ث مع الل ام م مد الحاج علا الديو ال اةق لكلية الد اع ال طنر ع ر وساار الت اصر االجتماعا، تار خ التاةلة   ا (28)

02-2019. 
 .2019-01-23  ار سجوا  البا ث مع عميد مننق من الت ار الخاصة متيم ةالو  ا ية ع ر الهاتف، تار خ التاةلة  (29)
صدر قوار عتب  (30)

 
ت لا تنار اتسد ال لطة ةت ديد م بة لكر م ا ظة للتب ل ةالكلية الحوبية، وهنا تم اللج م إلى  تر  ف س عدد من س

التط ع ن من الال   ن إلى م ا ظار فدرعا وديو اليور ودمنق لت هير قب لهم ةالكلية الحوبية، وقد سدى هذا التالعب إلى ز ادة 

 كلهم من الطاافة الال  ة  30 جح نا إ دى الدورار عن مدينة دمنق  الت ار ال لحة.الضباط الال   ن تنكر فب ر نا سلك 
ً
ضاةطا

ت ن. ضباط الننورلك تاد قيامهم ةنتر  ف سهم لدمنق، جل ة توف ز  ظمها موفي عموان نا غاز  عينتاب ة ض ر مجم عة من ال

 .2019-01-17تار خ 
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فذلك ز ادة  (31)الضباط الال   ن على جميع الناصب التيادية نا عدد من ال  دار الا كو ة،

ف الضباط الال   ن نا التنكيالر الا كو ة التر كا ت ال ت ظى ةاهتمامهم نا عدد الضباط وص

وقت ساةق كالد اع الج   والنؤون اإلدار ة، اتمو الذ  ساهم نا ز ادة  دية اال تتان الطاافب 

داخر الت ار ال لحة، ونا رلك يت ل س د الضباط الذين كا  ا آ ذاك نا الخدمة الا كو ة: "سدر 

لضباط الال   ن ال تكار جميع الناصب، إلى  الة است الم وخدر لدى الضباط ال نة، ا د اعة ا

 مهما  ال ا ومهما كا  ا رو  جدارة  لن يترق ا و نال ا مناصب قيادية نا الجيش، وبار النا ر 

 للضباط الال   ن".
ً
 (32)ال ااد ةأن كر ش رم ةار م   ما

الؤس ت ن الا كو ة واتمنية، نا سياق الضغ ط عمر تنار اتسد على إعادة توتيب شبكتد نا 

الدولية التر كان يتاوض لها وتتهدد  عتب الغيو اتمو كب للاواق،  يث تم استكمال إزا ة الحوس 

مع ا ت ار وز و الداخلية غاز  فناان وما سبتد من إ الة وز و الد اع  2005التديم ة ل ل سنة 

  (33)،2004طالس للتتاعد سنة 
ً
إدماج الك ن النيألا نا شبكة تنار اتسد داخر  وبدا جليا

الؤس ت ن اتمنية والا كو ة، ةالت ديد عتب غيو الاواق وسزمة اغتيال ر يق الحو و ، وه  ما 

تجلى ع ر ت لا ضباط شياة مناصب قيادية وتو ياهم إلى رتب عالية فوتبة ل ام، ورلك ةخالف والد  

 على عدم ت لا ضباط ش
ً
 (34)ياة مناصب قيادية نا الؤس ت ن اتمنية والا كو ة،الذ  كان  و صا

ونا هذا ال ياق يت ل س د الضباط الننت ن: "اعتمد تنار اتسد على إيوان و يب هللا ال ت ام 

الضغ ط الناجمة عن غيو الاواق واغتيال رايمل ال زرام ر يق الحو و ، اتمو الذ  س تد  

 نا الؤس ت ن الا كو ة واتمنية،  الى سبيراالستتاللية متار ة ة الد ، وظهو هذا 
ً
 االعتماد جليا

 لنتر عدد 2007-2006المال، تم إعداد دراسة سمنية عن الضباط ةوتبتر رااد ومتدم سنتر 
ً
، تمهيدا

 (35)"منهم لألجهية اتمنية، وكا ت ات ضلية لن يمتلك خلفية شياية.

                                                                    
ةاتت ماظم الناصب نا الل ام من قادة سسواب الط ران إلى ضاةط  2006ضم ر( وعتب سنة )مطار ال 20نا الفوقة  30خدمت نا الل ام  (31)

اتمن والت جيد ال ياس ر و تى مديو الكاز ة يت الها ضباط عل   ن،   ار سجوا  البا ث مع الاتيد الوفن الطيار إسماعير سي ب ع ر 

 .2019-01-25وساار الت اصر االجتماعا، تار خ التاةلة 
 .2019-03-02ضباط الننت ن، تار خ ل ة توف ز  ظمها موفي عموان نا ةلدة فوفخان ة ض ر عدد من الج (32)
سجوى تنار اتسد عملية يغ ر واساة داخر الؤس ت ن اتمنية والا كو ة منذ ت ليد الحكم وكان سةوزها، إ الة مجم عة من قادة  (33)

 سالح الج .  %40غي رار طالت ما م بتد ، وإجوام ي2004اتجهية اتمنية للتتاعد نا شباط 
ً
من ضباط التيادة نا دمنق وخص صا

 .5، ص 2019للمي د مواجاة، س ر ة: م وكار الصواع الداخلا نا الؤس ة الا كو ة ومآالتها الت قاة عام 
 الة قااد الفوقة للتتاعد، تمت نا عهد  ا ظ اتسد، و ينما تم إ 15كان الضاةط عبد اللطيف ياس ن وه  شيألا  ااب قااد الفوقة  (34)

 للتتاعد كب ال ي تلم منصب قااد الفوقة. جل ة توف ز  ظمها موفي عموان نا ةلدة فوفخان ة ض ر 
ً
إ الة عبد اللطيف ياس ن سيضا

 .2019-03-02ضباط الننت ن، تار خ عدد من ال
، الل ام س مد الامو 2012يمل اللجنة الا كو ة ة ماة سنة يذفو من هؤالم الضباط الل ام عبد ال الم م م د )شيألا من الف عة( را (35)

  2019-03-16ضاةط نا املخاةوار الج  ة. جل ة توف ز  ظمها موفي عموان نا ةلدة فوفخان ة ض ر عدد من الضباط الننت ن، تار خ 
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 قبضتد داخر الؤس ت ن
ً
اتمنية والا كو ة ع ر إزا ة النا   ن  س كم تنار اتسد تدر جيا

 من التيادار 
ً
وتفكيك موافي الت ة التر تنزع لالستتالل، ولار   ادث االغتياالر التر طالت عددا

وما سعتبها من إعادة ينكير مجلمل اتمن الت مب ةما تضمند من  (36)،2008اتمنية والا كو ة سنة 

ت ضمن هذا ال ياق، لتأيب لحظة الحواك اال تجاجا كا  (37)إعادة ت زيع الناصب وإقصام تاضهم

 ، وما س دثتد من ينظب لنبكة اتسد، سمام ةووز شبكار  اشئة ما تيال قيد التبل ر.2011سنة 

 التشظي وإعادة التشكيل 

ن الجيش ال  ر  من البتام رغم ما سصاةد من إنهاك شديد طال قدراتد الادية والبنو ة، 
َّ
تمك

فيد اإليوامب والووس ر ولنبكار من الت ار الوديفة، لكند ةالتاةر ينظى إلى والفضر ةذلك لحلي

 شبكار متنا  ة وم تتطبة ة ن  ليف ن، لكر منهما رؤ تد الخاصة إلعادة هيكلية الت ار ال لحة.

(  تطة ت  ل 2011يادُّ  ادثة الهج م على مفوزة اتمن الا كو  نا ج و النغ ر ) ي وان 

الا كو ة،  الى إثوها تواجات سجهية اتمن وتصدر الجيش النهد نا التاامر ةالن بة للمؤس ة 

ير مناعو عدم المتة  مع الحوفة اال تجاجية، فما سيتظت هذ  الحادثة املخاوف الطاافية، و فَّ

التبادلة داخر سلك الت ار ال لحة، لت رز سل فيار وممارسار صو  ة ومبطنة مشح  ة 

، وي تذفو س د ا
ً
 جوى ماد ةالت ل: "فنا قواةة طاافيا

ً
 من  150لضباط الننت ن م قفا

ً
ضاةطا

مختلف اال تمامار الدينية نا اجتماع صباحا نا متو الت ار الخاصة ةالتاة ن،  ينها تكلم قااد 

: لتد سخذ ا الحكم عن ة، ولن 
ً
الت ار الخاصة الل ام جماة ات مد تنكر صو ح دو ما م اربة قااال

 (38)يبتى منا س د". م لمد  تى ل  لم

اعتتد قادة الجيش سن ةمتدورهم إخماد الحوفة اال تجاجية واستاادة ال يطوة خالل وقت 

 من اإلهمال والف اد واملح  بية س تدر الجيش الكم ر من قدراتد و االيتد 
ً
قص ر، ولكن عت دا

 تآكر قدرتد على التابئة، والطان به  تد ال طنية 
ً
تتطاب نا ظر االسالتتالية، ومما زاد  ضافا

 عن إرهاقد ةم اجهار ع كو ة على امتداد الجغوا ية ال  ر ة، 
ً
الطاافب والت نيد التبادل،  ضال

،  يث تكمف اللمح الال   نا سلك 
ً
 لكند يغ ر ج هو ا

ً
وعلى الوغم من سن الجيش لم ينهار كليا

ر التيادة تنكلة نا هياكالضباط نا جميع ال ت  ار التيادية، م تفيدين من م ا ار الفواغ ال

                                                                    
  314-309للمي د، لي ن ر غ لدسميث، صف ار من  (36)
 . 5، ص 2019الداخلا نا الؤس ة الا كو ة ومآالتها الت قاة عام  للمي د مواجاة، س ر ة: م وكار الصواع (37)
 2019-03-02جل ة توف ز  ظمها موفي عموان نا ةلدة فوفخان ة ض ر عدد من الضباط الننت ن، تار خ  (38)
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ضاةط سنر من الجيش، واستثنام غالبية من ةتب منهم من ت لا  3000إثو امنتاق ما يي د عن 

فما ساهم تكميف تط ع الال   ن نا الت ار ال لحة  (39)مناصب ميدا ية مؤثوة لح ن إثبار والئهم،

  ي هيمنة الال   ن على سلكبخالل سن ار اتزمة سمام إحجام جيم مات ر من ال نة عن رلك، نا ياي 

  (40)الضباط وصف الضباط.

لجأ النظام إلى إمنام واستخدام مجم عار شبد ع كو ة سو ما ياوف ةسس "الت ار الوديفة"، والتر 

ينكلت من خالل شبكار م لية غ ر رسمية وباالعتماد على رواةط عاالية ومجتماية، وتم ربط هذ  

 (41)الحوس الجمه ر ، سو تااالة اتسد ومؤس اتها الخاصة،املجم عار إما ةجهاز سمن النظام و 

وقد سدر عملية استيااب هذ  املجم عار ضمن الهياكر الوسمية الهنة للمؤس ة الا كو ة 

دو ما استراتيجية واضحة وباال تتاد إلى م ارد كا ية إلى من م هيكلية ع كو ة هجينة تنبكاتها 

 (42)لنظامية.التداخلة ة ن الت ار النظامية وغ ر ا

تمكن الجيش من االستموار ةفضر الدعم الحي   الذ  و وتد إيوان وروسيا لد، وكان لكر منهما 

متاربتد الخاصة وما يتصر بها  يما يتالق ةدعم ةتام الجيش وإعادة هيكليتد، م اهم ن ةتدخلهما 

 ةتنكير شبكار م الية لهما، ومتنا  ة  يما ةينها داخر الؤس ة الا كو ة.

ن إليوان عالقار مع عدد من ضباط الجيش ال  ر  خالل  ترة  كم  ا ظ اتسد، وافت بت كا

 عتب ت لا تنار اتسد زمام ال لطة، واعتماد  على إيوان و يب هللا ل اجهة 
ً
هذ  الاالقار زخما

ا هالضغ ط التر  وضتها البيئت ن اإلقليمية والدولية على  ظامد،  يث عملت إيوان على تمت ن عالقات

مع عدد مع الضباط ال  ر  ن س اًم الذين خضا ا لدورار اختصاص على سراضيها سم من خالل 

عملها مع ضباط س ر  ن ميدا ي ن نا و دار ع كو ة فكلية الد اع الج   والحوب اإللكترو ية 

                                                                    
اهم  اامة، وه  ما وض وصلت ةوقية من الل ام جمير الح ن رايمل املخاةوار الج  ة ةاعتبار الضباط ال نة نا الجيش خاليا سمنية (39)

 الو  ا ية ة ض ر عدد من الضباط الننت ن، تار خ ت ت الواقبة و ال دون استالمهم للمناصب. جل ة توف ز  ظمها موفي عموان نا

15-02-2019. 
(. متاةلة %94 ن )( من جميع الط ااف والباقا من الال  %6منهم ) 150،  تط 2018ضاةط من الكلية الحوبية نا دورة  2400تم تخو ج  (40)

، مكان التاةلة هاتا ر ت
ً
 .2018-12-17وفيا، تار خ التاةلة سجو ت مع الاميد الننق عبد املجيد دةيمل  ااب كلية الد اية ساةتا

، راةط إلكترومب 2016-03-14خضو خض ر، الت ة نا الضاف: قدرة الجيش ال  ر  الاَوضية على الصم د، موفي كار يجا، تار خ  (41)

62969-pub-mec.org/2016/03/14/ar-https://carnegie  
بة للمتاعب نا س ر ة، موفي كار يجا، تار خ  (42) https://carnegie-، راةط إلكترومب 2018-11-07خضو خض ر، اليلينيار ال ّبِ

mec.org/diwan/77664  

https://carnegie-mec.org/2016/03/14/ar-pub-62969
https://carnegie-mec.org/diwan/77664
https://carnegie-mec.org/diwan/77664
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( س د سةوز الضباط 2008و ممر الاميد م مد سليمان )اغتير سنة  (43)واتهم الب  ث الالمية،

  (44)م ةإيوان و يب هللا عالقار وثيتة.جماته الذ 

تفيد تاض الووايار ةإقناع إيوان تنار اتسد و خبتد اتمنية والا كو ة ةاستخدام الت ة للتاامر 

 
ً
مع الحوفة اال تجاجية على غوار ما  التد لسحق الحوفة الخضوام، وا تتر الدور اإليوامب تدر جيا

نر واالستنارار والتيام ةباض الهام اتمنية، إلى اال خواط من ت   ر الدعم التت 2012منذ سنة 

الباشو ةتأسيمل شبكار غ ر رسمية من اليلينيار املحلية م از ة للجيش واستتدام سخوى 

 للد اع اباال ت  يكن سجنبية، وكا ت البداية ةتأسيمل ق ار الد اع ال طنر على سسمل طاافية: "لم

  ال طنر
ً
  التط ع يك ن  كأن ماينة وشووط لااي ر عآ ذاك،  يث كان يخض سهال

ً
 ا تماادة ماوو ا

  الطاافب
ً
 إلى رعاية ميلينيار م لية وعنااو ة مفت  ة  (45)لل و"، و ا ظا

ً
ثم الت سع ال تا

 الاض  ة لجميع الك  ار ال  ر ة، عو ت ةاسم ق ار الد اع املحلا. 

من خالل تأسيمل عالقار مع ضباط فذلك  وصت إيوان على إمنام شبكتها داخر الت ار ال لحة 

ال  دار الن عية نا الجيش كالحوس الجمه ر  والفوقة الواتاة، وه  ما ظهو ةنم رج التيادة 

النترفة للد اع ال طنر ة ن ضباط الحوس الجمه ر  والضباط اإليوا ي ن اللتب ن ةالحجاج، فذلك 

ةمنح مالية خاصة مد  عة من خالل تخصيص الضباط وات واد الاامل ن نا هذ  ال  دار 

.
ً
 (46)إيوا يا

                                                                    
، وكا ت إيوان قد ةدسر  وفتها داخر الجيش من ة اةة الكلية 2005ةدس إيفاد الطالب الضباط إلى إيوان إلجوام دورار اختصاص منذ  (43)

ضباط خان ة ض ر عدد من ال. جل ة توف ز  ظمها موفي عموان نا ةلدة فوف2004الج  ة والحوب اإللكترو ية ة قت ساةق من سنة 

 .2019-03-16الننت ن، تار خ 
يات ر الاميد م مد سليمان من دورة ةاسر اتسد وصديتد التوب، وتم تتو بد من تنار اتسد عتب و اة ةاسر  يث ت لى منصب  (44)

 عنها وسةوزها امديو مكتبد الخاص، وكان الشخصية اتق ى نا  لتة  خبة ضباط تنار اتسد، ة كم اللفار التر كا
ً
للف ن م ؤوال

نا  45الن و  والكيماو  والاالقة مع إيوان و يب هللا، وكان يتردد سليمان مع عماد مغنية و و ق من الخ رام اإليوا ي ن إلى الف ج 

شيخ ) مصيافر  ماة،  يث كا  ا يهبط ن ةالح امة نا ما كو للت ار الخاصة نا  ماة و نتتل ن ع ر طو ق جبلا وعو لا كوار

غضبان والحوة(، وكان يمنع على الضباط ال  ر  ن غ ر الصوح لهم ةاالقتراب من هذ  الا كوار، وقد تمت إزالة هذ  الا كوار 

عتب و اة مغنية وم مد سليمان.   ار سجوا  البا ث مع عميد مننق من الت ار الخاصة متيم ةالو  ا ية ع ر الهاتف، تار خ التاةلة 

23-01-2019. 
 .2018-11-05ماعا، تار خ التاةلة   ار سجوا  البا ث مع س د منت بر الد اع ال طنر ع ر وساار الت اصر االجت (45)
 وقدر   (46)

ً
 ماليا

ً
آالف ل.س "من ة الانو آالف التتالية" لاناصو الجيش النتنو ن على الجبهار، وقد استفاد منها  10من ت إيوان مبلغا

، فذلك قدمت إيوان تنكر خاص الضباط وات واد ا
ً
 ميدا يا

ً
لاامل ن نا الحوس الجمه ر  والفوقة الواتاة ةاعتبارهم اتفثر ا تنارا

تاض اتم ال فهدايا مؤقتة عو ت "ةالن ة اإليوا ية" كر شهو ن سو ثالثة سشهو  تط للحوس الجمه ر  دون س ا ، وتختلف ةاختالف 

سلف ل.س، وال ت ت ب من الواتب  50سشهو، ةينما ينال الضاةط ةوتبة عتيد  3ر سلف ل.س ك 23الوتبة الا كو ة  كان ينال املجند 

الذ  يتتاض  د من الجيش، وت قفت هذ  الن ة عتب ا تهام ماارك الااصمة "الغ طة النوقية.   ار سجوا  البا ث مع عنصو مع س د 

 .2018-11-05منت بر الد اع ال طنر ع ر وساار الت اصر االجتماعا، تار خ التاةلة 
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عملت إيوان عتب التدخر الووس ر نا س ر ة على إعادة تنظيم شبكاتها غ ر الوسمية من 

اليلينيار، ودمجها تنكر سو ةآخو ضمن الهياكر الوسمية للجيش،  يث ةار جيم من ميلينياتها 

لفوقة الواتاة، فما تم ق  نة يامر ضمن هياكر الت ار ال لحة ال سيما نا الحوس الجمه ر  وا

وضع ق ار الد اع املحلا وتنظيمها ضمن الهيكر الاام للت ار ال لحة ت ت م عى الجيش 

فذلك ي   ة  (47)النابر، وإن ةتيت قيادتها إيوا ية وتتمتع ةنظام عمر وتدر ب وتم  ر خاص بها،

طاار الجيش ومن هم وضع املجندين النياة من ال  ر  ن الاامل ن مع  يب هللا ةدمجهم ةت

 من هذ  التنكيالر الا كو ة،  يث ما ييال ن 
ً
ةطاقار ع كو ة دون سن يصب  ا جيم  اليا

 (48)تاتا ن ل الية  يب هللا.

تمتلك روسيا عالقار راسخة مع الجيش ال  ر  ة كم ي لي ها لد وتدر ب ضباطد، وواصلت 

رة ور د  ةم تنار ن ع كو  ن م سك  دعمها للجيش خالل سن ار اتزمة ع ر إمداد  ةالذخ 

 عتب التدخر الباشو منذ خو ف  (49)ميدا ي ن،
ً
 مغايوا

ً
،  يث 2015واتخذ الدعم الووس ر شكال

 نا  جاح الحمالر الا كو ة اليدا ية للجيش والت ار 
ً
و ور الغطام الج   الذ  كان  اسما

 لبنام شبكتها ( 2015الوديفة، وبدسر م سك  ةالت ديد عتب تدخلها الا كو  )سيل ل 
ً
 مكمفا

ً
جهدا

داخر الت ار ال لحة من ة اةة إعادة هيكلة تلك الت ار التهالكة،  يث عملت ةداية على ا تتام 

والضغط على  (50)ضباط من الجيش وا تدابهم إلى قاعدة  ميميم لتدر بهم ليك   ا ةذلك رجاالتها،

ا الضباط غ ر التااو  ن مع روسيا ن النظام إلجوام  وفة يايينار ومناقالر وإقاالر مكمفة طالت

واتهم ما قامت ةد م سك  من رعاية ينكير  (51)سلكب الت ار ال لحة واملخاةوار الا كو ة،

و دار ع كو ة جديدة من املجم عار شبد الا كو ة رار الطبياة املحلية على سسمل مناطتية 

                                                                    
  https://bit.ly/2UXaKQV، راةط إلكترومب 2018-05-04فيف يتم دمج اليلينيار اإليوا ية ةت ار النظام، جو دة الدن، تار خ  (47)
  150 كو ة من إيوان ال تتر عن يتلتى املجندون النياة الت اجدون نا التطع الا كو ة والتاتا ن ل الية  يب هللا رواتب ع (48)

ً
سلفا

، وما تتدمد إيوان ة ن الح ن واآلخو من منح مالية، إضا ة إلى الواتب الذ  يتلت  د من الجيش، سما وضع النياة ال  ر  ن 
ً
شهو ا

هم ةطاقار  الطل ب ن للخدمة اال تياطية،  يتم ي   ة وضاهم عن طو ق  يب هللا،  يث يصط ب ن للجيش لتتم ي   ة وضاهم ومن

ع كو ة  ظامية، ويامل ن ضمن  ظام الياومة "ي  ب الواتب من الجيش ال  ر  تادد سيام الخدمة الفالية"، يضاف لواتبهم من 

  ار سجوا  البا ث مع عنصو منت ب للد اع املحلا ع ر وساار سلف س ر ة من إيوان وما تتدمد من منح مالية. 20الجيش مبلغ 

 .2018-11-08تاةلة ار خ الالت اصر االجتماعا، ت
، وكا  ا يتيم ن نا  اد  الضباط ال اقع قوب 2014شارك ضباط روس ميدا ي ن نا  مالر النظام الا كو ة على مدينة دار ا سنة  (49)

 نا إدلب ع ر وساار الت اصر االجت
ً
 .2019-02-01ماعا، تار خ التاةلة سا ة اتم   ن.  ديث سجوا  البا ث مع عميد مننق متيم  اليا

 .2019-03-16ضباط الننت ن، تار خ جل ة توف ز  ظمها موفي عموان نا ةلدة فوفخان ة ض ر عدد من ال (50)
سيام من  تلد من قيادة الحوس  10تم تجميد الل ام طالل مخل ف قااد الحوس الجمه ر  ومناد من ممارسة س  مهام رسمية قبير  (51)

وجام رلك ت بب مماماة الل ام طالل لألوامو الووسية،   ار سجوا  البا ث مع مصدر م لا متيم الجمه ر  إلى قيادة الفيلق المامب، 

 .2018-12-30نا دمنق ع ر وساار الت اصر االجتماعا، تار خ التاةلة 

https://bit.ly/2UXaKQV
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ا تها، وق  نة هذ  الت ار وربطهوعنااو ة ت ت م عى الفيالق الم لة من روسيا والخاضاة لتياد

ةالهياكر الوسمية للجيش ةنمط ينبد راك التبع مع ق ار الد اع املحلا، مع اإلشارة إلى اختالف 

  يما ةينها من  يث الادد والت ليح واال تنار الجغوانا.
ً
 الفيالق النكلة روسيا

 ة جديدةل  خالصة: جيش بح  

ا النهد الداخلا، عتب عت د من اإلقصام لصالح سعادر اتزمة  وض الجيش فالعب سساس ر ن

اتجهية اتمنية، إر اعتمد النظام على الجيش كأداة ل اجهة خص مد ويابئة الي د من م اليد، وقد 

تمكن الجيش النهك من البتام ةفار الدعم الحاسم من الحليف ن إيوان وروسيا، فذلك ةاالعتماد 

، إر سضاف االعتماد على النك على شبكار من الت ار الوديفة
ً
، ولكند ةالتاةر يغ ر فم را

ً
لة م ليا

الحليف ن والت ار الوديفة من استتاللية الجيش، فما سدى تدخر الحليف ن نا الت ار ال لحة 

والؤس ة اتمنية، وتنا  هما على إعادة هيكلية هات ن الؤس ت ن، وتباين متاربار دمج الت ار 

سمية للمؤس ة الا كو ة، إلى إضااف موفي ة شبكة تنار اتسد داخر الوديفة ضمن الهياكر الو 

 إلى ضبط النبكار الناشئة وإدارتها وتوميم شبكتد ع ر دمج 
ً
الت ار ال لحة، رغم سايد جاهدا

الت ار الوديفة وربطها بهياكر النظام الا كو ة الخاصة كالفوقة الواتاة والحوس الجمه ر ، 

بة ة ن روسيا وإيوان، و مكن لتننأ شبكار متباينة ال ال
َ
م واله  ة، متنا  ة  يما ةينها وم تتط

التدلير على  الة التنا مل واالستتطاب الحاصلة داخر الت ار ال لحة، تامليار االقتتال البينر 

التزايدة ة ن الت ار الوديفة ةامتداداتها داخر الت ار ال لحة، وا ت ام سلك الضباط ة ن من 

من هم سقوب إلى إيوان، فذلك تامليار اإلقصام واالستبااد و وفة الناقالر يفضل ن روسيا و 

 سن م دودية م ارد النظام وضاف مأس ة 
ً
داخر الؤس ت ن الا كو ة واتمنية، و بدو جليا

الجيش وتكمف الدور ن اإليوامب والووس ر داخر الت ار ال لحة، يتلالن من  وص  جا د  يما 

 يصب  إليد.

الجيش ال طنية وت ضحت خط ط اال ت ام الطاافب داخلد مع شا ر الضباط ال نة تآكلت ه  ة 

 ذلكف ،، وا خفاض عددهم وتآكر  ف رهم عتب عمليار امنتاق الاديد منهمةالي د من اإلقصام

إزام ا د اعة الضباط الال   ن وياي ي ت اجدهم نا سلكب الضباط وصف الضباط وهيمنتهم على 

 ةأن الضباط الال   ن لي  ا فتلة ر الت ار ال لحة،الناصب التيادية داخ
ً
م  دة  ةطاافي علما

 وم تتطب ن ة ن الحليف ن
ً
 وعنااو ا

ً
، ةر منت م ن مناطتيا

ً
الؤشوار  ، وتظهوفما يبدو ظاهو ا

اتولية ا ي اح موفي المتر داخر الطاافة الال  ة خارج موفي المتر التتليد  التموفي ةالالرقية، 

رلك من تآكر الترتيبار الطاافية التتليدية التر كا ت ساادة زمن  ا ظ اتسد. ومن شأن  وما يانيد
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 نا  تب اترباينيار والخم ينيار 
ً
ما سبق سن يايز تبل ر فتر داخر الجيش على غوار ما كان ساادا

 وال تينيار. 

 

 المالحق

 .2019-2000لفترة االنتماء الطائفي لوزراء الدفاع ورؤساء األركان في سورية في ا. 1

 

ين ب االنتماء الطائفي لقادة الوحدات النوعية وجهاز املخابرات العسكرية في الجيش السوري. 2

 (52)2019-2000أعوام 

                                                                    
 سار التر صدررمال ظة، تم إعداد هذ  الجداول من قبر البا ث وباالعتماد على مال مار ستا ها الضباط الننت ن وعدد من الدرا (52)

، عيمب تنارة، 
ً
بهذا الصدد ومنها: هنام ة   اصيف، مظل مية الضّباط ال ّنة نا الت ار ال لحة ال  ر ة: ضّباط الدرجة الما ية، سيضا

 .2018، آرار 1الطاافة، الطاافية الط ااف التخيلة، الوفي الاوبب لألة اث ودراسة ال ياسار، ط

 االنتماء الطائفي قادة األركان االنتماء الطائفي وزراء الدفاع

 عل    الاماد علا سصالن سنر العماد مصطفى طالس

 سنر الاماد   ن توفمامب سنر العماد حسن تركماني

 عل    الاماد علا  بيب عل    العماد علي حبيب

  يحام الاماد داود راجحة م يحا العماد داود راجحة

 سنر الاماد  هد جاسم الفو ج سنر العماد فهد جاسم الفريج

 عل    الاماد علا سي ب عل    العماد علي أيوب

  2018النصب شاغو منذ ةداية   

 االنتماء الطائفي القادة العسكرية الفرقة/ الوحدة

 الحرس الجمهوري

 عل    الل ام علا م م د الح ن

 عل     تار الدين الل ام   ر 

 عل    سليمان علا شايب الل ام م مد

 عل    علا مصطفى الل ام ةديع

 عل    مخل ف الل ام طالل

 عل    الل ام مالك عليا

 الفرقة الرابعة
   عل   الل ام م مد عمار

 عل    درغام علا الل ام م مد
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 .2019-2000لجيش السوري بين أعوام االنتماء الطائفي لقادة الفيالق في ا. 3

 عل    ديب الل ام زاها

 عل    الل ام ماهو اتسد

 الوحدات الخاصة

 عل    الل ام علا  بيب

 سنر الل ام صبحا الطيب

 عل    الل ام رايف ةل ل 

 عل    الل ام جماة ات مد

 عل    الل ام  ؤاد  م دة

 عل    منص ر  رمضان الدين الل ام محا

 غ.م  ام ر يق سايدالل

 املخابرات العسكرية

 عل    الل ام   ن خلير

 عل    الل ام آصف ش فت

 عل    الل ام عبد الفتاح قدسية

 عل    الل ام ر يق شحادة

 عل    الل ام م مد م ال

 عل    الل ام ففاح ملحم

 االنتماء الطائفي القادة الفرقة/ الوحدة العسكرية

 الفيلق األول 

 سنر الاماد س مد عبد النبر

 عل    الل ام من ر سدا  ف

 سنر النيخ التادر الل ام عبد

 اسماعيلا ج ر ه اش الل ام جهاد

 عل    سي ب الل ام علا

 سنر طالس الل ام س مد

 عل    ةوكار الل ام سليم

 لق الثانيالفي

 عل    الاماد إةواهيم صانا

 عل    الل ام س مد إةواهيم الالا

 سنر الل ام س مد الج ج 

 عل    الل ام سم ن ز دان

 سنر الل ام م  ق اتساد

 عل    الل ام عي الدين عيس ى
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 .2019-2000لجيش السوري بين أعوام االنتماء الطائفي لقادة فر ق ا. 4

                                                                    
ن ر الومي ** ةأن هذ  ا (53)  ل  دةر التنكير الا كو  قد ينكر خالل سن ار اتزمة.ي 

 عل    الل ام علا درغام

 عل    الل ام علا سصالن

 عل    الل ام طالل مخل ف

 لثالفيلق الثا

 عل    الاماد شفيق  ياض

 عل    الل ام مضو ي سف

 سنر الل ام  هد جاسم الفو ج

 عل    الل ام من ر جب ر 

 عل    الل ام مايم سليمان

 عل    م م د ي يى الل ام وجيد

 عل    إةواهيم جمير الل ام س مد

 عل    الل ام لؤ  ماال

 عل    الل ام ةوكار ةوكار

 عل    الل ام م مد خض ر 

 عل    الل ام   ن م مد م مد

 (53**)الفيلق الرابع 
 سنر الل ام ش قا ي سف

 عل    الل ام   ن موهج

 **الفيلق الخامس 
 عل    الل ام عبدو إةواهيم

 عل    الل ام ز د صالح

 طائفياالنتماء ال القادة الفرق 

 الفرقة األولى

 عل    الل ام من ر  صو

 عل    الل ام جهاد سلطان

 عل    الل ام ي سف اتسد

 عل    الل ام زه ر ت  يق اتسد

 الفرقة الثالثة

 عل    الاماد شفيق  ياض

 عل    الل ام مايم سليمان

 عل    الل ام سليم رشيد ةوكار

 عل    الل ام لؤ  ماال

 عل    مير إسماعيرالل ام عد ان ج
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 الفرقة الخامسة

 عل    الل ام علا عمار

 عل    الل ام ةديع علا

 سنر الا  د الل ام واصر

 عل    إةواهيم م مد املجيد الل ام عبد

 الفرقة السابعة

 سنر خ رر م س ى الل ام م مد

 عل    رمضان الل ام رمضان

 عل    سلمان الل ام  كمت

 الفرقة التاسعة

 عل    شاب   ظ ر ج درالل ام 

 سنر الل ام س مد طالس

 عل    الاتدة ي ممل الل ام س مد

 عل    الل ام رمضان رمضان

 الفرقة العاشرة

 سنر الل ام عمو جباو  

 عل    سليمان قاسم الل ام جمال

 عل    عباس الل ام  ايي

 عل    الل ام سليم داود*

 الفرقة الحادية عشر

 درز  دالل ام م يب سة   م  

 عل    الل ام جهاد دي ب

 عل    مخل ف الل ام م  ن

 عل       ن م مد الل ام علا

 عل    سالمة الدين الل ام محا

 الفرقة الرابعة عشر

 عل       ن الل ام عباس

 عل    الل ام م مد س  دان

 عل    عارنا  ماد الل ام علا

 عل    الل ام مفيد   ن

 عل    ل ام علا س مد سسادال الفرقة الخامسة عشر

 الفرقة السابعة عشر

 م يحا الل ام إس ر عب د

 عل    الل ام ةدر عاقر

 عل    خض ر  الل ام م مد

 عل    م مد م مد الل ام   ن

 عل    م مد سليم الل ام غ ان

 الفرقة الثامنة عشر
 عل    الل ام وجيد م م د

 سنر الل ام عيام الصو  
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 .2019-2000رية والجوية بين أعوام االنتماء الطائفي لقادة القوى البح. 5

 

  

 عل    م مد الل ام   ن م مد

 عل    صبح الل ام م مد

 **الفرقة الثامنة 
 عل    الل ام   ن موهج

 عل    الل ام جمال الي ممل

 االنتماء الطائفي القوى الجوية االنتماء الطائفي القوى البحرية

 عل    لل ام علا م م دا عل    اللواء طالب بري 

 سنر  الل ام  ازم الخضوام عل    اللواء ياسر مصطفى الحفي

 عل    الل ام س مد الوطب  

 سنر  الل ام عصام  الق  

 عل    الل ام س مد ةل ل   
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  كو  واليدامب  يد.*   ار شابان مديو و دة الال مار نا موفي عموان للدراسار االستراتيجية واملحلر الا
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التجمعات والشبكات العسكرية داخل الجيش السوري: والءات متعددة 

 وفكر ميليشياوي

 تمهيد

تاد ا خفاض وت رة الاارك نا سغلب الجبهار ال  ر ة ةدسر تتصاعد سسئلة ما تاد الحوب، س ام 

لكب ر ص ر الادد ا يما يتالق تامليار التنكر التنظيعر وإعادة الهيكلية، سم  يما يتالق ةم

للميلينيار التر سا در النظام سو  صاار الاارضة "الصاِلحة"، سو تلك اتسئلة الوتبطة ةم تتبر 

الؤس ة الا كو ة اآلخذة ةالتنكر ودور الت كم الذ  ي اول النظام  وضد لضبط سيطوتد عليها 

 لفوض شووط التمك ن والديم مة، تلك النوو 
ً
 راي يا

ً
ال ط التر تتاارض مع مخيةاعتبار  عامال

 لفااد لامليار الهندسة وإعادة البنام للجيش،  يث يامر روسيا وإيوان على إيجاد اتدوار 

الناسبة لالستفادة من تلك الطاقة البنو ة كٌر ة  ب سهدا د و وض رؤا  وقوارتد على ةنى الجيش 

 نا إنها ستتباين وتيداد خال لضمان استراتيجية كر منهما، والتر وإن تتاطات نا مو لة الحوب  
ً
 ا

 مو لة ما تاد الحوب.

ختبار اوتن هذ  اتسئلة ستبتى مفت  ة وموتبطة ةتط رار هذا اللف، سن اول نا هذ  ال رقة 

فرضية أن الخلل البنيوي والوظيفي )الذي اعترى الجيش والذي تطلب منه االستعانة بقوى 

ستبتى  ، والترلية إعادة التشكل ومصيرهاوميليشيات أجنبية ومحلية( سيفرض نفسه في عم

فتد الجيش الاديد من ع امر استتاللد وشووط  جاعتد،  الشبكي الهجينسس رة النكر  الذ  سي 

طالا تم يغييب اللحظة ال ياسية الجديدة للبالد والتر ي تطيع إعادة ةل رة شووط ال ا دة 

 االجتماعية لاملية التنكير وإخضاعها للنوط ال طنر. 

ي تاوض هذا ال رقة سدوار كٍر من روسيا وإيوان نا ياي ي هذا النكر الهج ن، والذ  ين   ةاتجا   

 من جيش وطنر يت م ةأدوار  و ق الدست ر ومبادئ  ماية ال اطن 
ً
شوعنة وج د ميلينيا ف رى ةدال

 وصيا ة  ت قد.

 الشبكات اإليرانية: شبكات تتحكم أفقيا  

من وغم على الو  .و  عيتها نا س ر ة و ق طبياة كر مو لة تدرجت سدوار التدخر الا كو  

 
ً
لتر منر وباد الهياام التتالية ا إال س د م اهمة هذ  اتدوار نا ت   ن قدرة النظام الا كو ة م بيا
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سضحت تلك اتدوار غ ر قادرة  ،و تى ةداية رباد المالث 2015بها النظام، منذ الوبع اتول من عام 

وسدى  (1)ية سو  تى الصم د لدرجة طلب إيوان من م سك  التدخر إل تار ال قف.على ت تيق الفاعل

سدى  الذ االتفاق الن و    رلك إلى جار ماظم مكت بار الهندسة اإليوا ية مكت بار قلتة،

 نا ع لتخفيف الضغ ط الالية على إيوان وتم  ر الاديد من اليلينيار نا س ر ة لم ي  هم
ً
مليا

 نا س ر ةت  ن تم ضع إيو 
ً
وة  تى الجي ب االستراتيجية التر  اولت ال يط ،ان و لفائها ع كو ا

 لكثرة الفاعل ن املحلي ن وتن ع ا تمائهم واختالف متدراتهم  ،م تتوة ةتيت غ رعليها 
ً
 ظوا

الا كو ة، فما ت  لت س ر ة التر جهدر طهوان نا ت   ر جر سررعها نا النطتة إليها إلى جبهة 

رلك  ا تمالية اماكاس زادر وبالتالا ،سيما  يب هللا واليلينيار الاواقية ال ،لهم  اد استنزاف

 و
ً
 على مصالحها نا لبنان الضطوب سياسيا

ً
ينية و ضاف إلى رلك تيايد صواعار ة ،الاواقنا سلبا

 ع كو ة كامنة ة ن سررعها نا الجغوا ية ال  ر ة.

الضوورة الناشئة من اللحظة ال ياسية  فخط ة  وضتها الذ  سيىأما بعد التدخل الروس ي 

م سك  وطهوان و ق متاربة سياسية ع كو ة قاامة  عملتوالا كو ة الحوجة نا اللف ال  ر ، 

وضوب الاارضة ال  ر ة، وت   ر رلك لكت بار  الهيمنة الا كو ة واستاادة اترض على

  من اتباع ال ياق كان ال ةد ل سكسياسية ت ظفها لتاي ي سوديتها وياو فها للملف ال  ر . وبهذا 

لصفو  والاوو ة ةاستراتيجية الحر ا ،التباة من قبر النظام وإيوانراتها االستراتيجية الا كو ة 

 تامق الت الف الووس ر اإليوامب ة كم الضوورة والغاية على ال ت ى الا كو  نا س ر ة. 

 واليلينيار اإليوا ي
ً
(، الا كو ة )الت ار الووسية ج ا

ً
  ضوبت اةتداًم مناطق سيطوة ق ى ة ةوا

تباة منهجية التهج ر ،وسخوجت كا ة جي بها من م ا ار "س ر ة الفيدة" ،الم رة نا ال ا ر  م 

 لا دة ال يطوة على  لب 
ً
وتجى من  كر رلك فما را ق ،النوقيةوص ال

 
إجهاٌض دااٌم تية  اعلية ت

لإلشواف على عملية اإلخالم  (2016) 2328دولي ن رقم ةاستثنام قوار منو الواقب ن ال ،مجلمل اتمن

 لتكويمل م ار ات 
ً
ستا ة ك  د يايز ال يطوة الداامة على مدينة  لب. هذا اإلعالن الذ  س ض ى ال تا

ركب الوايمل اتم سبير استيااب طم  ار نا الذ  وجدر  يد طهوان  وصة لالتكام على الووس 

م  بب نا ت تو النطتة وعدتم إيوان التر تماتها سنها ستحّجِ التر كان من سهم إدعا دو الد توامب،

 نا منهد الاارضة استتوارها
ً
 مهما

ً
 مؤثوا

ً
 لت   ن عالقة طهوان ةترفيا ةاعتبارها  اعال

ً
 مهما

ً
، ومدخال

                                                                    
لالطالع على هذ  الؤشوار ا ظو: م  ن سة  الن ر م مد، اماكاسار التدخر الووس ر علا دور إيوان نا س ر ة، ال ياسة  (1)

 .https://goo.gl/7Xjm8n: 2016ر5ر11الدولية،

https://goo.gl/7Xjm8n
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 لتاومة الات بار الدولية الفووضة على 
ً
 مهما

ً
ال ياسية والا كو ة من جهة، وباعتبارها مدخال

 (2)سخوى. إيوان من جهة

وعلى الوغم من توجيح ففة الصواع لصالح النظام وياظيم شووطد ال ياسية ضمن م ار الاملية 

ال ياسية س ام ع ر ما س وز  م ار اتستا ة سم ع ر م ار الصالحار )النكر االدعائب لامليار 

تمو لها، لا ال التهج ر(،  إن الت اجد اإليوامب شهد ت ديار عديدة لار سهمها االستهداف اإلسوااي

وت  ل هذا الت اجد وضوورة تحجيمد نا س ر ة لهدف منترك للاديد من الف اعر، ال سيما 

 على  لفائهم 
ً
 ضاغطا

ً
ال اليار الت دة اتمو كية و"إسوااير" والملكة الاوبية ال ا دية، وعامال

ك ع من خالل امتالإال أن سياسة االستحواذ اإليرانية التي اتبعتها خالل سنوات الصراالووس، 

القدرة والتأثير على معظم دوائر التأثير الحكومي وغير الحكومي في سورية جعل طهران تتجه نحو 

 لحد ما، ال سيما في بنية الدولة 
ً
 مندمجا

ً
 شبكيا

ً
إعادة التموضع والتحالف املحلي وجعله تواجدا

 .العسكرية واألمنية

 شرعنة تموضع إيراني شبكي 

 عام ر ةس   شهدتها التر اال تجاجار لحوفة التصد  على اتمنية الؤس ة درةق على إيوان راهنت

 قمع) ةالحوكار اال تجاجي قمع نا ةخ رتها اتمنية اتجهية ر د على هذ  قناعتها ضمن وعملت ،2011

   ر ال اتمن لت ار الل ج تر الدعم وت   ر ،(إيوان نا الخضوام للحوفة اإليوا ية اتمن ق ار

  وفة تتييدو  واإل تر ت االتصاالر شبكار لواقبة التتنر والدعم الن رة تتديم فذلك ر،ةالادا

 وفة  سحق نا ال  ر ة اتمن ق ار  نلت. االجتماعا الت اصر وساار على  اشطب الاارضة

  ال يطوة و تدر اال تجاجار،
ً
 حال ل الحواك تنامب مع والبلدار الدن من عدد على تدر جيا

  رع للنظام دعمها ز ادة إلى إيوان اضطو مما ودولية، إقليمية ق ى  قبر من لدع مةا للماارضة

 ة.الاارض ضد للنظام التتالية الامليار لدعم س ر ة إلى الم ر  الحوس عناصو من عدد إرسال

 الاارضة مجم عار مع وال اجهار االمنتاقار  وفة عن الناجم ال  ر  الجيش ضاف ومع

 منيةاأل  الرسمية األطر  خارج العمل استراتيجية تبني إلى إيران اضطرت ،ال لحة الا كو ة

 كيلتش واألهم سورية، خارج من شيعية ميليشيات استقدام عبر  وذلك الرسمية، والعسكرية

 لذاتي،ا والدفاع املحلي والدفاع الوطني الدفاع قوات منها: كان رديفة، وعسكرية أمنية شبكات

                                                                    
، 2016كا  ن اتولردي م ر  26ارضة ال  ر ة تاد خ ارة  لب وإعالن م سك ، موفي عموان للدراسار االستراتيجية، ت ديار الا (2)

https://goo.gl/2ZwVda  

https://goo.gl/2ZwVda
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 سو ملحلا،ا الد اع  الة نا فما اإليوامب الم ر  الحوس قبر من إما تتم رالتنكيال  هذ  إدارة وكا ت

 لد اعا نا فما الطو  ن فال من منترفة قيادة سو الذايب، الد اع ق ار نا فما هللا  يب قبر من

 مةةمه ةالحاج يلتب إيوامب م ؤول ةو تة الجمه ر  الحوس من ضاةط تكليف تم إر ال طنر،

 ة ن منرس وآخو ع كو   ارتباط ضاةط ياي ن يتم كان الحاالر جميع ونا ت ار،ال هذ  على اإلشواف

 (3)للنظام. والا كو ة اتمنية الؤس ت ن وب ن التنكيالر هذ 

 عالقات إقامة عبر  صالت معها وتأسيس السورية األمنية األجهزة اختراق إيران كما حاولت

لى موفية ع والج  ة، الا كو ة ملخاةوارال سيما نا إداريب ا األجهزة، تلك قيادات مع شخصية

 (4)الجن بية. النطتة

 ما غرار  على واألمنية العسكرية باملؤسسة ودمجها ميليشياتها شرعنة إلى حاجتها إيران أدركت

 من تخ  ها مع النظام على ةالضغط طهوان وبدسر الشعبي، الحشد تجربة العراق في حدث

 ال اةق للحوس الاام التااد جافو   علا م مد الل ام دعا وقد روسيا، قبر من دورها مصادرة

 عيةتنو  ياترف قا  ن  على للتص  ت الناب ومجلمل ال  ر ة الحك مة 2017عام  اإليوامب الم ر 

 (5)ال طنر. الد اع ق ار

  سصدر ةالتاةر لكند روس ر، رلك ةضغط كان وربما (6)ممر هذا التا  ن، إقوار النظام ر ض
ً
 قوارا

 
ً
 نا متنظيمه خالل من عناصوها، سوضاع وي   ة اإليوا ية الوديفة الت ار ملف ملتنظي ع كو ا

 على إلةتاما مع سنت ن، لدة اإليوامب الجا ب مع للاامل ن تط ع عت د وتنظيم املحلا الد اع س  اج

 جديد ارقو  صدور  لح ن ال  ر  الجيش مع ةالتن يق اإليوامب للجا ب املحلا الد اع ق ار قيادة

 لد اعا الذين ي مل ن ةطاقة للاناصو التاوض ةمنع ع كو   قوار إصدار تم فما اتزمة، هاما ت سو

 (7)وضاهم النهائب. ي   ة لح ن املحلا

  السوري، الجيش في النوعية القوات مع عالقتها تعزيز  على إيران عملت 
ً
 الفرقة وخصوصا

 نا للمتاتل ن س ر ة ل رة آالف 10 ةتيمة شهو ة مالية مكا أة منح ع ر ،الجمهوري والحرس الرابعة

 و هاص يتم مالية من ة) اتم ال تاض قدمت فما التتال، جبهار على الت اجدين الجيش صف ف

اوف سشهو ثالثة سو شهو ن كر
 
 الن ة ا توك س ا ، دون  الجمه ر  للحوس  تط( اإليوا ية ةالن ة وي

                                                                    
 .2018 دي م ر-اتول لتام خاص مع مجم عة من الضباط الننت ن، الو  ا ية، كا  ن  (3)
 https://goo.gl/EGvcti: 2018    م ر-المامبينو ن  9سلف س ر : زمان ال صر،  100قاتر الضباط وسجان ياوف على  (4)
 goo.gl/kto8Mhhttps//: :2017    م ر-المامبينو ن  RT ،23طهوان ت ث دمنق على شوعنة ق ار الد اع ال طنر:  (5)
 .ا ظو الوجع ال اةق (6)
 https://goo.gl/tWm9Pj: 2017 ماي -سيار  3قوارار إدار ة ةخص ص ق ار الد اع املحلا: ت لير، سيمن ج اد التميعر،  (7)

https://goo.gl/EGvcti
https://goo.gl/kto8Mh
https://goo.gl/tWm9Pj
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 3 كر سلف ل رة 23 مبلغ يتتاض ى ملجندا كان  يث الا كو ة، الوتبة ةاختالف تختلف اإليوا ية

 اركما ا تهام عتب الالية الن ة هذ  ت قفت وقد س ر ة، ل رة سلف 50 ينال الاتيد كان ةينما سشهو،

 (8).النوقية الغ طة

 املحلا الد اع ق ار من التاتل ن وضع تنظيم تاملية قامت الجيش، داخر  ف رها إيوان ولتضمن

 ةطاقار منح تم  يث ال  ر ، الجيش ضمن ال  ر  ن( لنياةا من النظامي ن  )الا افو

، وما تاتا ن يك   ا سن دون  الجيش عن صادرة التاتل ن لهؤالم  ظامية ع كو ة
ً
 يال ن ي لد عملياتيا

 سما ،ال  ر  الجيش من لواتبهم إضا ة إيوان من رواتبهم و تلت ن  هللا  يب والية ت ت يامل ن 

 كو ةع  ةطاقار ومن هم هللا  يب ة ساطة من وضاهم ي   ة م ت اال تياط النياة الا افو

 الخدمة سيام تادد ال  ر  الجيش من راتبهم إر ي  ب الياومة  ظام و ق ويامل ن   ظامية،

 .إيوان من يتلت  د آخو راتب الواتب لهذا و ضاف الفالية،

 االستثمار الميليشاوي اإليراني: الحركية والواقع الراهن 

ووس للمنهد وبدم م ار سستا ة، وامسحاب الوايمل تومب من االتفاق الن و ، سدرفت تاد تصدر ال

إيوان سن الحفاظ على مصالحها الحي  ة ودعم سمنطتها الا كو ة وضمان ت اجدها ةالجغوا ية 

ال  ر ة على الدى البايد، يتطلب منها الامر على استن اخ تجوبتيها نا الاواق ولبنان  يما يتالق 

لذا عملت على إعادة تتديم ميلينياتها املحلية واتجنبية نا س ر ة  (9)الا كو  واتمنر. ةالجا ب

سو ةاالعتماد على  (10)ماتِمدة ةذلك على إعادة دمجهم ةتطع ع كو ة تتبع لجيش النظام ال  ر ،

 ت ظيف عناصو تلك اليلينيار نا شوكار اتمن الخاصة التر ةدسر إيوان ةاإلشواف على عدد منها

                                                                    
 وإ (8)

ً
: التدخر الا كو  اإليوامب نا س ر ة الدوا ع والتداعيار م ليا

ً
 ودوليا

َ
: 2019  رايو  -شباط  Media Monitor ،25قليميا

https://goo.gl/xTK3q6 
تمتلك إيوان خ رة نا مجال ينكير ودعم اليلينيار، ورلك عن طو ق  يلق التدس )الفوع الخارجا للحوس الم ر ( الذ  يت لى دعم  (9)

 من صال ياتد وقدراتد االقتصادية، وقد قام الحوس الم ر  ةوعاية ينكير  يب هللا )وتدر ب وتم  ر اليلين
ً
( 1982يار، م تفيدا

 وعدد من اليلينيار النياية نا الاواق )فتااب  يب هللا، منظمة ةدر(.
مية، ويشجيع تصديو الم رة اإلسال يمكن تف  ر لج م إيوان لتنكير ودعم ميلينيار تادة سسباب منها: الدا ع اإليدي ل جا كالوغبة نا  (10)

اتقليار النياية التر تتنارك ماها اله  ة الذهبية )لبنان، الاواق، س غام تان، الب و ن، اليمن( على ينكير ميلينيار كأداة لننو 

ا نا التأث ر إلقليعر وقدرتههذ  الم رة و مايتها، الدا ع الصلحا: كإضااف الحك مار الاادية لها )ال ا دية، الب و ن(، وز ادة  ف رها ا

على مجوى ات داث خارج  دودها )ت ظيف  يب هللا و ماس للتأث ر على الصواع الاوبب _اإلسواايلا(، إضا ة لت ظيف اليلينيار 

ل كأداة لودع خص مها )إسوااير، سمو كا(، فذلك إدامة  ف رها اإلقليعر نا الدول الضطوبة )س غام تان، الاواق، س ر ة( من خال

الحيل لة دون قيام  ك مة موفي ة ق  ة ماادية لها، صامع التوار: يف و تاضهم اعتماد إيوان على اليلينيار ةتزايد  ف ر التنددين 

سيما الحوس الم ر  داخر ة روقواطية صنع التوار الخاص ةال ياسة الخارجية واتمن ال طنر،  يث يفضر هؤالم استخدام 

 ز ادة النف ر وتصديو الم رة اإلسالمية. اليلينيار كأداة للودع و 

https://goo.gl/xTK3q6
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وكب تتضح اآللية التر عملت عليها إيوان يت جب رفو الت ار املحلية  (11)،2012منذ منتصف عام 

 واتجنبية التر قامت إيوان ةدعمها خالل اتع ام الفااتة من الم رة ال  ر ة، وها كالتالا: 

: قام الحوس الم ر  ةتجنيد النياة ات غان الت اجدين نا إيوان امليليشيات األفغانية .1

س غام تان، وينكير "ل ام  اطمي ن" الذ  ةدس ةالظه ر الالنر داخر س ر ة نا ينو ن المامب و 

 ضمن ل ام "سبب رر" التاتع للحوس 2012
ً
 سن تاض قيادار ل ام  اطمي ن شارك ا ساةتا

ً
، علما

اإليوا ية، فذلك ضمن "جيش م مد" الذ  منط خالل الغيو -الم ر  خالل الحوب الاواقية

 رمتات 14000 -3000ة ن  2014 غام تان. و تدر عدد عناصوالل ام نا عام ال   يتر ت 

 (12)يت زع ن على ثالث فتااب تنتنو نا دمنق و لب و ماة.

: قام الحوس الم ر  ةتجنيد النياة الباف تا ي ن ، وينكير "ل ام امليليشيات الباكستانية .2

تدر عدد س واد الل ام ة ن 2013" الذ  ةدس ةالظه ر الالنر داخر س ر ة ةداية ن ز نبي    -1000. و  

 (13).دمنق و لب ودرعا و ماةمتاتر ينتنوون نا  5000

وجهت إيوان اليلينيار الاواقية النياية لدعم النظام ال  ر ، وقد امليليشيات العراقية:  .3

، ومن سةوزها: ل ام رو الفتار، ل ام سة  2012ةدسر تلك اليلينيار ةالظه ر نا س ر ة نهاية 

فضر الاباس، ل ام سسد هللا الغالب، فتااب اإلمام الالا،  وفة النجبام، ل ام اإلمام الح  ن، ال

 2014عصااب سهر الحق. وقد اضطو عدد من هذ  اليلينيار للا دة إلى الاواق نا منتصف 

تدر عدد 2014ل اجهة تمدد تنظيم "الدولة اإلسالمية" إثو سيطوتد عر ال صر ) ي وان  (. و  

ينتنوون تنكر رايس ر  (14)آالف متاتر، 5ةسسس  2016لا اليلينيار الاواقية نا س ر ة نا عام متات

 نا دمنق وديو اليور و لب. 

 نا اتزمة ال  ر ة )سيار امليليشيات اللبنانية:  .4
ً
ر  يب هللا مبكوا (،  يث قام ةت   ر 2011تدخَّ

الحيب ةممارسة مهام قتالية التدر ب والدعم الفنر لت ار اتمن والجيش ال  ر ، ليت م 

                                                                    
  https://goo.gl/YGZ9WA، راةط إلكترومب 2012-08-05إيوامب من الحوس الم ر  نا س ر ة، م قع ي تي ب، تار خ  48لتبض على  (11)
 وقية الطاجيك والهيارة؛ منهم لا %70من سكان س غام تان، و نتعر  %15ينكر النياة م بة  (12)

Phillip Smyth. Iran's Afghan Shiite Fighters in Syria. The Washington Institute for Near East Policy. Date: 03-01-2014. 

Link: https://goo.gl/s9QNJT  
 ،2017دي م ر -كا  ن اتول  20ألا للتتال إلى جا ب اتسد، شبكة شام اإلخبار ة، ةاف تامب شي 1000ل ام ز نبي ن يضم سفثر من  (13)

https://goo.gl/NT1e4g 
 نسسا سسسسسسسسسسسسسسسس ر سسسسسسس ( 14)

ً
. راةسسط إلسسكسستسسرومسسب 2016-05-12ة. جسسو سسسسسسسدة السستسسسسسسسدس السساسسوبسسب. تسسسسسسسار سسخ تسس زع السسيسسلسسينسسسسسسسسسسسسسسسيسسسسسسسار النسسسسسسسسسسسسسسسيسساسسيسسسسسسسة السسسسسسسدعسس مسسسسسسسة إيسسوا سسيسسسسسسسا

2eqLT4https://goo.gl/  

https://goo.gl/YGZ9WA
https://goo.gl/s9QNJT
https://goo.gl/2eqLT4
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 -5000ة ن  2019و تدر ياداد متاتلا الحيب نا س ر ة نا ةداية عام  (15)،2013ميدا ية منذ 

متاتر، ينتنوون على الحدود ال  ر ة اللبنا ية وديو اليور ودرعا و لب ت ت م عى  8000

ة "، الت ار الداامالت ار الخاصة" الاوو ة ةس "فتيبة الوض ان": ال  دة النوقية التر تضم

 (16).الؤلفة من كا ة ال  دار، عناصو التابئة س  التاتل ن ةدوام جيئب، املجندين الجدد

: شجات إيوان اتقلية النياية نا س ر ة على ينكير ميلينيار خاصة، امليليشيات السورية .5

 تتفما قامت ةتجنيد ال نة سيما الانااو نا م ا ظار  لب والوقة وديو اليور، وعم م
ً
 م ا

 اليلينيار ال  ر ة الدع مة سو النكلة من إيوان إلى:

، ةدعم 2012( نا NDF: ةدس الامر على ينكير ق ار الد اع ال طنر )قوات الدفاع الوطني .س

 من جميع ط ااف  (17)وت جيد من إيوان،
ً
وموفيها نا مدينة  مص،  يث تضم س وادا

( سف ر NDFنا كر م ا ظة، ويات ر ق ار ) ال  ر  ن من سنة وعل   ن ودروز، ولها متو

 2015نا عام  يث يتدر يادادها  (18)اليلينيار ال  ر ة من  يث الادد واال تنار

وقد طلبت إيوان من النظام ال  ر  شوعنة هذ  الت ار على غوار  (19)سلف متاتر، 40000ةسسسس

من التوارار التر  تاد سل لة (20)الحند النابر نا الاواق ودمجها ةالؤس ة الا كو ة،

 سصدرها النظام لتفكيك هذ  اليلينيا.

: قامت إيوان ةتجنيد متاتل ن من اتقلية النياية نا امليليشيات الشيعية السورية .ب

وينكير عدد من اليلينيار النياية ال  ر ة التر يتدر ياداد متاتليها نا ةداية  (21)س ر ة،

، وجن د   ج اإلمام الحجةذ  اليلينيار: متاتر، ومن سةوز ه 8000 -5000ة ن  2019عام 

                                                                    
(15) Jeffrey White. Hizb Allah at War in Syria: Forces, Operations, Effects and Implications. The Washington Institute for 

Near East Policy. Date: 01-01-2014. Link: https://goo.gl/zddFsv  
(16) Nadav Pollak and Hanin Ghaddar. A Transformative Experience: Understanding Hezbollah's Involvement in Syria. 

The Washington Institute for Near East Policy. Date: 15-08-2016. Link http://goo.gl/xPuiLS  
. راةط: 2016-10-01الباسيج اتسدّ . م قع كلنا س ر  ن، تار خ … الد اع ال طنّر للمي د مواجاة، ت ام ي سف، قّ ار  (17)

https://goo.gl/wxMij1  
(18) Kheder Khaddour, Securing the Syrian Regime, Carnegie endowment, Date: 03-06-2014. Link 

https://goo.gl/qbGXjW  
(19) Oytun Orhan, The Shiite Militias in Syria and Political Solution, Orsam Review of Regional Affairs. Date: 26-06-2015. 

Link: https://goo.gl/itUfEV  
  https://goo.gl/kto8Mh. راةط 2017-11-23الد اع ال طنر. م قع روسيا الي م. تار خ  طهوان ت ث دمنق على شوعنة ق ار (20)
 ؛ 2016عام  %2.4لتصر إلى  2011من سكان س ر ة عام  %0.5ارتفات م بة النياة من  (21)

Sinan Hatahet & Ayman Aldassouky, Forced Demographic Changes in Syria, Alsharq Forum. Date: 26-09-2017. 

Link: https://goo.gl/jc9Wj6  

https://goo.gl/zddFsv
http://goo.gl/xPuiLS
https://goo.gl/wxMij1
https://goo.gl/qbGXjW
https://goo.gl/itUfEV
https://goo.gl/kto8Mh
https://goo.gl/jc9Wj6
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نا  بر واليهوام " لب"، ل ام ال يدة رقية "دمنق"،  يلق ال عد  الهد ، وجيش الهد 

 313، الل ام الصادق "إدلب"، ق ار اإلمام الوضا " مص"، ل ام ز ن الااةدين "ديو اليور"

وقد قامت إيوان ةتنظيم  (22)"الالرقية و ماة"، ل ام املختار المتفبةصوى النام "درعا"، 

 (23)ت ت م عى " يب هللا نا س ر ة". 2014اليلينيار ال اةتة ةداية 

: عملت إيوان على تجنيد متاتل ن من م ا ظار  لب وديو اليور والوقة قوات الدفاع املحلي .ر

سلف متاتر، ومن سةوز  50ت ت م عى ق ار الد اع املحلا التر يتدر ياداد س وادها ةسسس

الامليار الخاصة،   ج ال ف رة، ل ام  -(: فتااب الن ربLDFنيار النض  ة ضمن )اليلي

فذلك ق ار التاطوجا، ويات ر متاتل  ق ار الد اع املحلا  (24)الباقو،   ج  بر واليهوام،

 (25)عناصو نا الجيش ال  ر .

 أدى انخفاض وتيرة القتال العسكري على أغلب الجبهات في سورية بعد اتفاقيات خفض

إلى تسليط الضوء  2019و  2018التصعيد واستعادة النظام السيطرة على عدد من املناطق في 

على االنتشار الواسع للميليشيات اإليرانية املحلية منها واألجنبية، مما جعلها عرضة لالستهداف 

تقديم  لذا لجأت إيران إلى إعادة (26)اإلسرائيلي واألمريكي ألكثر من مرة خالل األعوام السابقة،

 ودمج ميليشياتها بشكل كامل مستخدمة األجسام التالية:

 (:NDF( واختالفها عن الدفاع الوطني )LDFقوات الدفاع المحلي ) .1

منئت
 
رديفة من إيوان للامر فت ة مباشو ةإشواف  2012نا عام  (NDF) ق ار الد اع ال طنر س

 اقترح من سول  ه  اتسد( تنار عم )اةن اتسد وتذفو الصادر سن هالل م اعدة للجيش ال  ر 

منئت  2017ومع نهاية عام  ،(27)الالرقية نا الفكوة
 
 نا م ا ظةمجم عة مماثلة من اليلينيار س

                                                                    
(22) Ayman jawad Al-tamimi, Liwa al-Mukhtar al-Thiqfi: Syrian IRGC Militia, Syria Comment, 08-03-2017. Link: 

https://goo.gl/3o7U6u  
(23) Phillip Smyth, How Iran is Building Its Syrian Hezbollah, The Washington Institute for Near East Policy, Link: 

https://goo.gl/GVwK7j  
(24) Aymenn Jawad Al-Tamimi, The Local Defence Forces: Regime Auxiliary Forces in Aleppo, Aymenn Jawad Al-Tamimi's 

Blog, Date: 23-05-2016. Link: https://goo.gl/344QGm  
(25) Aymenn Jawad Al-Tamim, Saraya al-Ra'ad: Idlib Local Defence Forces Affiliate, Aymenn Jawad Al-Tamimi's Blog, 

Date: 26-12-2017. Link: https://goo.gl/2VFy8S 
 https://goo.gl/pquTdG: ، الواةط2019-1-21سةوز الضوبار اإلسواايلية نا س ر ة وسهدا ها، الجي وة،  (26)
، 2016ر9ر17مليار ل رة س ر ة، تتو و من إعداد  و ق الت تيتار نا م قع الحر االلكترومب،  144تكلفة الد اع ال طنر و  ش ةو ة ة (27)

  https://bit.ly/2WHjn2J الواةط:

https://goo.gl/3o7U6u
https://goo.gl/GVwK7j
https://goo.gl/344QGm
https://goo.gl/2VFy8S
https://goo.gl/pquTdG
https://bit.ly/2WHjn2J
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و ت ةاسم  لب ، وها تتألف من عدة (LDFق ار الد اع املحلية ) وبالت ديد نا ر فها النوقا، وع 

ها اشو ولكن دون سن يك ن لنناطميلينيار م لية صغ رة كا ت يامر ت ت إشواف إيوان تنكر مب

 س  صفة قا   ية، لذا قامت ايوان ةإمنام ودعم ق ار الد اع املحلا وربط هيكليتها 
ً
نا س ر ة اةتداما

بهيكلية الجيش ال  ر ، متفادية ةذلك الخطأ التر وقات  يد عند إمنام ق ار الد اع ال طنر، 

لب من عناصوها تاد التدخر الووس ر سن يت م  
 
ا ةت   ة سوضاعهم وااللت اق ةالجيش والتر ط

 ال  ر  مع عدم ا ت اب  ترة ت اجدهم نا صف ف الد اع ال طنر من وقت خدمة الجيش.

"شابة التنظيم واإلدارةر وع التنظيم والت ليح"  صدرر وثيتة عن 2017  ي انرإةو ر 6ةتار خ 

ن سجر تنظيم عالقة "ال  ر   إلى "التااد الاام للجيش والت ار ال لحة" تنار اتسد، من ةمو  ع

 طيلة  ترة 
ً
الد ي ن والا كو  ن نا الت ار الااملة مع الجا ب اإليوامب"، و"ي ي ر سم رهم إدار ا

 
ّ
 نا  ي انرإةو راتزمة". ووق

ً
و ملت ال ثيتة  .2017 ع الوايمل تنار اتسد على تلك ال ثيتة م ا تا

عبدو، ورايمل "هيئة اتركان الاامة للجيش ت اقيع رايمل "شابة التنظيم" الل ام عد ان م وز 

والت ار ال لحة" الاماد علا سي ب، و ااب التااد الاام للجيش والت ار ال لحة وز و الد اع 

 (.1و يما يتالق ةأةوز املجم عار التاتلة ا ظو اللحق رقم ) (28).الاماد  هد جاسم الفو جال اةق 

                                                                    
ا  ن للدراسار االستراتيجية نا كمجم عة ةا م ن، ت  الر الؤس ة الا كو ة ال  ر ة: ت د  التغي ر وإعادة التنكر، موفي عموان  (28)

 .93-90، ص:2018االول 

وب  ب ال ثيتة  تد درست اللجنة ملف تنظيم تلك الت ار من ج ا ب التنظيم والتيادة والتأم ن التتالا والاد ، و ت ق التتلى 

ت إلى ن مع الجا ب اإليوامب، وت صلوالجوحى، وي   ة سوضاع الكلف ن التخلف ن عن الخدمة اإلليامية، والفار ن والد ي ن الاامل 

 :التتر ار التالية

  تنظيم الاناصو ع كو  ن ومد ي ن الذين يتاتل ن مع الجا ب اإليوامب ضمن س  اج الد اع املحلا نا املحا ظار، وسر تت ال ثيتة

 للا كو  ن التخلف ن عن الخدمة اإلليامية واال تياطية والفار ن
ً
ظهو سعدادا   ب والد ي ن ومن سّ   وضاهم ة التترح ةجدول ي 

. 88,733املحا ظار. والادد اإلجمالا لتلك الت ار ه  
ً
 متاتال

 كلف ن والتخلف ن عن الخدمة اإلليامية واال تياطية، و تلهم ويايينهم ويادير
 
 التترح المامب: ي   ة سوضاع الا كو  ن )الفار ن( وال

املحا ظار وضم الاناصو الذين تم ي   ة سوضاعهم ويامل ن مع الجا ب اإليوامب ضمن جهة استدعائهم إلى س  اج الد اع املحلا نا 

 ةأعداد تلك الفئار، ة يث يبلغ عددهم اإلجمالا 
ً
. 51,729س  اج الد اع املحلا. وتدرج ال ثيتة جدوال

ً
 متاتال

 امب لن يوغب لمد ي ن الاامل ن مع الجا ب اإليو الجيش النابر لدة سنت ن ل-لتترح المالث: تنظيم عت د تط ع لصالح الت ار ال لحةا

تغض النظو عن شووط التط ع الام ل بها نا الت ار ال لحة. وتلحظ ال ثيتة عدد الد ي ن الاامل ن مع الجا ب اإليوامب والذ  يصر 

 مدمب. 37,400عددهم اإلجمالا إلى 

  نا م ا ظة ضب 69التترح الواتع إدارة شؤون الضباط ةت   ة سوضاع الدورة 
ً
اط عامل ن والذين يامل ن مع الجا ب اإليوامب  اليا

 .1650 لب وعددهم 

  التترح الخاممل تبتى قيادة س  اج الد اع املحلا نا املحا ظار الااملة مع الجا ب اإليوامب )للجا ب اإليوامب( ةالتن يق مع التيادة

  ر ة الاوبية ال  ر ة سو صدور قوار جديد.الاامة للجيش والت ار ال لحة  تى ا تهام اتزمة نا الجمه

 التأم ن التتالا والاد  ةكا ة س  اعد )للا كو  ن والد ي ن( ال  ر  ن الاامل ن مع )الجا ب اإليوامب( على عاتق  :التترح ال ادس

 الجا ب اإليوامب تاد تنظيمهم نا س  اج الد اع املحلا نا املحا ظار ةالتن يق مع الجهار املختصة.
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 في درعا:  313اللواء  .2

 فبح إلى ةالوامي الدولية االتفاقيار من الوغم على س ر ة جن ب نا للت سع تهام اوال إيوان واصلت

 الت دة وال اليار روسيا ة ن هامب رغ اتفاقية االلتفاف   ل  إيوان  يث ت اول  النطتة، نا دورها

 30 تاد على بها الوتبطة اإليوا ية واليلينيار الت ار إةتام تفوض والتر
ً
 الحدود من فيل مترا

  الم ر  الحوس سمنأ 2017 عام نهاية  فب (29)اترد ية.   ر ةال
ً
  اإليوامب ج ما

ً
  ع كو ا

ً
 نا خاصا

 موفي الل ام  ف د ا تتح الاام ونا "،313 الل ام" واسمد ال  ر ، الجيش إلى يتبع الجن بية الجبهار

 من شاب 200 من سفثر الل ام وخالل هذا الاام جذب .درعا م ا ظة نا ازرع مدينة لد نا تجنيد

 .2018 ي لي  عام نا النظام مع تمت التر الصالحار شباب من سغلبهم وكان درعا م ا ظة

 الجدد اتعضام و  صر ،12 الل ام ازرع والت اجد نا متو مدينة نا 313 الل ام متو نا التجنيد يتم

 ق ار تفتيش  تاط ع ر الوور على قدرتد يضمن مما الم ر ، الحوس شاار ت مر ه  ة ةطاقة على

 والنيخ عازر  نا التدر ب ما كوار نا املجندين يسجير يتم اال ضمام من سسب ع ن تاد. النظام

 إسوااير، مع فم 45 و  الا اتردن مع الحدود من فم 30   الا تاد على الل ام متو يتع .م ك ن

ر ال بب ولهذا
َّ
  الل ام م قع شك

ً
  تهديدا

ً
 . قتال رلك ان وم سك  واشنطن ة ن لالتفاق مباشوا

  عملية البناءكمدخل لعامودي الروسية: التحكم ال الفيالق

قامت روسيا بالتدخل في فعاليات الجيش السوري والتأثير عليه من خالل إعادة هيكلته عن 

طريق تشكيل وحدات جديدة رافدة للجيش السوري وبإشراف وتدريب وإدارة روسية، باإلضافة 

وتهدف من ورام رلك إلى ةنام و دار ع كو ة تأتمو  عسكرية، إلى تجهيز هذه الوحدات بمعدات

ةأموها تايدة عن الترفيبة الطاافية التر صبغت الجيش قبر وخالل اتزمة، وم اولة إتااد 

 عن سمافن 
ً
اليلينيار التاتاة إليوان من هذ  الترفيبة، فما سنها ي ألى لبنام "الفيلق ال ادس" تايدا

 لد، ت اجد اليلينيار اإليوا 
ً
 ية، وستتخذ من ق اعد الفوقة المالمة متوا

ومع ةدم الامليار الا كو ة ضد مناطق خفض التصايد وجدر روسيا  ف ها سمام  2018ونا عام 

ق ة تنو ة ع كو ة من المكن سن ي تفيد منها، وها الاناصو التر تتبع لت ار الاارضة والتر 
                                                                    

 لتترح ال اتع: تأم ن الحت ق الادية للنهدام والجوحى والفت دين الاامل ن مع الجا ب اإليوامب منذ ةداية ات داث يتع )على عاتق ا

 الجا ب اإليوامب(.

 نظيمهم ت التترح المامن: إصدار ياليمار تنظيم تتضمن التاليمار التنفيذية )للا كو  ن والد ي ن( الاامل ن مع الجا ب اإليوامب تاد

 نا س  اج الد اع املحلا نا املحا ظار.
 https://goo.gl/hW4GAr، الواةط: 2017-7-11، 48اتفاق هامب رغ الووس ر اتم ركب   ل س ر ة: سهدا د وتداعياتد، عوب  (29)

https://goo.gl/hW4GAr
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هّجو إلى النمال ال  ر ،  املت رو 
 
سيا تاد رلك إلى عتد اتفاق مع ينكيالر ع كو ة ر ضت سن ت

م ددة ا ضمت ةم جبد إلى ق ار الفيلق الخاممل، سممال: جيش الت  يد من ر ف  مص النمالا 

  ت روسيا ةاتجا  ينكير "الفيلق ال ادس"  2019وجيش شباب ال نة نا م ا ظة درعا، ونا عام 

 اةتة نا الجبهة الجن بية، و يما يلا ةطاقاروالذ  تم ز ةأن سغلب عناصو  من ق ار الاارضة ال 

 ياو فية ةالفيالق الا كو ة التر شكلتها روسيا:

ينكير  يلق االقت ام  2015من اتعمال التر قام بها ال تنارون الووس عام  الفيلق الرابع: .1

 الواتع، ومتو  الالرقية.. و ختلف الفيلق الواتع عن غ ر  من التنكيالر  يث إن الخدمة  يد

 عن الخدمة نا الجيش.
ً
 ال يادُّ ةديال

لتد تم ينكير الفيلق الواتع من "املحارب ن التدمام" )وها راةطة تجمع الضباط النتهية 

ر ياداد الفيلق  خدمتهم ةت ة التا  ن( ومن سولئك الذين توك ا الجيش ل بب سو آلخو، و كمَّ

 ز ادة سخوى، مما يدل على مصدر من ال ظف ن اللت ت ن ةد مع ةتام رواتبهم، و ضاف إليها

تم ينكير الفيلق الواتع من ستة سل  ة م لية ةاإلضا ة الى  2015تم  ر جاد.  تى خو ف عام 

 للمادار المتيلة، وقد  تق  103الل ام 
ً
 وم ت دعا

ً
التاتع للحوس الجمه ر  والذ  كان متوا

  .2016و 2015الفيلق  جا ار ع ر عمليار هج مية نا الالرقية نا عامب 

تاد استيالم تنظيم الدولة على تدمو ظهور الحاجة اللحة لتنكير فيان  الفيلق الخامس .2

سعلن الجيش  2016ع كو  من الناة ق   ومدرب من التط ع ن. ونا ينو ن المامب عام 

ال  ر  ينكير الفيلق الخام لمك ن من النخبة من التط ع ن، تم رلك ةدعم روس ر إيوامب، 

جت لد. عدد س واد التنكير  2017اار اإلعالم مع ةداية عام وقد اهتمت وس بهذا التنكير وروَّ

 
ً
 لتتديوار و دة الال مار نا موفي عموان(، متو قيادتد نا  10 اليا

ً
آالف جند  )و تا

الالرقية، وتنتنو و داتد ة ن  ماة وتدمو، شارك الفيلق لحظة تأسي د على الوغم من قلة 

 م الدولة على قاعدة التياس الج  ة.خ رتد نا صد هج م تنظي

الفيلق "تاد سفثر من عاٍم على ينكير روسيا لس الفيلق السادس قوة ردع ضد النفوذ اإليراني: .3

الذ  يا د تنكٍر اسعر لجيش  "الفيلق ال ادس"ت اول الي م ينكير  "اقت ام –الخاممل 

د نا  تيتة اتمو سيك ن لد والم
ّ
 يث تننط روسيا نا  مطلق، روس ر  ظام اتسد، غ ر س 

التاتاة لجيش النظام، وال اقاة نا مدينة التطيفة ةالتلم ن النوقا نا ر ف  "الفوقة المالمة"

وقام ا ةإجوام ياديالر هيكلية نا عّدة  81الووس إلى الل ام  ونا ال ياق  ف د  ضو .دمنق

 سم ر، فما سّس  ا لجا 
ً
ت   ر هذ   روسيا إلىتهدف  .تفتينية لل  دار التاتلة داخر الفوقة ا
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 روسيا إلىمما يؤفد سألا  -ال ادسالفيلق  ي مر اسمقد -الفوقة إلى ج م ع كو  جديد 

 (30).إعادة هيكلة جيش  ظام اتسد و ق رؤ ة روسية وسجندار وإيدي ل جية روسية

من جهة سخوى و يما يوتبط ةضوورة االستممار نا تاض اليلينيار املحلية، سات روسيا مع مطلع 

إلى تجنيد من تبتى من اليلينيار املحلية،  يث عملت على التيام ةتدر ب متاتلا  2019ام ع

 عناصو ل ام التدس الفل طينر عن طو ق شوفة ) يغا( اتمنية الخاصة.

تتضمن مناقالر وتو ياار  ع كو ة فما سصدرر التيادة الاامة للجيش والت ار ال لحة منوة

،  يما يبدو س د عملية 2018لجيش ال  ر  ةنهاية كا  ن اتول لادد من الضباط الاامل ن نا ا

تهدف إلى إعادة هيكلية الؤس ار اتمنية والا كو ة  2018م تموة ةد ع روس ر ةدسر منذ ةداية 

 للنظام.

كان من اللفت لال تبا  حجم التغ ر الذ  طال قيادار سةوز التنكيالر الا كو ة واتفثر م  ر ة 

 ةأن  نا الجيش ال  ر ،
ً
كالحوس الجمه ر  والفوقة الواتاة والفيلق الخاممل ال ت دث، علما

"شؤون الضباط" نا شهو  293"الفوع اإلدار " و 291الناقالر قد جامر عتب يغ ر رااسة الفوع ن: 

وين ر مصادر مطلاة ةأن عملية التنتر والتر يع نا الجيش ال  ر  قد تمت  .2018ينو ن اتول 

وضع شخصيار م الية لها، وا ت ام ةتايا الحوس التديم وسولئك ال ال ن إليوان ةد ع روس ر بهدف 

ونا هذا الصدد سشارر مصادر مطلاة إلى تجميد مهام الل ام طالل  .سو غ ر التااو  ن مع م سك 

 قبير إقصااد من قيادة الحوس الجمه ر  وياييند  15مخل ف قااد الحوس الجمه ر  لدة 
ً
ي ما

 للفيل
ً
وقد جام رلك ت بب عدم يااون الل ام مع الووس الذين اشتك ا من  .ق المامبقاادا

ن ر ت لير الخلفية الناطتية والذهبية للتيادار الجديدة تةوز التنكيالر وي   (31).استتالليتد

الا كو ة ةأنهم من عل  ة ال ا ر ةدرجة فب رة سيما التودا ة، اتمو الذ  يانر استموار هيمنة 

وين ر الت قاار ةاستكمال الووس عملية  .لى موافي الت ة الؤثوة نا الجيش ال  ر الال   ن ع

هيكلية الجيش ال  ر  نا الدى التو ب، ورلك ةالد ع إلصدار تو ياار جديدة لادد من اتل  ة 

 سن آخو تو يع لوتبة عماد نا الجيش ال  ر  كان نا عام 
ً
 عن ياي ن 2012إلى رتبة عماد، علما

ً
،  ضال

 .2018ايمل لهيئة اتركان وه  النصب الناغو منذ ةداية ر 

                                                                    
 https://goo.gl/Zi6uRF، الواةط: 2019-2-9صدر النام، جيش س ر  ةأجندة روسية،  (30)
تم استخالص هذ  التنتالر من خالل متاتاة و دة الال مار لوفي عموان للدراسار االستراتيجية، والتر كا ت قاامة على متاتاة كا ة  (31)

 ها الخاصة.اتخبار التالتة بهذ  الننوة س ام ع ر منصار الت اصر االجتماعا سو ع ر مصادر 

https://goo.gl/Zi6uRF
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 دة،الا   على الخارج نا ال  ر  ن يشجيع سمر على اال تياط دع ار إلغام قوار م سك  فما دعمت

 يارعمل وتدعم ال اةق ةتوارها النظو لتااود اإلعمار، ةإعادة اال خواط على الدولا املجتمع و ث

 إحجامو  ال  ر  ن، قبر من والاف  اال تياط دع ار إللغام جاةةاالست ضاف ظر نا التابئة إعادة

  يث من سول  اتها سعادر قد م سك  ةأن يبدو وهنا .اإلعمار إعادة عملية دعم عن الغوبية الدول 

 ة،الواهن التهداة مو لة خالل سيما وتت  تد، ال  ر  الجيش هيكلية إعادة عمليار تكميف

 تتالليةاس سفثر ع كو ة مهام ت لا على الجيش قدرة ياي ي فذلك سفثر، إيوان تمدد دون  للحيل لة

  التبلة، الفترة نا املحلية وميلينياتها إيوان عن
ً
 مجمر نا اراال تن على قدرتد ياي ي عن  ضال

 ال ظةم و مكن .الفوار شوق  من اتمو كية للت ار الت قع االمسحاب عتب سيما ال  ر ة اتراض ر

  ناملخالف وضع ي   ة عمليار على الووس الضباط وإشواف ةوعاية ةقال ا الووس ر االهتمام

 .النمالا  مص ور ف الغوبب درعا ر ف نا  صر فما واال تياط

 طموح روسي بالتحكم في عمليات إعادة الهيكلة 

ينطلق هذا الطم ح الووس ر من خلفية ع كو اتية تتطلع إليتاف التده ر الحاصر نا الجيش 

و درك هذا الطم ح حجم  .تد  تى يخفف من كلفة الت رط الووس ر نا س ر ةال  ر  وبنام قدرا

الصا بار التر ياتر  هذ  الوغبة،  من جهة  تد الجيش ال  ر  سدات ن مهمت ن نا الامر 

الا كو  وهما: التدرة على اتخار قوار استراتيجا، وقدرتد على اال تفاظ ةالكت بار الا كو ة 

ذ  سصاب ةنيتد الا كو ة "املحتر ة". ومن جهة سخوى يدرك الووس سن ة كم االستنزاف الن عا ال

هذا الطم ح سيصطدم نا مكان ما مع سياسار الحليف اإليوامب الذ  ةار يت غر و نتنو نا ماظم 

 مفاصر صنع التوار الا كو  واتمنر نا س ر ة.

 دراسة املجلإن هذ  التاربة نا  هم الوغبة الووسية للت كم نا إعادة الهيكلة تؤفد
ً
مل ها سيضا

واي ية واتجاهاتها ومناكلها ال ال  ر ة ال لحة الت ار الووس ر للنؤون الدولية التر  اقنت تط ر 

 (32) يث ت صلت لنتااج مفادها:

 يعروالتنظ التتنر والت ديث والوفي ة اال ضباط إلى ال  ر ة ال لحة الت ار ا تتار 

 وال لطة.

                                                                    
سلكس ر خل بنيك ف، تط ر الت ار ال لحة ال  ر ة االتجاهار والناكر الواي ية، املجلمل الووس ر للنؤون الدولية، تار خ:  (32)

6\12\2018 https://goo.gl/BMwkQk  

https://goo.gl/BMwkQk


 التجماار والنبكار الا كو ة داخر الجيش ال  ر  

-49- 

 رغ ال لحة الجماعار يادد  تيجة.  تيتب   ةأ د جيشي  صف الجيش ال  ر  سن يمكن ال  

 للحك مة. ال الية الحك مية

  ل للت م اتية ةيئة وت   ر ةالكامر سيادتها استاادة من س ر ة تتمكن لن جيش ةدون   

 . تمية ضوورة ه  ال لحة الت ار إصالح سن نا ال بب ه  هذا. واإلصالح ال ياس ر

 طلب  دمع منها: صا بار ياترضد وهذا الصفو، من ال لحة  ارالت تأهير ةدم روسيا من ي 

 لترا  اهيك عن التنكيالر لل الح، وا تكار  ال  ر ة، اتراض ر كامر على الجيش سيطوة

ها يصاب فما ال  ر  الجيش هياكر إلى ضّمها يصاب والتر إيوان سمنأتها
ّ
 اومغادرته  ل

  س ر ة.

ع الحوفة التر ت صر داخر ينكيالر  الجيش ال  ر  س ام لنا ية التنظيم سم إعادة الهيكلة وبتتبُّ

نيتد الت تية،  إ د يلحظ الدعم واإلشواف الووس ر من خالل ضباط روس يامل ن مع  سم توميم ة 

قيادة اتركان وشابة االستخبارار الا كو ة نا س ر ة.  الضباط الووس ينتغل ن على إعادة 

فتد كو ة وت صيناتها وتجه زاتها الفنية والتتالية. فما يتتأهير كر اتل  ة والكتااب والتوار الا 

ع كو  ن روس فبار من رتبة ل ام وبنكر دور  الاديد من التطاار الا كو ة نا مختلف الناطق 

سجل ن مال ظاتهم مع ت ديد ا تياجار تلك التطاار،  ال  ر ة ال سيما االستراتيجية منها، وي 

م سك  ةذلك، فما سن عنوار الضباط ال  ر  ن جوى إيفادهم و جو  إعالم التيادة الووسية نا 

 .2018للتدر ب نا روسيا خالل الاام الاض ر 

 اجئةمفتفتيش  روس ر ة مالرةدعم  ل  ر ةا الا كو ةر الستخباراا قامت 2018ومنذ مطلع عام 

  ياييند الذ  جوى  الا كو ة االستخبارارط نا ضباال شؤون يمل  وعرا  دهايت
ً
لت هذ  طاو .  ديما

 للتأفداترض، و  على ال قف لتتييم ال  ر  الجيش نا والفوق  واتل  ة الكتااب متوارر الحمال 

د، وه  كاملمناة ة 61 لل اما توميمة ادس إعلوو ا لخ راما فما استطاع ةالتاليمار. االلتزام من

  وسفثرها ال  ر  الجيش نا التاتلة اتل  ة وسهم سضخم
ً
 التفاصير ةكر لووسا الخ رام واهتم. تضورا

 ر ف نا الحواك ةلدة نا ال اقع 52م الل ا نا جوى  راتد والش رماإلدار ة،  الكاتب زجاج ةن عية  تى

 (33)الغوبب. درعا

                                                                    
 الوجع  ف د. (33)
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 للتتو و الصادر عن الوصد االستراتيجا على مجم عة من اإلجوامار التر 
ً
فما عملت م سك  و تا

 (34)لتر  ذفو منها:يايز بها إشوا ها على عملية إعادة الهيكلة وا

، ة"إدارة الت ى البنو "دارة مع إدارة شؤون الضباط ت ت اسم دمج شابة التنظيم واإل  .1

وال يطوة من خاللها على قطاع التدر ب ع ر تخ  ر ضاةط روسسب ةاإلشواف على تدر ب وتجه ز 

 ن.ركاال  دار  ديمة التنكير، وإرسال الضباط ال ال ن لووسيا لحض ر دورار متتدمة نا ات 

ست  ار على قطاع التجنيد ع ر است داث إدارة للتجنيد الاام، ةاإلضا ة إلى  تح مكاتب اال  .2

 ".لتجنيد شباب "الت   ار

الفوقة ح "بإعادة ينكير الفوقة اتولى مدرعة ةتيادة الل ام زه ر اتسد  يث يغ ر اسمها لتص .3

 ية".اتولى ميكا يك

 ".الفوقة المالمة"ن إعادة هيكلة ركان الووسية لخطة تتضمت إقوار رااسة ا .4

 BM-30وراجمار T90 ةأسلحة   عية تتضمن دةاةار ياي ي التدرار الهج مية لت ار النمو .5

 .البال تية "ت شكا"،وص ار خ 

 .ياي ي الهيمنة الووسية على الت ى الج  ة والد اع الج    .6

 املصالحات التي نفذتها مع فصائل 
ً
هذه  ومن ،املعارضةمن جهة أخرى استثمرت روسيا كثيرا

ى ال يطوة علالفصائل نذكر: فصيل شباب السنة في درعا: حيث عقدت قوات شباب السنة 

 مع ال  د الووس ر نا درعا قبلت  يد  2018نا شهو تم ز مدينة ةصوى النام 
ً
تنكر منفود اتفاقا

 من ر ضوعلى الوغم  .اقت ام"–"الفيلق الخاممل  إلىالنووط الووسية ووا تت على ا ضمامها 

 الذ  تم ينكيلد من الفصاار الم ر ة والفااليار املحلية نا درعا للنووط  و ق إدارة اتزمة""

 ااد قع ر شباب ال نة   صيرالووسية خالل االجتماع الذ  عتد نا مدينة "ةصوى النام" سجوى 

 مع الووس ا تهى ةتب لد شووطهم س مد"
ً
ي ليم  يث كا ت سةوز هذ  النووط  .الا دة" اتفاقا

ال الح المتير والت سط للنوطة الووسية، ودخ ل اتخ رة إلى مناطق الجيش الحو، وإعطام م اقع 

وسن يت م  ،تموفي الفصاار لجيش النظام، وسن تك ن الدينة وما ر  صيب ت ت سيطوة ق ار اتسد

 عناصو شباب ال نة ةالنارفة نا ماارك ةادية النام ضد جي ب تنظيم الدولة.

                                                                    
، تتو و 2018و الوجع: الجه د الووسية لالست  ار على الت ار ال لحة نا س ر ة خالل عام للمي د من هذ  اإلجوامار وتفصيالتها ا ظ (34)

 https://goo.gl/egU73u، الواةط: 2018ر12ر23صادر عن الوصد االستراتيجا، 

https://goo.gl/egU73u
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: جيش الت  يد نا ر ف  مص النمالا:  فبومن ات 
ً
ر ض الجيش  2018شهو سيار  مملة سيضا

 ي ة،تلب) نا مااقلهم نا البتاما عملية التهج ر، و ضل   عنصوٍ  2500     عددهم تاناصو  البالغ

 لهم تاّوضال تادم( سلك ندر زور ن) الووس ر الضاةط من ضما ار تلتيهم تاد ،(مالة وت ر الوستن،

 إلى الفيلق الخاممل. ومؤس اتد النظام ق ار قبر من
ً
 (35)اتمنية، وسن يتم ضمهم ال تا

بشكل عام يعتري عملية الجهود الروسية تلك مجموعة من املعوقات التي تتباين بحدتها 

ر اآلخذة ةالتبل ر عملية غ ر م تتوة، ومن تلك وتداعياتها ما بين 
ّ
والتر من شأنها جار عملية التنك

 الجيش تاد االضطواب البني    معوقات مرتبطة ببنية الجيش املهترئة: :الا قار  ذفو

والتنظيعر واالستنزاف البنو  على م ت ى التط ع ن واملجندين غدا ميلينيا ف رى، خاصة تاد 

ن جهة  ممعوقات متعلقة بطهران: شوعنة اليلينيار املحلية واتجنبية ضمن سطو  اإلدار ة. و

غ ر قادرة على ضبطها ة كم يغلغها ال اضح نا ةنية وعصب النظام، ومن سولى م سك   تى اآلن 

جهة سخوى ينبغا مواعاة املحدد اتمنر الذ   وضتد ال اليار الت دة والتالق "ةأمن إسوااير" 

، املرتبطة بالضرورات السياسية والتممر ةم اصوة طهوان وإعادة ضبطها،  اهيك عن الا قار

لاارضة الحتيتية عن عمليار التنكير سيجار متاربة إعادة ينكير النظام فما سن إتااد الت ى ا

 ها اتوضح وهذا ال تيال تكلفتد مفت  ة اتثمان.

 شبكاٌت بغطاء شركاِت أمٍن خاصة 

 تأم ن على متتصوة س ر ة نا الخاصة اتمن شوكار وسمنطة مهام كا ت ،2013( ماي ) سيار قبر

 قا   ية م لحة ق ار وج د إلى تيايد إال سن الحاجة .ال سيتية روالحفال  والبن ك الت  ق  موافي

، هذا الوس م الذ  55 رقم التنويألا الوس م الحك مية د ع ةاتجا  صدور  ةالتنوياار مليمة غ ر

  وصة  يد لتابئة تاض اليلينيار وإعطائها( وروسيا إيوان) الدولي ن  ال  ر  النظام  لفام وجد

 و شوفة سمن خاصة. صيغة قا   ية ضمن سط

 إرا ام تنأن التلق دون  اإليوامب إلى دمنق النف ر إلدخال الخاصة اتمن شوكار إيوان استخدمت

 قا  مسجلة الخاصة اتمن شوكار تن ال تتبر، نا ال ج د هذا على الحفاظ ةإمكانهم كان
ً
 نا   يا

 ال ويع الطو ق على وج دها على للحفاظ اتمنية النوكار هذ  إيوانت فما استخدم .س ر ة

 .ل  ر ة النوقية الصحوام نا االستراتيجا( دمنق- تغداد)

                                                                    
 https://goo.gl/FEs9bw، 2018 ماي -، سيار MF ،8 صير جيش الت  يد الاارض لن يغادر ر ف  مص النمالا!، روزا ا  (35)

https://goo.gl/FEs9bw
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 نياراليلي متاتلا تاض على النوعية إلضفام الخاصة اتمن شوكار روسيا من  يما استفادر

 اضت مصالحة ال  ر ،  باد الجيش نا البنو ة الت ى   تص ت بب جندتهم الذين املحلي ن

 قيتال  يما م دودة خيارار روسيا سمام كان النوقا التلم ن  نا الحو ال  ر  الجيش  صاار

 اتمو اممل،الخ الفيلق روسيا البداية استخدمت نا للمصالحة، التاتل ن هؤالم استخدام ةكيفية

 متاتلا جا ب إلى التتال ر ضت ال  ر  الجيش ق ار من الاديد تن خال ار عدة خلق الذ 

 لخاصةا النوكار هذ  استخدام على سج رر روسيا الخال ار كال اةت ن. تل الحو ال  ر  الجيش

 دةواالستفا الحو ال  ر  الجيش نا ال اةتة الااملة الت ى  يابئة سجر من" داعش صيادو" ممر

 (36).منها

 

 (37) 2019في عام  في سوريةالفاعلة الشركات األمنية الخاصة 

 

                                                                    
(36) Navvar Saban (Oliver), Profiling Top Private Security Companies in Syria, published 11-2-2019, Link: 

https://goo.gl/gUp3Qh 
 جع ال اةق.الو  (37)

 العالقة الدولية املقر تاريخ التشكيل االسم العربي االسم اإلنكليزي 
Professionals Company  م تتلة دمنق 2012ر 3ر 29 شوفة املحتر  ن 

Shorouk م تتلة دمنق 2012ر11ر12 شوفة شووق 

Al-Husn م تتلة الالرقية 2013ر3ر23 شوفة الحصن 

Qasioun  إيوان دمنق 2013ر10ر28 شوفة قاسي ن 

IBS IBS 27إيوان دمنق 2013ر11ر 

Al-Watania روسيا دمنق 2016ر3ر28 شوفة ال طنية 

ISIS Hunters روسيا  ما  2017ر3ر16 صيادين الدواعش 

Al-Qalaa إيوان دمنق 2017ر10ر10 شوفة التلاة 

Al-Areen روسيا دمنق 2017ر10ر19 شوفة الاو ن 

Sanad روسيا دمنق 2017ر10ر22 شوفة سند 

Fajr إيوان  لب 2018ر1ر2 شوفة  جو 

Alpha إيوان  لب 2018ر2ر15 شوفة سلفا 

Al-Hares نإيوا دمنق 2018ر5ر8 شوفة الحارس 

https://goo.gl/gUp3Qh
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ً
 على وضاهم الحالا و لفائهم اإلقليمي ن عدد شوكار اتمن الخاصة نا س ر ة اعتمادا

 

 
 وباد  2013لاام  55عدد شوكار اتمن الخاصة التر تم تأسي ها قبر الوسم التنويألا رقم 

4

3

6

4

منطة\شوكار سمن خاصة غ ر  اعلة شوكار سمن خاصة ال توتبط ةأ  جهة خارجية

شوكار سمن خاصة موتبطة ةإيوان شوكار سمن خاصة موتبطة ةووسيا

6

11

2013نا 55شوكار سمن خاصة تأس ت قبر الوس م التنويألا رقم 

2013نا 55شوكار سمن خاصة تأس ت تاد الوس م التنويألا رقم 
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 خاتمة 

جا ها نا يغي ر ففة م از ن الصواع لصالح النظام وعملية الضبط وإعادة منذ ةداية تدخر روسيا و 

التنكر داخر الؤس ة الا كو ة ينهد ت  الر مهمة،  من جهة سولى عملت إيوان وبت ة لل يطوة 

ات تية )والمار شخصية، الت كم نا و دار ع كو ة وسمنية  ظامية وو دار   عية كالحوس 

 أعادر هندسة تم ضاها نا ةنى النظام ال سيما الا كو ة واتمنية،  الجمه ر ( على هذ  الؤس ة

 يث قامت طهوان ةتت يم جبهار التتال نا س ر ة إلى خم ة قطاعار راي ية: )قطاع دمنق 

وينمر م ا ظتر دمنق ور ف دمنق، والجبهة الجن بية وينمر م ا ظار درعا والتنيطوة 

ر  مص و ما  وإدلب، وجبهة ال ا ر وينمر وال   دام، والجبهة ال سطى وينمر م ا ظا

فما قامت  .م ا ظتر الالرقية وطوط س، والجبهة النمالية وينمر م ا ظار  لب والوقة(

آالف متاتر، وزودر  6ةتأسيمل ق اعد ع كو ة ثاةتة نا جميع التطاعار اآل فة الذفو ي ت عب 

ة و بدو سن إيوان عازمة على  ماي .تلك الت اعد ةأسلحة ثتيلة وق ة ج  ة وص ار خ مضادة للطااوار

خط ط إمدادها للنظام ال  ر  و يب هللا اللبنامب والد اع عنها وهذا ما س زيد سعبام م سك  نا 

 تنكر رسعر للجيش النظامب، 
ً
اختبار ضبط إيوا ايب ةار جيم من اليلينيار التاتاة لها تاتاا

 (.LDFوق ار الد اع املحلية )

ةدسر مالمح سيطوتها تتضح على مفاصر النظام، ال سيما  2017عام  سما روسيا، ومنذ منتصف

 يما يتالق ةاالستموار نا التغي رار التر تطال وزارة الد اع وقيادة اتركان وباض اتجهية اتمنية، 

و مالر التفتيش والوقاةة على تاض التطع الا كو ة. ونا   ن تبدو تاض الت وكار الووسية 

كا  ة "قضايا الف اد" لاالجة الهدر الكب ر نا مخصصار الت ار ال لحة مد  عة ةما ي  صف ةم

 إال نا سياق تمبيت شبكة من الضباط ال  ر  ن 
ً
 آخو منها ال يبدو مفه ما

ً
ال  ر ة،  إن تاضا

ال ال ن لووسيا نا سةوز ال اقع الا كو ة واتمنية الح اسة. إر ين ر الال مار إلى مجم عة من 

تدل على هذا ال ياق: كاتخار الضباط الووس من "هيئة سركان الجيش والت ار ال لحة" اتم ر التر 

 لهم، والبدم ةإجوام يغي رار نا اتركان ووزارة الد اع طالت سسمام فب رة، 
ً
ال  ر ة نا دمنق متوا

 إلى وز و الد اع وم اعديد وم تنار د.
ً
 وصلت ساةتا

 نا التبل ر ضمن ةنى الجيش، ي تمو الجيش وبينما هذا التنكر النبكب )اإليوامب وال
ٌ
ووس ر( آخذ

ال  ر  ةبنيتد الواهنة نا شكلد الهج ن، و تغلغر  يد مجم عة من النبكار التاددة ال الم والتر 

 إلى شكر ميليناو  متخم ةاإليدي ل جيار التاددة، والصالح اإليوا ية 
ً
ي هم نا ت  لد رسميا

 والووسية التناقضة. 
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عزز فرضية الورقة التي حاولنا اختبارها، والتي تتمثل في أن الخلل البنيوي والوظيفي وهذا ما ي

)الذي اعترى الجيش والذي تطلب منه االستعانة بقوى وميليشيات أجنبية ومحلية ومساندة 

كب ، والتر ستبتى سس رة النكر النبالحليف الروس ي( سيفرض نفسه في عملية إعادة التشكل

، طالا تم يغييب قد الجيش العديد من عوامل استقالله وشروط نجاعتهسُيفالهج ن الذ  

اللحظة ال ياسية الجديدة للبالد التر يايد ياو ف سدوار هذا الجيش الذ  سوغر نا قتر ال  ر  ن، 

وبالتالا  إن ياي ي شووط ال ا دة االجتماعية لاملية التنكير وإخضاعها للنوط ال طنر ه  

 ة كم ت  ل "الجيش" إلى سا ة استممار سمام الاديد من النبكار.شوط الزم ال ييال غا
ً
 ابا

 

 أبرز المجموعات المقاتلة ضمن قوات الدفاع المحلي : الملحق

 والجن بب، النوقا  لب ر ف نا الباقو ل ام مناط ا  صو 2016 عام نالواء اإلمام الباقر:  .1

 .اليور ديو وم ا ظة ال  ر ة وامالصح عملياتد لتنمر وسع  طاق 2017 عام نا ولكن

ع الذين البكارة، قبيلة رجال من اتول  التام الل ام نا يتك ن   ال  ر ة لم رةا خالل منهم فم ر ينيَّ

  صر .اقوة واإلمام البكارة قبيلة ة ن الظاهوة والاالقة اإليوا ية التبن ر جه د ت بب وقبلها،

 على ص لهم  إلى ةاإلضا ة النجبام الاواقية، هللا  يب ميلينيا من سسلحتهم على الل ام متاتل 

 شهيب تر قوى  نا خاصة تدر ب ما كوار لديهم كان فما. س ر ة ل رة 25000 قدرها رواتب

 . لب جن ب ر ف نا عيس ى وع ن وعي ان

 سيارار من فب ر سسط ل  ع ر  لب، مدينة داخر النتر قطاع الباقو ل ام ميلينيا تديو

 دمارخ إيوادار يا د. الل ام نا تتاتر التر الانااو من ال اات ن ظمما و ن در اليكووباص

 .الا كو   واتمن الوور إدارة مع ةالتااون  الباقو ميلينيا إلى النتر

نا الفترة الحالية يننط ل ام الباقو نا الجبهار النوقية وخاصة نا م ا ظة ديو اليور ةالتوب 

ديو اليور، فما ينوف مع  -أم ن طو ق الب فمالمن الناطق الحدودية، وينوف الل ام على ت

)مضخة  فط( نا املحا ظة. و تدر عدد  الحالا ةس  T2اليلينيار ات غا ية على  ماية الضخة 

 عنصو. 2000

م يت ده ،لينيار عواقية تتبع الحوفة الصدر ةيمال  ر  من  قوات جيش املهدي: الفرع .2

قام متتدى الصدر ةتاي ن سوس الخفاجا على  سن إلى ،نا كر من الاواق وس ر ة متتدى الصدر
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 بلغ عددهم و  ،  نا س ر ة نا  لب  يامر ضمند ل ام الؤمر، يتموفي متاتل .رسس ق اتد نا س ر ة

 متاتر. 2000  الا 

 لاواقيةايت اجد ةداخلها تاض الاناصو النياية  س ر ة نيا شيايةيميللواء اإلمام الحسين:  .3

  يبلغ عدد متاتلا الل ام ،2013تاام  ينكلت ،وات غا ية
ً
، ولد ارتباط متاتر 1200  الا   اليا

اد ينتنوون نا منطتة ال يدة ز نب ةدمنق، ونا مدينة دار ا تفما ، وثيق ةفوع اليلينيا الاواقا

تر قااد الل ام الا كو  كاظم ج اد )عواقا الجن ية( ةتار خ 
 
 كان قد ق

ً
سن تم تهج ر سهلها، وساةتا

 ةتار خ  ،2015ر3ر15
ً
ت نا سمجد البهادلا قااد الل ام نا دمنق إثو إصاةتد  2017ر3ر17وال تا

 لنتيتد سمجد.اتم ي ليم سساد البهادلا قيادة  2017ر3ر29ةجلطة دماغية، وبتار خ 
ً
  لل ام خلفا

يت دها الدع  عتير  ،نا ر ف دمنق ةدس مناطهالينيا شياية يم: لواء أسد هللا الغالب .4

لتدخر ق ار الباس مناةد لم لباسه ،عواقا الجن ية ،أة   اطمة ال س   ة ال س   اللتب

دينة ةا ياس نا ل 2015ل ام سسد هللا الغالب مع ةداية عام  ا تتر مناط ،ال ويع الاواقية

  و بلغ عدد متاتليد نا س ر ة ،م ا ظة طوط س ور ف الالرقية
ً
 متاتر. 800  الا   اليا

بل والزهر  .5
ُ
 لها: "التاومة اإلسالمية نا اء في شمال حلب، ميليشيات بلدتي ن

ً
والتر اتخذر اسما

 متاتر. 1000س ر ة"، و"جن د الهد  هم الغالب ن"، و تدر عددها الحالا ةس

 :2018 يما يلا سهم التنكيالر التاتلة التر ا ضمت إلى ق ار الد اع املحلا نا مطلع عام 

 أصل املقاتلين كان االنتشارم االسم أصل املقاتلين مكان االنتشار االسم

 س ر   لب ل ام الدوشكا

التاومة 

اإلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالمسسسسسسيسسسسسسسة نسسسسسسا 

 س ر ة

 الوقة - لب 
عواقا  –س ر  

 لبنامب–

 س ر   مص ق ار الوض ى س ر   لب ل ام ال ف رة

 س ر   مص  ق ار الوض ان س ر   ما  ل ام ال ر  

 س ر   ما  فتيبة الحكمة
قسسسسسسس ار صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستسسسسسسس ر 

 الضاهو
 س ر  إدلب

 س ر   لب لن رب  ج ا
م سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ر خسسسسسسسسسسسسسسسان 

 الا ر
 س ر   لب

 عواقا -س ر   ديو اليور 313الت ة 
لسسسسس ام اإلمسسسسسسسام ز سسسسسن 

 الااةدين
 س ر  تدمو

ق ار الغضب 

 ال ي ية
 س ر  ر ف الالرقية مجم عة التوش س ر   ما 
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 ورقة تحليلية

دور ومصير القوى والميليشيات 

الفلسطينية الموالية للنظام 

 ريالسو

 
 *سيمن سة  هاشم

 

 
 

 

 

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 .الاام لتجمع مص رم امب وبا ث نا النأ  ن الفل طينر وال  ر  والن ق  سيمن سة  هاشم:* 
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 دور ومصير القوى والميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام السوري

 سياسات الترهيب واالحتواء في حقبة األسد األب

قبر ا دالع الم رة، ومنذ ةدايار  كم  ا ظ اتسد، سألى النظام ال  ر  إلى اإلم اك ةال رقة 

لداخلية والخارجية،  يث سألى اتسد اتب إلى الفل طينية وت ظيفها ةما يخدم سياسار النظام ا

شق الحوفة ال طنية الفل طينية من خالل ا ت ام عدد من الفصاار الفل طينية إضا ة إلى جيش 

 نا م طار ماينة، فما 
ً
 واستخدامها ع كو ا

ً
 وسمنيا

ً
الت و و الفل طينر، وال يطوة عليها سياسيا

 يار. دث نا لبنان نا عتد  ال باينيار والمما ين

االستممار والتالعب ةالحالة الفل طينية من سهمها:  ثمة ع امر عديدة ساعدر اتسد اتب نا

ا تنار مخيمار الالجئ ن الفل طيني ن نا سغلب املحا ظار ال  ر ة، ويااطف ال  ر  ن الكب ر 

 مع  ل ط ن وقضية شابها، وإدرافد البكو تهمية ال يطوة والت كم ةاللف الفل طينر،  يث

 للد اع سثنام س داث سيل ل )
ً
( ة ن اتردن والتاومة الفل طينية، إرسال 1970ر ض   ن كان وز وا

 ةذلك سوامو التيادة البامية وقتذاك والتر 
ً
يغطية ج  ة ل ا دة التاومة الفل طينية، مخالفا

 (1)ب السج ن.اها تلب عليها نا نهاية الاام  ف د وت لى زمام ال لطة تاد سن وضع ر اق اتممل نا غي

 على رلك اعت ر  ظام اتسد اتب التضية الفل طينية الوفن االستراتيجا نا ال روباغندا 
ً
عالوة

اإلعالمية لد ووظفها ستنع ت ظيف، وعمر من خالل ادعااد الحوص والخ ف عليها على شق الصف 

ية سمن هالفل طينر وضوب النوعية الفل طينية وينكير ةضاة  صاار  ل طينية توتبط ةأج

لذلك لم يكن من قبير الصد ة سن ماظم  (2)النظام ال  ر  سفثر من ارتباطها ةتضيتها ال طنية.

 للنظام ال  ر . 
ً
 مؤ دا

ً
نتج طو ا

 
 االمنتاقار التر  دثت نا التنظيمار الفل طينية كا ت ت

اها اتسد لتر اتبلاّر نا مواجاة الاديد من املحطار التار خية ما يميط اللمام عن   عية اتساليب ا

اتب ال ت ام ال ج د الفل طينر نا س ر ة متاةر إضااف التوار ال طنر الفل طينر ال تتر، 

 عن تلك الاادلة والتر يت ل  يها: 
ً
وكا ت عبارة التااد الفل طينر صالح خلف سة  إياد اتفثر ياب را

                                                                    
 .269(، ة رور، دار سطلمل، الطباة الخام ة، ص 2011 -1831من ان اتتاس ر، تط ر املجتمع ال  ر  ) (1)
، الواةط: 2017كا  ن سولر دي م ر  10رشيد   رامب،  ظام اتسد واالستممار ال راغمايب للتضية الفل طينية، م قع فتاةار،  (2)

https://bit.ly/2wnxDCr  

https://bit.ly/2wnxDCr
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ر، ا ت تطالب ضي  ها ةالتاة"سّما نا س ر ة،  إن شووط الحياة كا ت سقر ق  ة، لكن ال لطار ك

."
ً
 سو عووبيا

ً
، ا فصاليا

ً
 كان سم يمينيا

ً
 (3)ةامتمال كامر، والت اق غ ر منووط ةالنظام التاام، ي ار ا

 نا م طار ووقائع فم رة منها: 
ً
هكذا  جد سل ك اتسد اتب تجا  الفصاار واملجتمع الفل طينر جليا

ظمة الصاعتة( إلى سداة ةيد النظام، ويشجيع ت   ر التنظيم الفل طينر نا  يب الباث )من

مجم عار ماينة لالمنتاق عن الفصاار التر تنتعر إليها، ومن ها ي هيالر مادية ول ج تية، 

، ومجازر 1976وارتكاب مجازر ة ق الالجئ ن الفل طيني ن نا لبنان، فمجيرة تر اليعتر صيف 

ا تون الفاات ة ق املخيمار الفل طينية ن وفة سمر الدع مة من النظام نا منتصف ثما ينيار ال

ة رور، كر رلك بهدف الضغط على منظمة الت و و الفل طينية، واال تتام من ر ض قادتها 

 اال ض ام ت ت جناح النظام.

 االستثمار في زمن الثورة 

 منذ ةدايار الم رة ال  ر ة سسسسس 
ً
 خط رةعلى  هج سةيد سار اتسد االةن الذ  كان يدرك سسس وت ديدا

ا  ياز ال ج د الفل طينر إلى مطالب الناب ال  ر ، وخنيتد من منارفة النباب الفل طينر 

الناقم على ات ظمة الاوبية اال خواط ال اسع نا الحواك الم ر  ال  ر ، ولذلك لجأ من خالل 

،  م ف ر  ال ياس ر وسدواتد اتمنية إلى دعم التنكيالر والفصاار الفل طينية ال الية للنظا
ً
تار خيا

واستخدامها نا م اجهاتد وماارفد نا زمن الم رة، ةما يضمن لد من خالل سدوارها الا كو ة 

واتمنية، عيل املخيمار الفل طينية وسف رها مخيم ال رم ك عن ات يام ال  ر ة املحيطة بها، 

 (4)تلفة، ر ة مخوزجها   ن الليوم ةالتتال إلى جا بد نا الاديد من الجبهار ال اخنة نا مناطق س

 
ً
 مماماا

ً
ةالت از  مع االستفادة منها لترو ج روايتد عن الؤاموة الك  ية التر ي تهد د ة صفد " ظاما

يد ع ثمن د اعد عن  ل ط ن وا تضان متاومتها"، وتلي م الفصاار الفل طينية ال الية لد ةترديد 

 سةاطير تلك الوواية نا خطابها ال ياس ر واإلعالمب.  

  هاءالتشكيالت والقوى الموالية للنظام ما قبل الثورة وأثنا :أوال  

 من خالل عوض 
ً
سنتف على التنكيالر والت ى الفل طينية ال الية للنظام ةص رة سفثر تفصيال

ةيبل غوا يا   ل ه  ة جيش الت و و والفصاار ال الية للنظام و ق حجم وسدوار كر منها قبر 

                                                                    
 . 70-69، ص 1996صالح خلف )سة  إياد(،  ل طينر ةال ه  ة، عمان، دار الجلير، الطباة الما ية،  (3)
سيمن سة  هاشم، تداعيار الم رة ال  ر ة على  ل طينير س ر ة، دراسة  الة مخيم ال رم ك، ورقة ة مية، مجلة شؤون  ل طينية،  (4)

 . 3، ص2013، تم ز 251الادد 
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وباد رلك سنتف على التنكيالر الفل طينية التر سمنأها النظام الم رة وخالل الحوب ال  ر ة، 

 خالل مو لة الم رة، وسدوارها نا خدمة ةتام النظام والد اع عن وج د .

 جيش التحرير الفلسطيني .1

( عن املجلمل النيابب ال  ر  ينص على مااملة 260( صدر موس م ينويألا ةوقم )1956نا عام ) 

نا جميع ال اجبار والحت ق، عدا الترشح واال تخاب، وتم استدعام  الفل طيني ن مااملة ال  ر  ن

الفل طيني ن نا سن الا كو ة إلى الخدمة نا الجيش الاوبب ال  ر  وقتذاك، وتأسيمل فتيبة 

 (5)".68ماظمها من الفل طيني ن سطلق عليها: "الكتيبة 

 ( الذ  اعترف ةمنظم1964 -تاد مؤتمو التمة الاوبية المامب )سيل ل 
ً
ة الت و و الفل طينية مممال

للناب الفل طينر سقور التمة إمنام جيش الت و و الفل طينر، وسعلنت النظمة عن تأسي د نا 

، وكلفت وجيد الدمب ةتيادة الجيش ةالبدايار قبر تكليف الاميد صبحا الجابب 1964سيل ل  10ر

 تركا د نا 
ً
على الجبهت ن 1967نا  وب  ي وان جيش الت و و الفل طينر  شارك( 6).1965ر6ر8راي ا

اترد ية وال  ر ة، وكان لد دور منه د نا ماارك التدس وم يطها نا تلك الحوب، فما شارك نا 

على الجبهة ال  ر ة، خص ًصا ق ار  ط ن وق ار التادسية، وخ ضهما ماارك تر 1973 وب 

م ال لطة سألى إلى  صر تاد ت لا اتسد اتب زما (7)الفوس وتر الناار وتر مط ق وتر شممل.

و دار جيش الت و و الااملة نا س ر ة عن منظمة الت و و الفل طينية التر كان ينكر الؤس ة 

 .
ً
 ةالجيش ال  ر  مباشوة

ً
 ول ج تيا

ً
 وي لي يا

ً
 وتدر بيا

ً
الا كو ة التاتاة لها، وإلحاقها تنظيميا

 1976يث قام اتسد اتب عام وكر رلك بهدف ت ظيفها و ق سياسار النظام وماارفد الال تة،  

ةإرسال عدة و دار من جيش الت و و إلى لبنان للتتال إلى جا بد نا م اجهة الحوفة ال طنية 

اللبنا ية والتاومة الفل طينية، وه  ما سدى إلى وق ع امنتاق نا جيش الت و و نا رلك الاام قاد  

  ن زج  ا ظ  1983ونا عام  (8)بديو .م م د سة  موزوق وعبد هللا صيام نا عهد الل ام مصباح ال

اتسد ةجيش الت و و نا الاارك ضد ق ار الم رة الفل طينية نا لبنان، وت ر طد نا الهج م على 

املخيمار الفل طينية نا طواةلمل، تمود الضاةط الاووف الاميد عطية ع ض قااد ق ار سجنادين 

                                                                    
، ةتيادة الاتيد سفوم صفد  والتدم هيمم اتي بب )ضاةطان س ر ان 1958نا عهد ال  دة ة ن س ر ة ومصو عام  68ينكلت الكتيبة  (5)

، 15، جو دة ال ف ر، ملحق  ل ط ن، الادد 68 اصو ان( والاتيد س مد حج  )ضاةط  ل طينر نا الجيش ال  ر (، ا ظو الكتيبة 

  https://bit.ly/2I5JOcNواةط: . ال2011تم ز 
 .2013   م ر  5جيش الت و و الفل طينر، ال س عة الفل طينية،  (6)
 . الواةط:2014ر8ر11صتو سة   خو، ق ار الت و و النابية: الدور الضائع والتار خ الظل م، موفي الي ت  ة للدراسار واالستنارار،  (7)

https://bit.ly/2KaVjSz  
 الوجع  ف د.  (8)

https://bit.ly/2I5JOcN
https://bit.ly/2KaVjSz
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علن عن م تد نا ز از ند عام ور ض تنفيذ اتوامو،  تام اتمن ال  ر  ةاعتتالد و 
 
إخفااد  تى س

إثو تتالا  وكار التمود نا جيش الت و و، عمر  ا ظ اتسد على سن تك ن قيادة الجيش ( 9).2004

 .
ً
 وسركا د وكا ة ال ؤول ن عن إداراتد من الاوو  ن ة الئهم النديد للنظام وال ث ق ن سمنيا

تدر ة  الا ) ، كان2011عندما ةدسر الم رة ال  ر ة عام  ( 4500مالك جيش الت و و الفل طينر ي 

م تخدم ن مد ي ن( وكان يتألف من ثالثة  –مجندون  –صف ضباط  –متط ع ومجند )ضباط 

سل  ة مناة وصاعتة، وها ق ار " ط ن" ومتوها قطنا قوب دمنق، وق ار "سجنادين" ومتوها نا 

  دام، إضا ة إلى موفي التدر ب نا جبر النيخ، وق ار "التادسية" وتنتنو قوب م ا ظة ال 

مصياف، وعدد من اإلدارار الا كو ة والالية والتاب  ة والفنية، وو دار م تتلة، وموافي 

 نا الاارك خالل 
ً
صحية وثتا ية تتبع قيادة جيش الت و و.  يما يتدر عدد النخوط ن ع كو ا

 سن قيادة جي2000الحوب ال  ر ة ة  الا )
ً
ش الت و و تبالغ ةي ادة سعداد ( عنصو  تط، علما

 ( 10)متاتليها سفثر من رلك.

من النا ية التنظيمية تتبع رااسة اتركان التر يوسسها الل ام م مد طارق الخضوام إلى هيئة اتركان 

ة زارة الد اع نا الجيش ال  ر ، وتمارس شابة اتمن الا كو  رقاةة شاملة على و دار وإدارار 

 جيش الت و و من خالل 
ً
شابة االستطالع التر كان يوسسها الاميد سفوم ال لطب، ثم ت الها ال تا

 الاميد  ايي الباشا. 

منذ اتشهو اتولى للم رة ظهور سص ار عديدة من جيش الت و و تطالب ةت ييد الجيش عما يجو  

صفية ت 2012نا الداخر ال  ر  وسن يبتى على مهمتد اتساسية نا ت و و  ل ط ن،  يث تم نا عام 

عدد من الضباط الذين سةدوا ا تتاداتهم ت بب ت ر ط جيش الت و و، ومنهم الاميد الوفن رضا 

وت الت عمليار  (11)الخضوا قااد ق ار  ط ن والاتيد عبد الناصو متار  والوااد ةاسر ر يق علا.

 ر ة.  االغتيال والتصفية ة ق كر من يو ض اتوامو ةالنارفة نا ماارك ضد  صاار الاارضة ال

 عن م قفهم ال اضح نا دعم الم رة ال  ر ة، ومنهم الاتيد 
ً
فما امنق عدد من الضباط ياب را

( صاعتة نا ق ار التادسية الذ  شكر تاد امنتاقد نا 421الوفن ق طان طباشة قااد الكتيبة )

 2013مع عدد من الننت ن ماد "جيش الت و و الفل طينر الحو"، فما امنق نا عام  2012تم ز 

                                                                    
  https://bit.ly/2VT2Qbc، الواةط: 2017ينايو،  8مصطفى ال لا، عطية ع ض: جنرال ةوتبة إم ان، ج رون،  (9)
 ويغادر س ر ة عام و ق شهادة مع البا ث لضاةط كان ع (10)

ً
، وشهادة لوقيب مجند كان يخدم 2017لى مالكار اتركان قبر سن ي وح طبيا

 .2014و و من الخدمة عام  2011نا اإلدارة الالية منذ عام 
، 12148، الادد 2012مارس  2النوق اتوسط، الجماسة علا الصالح، اغتياالر غامضة لتيادار ع كو ة  ل طينية نا س ر ة،  (11)

   https://bit.ly/2LRFrqJلواةط: ا

https://bit.ly/2VT2Qbc
https://bit.ly/2LRFrqJ
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الاتيد الوفن خالد اسماعير الح ن، وسسمل مع عدد من الضباط الننت ن اآلخو ن "ل ام س وار 

 (12)جيش الت و و" نا منطتة جن ب دمنق.

ةدسر منارفة جيش الت و و نا الاارك إلى جا ب النظام ةص رة تدر جية،  يث تم تكليفد نا 

اإلدار ة، ت جد  يها ق اتد ومننآتد التدر بية و البداية ةمنع وص ل  صاار الاارضة إلى الناطق التر 

لف من التيادة ال  ر ة ة ماية الننآر االقتصادية والحي  ة، ممر م طة ينو ن الحوار ة 
 
ثم ك

سخذر خارطة منارفتد تت ع نا  2015ةالتوب من  وان الا اميد نا ر ف دمنق. لكن منذ الاام 

 لتصو  ار الل ام م مد طارق الخضوام الاديد من الجبهار ال اخنة نا اتراض ر ال   
ً
ر ة، وو تا

 تمتد 15(، فنف  يها النتاب ةأن ق اتد تتاتر نا 2017رايمل جيش الت و و )نا تم زر ي لي  
ً
م قاا

  (13)نا دمنق ور فها ودرعا ور فها وال   دام ومنطتة البادية.

 طة الجبهار التالية   ب خو  نا الاارك التتالية على ال رقةشارك جيش الت و و لغاية إعداد هذ  

 ا تنار  وها: 

على جبهة مدينة عدرا الصناعية، ونا تر ص ان وتر فود  نا  421منارفة الكتيبة  ريف دمشق:

وما تاد  ضد ق ار الاارضة، وقد ت دثت مصادر عن تصفية عدد من الضباط  2015الاام 

فما شارفت و دار من  (14)نظام.والاناصو نا منطتة تر فود  ر ض ا التتال إلى جا ب ق ار ال

وخاضت ماارك على جبهة  (15).2016ق ار سجنادين نا  صار مخيم خان النيح نا ينو ن المامب 

، وماارك نا منطتة الغ طة 2017من ةيت جن وميارعها ومغو ال ر نا نهاية الاام  جبر النيخ نا كر

رك سيطوة ق ار النظام على الغ طة ، ثم النارفة نا ماا2017النوقية نا ميارع الو  ان نا عام 

 . 2018املحاصوة من م اور  وستا وع ن توما وج بو نا آرارر مارس 

صاعتة، وقد خاضت ماارك نا عام  412تنتنو  يها فتااب ل ام التادسية والكتيبة  السويداء:

ا عام نإلى جا ب ق ار النظام ضد  صاار الاارضة نا م يط مطار المالة غوبب املحا ظة، و 2015

شارفت و دار من الهندسة تاتاة لجيش الت و و نا تمنيط مناطق نا ةادية ال   دام "ةئر  2017

خاضت فتيبة الصاعتة ماارك نا م يط  2018الهبار ة وغ ر "، وخالل الاام  –الكواع  –قصب 

                                                                    
  https://bit.ly/2HFiKBTةيا ار امنتاق الضاةط ن على وساار الت اصر االجتماعا، الواةط:  (12)
، ج رون،  15غ ان  اصو، جيش الت و و الفل طينر يتاتر مع النظام نا  (13)

ً
  https://bit.ly/2w2Vh78، الواةط: 2017ي لي   14م قاا

  https://bit.ly/2JJWdGi، الواةط: 2015آرار  2زمان ال صر،  (14)
  https://bit.ly/2I1jyjv، الواةط: 2016   م ر مجم عة الامر من سجر  ل طينير س ر ة، ينو ن المامبر  (15)

https://bit.ly/2HFiKBT
https://bit.ly/2w2Vh78
https://bit.ly/2JJWdGi
https://bit.ly/2I1jyjv


 دور ومص ر الت ى واليلينيار الفل طينية ال الية للنظام ال  ر 

-63- 

ة و تل ل الصفا نا ةادية ال   دام النوقية ضد داعش، وشارفت مع ق ار النظام ةاستاادة ال يط

  (16)عليها.

شارفت و دار من الهام الخاصة نا جيش الت و و إلى جا ب ق ار النظام نا  البادية السورية:

نا ماارك الات رةار نا ر ف  ماة النوقا، ونا م يط تر اله اايار،  2017قتال داعش خالل عام 

ر س ونا ر ف م كنة نا مناطق تر سد رينة وجبر مك  ل وتر سصفو وتر البتو وجبر سي

 وفذلك نا ماارك  ك الحصار عن ديو اليور.  (17)االستراتيجا ونا ماارك التنف،

ماارك عنيفة  12خاضت و دار من ق ار جيش الت و و ونا متدمتها الكتيبة  2016نا عام  درعا:

 2018ونا  ي وانر ي  ي   (18)على جبتهر النيخ م ك ن والكتيبة الهج رة نا ر ف درعا النمالا.

 نا ماارك ةصوى الحو و وملي ة.شارك جيش ا
ً
 لت و و سيضا

ضد تنظيم داعش من عدة م اور قتالية  2018النارفة نا ماوفة جن ب دمنق نا  ي ان  دمشق:

 ( 19)سهمها جبهة الحجو اتس د والتدم وشارعا  ل ط ن وال رم ك.

ام عم النظسسفور كر هذ  ال اجهار والاارك التر ين ر إلى حجم منارفة جيش الت و و نا د

 من موتبار جيش الت و و،276ال  ر  نا م اقع وجبهار عديدة إلى ست ط )
ً
من ةينهم  (20)( قتيال

 على رلك  ّو من 
ً
عدد من الننت ن الذين ستط ا وهم يتاتل ن إلى جا ب  صاار الاارضة. عالوة

وعية، طوق غ ر شالخدمة اإلليامية نا جيش الت و و مئار املجندين والتط ع ن إلى خارج س ر ة ة

ومن كان يتم إلتام التبض عليهم كان يتم ت   لهم إلى الفووع اتمنية للت تيق ماهم قبر إ التهم 

تدر عدد النبان  إلى التضام الا كو ، وهناك الانوار منهم قض ا ت ت التاذيب.  يما ي 

ياطية سو اال ت الفل طيني ن الذين غادروا س ر ة ةطوق مختلفة وكا  ا نا سن الخدمة اإلليامية

 ةاآلالف، وكان رلك من سهم سسباب هجوة النباب الفل طينر خارج س ر ة خالل مو لة الم رة.  

                                                                    
، الواةط: 2018سبتم ر  28قتلى من جيش الت و و الفل طينر نا ماارك ةادية ال   دام، الاوبب الجديد،  10س مد اإلةواهيم،  (16)

eQW94https://bit.ly/2K  
: 2017، ي لي  http://bit.do/eTywb: 2017إدارة الت جيد الان   وال ياس ر نا جيش الت و و الفل طينر على  ي ب ك، ي  ي   (17)

http://bit.do/eTywG 2017، سغ طمل :http://bit.do/eTyxh . 
، https://bit.ly/2XbUw7B ،https://bit.ly/2QsvYF7: 2018إدارة الت جيد الان   وال ياس ر نا جيش الت و و الفل طينر، ي  ي   (18)

https://bit.ly/30Nocds  2018، ي لي :https://bit.ly/2Wum9M8 ،https://bit.ly/2ECnMNw . 
، الواةط: 2018ماي   13ميلينيار النمو تدخر على خط مخيم ال رم ك تاد  نر اقت امد، الدرر النامية،  (19)

https://bit.ly/2HFXv2W  
ر  1ر25ضحية من جيش الت و و الفل طينر قض ا خالل الحوب نا س ر ة،  276مجم عة الامر من سجر  ل طينير س ر ة، ت ثيق  (20)

 it.ly/2HHPo69https://b، الواةط: 2019

https://bit.ly/2KeQW94
http://bit.do/eTywb
http://bit.do/eTywG
http://bit.do/eTyxh
https://bit.ly/2XbUw7B
https://bit.ly/2QsvYF7
https://bit.ly/30Nocds
https://bit.ly/2Wum9M8
https://bit.ly/2ECnMNw
https://bit.ly/2HFXv2W
https://bit.ly/2HHPo69


 ناو ة واستممارار سجنبية: طاافية وميلي2019الؤس ة الا كو ة ال  ر ة نا عام 

-64- 

 القيادة العامة –الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  .2

ت ت م ّعى جبهة الت و و الفل طينية، ثم ا دمجت نا  1959تأس ت سولى مجم عاتها نا الاام  

ية سخوى نا تنظيم الجبهة النابية لت و و  ل ط ن، ونا  ي ان ومجم عار  ل طين 1967الاام 

 منذ رلك الح ن ةالجبهة النابية لت و و  ل ط ن  1968عام 
ً
امنتت عند، وسصبح اسمها ماوو ا

 (21)التيادة الاامة. –

من سةوز مؤس يها علا تنناق وس مد ج رير وطالل  اجا و ضر شوورو، وكان سمينها الاام س مد 

 تخوج نا الكلية الحوبية نا مصو عام ج رير ضاةط
ً
. وقد رفير الجبهة منذ ةداياتها على الامر 1959ا

الا كو ، وقامت خالل م  رتها تادد من الامليار الفدااية الاوو ة ضد الادو اإلسواايلا، 

وبما سنها ا طلتت  (22)".1985وعملية الجلير  1979إضا ة إلى عمليار تبادل اتسوى "عملية الن رس 

من مخيمار الالجئ ن نا س ر ة وكا ت تنتهج الفكو الت مب الي ار   تد ةدسر تتايز عالقتها 

، وكا ت املحطة اتهم التر فنفت طبياة تلك الاالقة عنية دخ ل 1970ةالنظام ال  ر  تاد عام 

الجيش ال  ر  إلى لبنان منتصف سباينيار التون الفاات  يث سيدر الجبهة دخ ل النظام إلى 

، مما 1976ان، وقامت ةالصمت على املجازر التر ارتكبها النظام ال  ر  نا مخيم تر اليعتر عام لبن

 من التيادار والك ادر إلى 
ً
د ع التياد  م مد عباس )سة  الاباس( وماد طلات يات ب وعددا

 مع النظام ال   
ً
 عن ر ضهم ل قف قيادتها الذ  اعت رو  ت اطئا

ً
 ، ر االمنتاق عن الجبهة ياب را

 (23).1977وسس  ا تنظيم جبهة الت و و الفل طينية نا  ي ان عام 

ت طدر عالقة ج رير مع النظام ال  ر  نا الوا ر الال تة، السيما تاد ا تدام الخالف ة ن 

 داخر 1982 ا ظ اتسد و اسو عو ار عنية  وب لبنان عام 
ً
،  يث دعم  ا ظ اتسد امنتاقا

 م 1983 وفة  تح عام 
ً
ن الخالف ال ياس ر ة ن  تح والننت ن عنها وماهم تنظيم التيادة م تفيدا

الاامة، ود َع هذ  الفصاار لنن  وب على ق ار  تح نا مخيمار شمال لبنان بهدف طودها 

ضاعفت تلك املحطة التر شارك  يها متاتل  التيادة الاامة نا  (24)وإخواجها من ال ا ة اللبنا ية.

اط التيادة الاامة ةالنظام ال  ر  ةص رة واضحة،  تى سنها من ارتب 1983 وب طواةلمل عام 

                                                                    
، 2016سمجد م م د منص ر جالد، دور الفصاار الفل طينية نا إقامة ال  دة ال طنية، رسالة ماج ت ر، جاماة النجاح ل طنية، (21)

 .89ص
 .2002، 3الجبهة النابية لت و و  ل ط ن التيادة الاامة موا ر الننأة والتأسيمل، مجلة الفكو التاوم، الادد  (22)
، 2012، شباط 22جبهة الت و و الفل طينية،  صير وا د ةأمين ن عام ن، جو دة ال ف ر، ملحق  ل ط ن، الادد  سميح شبيب، (23)

  https://bit.ly/30NljJPالواةط: 
ظام ال  ر  للفصاار الفل طينية ، تدين استخدام الن1983تصو  ار صحفية وإعالمية متاددة لتيادار من  تح خالل س داث عام  (24)

 ال الية لد ومنها التيادة الاامة نا  وبد لضوب  وفة  تح وإنهام وج دها نا لبنان )سة  جهاد ال ز و، سة  إياد،  بير شاث(.

https://bit.ly/30NljJP
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سصب ت التنظيم الفل طينر اتقوب إليد. طيلة  ترة سيطوة الت ار ال  ر ة على لبنان ولغاية 

شارفت إلى جا ب النظام نا الاديد من ماارفد خالل الحوب اتهلية،  2005خووجها مند عام 

ا كو ة تادة مناطق نا ض احا ة رور وسهر البتاع ةدعم و ظيت الجبهة التر تنتنو م اقاها ال

، عدا عن دعمد مناطها ال ياس ر والتنظيعر واإلعالمب داخر 
ً
 وسمنيا

ً
ويغطية من النظام سياسيا

 س ر ة.

منذ اتيام اتولى للم رة ال  ر ة ت ا ق خطاب التيادة الاامة ال ياس ر واإلعالمب مع رواية النظام 

دف س ر ة ت بب  ظامها التاوم والداعم للتضية الفل طينية. وقد سّجج عن مؤاموة ك  ية ي ته

 تاد ا فضاح لابة اتجهية اتمنية 
ً
هذا الخطاب غضب اتوساط الفل طينية وال  ر ة، وخص صا

 5، ثم تكوارها اتمو نا 2011سيار  15نا إرسال النبان الفل طيني ن إلى الحدود مع الج الن نا 

ى النك ة بهدف ت   ر ات ظار عن الحواك الم ر  نا الداخر ال  ر  وما  ي وان ةمناسبة رفو 

 جم عند نا رلك الي م الدامب من ست ط عنوار النهدام ومئار الجوحى على يد اال تالل 

اإلسواايلا لنع التظاهو ن من اختراق الحدود. ونا الي م التالا من تلك الذة ة وباد ينييع النهدام 

ت جد النيا ن الغاضب ن من م اقف التيادة الاامة الؤ دة للنظام إلى مبنى  نا مخيم ال رم ك

الخالصة التاتع للتيادة الاامة، وقام  واس البنى ةإطالق النار عليهم سثنام وج د ج رير وقيادة 

الجبهة داخلد مما سدى إلى اشتاال غضب التظاهو ن وم اصوتهم البنى وإ واقد وست ط ضحايا 

ن ت بب تلك الحادثة الأساو ة قبر سن تتدخر ق ار  فظ النظام وتت م ةإخواج قيادة من الطو  

  (25)الجبهة من البنى.

وف ةاللجان النابية التر سشوف عليها خالد  تاد تلك الحادثة تادة سشهو، ةدسر الجبهة ةتنكير ما ع 

دف من ّدعا الجبهة سن الهج رير م ؤول الدااوة الا كو ة واتمنية ةالجبهة ةص رة مباشوة. كا ت ت

هذ  اللجان  ماية مخيم ال رم ك وت ييد  عن م يطد ال اخن نا س يام الحجو اتس د والتضامن 

والتدم والا الا. سوعان ما اتضح سن الهدف ستاد من رلك مع قيام تلك اللجان التر كا ت تضم 

 عاطل ن عن الامر ومن سصحاب ال  اةق الجنااية وال ماة ال ي
ً
ئة نا مال تة الننطام شبا ا

الفل طيني ن وال  ر  ن داخر املخيم واعتتالهم وي ليمهم لل لطار اتمنية. إضا ة إلى دورها 

تاد ةووز مجم عار للجيش الحو نا ات يام املحيطة ةاملخيم ةالت وش والتاد  على تلك 

 املجم عار سثنام موورها ةم اراة املخيم. 

                                                                    
، وشارك 2011  ي وان 5شهادة الالجئ الفل طينر "عمو. ح " الذ  كان س د النبان الفل طيني ن الذين رهب ا إلى  دود الج الن نا  (25)

 مع التظاهو ن نا ال اجهار التر دارر نا م ي
ً
 طنا الي م التالا نا ينييع النهدام الذين ستط ا ةيد الت ار اإلسواايلية، وكان م ج دا

 مبنى الخالصة نا رلك الي م. 
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 لتلك اللجان، وكا ت الاديد من اال ت 2012شهد الاام 
ً
كاكار ة ن الطو  ن، وسصبح املخيم رهينا

ممارسار عناصوها االستفياز ة ودورهم الكن ف نا ت   ر املخيم إلى ثكنة ع كو ة ي تخدم 

لصالح النظام وتت م ةمنع تمدد مجم عار الجيش الحو نا النطتة من سهم اتسباب نا اقت ام 

يام طااوار النظام ةتصف املخيم نا تلك الفترة وست ط عدد الجيش الحو للمخيم، ةالتزامن مع ق

وقد  (26)فب ر من النهدام الد ي ن والجوحى نا جامع عبد التادر الح ينر وات يام املحيطة ةد،

تمكنت  صاار الجيش الحو من هي مة اللجان تاد است الم وهووب الت م اتف ر منها والت اق 

ت هي مة اللجان النابية ضوبة ق  ة لتنظيم التيادة الاامة عدد من عناصوها ةالجيش الحو. كا 

 للمد ي ن 
ً
لكنها لم تودع قيادة الجبهة عن االستموار نا دعم النظام، وتصاعد دورها اتفثر ا تهاكا

الذين ةت ا نا مخيم ال رم ك تاد  يوح غالبية سكان املخيم إثو ضوبة اليغ،  يث شارفت التيادة 

نا جو مة إ كام الحصار الخا ق على املخيم وكامر النطتة الجن بية منذ شهو الاامة ق ار النظام 

قامت التيادة الاامة  (27).2018ولغاية إعادة سيطوة النظام على املخيم نا شهو سيار  2013تم ز عام 

طيلة  ترة الحصار ةارتكاب ا تهاكار ج يمة ة ق الد ي ن املحاصو ن توقى إلى جواام الحوب ومنها: 

تصف الت اصر على ةي ر املحاصو ن من مواةض مد ايتها شمال املخيم، ومنع إدخال ال اد ال

اإلغاثية والطبية طيلة  ترة الحصار، والتنكير ةأةنام املخيم واعتتال الئار منهم وي ليمهم إلى 

  (28)اتجهية اتمنية، ويااونها الت اصر مع  وع  ل ط ن.

 نا ي ليم الاديد من 2012مخيم  ماة منذ الاام  فما كان لها مجم عار ينبي ية نا
ً
، لابت دورا

 ت ت التاذيب. 20شبان املخيم إلى  وع اتمن الا كو  نا الدينة، وقض ى منهم سفثر من )
ً
( شاةا

 تت م ةمؤازرار لت ار النظام نا ماارك ضمن سر اف  ماة، لكن  ف رها تضامل مع 
ً
وكا ت س يا ا

 (29).2015اخر املخيم منذ الاام ا تنار واسع لل ام التدس د

                                                                    
، الواةط: 2015ز، ي لي  (، موفي الي ت  ة للدراسار واالستنارار، تم  78م تتبر  ل طينير س ر ة، تتديو استراتيجا ) (26)

 https://bit.ly/2ECmGBE 
، الواةط: 2018ر  7ر  8النظام ي تفر ةإعادة سيطوتد على مخيم ال رم ك، تتو و صادر عن مجم عة الامر من سجر  ل طينير س ر ة،  (27)

.ly/2K9zK4Whttps://bit  
عنوار التتار و صدرر عن جهار  ت قية وت ثيتية   ل جواام ارتكبتها ميلينيا التيادة الاامة ةيعامة س مد ج رير سثنام  صار  (28)

لهيئة ا –موفي ت ثيق اال تهاكار  –النبكة ال  ر ة لحت ق اإلم ان  –مخيم ال رم ك )مجم عة الامر من سجر  ل طينير س ر ة 

 الوصد ال  ر  لحت ق اإلم ان(. –موفي ت ثيق الاتتل ن الفل طيني ن  –حت ق اإلم ان ال تتلة ل
مال مار من الالجئ الفل طينر "م. س" س د الفار ن من هذ  املجم عار التاتاة للتيادة الاامة إلى توفيا، وتداولت صف ار الت اصر  (29)

 .2018اة خالل شهو تم ز عام االجتماعا شهدام التاذيب الفل طيني ن من سةنام مخيم  م

https://bit.ly/2ECmGBE
https://bit.ly/2K9zK4W
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وشارفت التيادة الاامة من خالل مجم عاتها النتنوة نا مدينة درعا نا االشتباكار التر كا ت تدور 

نا م يط مخيم درعا إلى جا ب ق ار النظام خالل هج م النظام إلعادة ال يطوة على النطتة نا 

 (30).2018شهو  ي وان 

نا مخيمار سخوى ممر خان ر    ن ومخيم ال يدة ز نب وعدا عن ي ليح تاض املجم عار 

وجوما ا، ومجم عار تت م ة ماية ما كوها نا منطتة ع ن الصا ب نا جن ب دمنق ال ت جد 

تدر عدد ميلينياتها الا كو ة ةتواةة  للتيادة الاامة ق ار منتنوة نا ةتية الناطق ال  ر ة، و  

نا م اقاها الا كو ة نا لبنان،  يما تبالغ قيادة  ( عنصو100( متاتر نا س ر ة، وقواةة )250)

الجبهة ةأعداد عناصوها النخوط ن ةالتتال تسباب دعااية، وللحص ل على مي د من الدعم الالا 

اإليوامب الذ  ت صر عليد فم از ة شهو ة منذ عدة سن ار. وكان اتم ن الاام ال اعد للجبهة طالل 

 و 420ووسية "سن الجبهة خ ور  اجا قد صوح ل كالة سب تنيك ال
ً
جو ح خالل منارفتها  800متاتال

وهذا رقم ال يتطاةق وسعداد التتلى الذين ماتهم  (31)إلى جا ب الدولة ال  ر ة الحوب ال  ر ة".

.  50الجبهة نا وساار إعالمها ولم يتجاوزوا و ق سفثر التتديوار )
ً
 (عنصوا

 منظمة الصاعقة .3

ق ار الصاعتة( سثنام  وب ي  ي   – وب الت و و النابية  تأس ت منظمة الصاعتة )طالئع

ففصير  دائب م لح تاتع للتنظيم الفل طينر لحيب الباث الاوبب االشتراكب نا  1967) ي وان( 

 لالستراتيجية التر سقوها الؤتمو الت مب التاسع للحيب الناتد نا سبتم ر 
ً
". 1966س ر ة "تج يدا

 ة ولبنان وشوق اتردن والضفة الغوبية املحتلة وقطاع غية، ونا عدد وكان لها  ووع نا كر من س ر 

من سقطار ال طن الاوبب. وغدر النظمة تاد ازدياد مناطها الا كو  ومناطها ال ياس ر نا سوساط 

الجماه ر الفل طينية والاوبية النظمة الفدااية الما ية تاد  تح نا سواخو ال تينيار. على هذا 

 نا مؤس ار منظمة الت و و الفل طينية كاملجلمل ال طنر واملجلمل اتساس كان حجم 
ً
تمميلها فب را

 (32)الوفي  واللجنة التنفيذية.

وضع يد  على منظمة الصاعتة وبدس مناطها يت  ل من  1970تاد ت لا  ا ظ اتسد ال لطة عام 

ام، ال ع كو ة ةيد النظاترد ية إلى ق ة  -اللبنا ية  –تنفيذ عمليار  دااية على الحدود ال  ر ة 

                                                                    
، الواةط: 2019ر  1ر 3: مخيم درعا دمار و يوح وماا اة وا تظار، 2018مجم عة الامر من سجر  ل طينير س ر ة،  صاد عام  (30)

https://bit.ly/2EBklqo  
، الواةط: 2108ر 10ر24 ة الفل طينية، م قع سب تنيك عوبب، طالل  اجا يت دث لس"سب تنك"   ل التط رار على ال ا (31)

https://bit.ly/2I0YBW7  
  https://bit.ly/2Bo6z9f، الواةط: 2014سغ طمل  26طالئع  وب الت و و النابية، ال س عة الفل طينية،  (32)

https://bit.ly/2EBklqo
https://bit.ly/2I0YBW7
https://bit.ly/2Bo6z9f
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سيما تاد دخ لد لبنان وخالل م طار الحوب اتهلية، وتوسسها الوجر التوب لألسد وه  زه ر 

 (33).1979و تى تار خ اغتيالد على يد ال ساد نا  وم ا عام  1971م  ن منذ عام 

 خالل دعم  
ً
 مختلفة لصالح النظام، وت ديدا

ً
لت ار النظام للابت منظمة الصاعتة نا لبنان سدوارا

. إر لم يكتف النظام وقتذاك ةم اصوة 1976اللبنا ية االمايالية نا  وبها ضد الفل طيني ن عام 

 
ً
املخيم، ةر شارك ةتصفد ةدع ى خوق التنظيمار الفل طينية ل قف إطالق النار، لكن جن دا

تل ا من و داتهم الا كو ة للتتال نا ل
 
ت ت ل ام  بنانساةت ن نا الجيش ال  ر  فنف ا سنهم  

 صاار  ل طينية م الية ل  ر ة منها فتااب الصاعتة التر شارفت نا ي ليم املخيم للت ار 

 (34)اللبنا ية التر ارتكبت مجيرة مووعة  يد.

التر شارك  يها متاتل  الصاعتة مع  صاار سخوى م الية للنظام  1983تاد ماارك طواةلمل عام 

لبنان ةدس يتتلص وج دها الا كو ، وسخذر تتراجع  ضد  وفة  تح وق ار منظمة الت و و نا

مكا تها لصالح  صاار سخوى م الية للنظام ممر التيادة الاامة و تح اال تفاضة، وسصبح مناطها 

 ةفووع  يب الباث وشابد الحيبية داخر املخيمار الفل طينية نا س ر ة،  يما اقتصو نا 
ً
موتبطا

 ثة اتخ رة. لبنان على ت اجد رمي  نا الات د المال

ذفو نا ال نة اتولى  مع ةداية الم رة ال  ر ة كان سم ن سوها  و ان سة  الهيجا، ولم تتم ةأ  دور ي 

للم رة ال  ر ة س ى إطالق تاض التصو  ار والبيا ار الؤ دة للنظام، لكن تاد سيطوة الجيش 

 ا التدمام، وا تنورالحو على مخيم ال رم ك ةدسر ةتنكير مجم عار صغ رة سغلبها من عناصوه

 نا الدخر النمالا للمخيم، ولم تننط 
ً
تلك املجم عار نا مبنى البلدية ةص رة متتطاة، وس يا ا

تدر عدد متاتليها نا س ضر الحاالر، ةس  نا املخيمار الفل طينية اتخوى،  يما ي 
ً
 70ع كو ا

.
ً
  (35)متاتال

 حركة "فتح االنتفاضة" .4

، 1983نق عن  وفة الت و و ال طنر الفل طينر ) تح( عام  تح اال تفاضة تنظيم  ل طينر ام

واست لى متاتل ها نا سيار من رلك الاام على متَو  قيادة الكتيبت ن اتولى والما ية التاتات ن لت ار 

ال رم ك نا  وفة  تح. ومن سةوز قياديها م س ى م م د الاملة الاووف ةأبب خالد الاملة واتم ن 

 من الاام للتنظيم م مد 
ً
م س ى مواغة اللتب سة  م س ى. دعم  ا ظ اتسد االمنتاق م تفيدا

                                                                    
  https://bit.ly/2JKKO9p، الواةط: 2014سغ طمل  3(، ال س عة الفل طينيةر 1979 – 1936زه ر م  ن ) (33)
  :bit.ly/2MdmxLchttps//، الواةط: 2018ر 2ر18تر اليعتر .. خفايا الاوفة، ت تيق خاص، م قع الجي وة،  (34)
 .2017شهادة الالجئ الفل طينر )   ن . ص( وه  س د ك ادر الصاعتة الذين توك ا صف  ها ولجأ إلى سوروبا عام  (35)

https://bit.ly/2JKKO9p
https://bit.ly/2MdmxLc
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التمود داخر الحوفة، وهاجمت ق اتد ما كوار  ل طينية ر ضت اال ضمام للمننت ن، وقامت 

 من اتسلحة التر صادرتها من ما كوار  تح. 60ةت ليم قيادة االمنتاق 
ً
 ( 36)طنا

ض مخيمار الالجئ ن الفل طيني ن نا كر من لبنان و ترفي وج د  تح اال تفاضة نا س ر ة وبا

 ا تهى ةفصر سبب خالد  2006واتردن. وقد شهد التنظيم نا    م ررينو ن المامب 
ً
 داخليا

ً
امنتاقا

اوف ةفتح اإلسالم، وها مجم عة تم  الاملة من التنظيم على خلفية االشتبا  تاالقتد ةامنتاق ما ي 

نا قتال مع الجيش اللبنامب ا تهى ةتدم ر  2006ودخلت عام استخدامها من املخاةوار ال  ر ة 

 (37)مخيم نهو البارد.

 تاد الاام 
ً
، ةالامر على ي ليح شبان 2012خالل الم رة ال  ر ة قامت  تح اال تفاضة وت ديدا

  الة البطالة وا تنار الفتو نا املخيمار الفل طينية ال اقاة على سطواف 
ً
 ل طيني ن م تغلة

ال يدة ز نب( وشارفت تلك املجم عار التر  –خان ر    ن  –الح ينية  –)جوما ا  مدينة دمنق

 (38)( عنصو نا س  ن  االتها100توسسها سة  إياد زهوة ال ؤول الا كو  للحوفة، والتر لم تيد عن )

ةمهام ع كو ة مختلفة منها: النارفة نا  صار مخيم ال رم ك من الجهة النمالية للمخيم، 

اض متاتليها نا مخيم الح ينية تاد إعادة ال يطوة عليد من قبر النظام نا ينو ن اتول وا تنار ت

، وا تنور نا مخيمار جوما ا وال يدة ز نب وخان ر    ن ت ت غطام  ماية تلك املخيمار. 2013

 إلى إرسال تاض مجم عاتها خالل اقت ام النظام ملخيم درعا نا شهو  ي وان 
ً
. وتتلتى 2018إضا ة

ح اال تفاضة دعمها الالا من إيوان على شكر م از ة شهو ة لتغطية رواتب ك ادرها ومتاتليها  ت

 و فتاتها اإلدار ة. 

 جبهة النضال الشعبي الفلسطيني  .5

، فتنظيم  ل طينر ي ار  ينتعر إلى منظمة الت و و الفل طينية، وسصب ت 1967تأسمل سنة 

. ثم تاد ا ضمام ةهجت سة  غوبية عض  اللجنة 1971جبهة النضال منظمة تاتاة لحوفة  تح سنة 

التنفيذية نا  تح إلى جبهة النضال عمر على ا فصالها عن  وفة  تح وضمها إلى جبهة الو ض سنة 

1974.(39) 

                                                                    
، الواةط: 2014،    م ر 100ما ن الطاهو، ياسو عو ار االمنتاق وطواةلمل، مجلة دراسار  ل طينية، الادد  (36)

https://bit.ly/2VUv6u2  
 . https://bit.ly/2I1PxQQ، الواةط: 2107ي لي   17خ ر هللا خ ر هللا، من  تح اإلسالم إلى داعش، م قع الاوبية  ت،  (37)
 هاجو إلى سوروبا. و  2017و ق شهادة ت د ك ادر  تح اال تفاضة )م . ع .  ( غادر صف  ها عام  (38)
، الواةط: 2012، شباط 22فمال هماش، جبهة النضال النابر: م اولة  تدية ، ملحق  ل ط ن نا جو دة ال ف ر، الادد  (39)

https://bit.ly/2I5XW5y  

https://bit.ly/2VUv6u2
https://bit.ly/2I1PxQQ
https://bit.ly/2I5XW5y
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عدة خال ار ة ن قادتها سدر إلى  ص ل امنتاق نا صف  ها وا ت امها 1992شهدر الجبهة سنة 

سم ر غ شة عض  اللجنة التنفيذية لنظمة الت و و، وباد و اة إلى تنظيم ن: اتول: ةتيادة الدفت ر 

غ شة ي لم قيادة هذا التنظيم س مد مجدالمب الذ  كلفتد قيادة منظمة الت و و ةوااسة اللجنة 

ماوو ة ةا  يازها ( 40)الخاصة ةماالجة ملف مخيم ال رم ك وكا ت تصو  اتد خالل سع ام الحصار

 ا  صار الد ي ن داخر املخيم.للنظام والتغطية على جواامد ن

 لد، وه  س د  
ً
والمامب: ةتيادة خالد عبد املجيد، الذ  يتخذ من الااصمة ال  ر ة )دمنق( متوا

التيادار الفل طينية املح  بة على النظام منذ ةداية الت اينيار، ورغم حجم تنظيمد املحدود 

رض ى النظام واتجهية اتمنية عليد، ت بب  (41) تد تم ياييند سم ن سو ت الف الت ى الفل طينية

، 50إلى  40وخالل الم رة سألى إلى ي ليح سعضام من تنظيمد الذ  تفاور عددهم من 
ً
 (42)عنصوا

وكان يتم استخدامهم نا  صار مخيم ال رم ك ولم يتجاوز عمر تلك املجم عار الصغ رة سفثر من 

 رلك. 

سعال ، سا در  صاار سخوى النظام  عدا عن جيش الت و و والفصاار الفل طينية الذك رة

ةم اقفها وتصو  اتها اإلعالمية، لكنها لم تنخوط نا الامر الا كو  إلى جا بد، ومنها  صاار منظمة 

الت و و الفل طينية، وجبهة الت و و الفل طينية ةتيادة سة   ضال اتشتو و وفة الجهاد اإلسالمب 

 التوبة من إيوان.

 

 

 

                                                                    
  https://bit.ly/2EDlu0R، الواةط: 2015ر  4ر  14، 3547ادد ال موفي الي ت  ة للدراسار واالستنارار، سرشيف منوة  ل ط ن الي م، (40)
 اسم ت الف الفصاار الانوة. سعلن عن قيامد ع ر مؤتمو صحفب عتدتد  (41)

ً
ت الف الت ى الفل طينية، صيغة جبه  ة يطلق عليها سيضا

لجبهة النابيةرالتيادة الاامة نا مخيم ال رم ك، ورلك تاد  ترة وج زة من ت قيع اتفاق الفصاار الفل طينية نا متو الخالصة التاتع ل

. يتك ن الت الف تنكر سساس ر من الجبهة 1991، ومن م قع الاارضة ل ار الت   ة التر ا طلتت من مدر د عام 1993ر 9ر13سوسل  نا 

يادة الاامة، جبهة النضال النابر الفل طينر )جناح خالد عبد الت -النابية لت و و  ل ط ن، الجبهة النابية لت و و  ل ط ن

املجيد(، منظمة الصاعتة )طالئع  وب الت و و النابية(، الحيب الني عا الفل طينر الم ر ، الجبهة الديمتواطية لت و و  ل ط ن، 

اد تر التاومة اإلسالمية ) ماس( والجه وفة  تح اال تفاضة، جبهة الت و و الفل طينية )جناح سة   ضال اتشتو(. إضا ة إلى  وف

 .1998اإلسالمب نا  ل ط ن، وما لبثت سن خوجت كر من الجبهت ن النابية والديمتواطية من الت الف عام 

م قع جبهة النضال النابر الفل طينر،  – 2012ر 12ر20الصدر: هنام من ر، ت الف الت ى الفل طينية.. هامنية التممير والدور، 

  https://bit.ly/2HEQQGiالواةط: 
 وغادر س ر ة. 2016شهادة الالجئ س مد    ن جماة وه  من سعضام تنظيم جبهة النضال النابر، وتوك التنظيم عام  (42)

https://bit.ly/2EDlu0R
https://bit.ly/2HEQQGi
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 لسطينية التي أنشأها النظام خالل الثورة التشكيالت الف ثانيا :

سما الحوكار واليلينيار الفل طينية التر سس ها النظام ةت جيهار ودعم من سجهيتد اتمنية 

ةص رة مباشوة منذ ال ن ار اتولى للم رة،   نأيب عليها و ق سهمية الحجم والدور واال تنار لكٍر 

 منها نا ال ا ة ال  ر ة: 

 لواء القدس  .1

ولكن لم يالن عند نا  يند، وتم ينكيلد من قبر الهندس  2013ر 10ر 6مل ل ام التدس نا تأس

الفل طينر م مد ال ايد اةن مخيم الن رب، والاووف ةارتباطد الباشو مع الاميد سديب سالمة 

رايمل املخاةوار الج  ة ة لب،  يث استتطب ال ايد تاض النبان من رو  ال ماة ال يئة من 

عر الن رب و ندرار، وعمر منذ ةداية الم رة مع  اابد عد ان ال يد على قمع مظاهوار سةنام مخي

  (43)الطالب الي مية النطلتة نا جاماة  لب.

 على عنوار النبي ة النضم ن إليد، لكن 
ً
 ومتتصوا

ً
نا ةداية تأسيمل الل ام ةتَب مناطد م دودا

واساة من  ل طينير  لب ضد الحواك ثمة س داث وقات نا تلك الفترة سدر إلى تأليب شوااح 

الم ر ، وقد استفادر منها اتجهية اتمنية ةص رة فب رة لتجنيد سعداد فب رة من النبان 

الفل طيني ن نا صف ف ل ام التدس وها التر د ات إلى تأسي د ت ت عن ان وبأدوار  ل طينية، 

 ومن سةوز تلك ات داث: 

  من سةنام مخيعر الن رب و ندرار، ةتار خ 17)ضل ع سجهية اتمن ال  ر ة نا اختطاف 
ً
( مجندا

، كا  ا يتض ن خدمتهم اإلليامية نا ما كو التدر ب التاتع لجيش الت و و 2012ر 6ر28

الفل طينر نا مصياف، وإلصاق التهمة ةفصاار تاتاة للجيش الحو تاد تصفيتهم وي ليم 

اوف مص ر المالثة الباق ن. وقد  سرباة عنوة جمة إلى رويهم وعليها آثار ياذيب،  يما لم ي 

سثنام ت و و مدينة إدلب   ن تم الام ر من قبر  2015ا كنفت خي ط هذ  اللابة نا آرار عام 

الم ار نا س د سقبية  وع اتمن الجنائب على ص رت ن للمجندين م م د سة  اللير وسممل فو م، 

                                                                    
، 2018ر3ر11ينير س ر ة، ل ام التدس نا س ر ة ز ف الت مية و تيتة الدور، تتو و صادر عن مجم عة الامر من سجر  ل ط (43)

  https://bit.ly/2C7oZLBالواةط: 

https://bit.ly/2C7oZLB
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وعلى ج ديهما آثار  2012 وهما من املجم عة  ف ها التر تم خطفها وتصفيتها نا الاام

 ( 44)التاذيب والتنكير.

  استغالل مناعو اال تتان لدى الالجئ ن الفل طيني ن نا  لب عنية ت و و  صاار الاارضة

 لودود س اال ا تتامية 2013ر 4ر27مخيم  ندرار نا 
ً
، وقيامها ةإخواج اتهالا من املخيم تجنبا

يأ لل ام التدس مناخار االستتطاب والتجنيد نا مما ه( 45)ت بب دور النبي ة نا تلك الو لة،

 صف  د. 

تيايدر سعداد عناصو الل ام ةص رة ملح ظة، ال سيما نا ظر سوضاع ماينية صابة  2014نا عام 

د ات الاديد من النبان الااطل ن عن الامر س ام من الفل طيني ن سم ال  ر  ن للتط ع نا 

تّدر ياداد الل ام ما ة ن ) ( عنصو، من مخيمار الن رب و ندرار والومر 3500إلى  3000الل ام. ي 

و ما  ومن سةنام مدينة  لب ور فها الغوبب والنمالا ومن قو ة الن رب وتر شغيب وعن رة البكارة 

وعاالة ةو  ومن مناطق  بر واليهوام. ورغم سن سفثر قياداتد من الفل طيني ن، إال سن م بة 

  (46)الملم ن من التاداد اإلجمالا. ال  ر  ن نا و دار الل ام تصر إلى

يتألف الل ام الذ  يادُّ من الت ار الوديفة اتساسية للجيش ال  ر ، من ثالثة فتااب م لحة 

ةكا ة اتسلحة الخفيفة والت سطة والمتيلة: اتولى فتيبة سس د التدس، والما ية فتيبة الودع، 

الالا والت ليحا من  يلق التدس اإليوامب  تى كان يتلتى دعمد  (47)والمالمة فتيبة سس د النهبام.

، فما كان يخضع توامو الفوقة الواتاة التر يت دها ماهو اتسد، 2018ت قف الدعم عند نا نهاية 

لكن تاد ماوفة  لب ةدسر تت ثق عالقتد ةالت ار الووسية التر سصب ت تت م ةدعمد وتدر ب 

  (48).2019ندرار منذ ةداية الاام عناصو  نا ما كو للتدر ب س دثتد داخر مخيم  

                                                                    
، الواةط: 2018ر 3ر6صادق الباش، اللابة اتمنية نا ينكير ل ام التدس واستممار الان ان الفل طينر، م قع مص ر،  (44)

2HERHXwhttps://bit.ly/  
ح ن»مصطفى خطيب، ل ام التدس عصاةة  (45)

ّ
، مجلة ع ن الدينة، الاسدد « منل

ً
  ل طينيا

ً
، 2017تمس ز  1، 97وموتيقة وليمل  صيال

 . https://bit.ly/2NIFAtOالواةط: 
دروا س ر ة، )الفل طينر "عبد هللا. ش" من مخيم الن رب، خدم نا الل ام ما شهادار لاناصو خدم ا نا ل ام التدس ثم توك ا الل ام وغا (46)

، وشارك نا ماارك منطتة الل رم ن، والنيخ  جار، وم يط مطار الن رب الا كو ، وماارك الوام سة، وماارك مخيم 2017و 2014ة ن 

، وشارك نا عدة ماارك على جبهار مخيم 2018و 2015 ندرار( و)ال  ر  " اضر عبد الحميد" من حا الناار، خدم نا الل ام ما ة ن 

  ندرار وجماية اليهوام والواشدين وماوفة اقت ام ات يام النوقية نا  لب(. 
 ل ام التدس نا س ر ة ز ف الت مية و تيتة الدور، مصدر ساةق. (47)
  https://bit.ly/2IWWrdB، الواةط: 2019ر02ر05مالثام ل ام التدس الفل طينر: من الدعم اإليوامب إلى الووس ر، الدن اإللكترو ية، ال (48)

https://bit.ly/2HERHXw
https://bit.ly/2NIFAtO
https://bit.ly/2IWWrdB
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 ل ج د متو  
ً
 ظَب ل ام التدس منذ ةدايار تأسي د ةوعاية واهتمام فب رين من قبر النظام،  ظوا

الوايس ر نا مخيم الن رب، واستخدامد فغالف لحماية الحوس الم ر  اإليوامب وق ار النظام 

الت ة  م، ثم اي ع دور  التتالا  تى سصبحالت اجدة نا مطار الن رب الا كو  والدمب املحار  للمخي

الوديفة اتف ر للجيش ال  ر  نا مدينة  لب وسر ا ها. ومن سهم الجبهار والاارك التر شارك  يها 

 منذ تأسي د و تى تار خ إعداد هذ  الدراسة:

ر نا التتال إلى جا ب النظام على م او  2014منارفتد منذ مطلع الاام  في مدينة حلب وأريافها:

الواشدين وجماية اليهوام وم يط مبنى املخاةوار الج  ة والنيخ لطفب والاي ية والل رم ن 

ونا ماوفة  ك الحصار عن سجن  لب  (49)والوام سة والنيخ  جار وفوم الطواب وال ريج و يالن.

  الذ التر ا تهت ةاستاادة سيطوة النظام على مخيم  ندرار 2016الوفي ، ودور  نا ماارك سيل ل 

وكان لهذ  الاوفة تأث ر فب ر نا إ كام الحصار على طو ق  (50)ينكر الب اةة النمالية لدينة  لب.

الكاستيل  والتمهيد لاوفة ست ط  لب التر شارك  يها ل ام التدس ةكما ة، ودخلت فتاابد إلى 

ا الاواب( نس يام اإل ذارار وهنا   وبايدين، وستط خاللها ال ؤول الا كو  لل ام م مد را ع )

فما شارك الل ام نا ماارك الو ف الجن بب لدينة  لب على جبهار  (51).2016ينو ن المامب  27

 خناصو وسثو ا وطو ق  لب ال لمية. 

تاد سيطوة النظام على ات يام النوقية لدينة  لب ةدس ل ام التدس  وفي مناطق سورية أخرى :

شارك ةصد هج م داعش على جبهار السخنة  ةاالتجا  للتتال نا مناطق س رّ ة سخوى،  يث

وخ و خالل تلك الاارك الانوار من متاتليد، وشارك  2017وعت رةار والوصا ة واترك نا سفت بو 

ثم  تر  (52).2018نا ماارك ال يطوة على مطار سة  الظه ر الا كو  نا ر ف إدلب الجن بب نا ينايو 

خالل  (53)نا منطتتر الجالم والوماد  شمال الب فمال.عدة و دار للتتال نا ديو اليور واليادين و

الت ض رار لاوفة اقت ام الغ طة النوقية طلبت التيادة الووسية من ل ام التدس إرسال و داتد 

إلى م  ر  وستا التر ا تنو  يها بهدف عيلها وإطباق الحصار عليها ومن ثم ال اومة على خووج 

                                                                    
ر 5ر4ةالفيدي  قناة الاالم: ل ام  ل طينر يتاتر الى جا ب الجيش ال  ر ، تصو  ار قااد الل ام م مد ال ايد ل كالة وطن لأل بام،  (49)

  https://bit.ly/2X8s5aI، الواةط: 2015
 ةذلك  صار الكاستيل ، م قع س ريا  ي ز،  (50)

ً
، الواةط: 2016ر 9ر  24النظامب ي تايد ال يطوة على مخيم  ندرار شمال  لب مايزا

https://bit.ly/2wn9zzP  
  http://bit.do/eTyYSولها الا كو  م مد را ع، الواةط: مات الصف ة الوسمية لل ام التدس م ؤ  (51)
، الواةط: 2017افت بو  2عناصو ل ام التدس ة ن قتلى وجوحى ومفت دين نا هج م تنظيم داعش اتخ ر، مواسر س ر ،  (52)

https://bit.ly/2wuR6B7  
  https://bit.ly/2YQPEVV، الواةط: 2017سبتم ر  9تول موة: ل ام التدس ينارك نا ماارك ديو اليور، قناة الاالم،  (53)

https://bit.ly/2X8s5aI
https://bit.ly/2wn9zzP
http://bit.do/eTyYS
https://bit.ly/2wuR6B7
https://bit.ly/2YQPEVV
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.
ً
 نا الاارك التر خاضها ك (54)اتهالا منها فما  صر ال تا

ً
ان تن يق الل ام مع ق ار النمو واضحا

، وكا ت وجهة الل ام تاد ست ط الغ طة النوقية مخيم ال رم ك 2018على جبهة الغ طة نا آرار 

 ل يطوة داعش تاد  صار  تفثر من خممل سن ار من قبر ق ار النظام، 
ً
الذ  كان خاضاا

يم ومن جبهة الحجو اتس د نا ماارك اقت ام املخيم نا وشارك الل ام من الجهة النمالية للمخ

  (55).2018شهو   ي ان وسيار 

تاد تدم ر املخيم وتهج ر ما تبتى من سكا د ةدس قااد ل ام التدس ةإطالق التصو  ار عن منارفة 

ةج لة استطالعية شملت ةلدة  ضو  2018ل ااد نا ماارك التنيطوة، وقام نا نهاية شهو سيار 

 لاملية ع كو ة سيك ن الل ام ومدينة 
ً
  دودية مع الج الن املحتر تمهيدا

ً
الباث وخان سر بة و تاطا

لكن اتفاق روسيا مع الفصاار نا شهو تم ز من الاام  ف د  ال دون ا دالع  (56)س د النارف ن  يها،

م اعملية ع كو ة واساة نا تلك النطتة. ة  ب تتديوار غ ر رسمية  إن عدد قتلى الل ام جو 

 من سةنام 52( قتير من ةينهم )500الاارك التر خاضها منذ ةدايار ينكيلد تجاوز )
ً
  ل طينيا

ً
( الجئا

مخيمار الن رب و ندرار نا  لب والومر نا الالرقية، ة  ب إ صاايار مجم عة الامر من سجر 

 (57) ل طينير س ر ة.

تاتاة لد نا ارتكاب ا تهاكار هناك عدة وقائع وسدلة تؤفد ت رط قيادة ل ام التدس ومجم عار 

عديدة توقى إلى جواام  وب، ومن اتمملة عليها: تجنيد سطفال قاصو ن نا فتااب الل ام، وخطف 

مد ي ن متاةر الحص ل على  دية مالية، ويافيش وسوقة ةي ر الد ي ن، فما  ال ا نا قو ة تر 

، شغيب قوب مخيم الن رب، وس يام  لب النوقية تاد ال يطوة عليه
ً
ا، ونا مخيم ال رم ك مؤخوا

وعمليار اغتصاب، وي ليم ماتتل ن إلى اتجهية اتمنية تم تصفية تاضهم ت ت التاذيب،  تى سن 

النظام قام ةاعتتال التااد الا كو  لل ام سامو را ع وموا تيد الاام الاض ر تاد فثرة النكاو  

عدا عن  (58)ح التر كا  ا يت م ن بها.عن عمليار ال لب واالغتصاب والتزو و وال وقة وبيع ال ال 

                                                                    
الواةط:  ،2018آرار  6فمال خلف، سفتب لكم من منارف الغ طة النوقية لدمنق عن سسوار الاارك واتهداف، رس  الي م،  (54)

https://bit.ly/2I7mmeT  
 ، الواةط: 2018ماي   13من عناصوها ةماارك جن ب دمنق، شبكة الدرر النامية،  8ميلينيا ل ام التدس تفتد  (55)

https://eldorar.com/node/12203 
، الواةط: 2018سيار  28قااد ميلينيا "ل ام التدس الفل طينر" يت عد الجن ب ال  ر  وي تطلع النطتة، م قع ةلد ،  (56)

https://bit.ly/2IQ38hj  
 ل ام التدس نا س ر ة ز ف الت مية و تيتة الدور، مصدر ساةق. (57)
ح مع داعش إلى تهو ب اتم ال لإلمارار.. قصة م ؤول جندتد املخاةوار واعتتلد النظام ال  ر ، عوبب من التافيش وتجارة ال ال  (58)

  https://bit.ly/2EE133R: ، الواةط2018ر 8ر 13ة ست، 

https://bit.ly/2I7mmeT
https://eldorar.com/node/12203
https://bit.ly/2IQ38hj
https://bit.ly/2EE133R
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ت رط قيادار سخوى نا الل ام ةبيع ال الح من سممال م مد ساد الدين الذ  هوب إلى سلا يا تاد 

 ت رطد وآخو ن و ق مصادر من الل ام  ف د نا ةيع ص ار خ مضادة للدروع إلى داعش. 

 حركة فلسطين حرة  .2

ةمؤس ها ياسو قنلق، وه  شخصية قدم  ف د  2008منظمة  ل طينية اقترن اسمها منذ عام  

فوجر سعمال، كان يايش نا الخليج قبر سن يا د إلى س ر ة، وتوبطد عالقة ق  ة ةالل ام علا 

وياّوف الحوفة  ف ها على سنها "يامر لنتر مأساة الناب الفل طينر تنتيها التا  مب  (59)ممل ك.

 ( 60)وال ياس ر".

 دور الحوفة اتمنر م
ً
نذ ةدايار الم رة ال  ر ة ومن مؤشواتد: قيامها ةذفوى النك ة نا كان واضحا

نا د ع النباب الفل طينر وال  ر  للذهاب إلى  دود الج الن إلشغال ات ظار عما  2011ر 6ر5

يجو  نا الداخر ال  ر ، وتمك ن النظام من استممار الدم الفل طينر نا تلك ال اقاة الدامية. 

الفل طيني ن سثنام م طار الم رة،  يث سس ت الجناح الا كو  التاتع وبدس مناطها الفالا ة ن 

، وسصبح سااد عبد الاال التااد الا كو  للحوفة، وه  2013لها ةاسم ق ار درع اتقص ى عام 

ممن شارك ا نا مطاردة الننطام وقمع الظاهوار نا املخيم، ولديد س اةق نا تهو ب املخدرار 

 (61)والنصب واال تيال.

، كان يترفيون على جبهة مخيم ال رم ك، 75ي د ياداد ميلينيا ق ار درع اتقص ى عن )ال ي
ً
( عنصوا

ونا تاض ات يان كا  ا يت م ن ةمؤازرة الجيش ال  ر  نا ماارك ديو اليور والغ طة ودرعا، وكا  ا 

دعمهم و تلت ن  (62)يت م ن ةنا ة قتالهم نا تلك الاارك على صف ار الحوفة وجنا ها الا كو .

الالا من الحوس الم ر  اإليوامب، لكن منذ عدة سشهو ت قف عنهم الدعم  تام ا ةت و ح عدد من 

  (63)عناصوهم.

 

                                                                    
، ثم غادرر صف  ها تاد 2011دة قص رة ةداية عام مال مار استتاها البا ث من سيدة  ل طينية ا ضمت إلى  وفة  ل ط ن  وة ل (59)

 سن اتضح لديها ارتباط مؤسمل الحوفة ةاملخاةوار ال  ر ة وعلا ممل ك على وجد الت ديد.
 https://twitter.com/fpmovement?lang=ar  اب الحوفة على ت  تر،  (60)
 تسد واالستممار ال راغمايب للتضية الفل طينية، مصدر ساةق. ظام ا (61)
  https://www.facebook.com/militaryfpmالواةط:  صف ة  وفة  ل ط ن  وة، الجناح الا كو ، ق ار درع اتقص ى، (62)
منو عناصوها على جبهار قتال جديدة، تتو و صادر عن مجم عة الامر من سجر  ل طينير  ل ط ن  وة تنفب ي و ح متاتليها وتؤفد  (63)

  https://bit.ly/30Or89U، الواةط: 2018ر 8ر 27س ر ة، 

https://twitter.com/fpmovement?lang=ar
https://www.facebook.com/militaryfpm
https://bit.ly/30Or89U
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 حركة التحرير الفلسطيني الديمقراطي  .3

ةتكليف من املخاةوار ال  ر ة، و وسسها مازن شت ر  2012تأس ت هذ  الحوفة ةدايار عام 

 إلى  وفة الت و و ال
ً
نابية ال الية للنظام. ثم قامت ةتأسيمل رراعها الا كو  النت ب ساةتا

، وه  ال يتادى سربع مجم عار صغ رة يت دها  بير   ار ة، 2013سوايا الت و و والا دة نا الاام 

 من جيش الت و و الفل طينر. وتتلتى الحوفة دعمها عن طو ق   ن عي 
ً
وه  ضاةط م وح ساةتا

  (64) يب هللا اللبنامب.الدين م ؤول الاالقار الاوبية نا 

منذ ةدايار هذ  الحوفة توفي دورها على تط يع الاديد من الفل طيني ن للتتال نا ميلينيار 

النظام، والامر على ي   ة سوضاع الفل طيني ن الاالت ن نا مخيم ال رم ك نا دمنق، سو الذين 

سو  الت و و الفل طينريتاتل ن مع ق ار الاارضة، على سن يا دوا إلى التتال نا صف ف جيش 

ويغطب الحوفة دورها اتمنر تاتد سمنطة  (65)إ دى اليلينيار الفل طينية ال ا دة للنظام.

 (66)سياسية ت ت الان ان الفل طينر ولتامار مع ات ياب والشخصيار الاوبية.

 قوات الجليل .4

ح ةتيادتها ت ت ، وكلفت سجهية املخاةوار ال  ر ة  اد  الال 2011تأس ت نا منتصف سيار عام 

التيادة  -م عى  وفة شباب الا دة الفل طينية، وه  عنصو ساةق نا شبيبة الجبهة النابية 

وقد استغلت فغ رها من اليلينيار الفل طينية الفتو  (67)الاامة التر يتزعمها س مد ج رير،

 من شباب مخيمار خان
ً
ن ن ر  ال والبطالة التر ياامب منها شباب املخيمار  استتطبت سعدادا

تدر عدد عناصوها ة  الا ) ، 70وال يدة ز نب والح ينية. تتلتى دعمها الالا من إيوان، و  
ً
( عنصوا

اقتصور منارفتهم على الجبهار ال اخنة خارج املخيمار الفل طينية،  يث شارك ا نا ماارك 

ا نا الذين ستط   تدمو والوقة وديو اليور، وه  ما تؤفد  ما ار الصف ة الوسمية للت ار لتتالهم

  (68)تلك الناطق.

 

                                                                    
  https://bit.ly/2QtO35v، الواةط: 2017ر  4ر 1مجد الخطيب، منظمار إيوان الخفية نا س ر ة، الدن،  (64)
 الصدر  ف د.  (65)
 رhttps://www.facebook.com/plestinforendالصف ة الوسمية لحوفة الت و و الفل طينر الديمتواطب،  (66)
 .2011الح، اطلع عليها البا ث خالل وج د  نا مخيم ال رم ك عام مال مار من مصادر متوبة من  اد  ال (67)
 رhttps://www.facebook.com/althwra -الصف ة الوسمية لحوفة شباب الا دة الفل طينية  (68)

https://bit.ly/2QtO35v
https://www.facebook.com/plestinforend/
https://www.facebook.com/althwra/
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 تقدير حول مصير القوى والميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام  ثالثا :

تاد سن سوضحت ال رقة مدى ارتباط ووالم الت ى والتنكيالر الفل طينية ال الية للنظام ال  ر  

 منها سيت قف على ولال تالل ن اإليوامب والووس ر نا س ر ة،  إن التتديوار   ل مص ر كٍر 

 التط رار والخيارار ال تتبلية التالية: 

ة في بنيته ومؤسساته .1 تم على ، سيفي حال إعادة تأهيل النظام واستمراره دون تغييرات جدي 

الغالب الحفاظ على جيش الت و و التاتع لد وعلى الفصاار الفل طينية ال الية لد، كب تبتى 

من قبر النظام وإيوان م تخدمة تقص ى الحدود من خالل  ورقة التاجوة ةالتضية الفل طينية

سدواتهم الفل طينية. مع ضوورة اال تبا  إلى م ألة ضاف وت قف الدعم اإليوامب عن الاديد من 

و تى اآلن( ت بب ينديد الحصار الدولا  2018الت ى الفل طينية نا اآلو ة اتخ رة )نهاية عام 

 تهام دور تاض الت ى الفل طينية الدع مة من إيوان، على إيوان، وما قد ي ببد رلك من ا

 وتواجع دور تاضها اآلخو ةص رة تدر جية. 

 
ً
سما ةالن بة للميلينيار الفل طينية ال ت دثة نا زمن الم رة، ممر ل ام التدس، اتفثر ق ة

 ةينها،  يبدو نا الفترة اتخ رة، ال سيما تاد ماوفة استاادة ال يطوة على 
ً
دينة  لب، موا تنارا

س د ا تتر نا والاد من إيوان إلى والم روسيا، ومن الت قع خالل  ترة قو بة، تاد سن سقام ما كوار 

لتدر ب الل ام نا مدينة  لب، سن يتم إلحاق الل ام ةالفيلق الخاممل التاتع لووسيا.  يما يبدو سن 

 ايا الت و و والا دة،التنكيالر الصغ رة اتخوى ممر ق ار درع اتقص ى وق ار الجلير وسو 

 على اال تهام. 
ً
 سوشكت سدوارها الا كو ة املحدودة سساسا

ام دور ،  من الت قع ا تهفي حال إنجاز حل سياس ي يؤدي إلى انتقال سياس ي حقيقي في سورية .2

الفصاار ال الية والت ى واليلينيار التر تأس ت خالل الم رة، ال سيما مع ا فضاض البيئة 

ل طينية و ف رها من هذ  الفصاار واليلينيار من جهة، وعدم قب ل ق ى املجتماية الف

الم رة ال  ر ة وبيئاتها املجتماية استموار وج دها تاد سن وقفت ضد ث رة الناب ال  ر  

من جهة ثا ية. سما ةالن بة إلى جيش الت و و الفل طينر   يت قف مص ر  على فيفية إعادة 

 ضمن هيكلة الجيش ال  ر ، مع توجي
ً
 وتنظيميا

ً
ح تفكيكد ور ض ةتااد فتنكير م تتر إدار ا

ق ار الجيش ال  ر . سما مص ر ل ام التدس و ق هذا الخيار،   يت قف ةدور  على مص ر 
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، سما نا  ال 
ً
الت ى الوديفة، إرا استمو النف ران الووس ر واإليوامب نا الحالة ال  ر ة م تتبال

 ار سو تالش ر فال النف رين،   يك ن ل ام التدس على يغ ر النهد لصالح ق ى الم رة وا  

قاامة الت ى واليلينيار الطل ب تفككيها وإنهاؤها ومال تة الت رط ن  يها ةارتكاب جواام 

  وب، هذا إرا وجد م ار الادالة نا س ر ة طو تد إلى الن ر.
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 تقرير
الفيالق العسكرية المستحدثة 

 في الجيش

 *مارو دة الال   
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  .مان طالع، ت و و البا ث للدراسار من إعداد و دة الال مار ةموفي عموان تتو و مك ن من ةطاقار ياو فية *
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 الفيالق العسكرية المستحدثة في الجيش

ت ليحا واالستنار  الن عا التدم من قبر  لفام النظام عن يغي ر ماادالر   ن عجي الدعم ال

اضطو هؤالم الحلفام إلى يغي ر   عية الدعم،  ذهبت طهوان ةاتجا   ،الصواع نا الجغوا ية ال  ر ة

مد الت ى ال رية تنبكة ميليناو ة سجنبية وم لية ينوف عليها الحوس الم ر  اإليوامب، وبتيت 

ةالدعم ال ياس ر والدةل ماس ر الالزم. إال سن هذا ال ت ى من الدعم لم يمنع من م سك  تمد  

ا يالق الجيش إلى م ت ى تده رر  يد ةنيتد وق تد اليدا ية،  أيى التدخر الا كو  الووس ر 

الباشو وما استليمد من يغي رار نا ةنية الجيش. و  ر يغ ر ففة ال از ن الا كو ة لصالح النظام 

، ستت  كوة است داث م سك  للفيالق الواتع والخاممل وربما ال ادس. سيتناول هذا و لفااد

 بهذ  الفيالق التر تم است داثها وإلحاقها ةالجيش وظووف وع امر وم ررار التنكر 
ً
التتو و ياو فا

 لكر منها ووضاها الواهن.

 فيلق رابع: خطوة أولى لم تنجح

يلق الواتع تمت خالل االستاداد للتدخر الووس ر سثنام قيام تدل الؤشوار والتتار و إلى سن  كوة الف

ة إمنام ق ة س ر ة خاص“م سك  ةدراسة وتتييم وضع الجيش والذ  سوص ى ضمن تتو و  ةضوورة 

يتموفي نا ال ا ر  وق ٍم ممنمؤلفة من كا ة الت ار ال  ر ة الت اجدة نا سهر الغاب 

علن عن (1)".ال  ر 
 
سعلن  2015ر10ر8ها تايد التدخر الووس ر.  فب هذ  الت صية سوعان ما س

يت د   ، هذا الفيلق الذ لفيلق الواتعاعن ينكير الاماد علا سي ب رايمل هيئة اتركان نا الجيش 

 
ً
ا  ر ف  م، و نتنو نا مصياف ةو ف  ما  الغوببومتو  الوايمل نا  الل ام   ن موهج اليا

افعة وتكمن املبررات الد.ر ف  لب الجن ببو  الار ف الالرقية النمو  ر ف  ما  الغوببو  النمالا

 (2):ما يليوراء تشكيل هذا الفيلق في

                                                                    
ة، الجيش النظامب الى  يلق التط ع ن، املجلمل الووس ر للنؤون الدوليف رير سيمي   ف، الت ار ال لحة ال  ر ة نا عامها ال اتع من  (1)

  https://bit.ly/2WpegYf، الواةط: 2017\4\27تار خ: 
، 2015ر12ر1ر ة  ت، مواد الت تلا، ميلينيا الد اع ال طنر مهددة ةفار الجه د الووسية لحلها واالستااضة ةالفيلق الواتع، ال    (2)

  https://bit.ly/2JYFaROالواةط: 

https://bit.ly/2WpegYf
https://bit.ly/2JYFaRO
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 ارك الط ران الووس ر نا ما يغطية العجي نا الت ة اليدا ية التده رة، وت تيق التكامر مع

لى  لب والحدود الترفية ال  ر ة نا الو ف النمالا إور فد  من إدلبالنمال ال  ر  

  .ت لت روسيا عملية تنظيمد وي لي دسبير رلك  ، وناملحا ظة  لب

  إف اب البنية التنظيمية للجيش موو ة سوسع ي تاجها الط ران الووس ر، وتتيح لد سوعة

 التااطب مع ات داث وتنفيذ استراتيجية ت وك ع كو ة مو ة.

  لجيش النظامتحجيم 
ً
 مهما

ً
مع  د و ر إ. إدور وتأث ر ميلينيا الد اع ال طنر التر شكلت رديفا

 ،ةدم اإلعالن عن الفيلق  لت ق ار النظام إ دى املجم عار التاتاة ليلينيا الد اع ال طنر

 وه  ما يمكن اعتبار  ضبط م سك  للبنية الا كو ة التر   لتها طهوان لامليار ميليناو ة.

 (3)،  تد زودر م سك  هذا الفيلق ةالدعم الا كو  اآليب:أما فيما يتعلق بتسليحه

 .ملم ديجيتال، متصلة تنكر مباشو ةالتمو الصناعا الووس ر 152مدا ع  .1

 كو  مباشوة ةالتمو الات ن لكر فتيبة نا الفيلق طااوت ن من دون طيار، متصل تخصص  .2

  .الووس ر

قذيفة نا وقت وا د، م جهة ع ر الطااوار ةدون طيار  200راجمار ص ار خ  ديمة تطلق  .3

 .والتمو الا كو  الووس ر

 جهية اتصال متط رة وسسلحة  ديمة، منها طااوار هليك بتر قناصة.سعلى تدر ب الفيلق  .4

طااوار س خ   روسية، وطااوار هليك بتر هج مية من طواز )ام ةالفيلق نا ماارفد م ا دة  .5

( من جير 52طااوار هليك بتر )ك س و ن( صيادة ليلية للدةاةار وعوبار النتر،  28ا  

 .)اليغات ر( الحديث

"مخصصة لنتر الدةاةار و مكنها  تر مادار 26الهليك بتر من طواز "ام ا  وب من طااوار س .6

 
ً
 .نا داخلها ة زن عنو ن طنا

 ضم الفيلق الرابع في بداية تأسيسيه عدد
ً
من القطعات العسكرية األساسية في الجيش  ا

فوقة ميكا التاتع لل 87ا كان الل ام هوالتر خاضت ماارك فم رة ضد ق ار الاارضة، وسهم ،السوري

 دةاةار، فما ضم عدد 11
ً
فما ضم  ،من عناصو الد اع ال طنر من اليلينيار املحلية لصف  د ا

                                                                    
  https://bit.ly/2uBpWb5، الواةط 2015ر10ر15الفيلق الواتع التصة الكاملة، تتو و على م قع الاهد اإلخبار ، (3)

https://bit.ly/2uBpWb5
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لكن  .س  اج الت ار الخاصة التاتاة للجيش ال  ر  والتر تأثور تنكر فب ر خالل الحوب ضتا

ش لجيميكا من التباية للفيلق، وتم االفتفام ةندب عدد من س واد ا 87خواج الل ام إسوعان ما تم 

ون إعالن إلى الفيلق د وال ظف ن و"املحارب ن التدمام" سو الذين توك ا الجيش ل بب سو آلخو ال  ر 

 
ً
 10 ا رروتدن ال يتجاوز عدد الفيلق. و  مالر للتط ع نا الفيلق فما  صر مع الفيلق الخاممل ال تا

ارك ر ف الالرقية ما سهم الاارك التر شارك بها:. و سلف متاتر وه  ةت ام  وقة ع كو ة 12 –

ماارك ر ف ، 2016ماارك ال يطوة على مدينة  لب نا نهاية عام ، النمالا منذ تأسي يد و تى اآلن

  .ماارك ر ف  ما  النمالا والغوبب منذ تأسي د و تى اآلن، و تى اآلن 2016 لب الجن بب منذ 

ة،  يث مهامد التتالية ةفااليرغم هذا الدعم واالهتمام ةالفيلق الواتع إال س د لم ي تمو نا تنفيذ 

 إلى خ ارة عدد منسدر قوارار قااد الفيلق ال اةق الل ام ش قا ي سف سفدر تاض التتار و سن 

 من ،الاارك لصالح الاارضة
ً
 للفيلق ةدال

ً
الفيلق  تد  د.وه  ما سدى لتاي ن الل ام   ن موهج قاادا

، وه  ما جار التيادة الووسية تفكو ةبدير التطلبار التر تم إمناؤ  تجلها ولم يلّبِ   اعليتد

 (4).تامت تاد موور سنة وشهو ن على تأسيمل الفيلق الواتع ةتأسيمل الفيلق الخاممل  ،مناسب

 الحتواء الميليشياتفيلق خامس: نموذج 

ر عن ينكيع ر ةيان صادر عنها سعلنت التيادة الاامة للجيش والت ار ال لحة  2016ر11ر22نا 

 –ما تب ن سن هذ  التنكير الجديد  نولكن سوعا (5)،ط ع نتمن ال "اقت ام" الفيلق الخاممل

ضم تاض اليلينيار املحلية ال الية لها إضا ة له  وليد الحاجة الووسية  –الفيلق الخاممل 

 لن ،ة يث ينوف عليد روسيا تنكر مباشو ،لفئار سخوى ضمن هذا التنكير
ً
جاح و ك ن  م رجا

 
ً
و ددر  .نا إعادة هيكلة الجيش ال  ر  الذ  سنهكتد سن ار الحوب مفترض ي تخدمد ال تا

قيادة م قع ، قيادة النطتة الجن بية :التيادة الاامة موافي الستتبال التط ع ن نا عدة سمافن ها

                                                                    
 .2019ر3ر7و  2019ر2ر15وف ز نا الو  ا ية، توفيا، مع مجم عة من الضباط الننت ن، ةتار خ: من لتام مجم عتر ت (4)
 لنجا ار الت ار ال لحة الباسلة وتلبية  (5)

ً
ورد نا ةيان تأسيمل الفيلق الخاممل س د " استجاةة للتط رار الت ارعة لأل داث وياي يا

ال اإلرهاةية على سراض ر الجمه ر ة الاوبية ال  ر ة يالن التيادة الاامة للجيش عن لوغبة جماه ر شابنا اتبب نا وضع  د نهائب لألعم

ينكير الفيلق الخاممل اقت ام رمن الط عي نر ةمهمة التضام على اإلرهاب إلى جا ب ةاقا ينكيالر ق اتنا ال لحة البطلة والت ار 

 ه ر ة الاوبية ال  ر ة" الوديفة والحليفة إلعادة اتمن واالستتوار إلى كامر سراض ر الجم

سما عن شووط اال ت اب التر  ددتها التيادة الاامة  هر: م اطن رفو ستم المامنة عنوة وغ ر مكلف ةخدمة الالم سو  ار منها، وسن يك ن       

، ومن م ظفب الدولة تاد م ا تة الجهة التر يامر لديها
ً
 صحيا

ً
ل "الواغب ن ممن سدوا خدمة فما ةينت التيادة الاامة ةأ د يمكن قب   .الاتا

الالم من جميع الفئار ضباط وصف ضباط وس واد إضا ة إلى الواغب ن من الاامل ن نا الدولة ةم جب عتد لدة سنة قاةر للتجديد 

لفيلق اشوط الحص ل على م ا تة الجهة التر يامل ن لديها"، وسفدر "ةا تفاظ الاامل ن نا الدولة إضا ة للوواتب التر سيتتاض نها من 

 ةجميع الحت ق واليايا التر ي صل ن عليها نا سمافن عملهم من راتب وعالوار وتوقيار و  ا ي".
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 كلية ،قيادة م قع  ما ، قيادة النطتة ال سطى نا  مص، قيادة الفوقة الااشوة نا قطنا، دمنق

النطتة  قيادة، قيادة م قع طوط س، النمالية نا  لب قيادة النطتة، ا مصيافالنؤون اإلدار ة ن

 (6).نا ال   دام 15قيادة الفوقة ، قيادة الفوقة الخام ة نا درعا، ال ا لية نا الالرقية

وباد ينكير الفيلق الخاممل صدرر ياليمار إلى وزارة اتوقاف والؤس ار الحك مية والجيش 

ال ووساار اإلعالم واإلعالن للحض على اال ضمام إلى الت ة الجديدة. ونا وشوكار الهاتف النت

مذفوة خطية دعت وزارة اتوقاف سامة ال اجد إلى الت دث على الناةو و ض ال اطن ن على 

ي   ة وضع التخلف ن عن الخدمة  ومنها: ،االلت اق ةالفيلق الخاممل وعوض م زار رلك

 ق وبيان سن اللت ،ار ن وم ظفب الدولة التخلف ن عن سعمالهموي   ة سوضاع الف ،اال تياطية

 ةالفيلق 
ً
 (7).يتتاض ى مئة سلف ل رة شهو ا

 ناخط ة مهمة     إصالح النظام اتمنر  -و ق املخيال الووس ر-الخاممل الفيلق ينكر إمنام  

 ن م الا كو الت سط على  د وصف الخ را الدى على ورمي ة وظيفية سهمية لد سمو وه  س ر ة،

الووس الذين تمت متاةلتهم إلتمام هذا التتو و، وي مح تنوعنة تاض اليلينيار من خالل ضمها 

ينكير  تجوبةاالستفادة من تجوبة الحند النابر نا الاواق و للفيلق، وقد   ه ا إلى س د يمكن 

 ال  جاح رلك  انال تفيد الوايس ر من ينكير الفيلق الخاممل مؤفدين سن الجيش ال طنر الليبر، 

وبالتالا  إن الجا ب الووس ر ه  الذ  يمكن سن يصبح الهندس الوايمل للنظام  ،روسيا وليمل إيوان

 (8)نا س ر ة على الدى الت سط.اتمنر 

الجيش    ولتطياتتد تاض الخ رام الا كو  ن سن إمنام الفيلق الخاممل ه  الخط ة اتولى لووسيا 

وت  يد الجماعار الدينية الاوقية  والواقبة،تدر ب ال لينمرم  د ال  ر  وإمنام هيكر قيادة 

ل الية اي اعد نا تتو ب الاالقار ة ن الحك مة والفصاار  ةدور  وهذا ،التناثوة ال الية للحك مة

من ينكير الفيلق  ( فما سات م سك  9)من سجر دمجها نا الجيش ال  ر  وجهاز سمن الدولة.

 يلا:إلى ت تيق ما  الخاممل

                                                                    
  https://bit.ly/2WB8lMd، الواةط: 2016ر11ر22س ر ة: الفيلق الخاممل للمتط ع ن نا "م اربة اإلرهاب" قناة الاالم اإلخبار ة،  (6)
، 2017ر1ر9الووس ر لتمع ر اق ال الح وتمبيت ال لم، جو دة الحياة اللند ية، « جيش النوق »إةواهيم  ميد ، الفيلق الخاممل...  (7)

  https://bit.ly/2BzERqaالواةط: 
، الواةط: 2017\4\13الدولية، تار خ: رسالن م مدوف، الدور الخاص للفيلق الخاممل، املجلمل الووس ر للنؤون  (8)

https://goo.gl/cMTsWx  
  https://goo.gl/WdiV9K 2017\12\22سلك ندر روست  ت يف" يلق االقت ام الخاممل" ةليت  ا يكات ر، تار خ:  (9)

https://bit.ly/2WB8lMd
https://bit.ly/2BzERqa
https://goo.gl/cMTsWx
https://goo.gl/WdiV9K
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  استمالة من تبتى من اليلينيار املحلية ال الية إليوان وضمها للفيلق الخاممل، وم اولة

 .عن الؤس ة الا كو ة تنكر عام إيوانإتااد 

 تتديم و  ،ضم  صاار الاارضة التر قامت ةت   ار مصالحة مع النظام إلى الفيلق الخاممل

  ار من عناصو تلك الت   عر الفيلقوسي ،ضما ار لتلك الفصاار ةأن الفيلق ت ت رعايتها

 .الال تة من قبر سجهية النظام اتمنية

  استخدام الفيلق الخاممل فت ة  صر ما ة ن مناطق النظام ومناطق الاارضة لضمان تنفيذ

 مع غ رها اتفاقار دولية سةومتها روسيا مع توفيا سو قد ت رمها 
ً
خدام . ومن اتمملة على استال تا

لفوقة اخاممل فت ة "م ايدة" تتبع لها بهدف الفصر ة ن الناطق اشتبافها مع روسيا الفيلق ال

 
ً
 تيجة طلب روسيا من ق ار الفوقة الواتاة االمسحاب من خط ط  الواتاة الدع مة إيوا يا

 .التماس مع ق ار الاارضة

 ةم اولة روسيا على الدى البايد االستفادة من تجوبة الفيلق الخاممل، وسحب هذ  التجوب 

 .على ةاقا  يالق الجيش اترباة

ثر لجيش الووس ر. ولار سفمن اماظمها  كان   يما يتالق ةاتسلحة التا ة نا الفيلق الخامملو 

 (10)الفيلق الخاممل ها:اتسلحة الحديمة التا ة لتاتلا 

  دةاةارT-72B3،  وسجهية تص  و  وار .   ماية ديناميكب ةنظاممجهية 

 ةاةار دT-62m  ضد التاو.  م  نةرة نا الفيلق مع  ماية دروع ةأعداد فب 

  عدد فب ر منBMP-1 ،BMP-2،  واملجهية غازو اقالر الجن د الدرعة اليودة تعجالر ،

  ملم، 14.5ةوشاشار من عيار 
ً
 ف امالر جن د مصف ة صحية.  وي تخدم سيضا

  ر ار قناةر يدو ةقاو  ملم 30و 12.7بنادق آلية من عيار ةمجهية  من الاوبار اتخوى،الاديد. 

                                                                    
  https://goo.gl/VLUdmG، الواةط: 2017\7\17لتنكير، م اربة اإلرهاب، الدور الووس ر"    نر اة زر نييا، الفيلق الخاممل، ا (10)

                                                                                                                                                                              https://goo.gl/crk9i1، الواةط: 2017\4\25"الفيلق الووس ر" الفيلق الخاممل الت ام والتجه ز" وكالة ات بام الووسية     ستر، تار خ:    

https://goo.gl/VLUdmG
https://goo.gl/crk9i1
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 ىشكلت ق ار النمو   اة الفيلق الخاممل وها ال تتاد :أهم الوحدات املكونة للفيلق الخامس

شخص، راع صيتها مع اختراقها نهو الفوار للضفة اتخوى، وا ضم للفيلق  1000فتيبة مناة ةت ام 

 (11)عدد من ينكيالر الجيش اتخوى:

  وسدر التط رار الا كو ة  .بحر التابع للصقور وفوج مغاوير ال صقور الصحراءعناصر من

يلينيا ل ضاها ت ت دااوة اهتمام التّ ار الووسية التر هذ  الواالقتصادية التر طوسر على 

نا م اربة الاارضة و نا ماوفة تدمو نا م اربة تنظيم الدولة 2016عملت إلى جا بها عام 

حة نا مدينة  لب
ّ
 ،جاةو سيمنسصبح قااد صت ر الصحوام  ، ومن خالل هات ن الاوفت نال ل

ة الامليار الا كو ة 
ّ
النو ك اتف ر للجنراالر الووس نا س ر ة من خالل استممار كا 

ر سيمن مّما جا ،والت   ار الد ية والناطتية والتر تدخر جمياها ضمن الصفتار النّ تة

 يلينيار التّوبة من آلجاةو وقيادار صت ر الصحوام نا م قع االستهداف من قبر قادة ال

 .اتسد وضباط جيش النظام المّ زين نا الحوب ال  ر ة

 ن اتول من شهو ينو ها نا : ميلينيا م لحة  ل طينية تم ينكيللواء القدس الفلسطيني

نا م ا ظة  لب من  ل طينر مخيعر الن رب و ندرار ةتيادة الهندس م مد  2013عام 

 وتلتى الل ام دعم ،سايد
ً
  يإيوا ا

ً
 :و  مر ل ام التدس شاار ،قبر سن يت  ل للدعم الووس ر ا

وتبط  و  ،لى جا ب ق ار النظامإوينارك نا جبهار التتال  ،) دااية الجيش الاوبب ال  ر (

قادة ل ام التدس تاالقار ق  ة مع الجنرال اإليوامب قاسم سليمامب وضاةط االرتباط الووس ر 

، و تألف  $ 100ةواتب  ،متاتر 2000ا يبلغ عدد متاتليد   ال .نا مدينة  لب
ً
سمو كب شهو ا

 .فتيبة الودع، فتيبة سس د النهبام، سس د التدس ةفتيب :هافتااب راي ة  الل ام من ثالث

 ةنام على ت جيهار النظام ة كم الضغ ط الووسية التر عملت على تجميع : كتائب البعث

 قت تااب الباث إلى الفيلق نا الاليلينيار املحلية نا إطار ع كو  مؤس ايب، ا ضمت ف

 ك مة النظام ال  ر  يااميم إلى املحا ظ ن والدرام الاام ن لت جيد راتد الذ  سصدرر  يد 

فيهم لاللت اق ةالفيلق الخاممل
ّ
ّممت تلك اتوامو والتاليمار على  ،اقت ام–م ظ فما ع 

 مل.الجاماار والااهد التاليمية ة ج ب الت اق الطلبة ةالفيلق الخام

 مجم عة من الت ار الخاصة تتك ن من متط ع ن ت نا سقاربهم صيادو الدواعش :

 ،عاش الاديد من هؤالم التاتل ن نا ض احا  مص وتدمو .هم على يد تنظيم الدولةؤ وسصدقا

م لحة ةالكامر ومدربة من قبر روسيا. وقد قامت تادة عمليار على م اقع داعش ق ار وها 

                                                                    
 لتتار و الوصد الداخلية الت (11)

ً
ر تنتجها و دة الال مار نا موفي عموان والتر اعتمدر على منهجية الوصد الكمف ل اقع الت اصر و تا

 االجتماعا ) ي ب ك وت  تر و  تي ب( وت لير هذ  البيا ار والال مار ومتاطاتها مع ال ياق الا كو . 
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ا وياتتد س د ت بب هذ  الامليار تم االستيالم على الدينة ن .ةتدمو نا جميع الناطق املحيطة

 
ً
 .وقت قص ر جدا

 دُّ ر ياوالت ،وه  عض  نا الحوفة االشترافية الاوبية ،: ةتيادة توكب الب  مدقوات العشائر 

 جيم
ً
لى عن رة الب  مد نا إويا د سص ل توكب الب  مد  .من الجبهة ال طنية التتدمية ا

متاتر من سةنام عن رة  1700، و بلغ عدد متاتلا ق ار الانااو   الا م ا ظة الوقة

 .(خناصو –ثو ا سولهم دور  اعر نا ر ف  لب النوقا وقبلها نا  ماية طو ق ) ،الب  مد

 ميلينيا عل  ة تتموفي نا قمة النبر ي ممل نا ر ف الالرقية النمالا كتيبة قمة النبي يونس :

 متر  1350على ارتفاع 
ً
 ."سة  جافوس"م الدع  قص ر اةواهيم اللتب ة، يت دها

  نا  أحمد العودة:وقائده: قوات شباب السنة 
ً
وه  س د سف ر  صاار الجيش الحو ساةتا

وكان لد الدور اتف ر نا ي ليم مناطق سيطوتد للنظام ال  ر  وروسيا نا شهو تم ز من  ،درعا

 2018عام 
ً
 ا ضم هذا الفصير للفيلق الخاممل وتم ياي ن قااد  س مد الا دة قاادا

ً
، وال تا

 . يث ت لى الا دة تجنيد النباب لصالح الفيلق الخاممل ،للفيلق نا مناطق درعا

 والذ  تم ينكيلد نا ر ف  مص النمالا، : وه  س د جيش التوحيد 
ً
 صاار الاارضة ساةتا

وا ضم للفيلق الخاممل تاد  وض النظام ال  ر  وروسيا ي   ة على ر فب  مص النمالا 

 .2018و ما  الجن بب نا منتصف عام 

 وها ميلينيا م ي ية من ق ار الد اع ال طنر ال ج دة نا مدينة م ودة ةو ف قوات محردة :

 .نمالا الغوبب ما  ال

 بموه  شيألا لبنا ،: يت دها م مد جافودرع الوطن،  
َّ
ن م إلى عناصواإلضا ة ة سسس لةوها منك

من النياة الذين ياين ن نا الناطق الحدودية ال  ر ة اللبنا ية، ةما نا رلك  سسسس  يب هللا

  .ن   ن اللبنا ي  ال اطن

 من م ي ير مال ال قوات املردة. 

 اممل عددفما يضم الفيلق الخ 
ً
 فب ر  ا

ً
 ،من عناصو اليلينيار التر سمور روسيا ة لها ا

 .فميلينيا ل ام درع التلم ن التر كان يت دها التدم  واس جيعة

 إلى عدة ألوية
ً
 :هي وينقسم الفيلق الخامس إداريا

 : و نتنو نا ر ف  مص النوقا، وباتخص نا مدينة تدمو وما   لها.الل ام اتول  .1

 نتنو نا ر ف  ما  النمالا الغوبب، نا مدينتر م ودة وال تيلبية ال ي يت ن، : و الل ام المامب .2

 تركان الفيلق الخاممل.
ً
 كان يت د  الاميد مواد خ ر ةيك قبر تو ياد لوتبة ل ام وياييند راي ا
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 نا ر ف  لب الل ام المالث .3
ً
: و نتنو نا النطتة الجن بية من س ر ة وسبق لد سن كان مت اجدا

 خناصو. –ور ف  ما  النوقا على م  ر سثو ا الجن بب 

 : وياتتد س د منكر من ل ام الباث ةالكامر.الل ام الواتع .4

 : و نتنو نا الناطق التو بة من م ا ظة إدلب و ت د  الاميد خ رار ف لة.الل ام الخاممل .5

 و نتنو نا الناطق التو بة من إدلب و ما . الل ام ال ادس: .6

 .ا م ا ظة ديو اليور ةالتوب من نهو الفوار و ت د  الاميد غ ان ةدرو نتنو ن الل ام ال اتع: .7

وه  س د الضباط املح  ب ن على الووس نا  ،هو اللواء زيد صالحفقائد الفيلق الخامس  أما

 سن هذا الادد  15000س ر ة، و بلغ عدد متاتلا الفيلق   الا 
ً
ع كو  وه  نا تيايد م تمو، علما

اط وه  على ارتب ،يمل ق ام  يلق، و تع متو قيادتد نا مدينة الالرقيةه  ق ام  وقة ع كو ة ول

أما تمويل الفيلق الخامس فهو روس ي  .مباشو ةموفي قيادة الت ار الووسية نا مطار  ميميم

 300 – 250نا   ن قد يوتفع البلغ للضاةط إلى  ،دوالر 200  الا  وتبلغ رواتب ع كو يد ،بالكامل

 .دوالر

 يد التشكل ق تشكيل "سني"

 ةاتجا  الت ض ر إلمنام م سك  للفيلق  2018شكر " جاح" الفيلق الخاممل مع نهاية 
ً
 دا اا

ً
عامال

اتالتر   صاار الاارضة ت تضنروسيا سن  إر تو د. في جنوب البالدال ادس 
َّ
لنظام. هد ة مع ا وق

إال سن  ة اترد ية.و ماية الحدود ال  ر  ة،ع  ف ر إيوان نا جن ب س ر منع ت سُّ مند  والهدف

مصادر ل  دة الال مار نا موفي عموان نا الجن ب ال  ر   فت ينكير هذا الفيلق، وسوضحت 

ةأن اتمو تم ةنام على طلب عدد من ينكيالر الاارضة النض  ة ت ت م عى "الجيش الم ر " 

وسيا ودعت وا تت ر  ةإمنام ينكير " ل ام" نا النطتة الجن بية يدخر نا ق ام الفيلق الخاممل، وقد

التااد ال اةق لجماعة شباب ال نة  الا دةس مد هذ  الفصاار لال ضمام لهذا الل ام ةوااسة 

نا  )متو  ةالذ  سصبح قااد الل ام المامن الجديد من الفيلق الخاممل نا جن ب س ر  الاارضة،

 مع النظام تاد  ،النام(ةصوى 
ً
ال يطوة على  تر جبد تم ةم   ،2018 ي وان سواخو سن سةوم اتفاقا

فما ي ألى م سك  لتنكير الل ام التاسع ضمن ق ام الفيلق  إشواف روسيا.ةهذ  النطتة إلى النظام 

الخاممل للفصاار التر لم تنضم لل ام المامن ور ضت الذهاب إلى النمال ال  ر ، وجمياها 

اق للت قيع مع النظام، واستجاب لب روسيا ةإرسال لطا ستك ن ةتيادة الا دة الوجر ال بَّ

  والبادية. ةمجم عاتهم إلى شمال س ر 
ً
  اعال

ً
فما ين ر الصادر راتها الصدر سن اتردن يلاب دورا

نا ينكير هذ  ال  دار، وياطيها م زار فب رة لتام عدم ا ضمام التاتل ن ملجم عار إيوا ية نا 
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د من الت اجد اإليوامب نا النطتة وخاصة  يب هللا، وتك ن روسيا ةذلك ةدسر الامر على الح

 (12).الجن ب فما وعدر

 هذا التنكير ال ييال قيد التخطيط ولم تتضح مالم د تاد، ول سك   يد عدة سهداف تتممر نا:

  عن " يب هللا" نا الجن ب ال  ر ، إر ت اصر إيوان وقف 
ً
تمدد ملينيار إيوان  ضال

  40ساةتة ةاالةتااد م ا ة  وملينياتها التغلغر نا النطتة على الوغم من ياّهدار
ً
 فيل مترا

 عن الحدود.

  م اجهة  الة الو ض نا تاض مناطق املحا ظة لاللت اق ةالخدمة الا كو ة نا ق ار

 للنظام
ً
 .النظام، واستتطاب الوا ض ن إلى ينكير ع كو  م لا يك ن خاضاا

 و فذر عمليار عدة 
ً
ام ضد ق ار النظ م اجهة "التاومة النابية" نا   ران التر ظهور سخ را

 .نا سرجام املحا ظة

س ف يتموفي نا التطاع ن اتوسط والنمالا من م ا ظة درعا، تؤفد الاطيار سن هذا التنكير و 

ةينما ينتنو الفيلق الخاممل ةتيادة س مد الا دة نا اللجاة ور ف درعا النوقا. ونا هذا اإلطار، عاد 

 من اتردن تادما عتد التياد  ال اةق نا الجيش ال  ر  الحو إياد قد
ً
ور إلى م ا ظة درعا آتيا

اتفاق "ي   ة" مع النظام. وكان نا استتبال قدور عند الحدود مع اتردن عماد سة  زر ق، الوشح 

د دور نا التنكير الجدي سيك ن لدسن قدور  يؤفدلت لا رااسة التنكير الا كو  الجديد، ما 

 (13)ع.الت ق

 ملحاوالت الروس ترتيب البنية البشرية وإعادة وبخالصة عامة، يمكن عد هذه ا
ً
لخطوة استمرارا

لت لغايات منها ما   
 
ك
ُ
 هذه الفيالق ـــــــ وإن ش

 
دمجها وفق توازنات ترتجي أن تتحكم بها وحدها، إال أن

ـــــ تجعل الجيش بمثابة  هو أمني ومنها ما هو ميداني وما هو مرتبط بإعادة الهيكلة وعملية الدمج ـــ

 تحول الجيش إلى شبكات تتحكم ميل
ً
يشيا كبرى تضم عقائد عسكرياتية هجينة تشرعن رسميا

 فيها عدة أطراف محلية ودولية.

  

                                                                    
 https://goo.gl/AyUpEb، الواةط: 2019\2\20تار خ: اين  سعر، روسيا ت تضن النباب والاارضة نا جن ب س ر ة، روسيا الي م،  (12)
، الواةط: 2019ر3ر1عد ان م مد، الفيلق ال ادس: ا ت ام روس ر تهالا درعا سم إليوان وملينياتها؟، الاوبب الجديد،  (13)

Chttps://bit.ly/2H5Aze  

https://goo.gl/AyUpEb
https://bit.ly/2H5AzeC
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*مان طالع: ةا ث نا موفي عموان للدراسار االستراتيجية، تترفي اهتماماتد الب مية على دراسة الف اعر اإلقليمية والدولية نا النأن 

 ال  ر  ةاإلضا ة إلى قضايا اتمن والد اع نا س ر ة.
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 دمجاختبار قدرة النظام على إعادة الهيكلة وال

 مدخل 

ةار ي عى "تاد الحوب" نا س ر ة، وعلى رسسها سؤال إعادة أسئلة ما ة الت ليالر التر تب ثتتزايد 

 ار منية، خاصة تاد تيايد ال االتنكير والبنام الخاصة ةالنظام ال سيما و داتد الا كو ة وات 

تها ةماادالر ديناميا التر ةار ي يطو عليها النظام وتمبيت الصواع نا تلك الناطق التر توتبط

 إقليمية ودولية متداخلة وماتدة.

التر الت ليالر ك " تارة، فتلال ريئةعن تلك اتسئلة ةالضباةية "غ ر  يتصف النهج التبع نا اإلجاةة

استندر إلى مخوجار النهد الا كو  الواهن وباتت ياامر على سنها عنصو استتوار سياس ر 

  يع ال الح والتفكيك وإعادة الدمجو  SSR الح التطاع اتمنرإصشجات على تنفيذ استراتيجيار 

DDR  ادعامةعناصو مهمة لم تت  و لنجاح هات ن االستراتيجيت ن، وبالط باو ة تارة سخوى، مغيبة 

امتالك النظام التدرة على النه ض، متكئة على ا تراض قدرتد على الصم د، ومتجاوزة ال ياق 

  را ق النهد ال  ر ، إر تؤفد سن ار الصواع اةتداًم سن ال ياس ر والا كو  واتمنر الذ

الت  الر التر عصفت ةالؤس ة الا كو ة ها ت  الر عميتة ورار آثار ممتدة وتمتلك ع امر 

الديم مة، خاصة تاد االستنزاف الكب ر الذ   صر على م ت يب التدرة البنو ة والن عية والذ  

 قف هذا االستنزاف وتصحيح الخلر الحاصر.تدخالر إيوا ية وسخوى روسية ل   تطلب

وعليد ت اول هذ  ال رقة اختبار قدرة النظام على إعادة النه ض وينكير ق اتد الا كو ة نا ظر 

شبكة ماتدة من الصالح التضاربة داخر ةنيتد الداخلية، س ام مصالح  لفااد املحلي ن سم الووس 

 م اور راي ية تفيد استنتاجاتها نا ينكير مؤشوارسم اإليوا ي ن، وهذا ي ت جب الب ث نا سرباة 

قياس الختبار تلك التدرة، سول هذ  املحاور: ت و و لل ؤال الوايس ر وبيان ت صيفد، وثا يها: ما 

سياسار سو ال ياسة التباة من قبر النظام وما م جهاتها وما سهدا ها؟، وثالثها: ما ما قار 

، وبيان إن كا ت ما قار م تاصية سم مؤقتة، سما راتع تلك ةاستراتيجيار النظام     إعادة الهيكل

 لنكر التدرة الواهنة ما ال ينار   اتوضح نا تلك االستراتيجيار؟.
ً
املحاور:    تا
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 سؤال القدرة وفق مخيال النظام 

 للاديد من التجارب، ينبغا سن 
ً
 س DDRو SSRعمليتر تممر نا موا ر تاد النزاع وو تا

ً
  موا

ً
ا ن  اسما

 ،الانف املحلام لدار االستتوار االجتماعا والنم  االقتصاد  والحد من اتمن و الحفاظ على 

 ، اتسئلة اتولى التر تفوض  ف ها ها سسئلة سياسية وسمنية ةالدرجة اتولى )ك ثيتة  ر سياس ر

ر عمليار  اآلمنةشووط البيئة 
ّ
تولى الخط ة ا DDRالشجاة على االستتوار(، وبهذا ال ياق ينك

 من النم رج  (1)التر يمكننا من خاللها  هم  وفية إعادة الهيكلة نا مو لة ما تاد النزاع.
ً
وا طالقا

ال  ر  الذ  لم ينجي است تاقار االستتوار،  إن الاملية هنا تفتد م جباتها ودوا اها، خاصة 

 )النظام( صبت ماادالر النهد الا كو  اتخ رة نا صالحد، لن يك ن 
ً
 إلى إ سن طو ا

ً
جوامار مضطوا

ةتدر ما ستنصب جه د  نا عمليت ن راي يت ن: اتولى:  (2)ويغي رار هيكلية ف رى نا ةنية الجيش،

 "إعادة توميم وتصليح"، والما ية: "إعادة ينكير موافي ق ة".

بهذا الانى، ونا ظر ياثر الاملية ال ياسية التر ينبغا لها الد ع ةاتجا   ر سياس ر ينهر م ببار 

 للم تندار الدولية الانية،  إ د ينبغا الت ضيح 
ً
يم سن جه د إعادة الترم اةتدامً الصواع و تا

والتصليح تلك طالا سن رؤ ة املجتمع لجيند غاابة عنها  إنها لن ينمر مكامن الخلر الواي ية نا 

، كالاتيدة الا كو ة، وق  نة ودستر 
ً
 ويغي را

ً
سدوار الجيش،  ةالؤس ة الا كو ة التر تتطلب إصال ا

وتحجيم تدخالتد نا الحياة ال ياسية، وياي ي مبادئ الحياد ال طنر، فما سن تلك الاملية لن تك ن 

وبالتالا   تى عمليار الت و ح وإعادة الدمج والتأهير  (3)مانية ةت  نة الاالقار الد ية الا كو ة،

 لفااد ةالدرجة الما ية،  ستك ن خاضاة لصلحة النظام ةالدرجة اتولى، ومتكيفة مع جه د

وم ت عبة للمتغ رار التر طوسر على ةنية الجيش ةالدرجة المالمة، وللاديد من اتم ر والت ديار 

لتنظيعر الا كو  واالضبط التر  وضتها سن ار الصواع على الجيش كالتدرة على التابئة وإعادة 

 وت   ن الت ة الن عية.

                                                                    
(1) United Nations Peacekeeping, Disarmament, Demobilization and Reintegration, https://bit.ly/2rnf8i2  

واةط: ، ال2016ر3ر14خضو خض ر، الت ة نا الضاف: قدرة الجيش ال  ر  الاَوضية على الصم د، موفي كار نغا للنوق اتوسط،  (2)

https://bit.ly/2GkMODH  
، الواةط: 2018ر12ر31موفي عموان للدراسار االستراتيجية، ت  الر الؤس ة الا كو ة ال  ر ة: ت د  التغي ر وإعادة التنكير،  (3)

https://bit.ly/2YUyckt  

https://bit.ly/2rnf8i2
https://bit.ly/2GkMODH
https://bit.ly/2YUyckt
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 من متطلبار وهنا ي رز سؤال التدرة )قيد الب ث و 
ً
االختبار نا هذ  ال رقة(، ليمل ةك  د م تنبطا

ةتدر ما ه  متالق ةمخيال النظام وآلياتد   ل إعادة الضبط والت كم نا  DDRو SSRعمليتر 

 الجيش، وه  ما يجار عناصو تلك التدرة موتبطة تادة ع امر لار سهمها:

  اعر سخوى تت كم نا موفي ة قوار إعادة التنكر، س  عدم وج د شووط سو ضغ ط سو  .1

 ديناميار تلك الاملية.

امتالك البداار والخيارار الناسبة للاناصو "غ ر النظامية"، والتر من شأنها ي هير عملية  .2

DDR .ةالن بة لد 

 اعا اتمنقطياي ي سدوار شبكاتد اتمنية والا كو ة، اتمو الذ  يتطلب ةتام موافي الت ة نا  .3

 صلة عمر تلك النبكار.والد اع متأثوة ومت كمة ةب  

4. .
ً
 ودوليا

ً
 ارتباط ديناميار إعادة التنكر تلك نا عملية إعادة تأهير النظام إقليميا

وض ح ال ينار   الذ  يطمح لد النظام  يما يخص النكر البني   وال ظيفب للجيش،  .5

 والتدرة على تنفيذ .

 الترف ز على س د لن يك ن هنالك دور للمنظمار الدولي
ً
ة إعادة ة الا  ة نا تم  ر عمليو نبغا سيضا

تمام الاملية ال ياسية كب إتيال ينترط ما خاصة سن تاض النظمار والدول الا  ة  ،التنكر

 ِ
ّ
 ضمن الاناصو النك

ً
 موفي ا

ً
ة لتنخوط تاملية التم  ر، وه  ما يجار سؤال التدرة الالية سؤاال

 لاادلة التدرة تلك.

 قرارات وترتيبات حذرة 

  نظاميةالغ ر لجماعار ال لحة ا تاملية دمج 2016ام نا عام نظالةدس 
ً
 نا جيند الحك مب، م تغال

وقد تضمنت هذ  الاملية ينديد ال يطوة على  ،مكاسبد الا كو ة وبدعم ويشجيع روس ر

 
ً
 ،اليلينيار ال الية، ودمج الجماعار ال لحة والتاتل ن الذين كا  ا نا صف الاارضة ساةتا

التر ما  رت اللم تمر دراج إل ال يطوة عليها، والت ض ر  النظام ى الناطق التر سعادوت زياهم عل
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انى  تيال ي يطو على م ا ار جغوا ية مهمة، ضة وق ار الاار  بهذا ق ار س ر ا الديمتواطيةوي 

 (4)نا النمال ال  ر .

"، موافي ق ة ونا سبير  هم م ددار وم جهار عمليتر "إعادة توميم وتصليح"، و"إعادة ينكير

سيتم س ر وت لير سةوز التوارار وال ياسار التالتة ةذلك، والتر يمكن ةيانها ةالنظو إلى عدة 

 (5)م ت  ار وم اور منها ما يلا:

:
ً
ات صدار مؤشر إل من خالله النظام وهو مستوى يطمح  ،مستوى مرتبط بالخدمة العسكرية أوال

تم تحصيله من اتفاقيات "املصالحة" مع مناطق  إنهاء استنزافه البشري جراء فائض القوة الذي

التاض ر  2018للاام  18الوس م رقم صدر  ينو ن اتول  9  فب. من مراسيم العفو املعارضة أو 

ةمنح عف  عام عن كامر الات بة لوتكبر جواام الفوار الداخلا والخارجا النص ص عليها نا قا  ن 

وياديالتد، والوتكبة قبر تار خ  1950لاام  61يألا رقم الات بار الا كو ة الصادر ةالوس م التنو 

سشهو  4دون سن ينمر الت ار ن عن ات ظار والفار ن إال إرا سلم ا س ف هم خالل  ،2018ر10ر9

 (6)سشهو ةالن بة للفوار الخارجا. 6ةالن بة للفوار الداخلا، و

والتر  2018نو ن المامب من عام سهمها نا ي ،سصدرر التيادة الاامة نا هذا الصدد عدة سوامو فما

، 2010-11-21الذين تم س قهم نا ، 103الدورة ، و الضباط املجندين صفةاال تفاظ ةإنهام  تتض ر

 اتمو اإلدار  مجندين آخو ن الت ت ا ةالخدمة نا الاام راتد. فما ينهر  اتمو اإلدار  فما ينمر 

ةاإلضا ة  ".2012ن قبر اتول من ي لي  "االستدعام لصف الضباط وات واد اال تياطي ن اللت ت 

 2013ي و ح الضباط اال تياطي ن اللت ت ن خالل عام و وما قبلها،  247ي و ح ضباط الدورة إلى 

 اتمو اإلدار   واستباد. 2018ر7ر1وستم ا سفثر من خممل سن ار نا الخدمة اال تياطية  تى تار خ 

 ة مفت دة تجاوزر المالث وار سو خدمكر من لديد 
ً
 (7). ن ي ما

                                                                    
 ايد  ايد، إعادة دمج الجماعار ال لحة ال  ر ة: اآلليار، الجهار الفاعلة، وسوجد الفنر، موفي كار نغا للنوق اتوسط،  (4)

  https://bit.ly/2UX8GrY، 2018ر12ر16
ستراتيجية، والذ  تتبع ةد كا ة قوارار النظام التالتة تتو و غ ر منن ر من إعداد و دة الال مار نا موفي عموان للدراسار اال  (5)

ةالت و ح والنتر والتاي ن سو ما ياوف ةالننوة الا كو ة، ورلك ع ر منهجية رصد رفير على التغي رار التالتة ةتادة الفوق وال  دار 

ا تم اصر االجتماعا ال سيما الفي ب ك، فمالن عية نا الجيش. ورلك من خالل تتباها للاديد من الح اةار الهتمة ضمن وساار الت  

 .2019ر1ر17متاطاة ت لير  تااج هذ  البيا ار مع مجم عة توف ز عتدها موفي عموان مع ضباط مننت ن نا غاز  عينتاب ةتار خ 
ار خ خارجا الوتكبة قبر تالتاض ر ةمنح عف  عام عن كامر الات بة لوتكبر جواام الفوار الداخلا وال 2018ر لاام 18الوس م التنويألا ر (6)

  http://cutt.us/D5jhZ،الواةط: 2019ر10ر9؛ م قع رااسة مجلمل ال زرام، 9-10-2018
، الواةط: 2018ر12ر31(، وكالة سا ا، 103التيادة الاامة للجيش، ا تهام اال تفاظ لصف الضباط املجندين )الدورة  (7)

https://www.sana.sy/?p=871032  

https://bit.ly/2UX8GrY
http://cutt.us/D5jhZ
https://www.sana.sy/?p=871032
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 سمو ن 2019ونا مطلع عام  
ً
 س هى ةم جبد :اتول  ،مهم ن نا هذا الصدد سصدرر التيادة الاامة سيضا

 تدعى واال تياط الدمب ال ،اال تفاظ واالستدعام للضباط وصف الضباط وات واد املحتفظ بهم

باط لضةااال تفاظ  س هى د إس   ر سنة  أفثر عدا اتطبام البنو  ن.42)ملت ق( ممن ةلغ عموهم ر

ر عدا اتطبام البنو  ن وي تباد من اتمو من لديد 250،251،253اال تياطي ن عناصو الدورار ر

  30 وار سو خدمة مفت دة تتجاوز 
ً
 (8).ي ما

  إصدار :والمامب
ً
  التيادة الاامة للجيش والت ار ال لحة سموا

ً
 ن ي تباد اال تياطي ن الدع   إدار ا

و نهر اال تفاظ واالستدعام لصف الضباط  ،وما قبر 1981ر من م اليد عام رغ ر اللت ت ن

سن اتمو اإلدار  ينهر “وات واد من ال اليد راتها. وسوضحت التيادة الاامة للجيش نا ةيان لها 

اال تفاظ واالستدعام لصف الضباط وات واد املحتفظ بهم واال تياط الدمب الدع  رملت قر من 

وما قبر و نهر اال تفاظ واالستدعام للضباط املحتفظ بهم واال تياطي ن من  1981م اليد عام 

  (9)”. ملة شهادة الدفت را 
ً
-15من تار خ  وبينت التيادة الاامة للجيش سن اتمو اإلدار  ينفذ اعتبارا

2-2019.(10) 

: مستوى متعلق بالتعيينات واإليفاد
ً
  متالق ا ما همنه ،هدافهذا ال ت ى عدة س، و وتبط بثانيا

ومنها ما ه  موتبط ةوغبة إعادة تك  ن خارطة  ،ةإعادة تنظيم الجيش وت   ن سدااد ة روسياةوغب

إيفاد ة م سك قامت  يث  موافي الت ة ع ر استبدال تاض الشخصيار تغ رها ةأخوى سفثر والم،

  واآلليار عدد من ضباط النظام إلى م سك  إلجوام دورار سركان نا اختصاصار الد اع الج ّ 

 100سل لة من التايينار نا وزاريب الد اع والداخلية طالت سفثر من د ات ةإجوام والناة، فما 

تمت تن ية عدد من الضباط ةذرياة ةل غهم و ، 2019ضاةط ةمناصب   اسة منذ مطلع عام 

هم ر ال ن التا  مب للتتاعد، نا   ن تّم تهميش املح  ب ن على إيوان ت ت ررياة ا تهام سدوا

حيطة ةدمنق.
 
كنار امل

 
 (11)الا كو ة، وخاصة نا الم

                                                                    
سنة، م قع رااسة  42سمو إدار  ينهر اال تفاظ واالستدعام للضباط وصف الضباط وات واد واال تياط الدمب )ملت ق( ممن ةلغ عموهم  (8)

  http://cutt.us/Gg95Y؛ الواةط: 2019ر1ر31مجلمل ال زرام،
وما قبر من دع ار اال تياط، وكالة سا ا،  1981التيادة الاامة للجيش ي تباد اال تياطي ن الدع  ن )غ ر اللت ت ن( من م اليد  (9)

  https://www.sana.sy/?p=890508الواةط: 
 الصدر  ف د. (10)
 لمي د ا ظو: ل (11)

: 2018ر12ر29يغي رار تطال قادة  وق ع كو ة نا الجيش، وكالة سوقار النام اإلخبار ة،  -

https://shaamtimes.net/160592/ار-الجيش-نا-ع كو ة- وق -قادة-تطال-يغي رار. 

https://strategy-تتو و صادر عن الوصد االستراتيجا:    يايز سيطوتها على الؤس ار الا كو ة واتمنية ت  ر ا،م سك -

syria/-institutions-security-military-olcontr-strengthens-watch.com/news/moscow. 

http://cutt.us/Gg95Y
https://www.sana.sy/?p=890508
https://shaamtimes.net/160592/تغييرات-تطال-قادة-فرق-عسكرية-في-الجيش-ا/
https://strategy-watch.com/news/moscow-strengthens-control-military-security-institutions-syria/
https://strategy-watch.com/news/moscow-strengthens-control-military-security-institutions-syria/
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 ل "طالل مخل ف"قااد الحوس الجمه ر  الل ام  ياي نشملت عمليار التاي ن والايل، و 
ً
لفيلق قاادا

 عند، و  "مالك عليا"المامب، وياي ن الاميد 
ً
  هالذ  كان يوسس منصب رايمل لجنة  لب اتمنية ةدال

 تركان الفيلقالذ  تم ياي "مواد خ ر ةيك"فذلك الل ام س د سةوز ال ال ن للووس، و 
ً
 يند راي ا

فما تم إتااد مديو مكتب ماهو اتسد الاميد غ ان ةالل نا الفوقة الواتاة ورلك من ، الخاممل

خالل ي ليمد قيادة سركان النطتة الجن بية. وطالت عملية التصفية فذلك: غو ة الامليار 

لفيلق اتول، وكلية الحوب اإللكترو ية، وباض س  اج الد اع الج  ، الا كو ة بهيئة اتركان، وا

 (12)واملحافم الا كو ة، والخدمار الطبية.

: مستوى مرتبط بإعادة هيكلة 
ً
 :عنوانها األبرز إعادة تدوير ما تبقى من قوة وإعادة توزيعهاثالثا
إلدارة مع إدارة شؤون الضباط دمج شابة التنظيم وا ه  2018سهم ما تم تنفيذ  منذ ةداية الاام إن 

 مديو إدارة شؤون الضباط ال اةق الل ام ت ام  ت ت م عى
ً
"إدارة الت ى البنو ة"، و وسسها  اليا

 لنابة 
ً
 وردة، ةينما تم ياي ن الل ام عد ان م وز عبدو الذ  كان راي ا

ً
نطتة للمالتنظيم قاادا

ستنز ت تنكر واضح خالل  لى مدرعةإعادة هيكلية الفوقة اتو النظام ةةدس فما  .الجن بية
 
التر ا

 . يكيةالفوقة اتولى ميكاالصواع، وقد تم ر دها تاوبار مدرعة ميكا يكية من روسيا وتم ي ميتها 

 لذلك 
ً
يوسسها  اليا  الترو إعادة توتيب الت ة الدرعة واليكا يكية داخر الفوقة اتولى والتر يترتب و تا

لفوق الفوقة المالمة وباقا ايو ةاإلشارة إلى سن إعادة الهيكلة تلك ستنمر والجد (13)".الل ام زه ر اتسد

 (14).الدرعة اتخوى 

                                                                    
ايد هيكلة ق ار النظام:  ان وقت التتاعد، م قع الدن؛  –رااد الصالحامب  -

 
، الواةط: 2019ر1ر12الك ندر  ّداد، روسيا ي

https://www.almodon.com/arabworld/2019/1/12/التتاعد-وقت- ان-النظام-ق ار-هيكلة-يايد-روسيا  
 الوجع  ف د.  (12)
 على اتل  ة التالية (13)

ً
ميكا يكب، الف ج  58دةاةار، الل ام  91الل ام  دةاةار، 76دةاةار، الل ام  57الل ام  :ت    الفوقة اتولى الدرعة ساةتا

دةاةة،  33)ثالث فتااب دةاةار كر فتيبة  :( ي    نا اتساس على91+76+57 اية ميدان... وكر ل ام من سل  ة الدةاةار المالثة )مد 141

وقد ةلغت م بة  ."(مد ع م م ل، وفتيبة د اع ج   "شيلكا 18عوبة ب م ب، وفتيبة مد اية م م لة،  31فتيبة مناة ميكا يكية-و

، وس ف 91( وتجدر اإلشارة إلى سن س د اتل  ة الدرعة )الل ام %65إلى  %40الدرع ما ة ن )خ ااو اتل  ة من الاتاد 
ً
( س ف يبتى مدرعا

 57فما سن الل اا ن ) .يتم استكمال عتاد  الدرع )دةاةاتد( من فتااب دةاةار الل اا ن اآلخو ن الذين سيتم ت   لهما إلى سل  ة ميكا يكية

 لهما إلى سل  ة ميكا يكية، وهذا ةدور  يتطلب اإلةتام على فتيبة دةاةار وا دة عض  ة من مالك كر ل ام ( دةاةار س ف يتم ت   76+ 

دةاةة(، ثم يتم  تر الدةاةار الفااضة من الكتااب اتخوى )تاد استكمال الفوقة  41ميكا يكب جديد )تاد استكمال مالفها من الدةاةار 

 (1 :والجديو ةالذفو سن كر ل ام ميكا يكب ي    على .الفوقة ت    الن ع  ف د من الدةاةار اتولى من الدةاةار( إلى ينكيالر خارج

مد ع م م ل،  18فتيبة مد اية م م لة  (3عوبة ب م ب(،  31ثالث فتااب مناة ميكا يكية كر فتيبة ) (2دةاةة(،  41فتيبة دةاةار )

 .فتيبة د اع ج   شيلكا (4
، الواةط: 2018ر7ر11ادة هيكلة الجيش ةتوارار روسية، زمان ال صر، ي و بار... اتسد يبدس إع (14)

https://www.zamanalwsl.net/news/article/88519/  

https://www.almodon.com/arabworld/2019/1/12/روسيا-تعيد-هيكلة-قوات-النظام-حان-وقت-التقاعد
https://www.zamanalwsl.net/news/article/88519/
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 برنامجال يمكن استنباط عناصر دالة على امتالك النظام 
ً
بل  ،إعادة الدمجإلعادة الهيكلة و  ا

ما  نإهناك رغبة محدودة يحدوها الحذر في كافة القرارات والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن، إذ 

 صدر ال يوحي با
ً
قد  حليةميليشيات ملكانت مشكلة وجود  ستراتيجية شاملة ولو كان األمر مخالفا

 بشكل انتقائي على بعض النظام ركز ، فقد ولرأينا عملية إعادة السالم واالستقرار ،تم حلها

 اركالجماعات دون األخرى دون مبرر واضح، ت
ً
ائل صبذلك عالمة استفهام كبيرة حول مصير الف ا

املتبقية، بما في ذلك تلك التي تعمل في مناطق خارجة عن سيطرة النظام. باإلضافة إلى ذلك، 

 سكريةعالشبه مقتصرة فقط على تصنيف الجماعات كانت مثل هذه الجهود في بعض األحيان 

 .كقوى تابعة للجيش العربي السوري

قوة إلعادة تشكيل حذرة ملراكز اللذا فإن التوصيف األكثر موضوعية لتلك العملية هي املحاولة 

في الجيش بما يخدم فلسفة النظام الحاكم بإبقاء هذه املؤسسة أداة تأثير وقوة يتحكم بها 

 لعقبات بالغة الصعوبة.
ً
 ويضمن ضبطها وتوجيهها، وهو أمٌر ما يزال خاضعا

 موجهات القرار المتباينة

" ة
ً
ى الدولة ومؤس اتها وبالتالا يمتلك التدرة علعلى الوغم من سن تنار اتسد ه  الت كم "دست ر ا

تدان  تط يع التوارار لخدمة سهدا د التالتة ةمو لة إعادة التأهير والتمك ن تاد الحوب، إال سن 

ي ة ةاتت واضحة الاالم والاطيار.  تلك الوف الوفي ة الفالية )موفي ة التوار والبنية وال ظيفة(

 إلى جا ب ا
ً
لنظام كٌر من طهوان وم سك  اللت ن ةدسر تتضح ماالم التباين ةينهما يت كم بها وظيفيا

 للاديد من اتوراق الب مية الصادرة عن موافي 
ً
 يما يتالق ةم ض ع إعادة الهيكلة،  م سك  )و تا

القوات املسلحة السورية تفتقر إلى االنضباط قو بة من دوااو صنع التوار الووس ر( تدرك سن 

يش ج]وصف[ التقني والتنظيمي والسلطة، وال يمكن أن يطلق عليها  واملركزية والتحديث

ا تجدهصا بار وهذا ياترضد  ،تطلب من روسيا ةدم تأهير الت ار ال لحةيما وه  . حقيقي

 (15)م سك  نا سرباة سم ر:

، ويادد مصادر التوار الا كو  داخر عدم سيطوة الجيش على كامر اتراض ر ال  ر ة .1

 مناطق سيطوتد.

                                                                    
مل الووس ر للنؤون الدولية، الكس ر خل بنيك ف، تط ر الت ار ال لحة ال  ر ة االتجاهار والناكر الواي ية، املجل (15)

  https://bit.ly/2I4oNPA، الواةط: 2018ر12ر7تار خ

https://bit.ly/2I4oNPA


 قدرة النظام على إعادة الهيكلة والدمجتبار خا

-97- 

، وال  تى نا ال تتبر التو با تكار ال الح وهذا غ ر مت  و  الالتدرة على  عدم  .2
ً
 .يا

ها و و التر سمنأتها إيوان والتر يصاب ضّمها إلى هياكر الجيش  اليلينيار .3
ّ
مغادرتها  صاب  ل

 .س ر ة

 سف ر نا جذب تم  ر سجنبر لامليار  ،ةنام جيش خال من الهيمنة اإليوا ية  .4
ً
ليك ن لديد  وصا

 ادة الهيكلة والدمج.إع

طهوان على استممار  ظام اتسد نا يسخ ر التناقضار وبمتاةر هذا اإلدراك الووس ر ت رز قدرة 

داخر الك  ار ال ياسية والطاافية والذهبية ال  ر ة والتالعب بها وت ظيفها ةما يخدم سجنداتها، 

يميم داخر قاعدة  م هامهامى ت تى سنها ي هم نا تت  ض و دار النمو التر تدعمها م سك  وسن تب

 (16).الا كو ة

 ،الت ة الا كو ة اتولى الهيمنة على الناطق ال اقاة ت ت  ف ر  ظام اتسدما تيال طهوان  

ال يطوون على مفاصر الااصمة دمنق، وتنتنو ق اعدهم الا كو ة ةم يطها، اإليوا ي ن هم  

فما تمكن ا من توسيخ  ف رهم ع ر شبكة من  وعلى التالل النو ة على الج الن ال  ر  املحتر،

 .النياية على الجا ب الكب ر منهاالصالح النترفة، استأثور الذهبية 

ررو عمادها الفيلق الخاممل اقت ام،  ةشكلت روسيا تنكر تدر جا ق ار فب رة نا س ر فما   صدَّ

م عام التدخر 2015اام نا ال .شخصيار ع كو ة فس"سهير الح ن" لتابئة طاقار الال   ن النهكة

  نا تدلر  وفية م سككا ت إيوان تلاب الدور اتساس ر نا الهيمنة على قوار اتسد، لهذا  الووس ر

 هذا الصدد على عدة سم ر سهمها:

  و تممر اإلطار الاام لهذ  االستراتيجية نا  ة.ت تيق سهداف تدخلها نا س ر لينكير ق ار

 .النظاماطق الخاضاة لنف ر إضااف اليلينيار اإليوا ية نا الن

  إزا ة النف ر اإليوامب نا النطتة ال سطى كالت كم ةالااةو الواةطة ة ن مناطق  ف ر الاارضة

 .لك ال اقاة ت ت  ف ر  ظام اتسدوت

 وإقامة قاعدت ن  ، يطوة على النو ط ال ا لا ال  ر  ةما ي    من م امئ ومطارارال

ة قبالة ة و  :اتخوى ميميم شوق مدينة الالرقية، والتاعدة ج  ة نا مطار   :ع كو ت ن اتولى

 .مدينة طوط س
                                                                    

  /:bit.ly/2FXSTmJhttps/، 2019ر2ر28توكب الصطفى، اتسد من الوقص على رؤوس المااة ن إلى جحو المابان اإليوامب، ةلد   ي ز،  (16)

https://bit.ly/2FXSTmJ
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  ة، وبنام ر جهاز اتمن الا كو  و ووعد نا املحا ظار ال   د ع م سك  ةاتجا  ز ادة  االية

 .قدراتد وياي ي تدر بد

  اليلينيار اإليوا ية نا ر ف  ماة  يث عملت م سك  على ةنام عدة  تاط مواقبةتحجيم دور 

ن ب ونا ميرعة التراةيع ج ،والكتيبة ال اقاة ةالتوب من ماودس ،ع كو ة نا قوى الطلي ية

ك ونا مبنى   ض الااص ر نا سهر الغاب، وفذل ، لفايا، ونا تر صلبا جن ب شوق ال تيليبة

 .نا تر خنزيو ةو ف إدلب النوقا

التاامة  سهمية الصالح الظو ية غايلسّن التضارب االستراتيجا الووس ر اإليوامب ما ورد سعال   ال يانر

سن التضارب هذا اماكمل على طبياة التوار الا كو  "الوسعر" نا النهد ال  ر  الاتد، إال 

 لطم  ار وتف  رار متباينة ة ن الووس وااليوا ي ن، و ّ ل الجيش 
ً
للجيش،  ه  ما ييال خاضاا

 وطد،  الووس يو دون ةنام جيشإلى سا ة تنا مل استممار  ي ألى كٌر من الطو  ن لت تيق شو 

يخفف من كلفة الت رط الووس ر وتد وجد ال تمو نا النهد ال  ر ، واإليوا ي ن يو دون ضما ة 

سال يخوج الجيش من دوااو تأث رهم نا ظر منهد سياس ر دولا وإقليعر ي تهدف وج دهم نا النطتة، 

ارار إعادة التأهير خاضاة لمالثة وه  ما اماكمل على التوار الا كو  وم جهاتد والتر جالت قو 

 م جهار متباينة مما ي هم  تى اآلن نا إ واز سشكال هجينة وغ ر واضحة الاالم.

 العودة لألصول أم تجمع ميليشاوي كبير؟ 

ما تيال م دودية التدرة تفوض  ف ها على منهجية إعادة التنكير، وتجالها سس رة سوامو النتر 

ي حا ةأن التنا مل على مرم موافي الت ة نا الجيش )كالفوق الدرعة  والتاي ن والت و ح، وهذا ما

واالستخبارار الج  ة والا كو ة والحوس الجمه ر  وهيئة اتركان( ه  الؤشو اتةوز لفهم مآالر 

 (17)ومخوجار تلك النهجية.

، ومن زاو ة مصالح النظام، يتطلب االنهاك واالستنزاف الحاصر الاديد من ال ر 
ً
ج ام نظو ا

وال ياسار الكلفة من  يث الال الالزم إل جازها، والكلفة من  يث الجه د اإل صااية والسحية 

التر ما تيال غاابة ة كم إدراك النظام لحجم الخ ااو التر ال يمكن تصديوها من جهة، وب كم 

ز ادة  ه عدم تفود  ةمنهجية التنكر من جهة ثا ية. وبهذا الانى،  إن الهدف اتوضح للنظام 

                                                                    
هذا ما تم  تاشد ةمجم عة الترف ز التر عتدها موفي عموان للدراسار االستراتيجية مع مجم عة ضباط منننت ن نا الو  ا ية  (17)

 .2019ر2ر15
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االهتمام ةب روقواطية الجيش،  هر الدخر الوايس ر لفاعليتد وت كمد نا تلك االتجاهار الووسية 

سو اإليوا ية التنامية داخر الجيش،  تارة ي تممو رلك نا ز ادة ه امش  وفتد، وتارة يجار الجيش 

نية عيم شبكاتد اتمورقة استممار يطو ها ما ة ن الووس واإليوا ي ن، وتارة ثالمة تتيح لد تد

 والا كو ة الت كمة ةم ار مؤس تر الد اع واتمن.

إال س د وب كم تفاعالر النهد وم وكار التباين داخر الؤس ة الا كو ة، يت جب على النظام ) 

و ق منظ ر ( إيجاد  مط هج ن ما ة ن الد  عار الووسية والديناميار اإليوا ية،   ن ار الصواع 

ظام تكويمل عناصو ق ة وت كم داخر هات ن الؤس ت ن، ورلك لضمان ت تيق مهدر لحلفام الن

وبكل األحوال يمكن في هذا الصدد تثبيت االمسجام ما ة ن الاارك واتهداف االستراتيجية. 

 املعطيات التالية:

،  التغي رار التر طوسر على ةنية الجيش وتك  ند 2011صا بة الا دة إلى جيش ما قبر  .1

جتماعا ها يغ رار ةالغة اتثو، ةاإلضا ة إلى تتلص تأث ر موافي الت ة نا الجيش البنو  واال 

التر ةاتت تخضع لادة ة صالر،  اهيك عن سن التكلفة الالية لتلك الا دة ةاهظة لن ي تطيع 

 النظام تأمينها.

متاومة سياسار التغي ر ال ض عية وبالنووط ال طنية تنها ستفتد هذا النظام إ كام  .2

 وتد على الجيش وتط ياد نا صواعاتد املحلية.سيط

التكييف التنامب مع مفه م الالموفي ة نا إدارة وت جيد مؤس تر الد اع واتمن،  من جهة ما  .3

تيال هناك س ماط مغايوة لتلك الؤس ار، مت كمة ةجيم مهم و ي   من الجغوا ية 

 لا واليلينيار التاددة سال  ر ة، ومن جهة ثا ية تفوض متطلبار إدارة التباين الداخ
ً
 را

 ةاتجاهار س ماط الالموفي ة.
ً
 إجبار ا

على تاض الت و  ار وباض الت هيالر ةر يتم االقتصار متكاملة،  DDRعدم إ جاز سياسة  .4

 التنم  ة املحدودة وبالتالا ال اهمة نا خلق "تجمع عصاةار" داخر املجتمع.

 ملحدودية القدرة تلك
ً
، حركية التنقالت والترفعات والتسريحات التي تتموبقياس وتحليل  ،وفقا

 يمكن استنتاج العناصر اآلخذة بالتبلور ضمن منهجية التشكل وفق اآلتي:

: تغييرات في مراكز القيادة: 
ً
لفيلق افتلك التر تم التطوق لها سعال ، وسهم تلك التغي رار نا أوال

اد من سهم و دار الجيش، إر يجو  ت فيالمامب،  ااالر سهم عر مهمة قيادتد لتادار من والذ  ي 

  -عاالة مخل ف-الال   ن 
ً
 ، الشخصية الا كو ة"سوس سصالن"سن الل ام  ومما يم ر االهتمام سيضا
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ا ن البارزة تم إعفاؤ  من منصبد نا التيادة وياييند فنااب للامليار. وما زال لديد منصب عاٍل 

 .صو د مباشوةسل لة التيادة ولكن ال وج د ل  دة متاتلة ت ت ت

: تأجيل تحدي مصير امليليشيات
ً
 "غ ر النظامية"وتتممر النكلة نا ال قت الحالا ةالتنكيالر : ثانيا

، وهؤالم يف ق عددهم ةكم ر ال  دار الخاضاة شبكار ت كم ايوا ية سو روسية يطو عليها يالتر 

 .ل لطة وزارة الد اع واتجهية اتمنية نا دمنق

: تدعيم مراكز 
ً
 ع ي ألى وه  دة: "حزب هللا" اللبناني في سوريالقوة بقوة نوعية وفق نموذج  ثالثا

 .313لت تيتد طهوان ع ر دمج ميلينياتها ضمن الجيش ك  دار الد اع املحلا والل ام 

: تغييرات روسية لبنية الجيش التنظيمية
ً
جيش لام سك  لضمان و دة وموفي ة : إر ي ألى رابعا

ادار إقليمية )منابهة للتطاعار الا كو ة الووسية( لتغطية كا ة إلى قي الفيالقت   ر ع ر 

 ها.الجماعار ال لحة النظامية وغ ر النظامية نا مناطق  ف ر

 :
ً
ية سمنية، ودعامة راي –: ةاعتبار  شبكة ع كو ةالحرس الجمهوريترتيبات "حذرة" في خامسا

  نا تمبيت الحكم،
ً
. "عليا مالك"اةن خال تنار، ةالل ام  ،"طالل مخل ف"تم استبدال الل ام ومؤخوا

تم ياييند نا منصب قااد الفيلق و ، 2016)والل ام مخل ف كان قد قاد و دة الحوس منذ عام 

، "امالك علي"، والل ام "ز د صالح"، والل ام "طالل مخل ف"و تى  ترة قو بة، شكر الل ام  .المامب(

لنيألا ا)ل ام سة  الفضر الاباس( ةاتت ميلينيا وبال قت راتد  المالثب الذ  قاد الحوس الجمه ر ،

 من الحوس.
ً
 راي ا

ً
 جيما

 
ً
 أو روسيا

ً
: إرجاء تغيير قادة عسكريين مدعومين إيرانيا

ً
 "سهير الح ن"ممر الاميد ؛ سادسا

، رايمل "جمير الح ن"الشخصية الا كو ة الفضلة لدى روسيا، والل ام  (18)،اللتب ةس"النمو"

م منصبد عام ذ  يال .املخاةوار الج  ة
ّ
فذلك ةتب ، وتجاوز الحد الامو  للتتاعد ةكم ر 2009 ل

 .غ رفتااد لسلفوقة الواتاة لم يت "ماهو اتسد"م قع 

يزال ا مبالتساؤل حول إدارة مجاميع القوة البشرية الرسمية وغير الرسمية فإنه يتعلق أما فيما 

ة اتجر لت و ح سو استتطاب سف ر عدد ي تخدم النظام مجم عة من الح ا ي قص ر إر  :غير واضح  

هذا االستخدام ه  تكتيك آمب  وضتد "م جبار" ع دة ال يطوة من من التاتل ن الم ار، ولكن 

                                                                    
كان الووس ر تر من  ا ية سخوى  إن الاميد سهير الح ن ينتعر إلى الجير الجديد، وتلتى الاديد من اليداليار الووسية وقلد  رايمل ا (18)

، وسفثر من هذا،  اندما زار الوايمل الووس ر  الديم ر ة ت ن قاعدة  ميميم نا كا  ن اتول من عام 
ً
 رمي ا

ً
، 2017 ال ر  غ راسيم ف سيفا

 قبر تنار اتسد. وما كان س د ليتخير  دوث هذا النهد ر  الداللة الكب رة خالل  ترة  كم  ا ظ اتسد.
ً
 التتى ةالح ن شخصيا
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ق و ة )وها الحصار والهجمار الان ااية وسدوار هذا التكتيك ها سدوار  .ة اةة الصالحار

مَّ جر إرغامهم على االست الم. ومن ثالكمفة( للضغط على الناطق التر ي يطو عليها الم ار من س

يتم التفاوض على تفاصير اتفاقار الت ليم من ِقبر لجان تتألف إلى  د فب ر من وسطام م لي ن 

 .لهم صالر ةالنظام ال  ر 

 نا دمج متاتلا الاارضة ال اةت ن نا الت ار فما 
ً
ادُّ التجنيد اإلجبار  سفثر سساليب النظام شي عا ي 

 تكمر توتيبار االست الم، يتا ن على التاتل ن الم ار ال اةت ن الذين ال لحة الوسمي
 
ة. وعندما ي

 سسسس ينص التا  ن سسس سنة، والذين لم يؤّدوا خدمتهم اإلليامية   بما  42و 18تتراوح سعمارهم ة ن 

 رسمية مؤقتة لدة ستة سشهو لت   ة سوضاعهم )وها 
ً
االلت اق ةالجيش. وعادة يتم من هم مهلة

اَوف ةاسم )شابة  ،الاملية الاوو ة ةاسم ي   ة ال ضع( والتسجير نا  وع التجنيد املحلا الذ  ي 

سما الذين دخل ا نا الصالحار والذين ال يبادرون ةااللت اق  .التجنيد( نا منطتتهم لترتيب الت اقهم

. و
ً
 خالل تلك الفترة من اليمن  يتّم إلتام التبض عليهم وتجنيدهم ق وا

ً
لحاالر نا فم ر من اط عا

لتب التبض على التاتل ن التهّوب ن من التجنيد من ِقَبر النظام  تى قبر سن تنتهر  ترار سما هم 
 
س

وتجدر اإلشارة إلى سن غالبية متاتلا الاارضة الوسمي ن تم ا ت اؤهم على سساس  ود  تاد  .الؤقتة

عار الم ر ة ال اةتة الامر نا النطتة نا  االر  ادرة، ت اصر الجماو ر مجم عاتهم. ومع رلك، 

وت ت إموة التااد  ف د. وتك ن التغي رار ال  يدة التر يتا ن عليهم قب لها ها إعادة ي مية  ف ها 

 (19).املجم عة وت   ر والئها

                                                                    
َر اليعيم ال اةق لجماعة ث ر ة م لية ي عى  (19)

َّ
ك
َ
على سبير المال، نا سعتاب صفتة االست الم نا ةلدة ةيت جن جن ب غوب دمنق، ش

ل ام عمو ةن الخطاب مجم عة جديدة تاتاة لت ار الد اع ال طنر ي عى فتيبة ةيت جن، التاتاة لف ج الحوم ن. وباإلضا ة إلى متاتلا 

ت إلى صف  ها الد ي ن وغ رهم من الم ار ال اةت ن.ل ام عمو ةن الخ  طاب ال اةت ن،  إن فتيبة ةيت جن ضمَّ

 لال ضمام إلى الت ار الوديفة، التر ي مح  تط تعضائها ةتأجير التجنيد، ي  مح لباض التاتل ن الم ار ال اةت ن ةاال ضمام إل
ً
 ىوخال ا

ا ةموفي النوطة نا ق ار النوطة املحلية من سجر تلبية متطلبار التج  ت تيق رلك، عادة يتصر التهوب ن من التجنيد إمَّ
َ
غية نيد. وب 

 منطتتهم سو تشخصية م لية مؤثوة ماوو ة ةت هير ممر هذ  الاملية.

م هو الا يتم قب ل ات واد نا ق ار النوطة املحلية، يك ن على املجندين الجدد ت قيع عت د لدة خممل سن ار، وعادة يتم ت ديد رتب

ورواتبهم ةناًم على ق ا  ن وس ظمة النوطة. وتك ن موافي النوطة الخاصة بهم ها ال ؤولة عن التاتاة مع ال لطار لتاليق خدمتهم 

 الا كو ة )ي   ة ال ضع(.

ب التجنيد والبتام نا مجتمااتهم املحلية. فما  ب يوَي مح اال ضمام إلى ق ار النوطة املحلية للمتاتل ن ال اةت ن ةتجنُّ تيح لهم تجنُّ

 يجب على من  بب النوطة الخدمة لفترة سط ل )ة ّدٍ 
ْ
، إر

ً
ادُّ هذا الخيار اتقر جارةية م اجهة متاتل ن آخو ن من الم ار. ومع رلك، ي 

 سقر من مت سط اتج ر التر تد اها الت ار اتخوى ال الية للنظام. ومن 
ً
 ن مئار ةسدمى يصر إلى خممل سن ار(، فما سن راتبهم ه  سيضا

  تط  80من متاتلا الاارضة ال لحة ال اةت ن الذين ورَد سنهم ا ضم ا إلى ق ار النظام، هناك ةيا ار متا ة للام م   ل 
ً
شخصا

مية النام.  ممن ا ضم ا إلى النوطة املحلية نا ماضَّ

، 2018تاتل ن من الم ار ال اةت ن، ي لي  للمي د ا ظو:  ايد  ايد، اال ضمام إلى الادو: فيف يايد النظام ال  ر  إعادة دمج ال

https://bit.ly/2UKP6Cw  

https://bit.ly/2UKP6Cw


 واستممارار سجنبية: طاافية وميليناو ة 2019الؤس ة الا كو ة ال  ر ة نا عام 

-102- 

 للنظام، إلى اآلن على اتقر، ةإعادة دمج التاتل ن الاارض ن 
ً
وقد سم ت اآلليار الذك رة آ فا

الذين ةت ا نا مناطق سيطوتد سو ي و  هم. ومع رلك، ياتمد هذ  الجه د على آليار ال اةت ن 

 من خط ار 
ً
 من سن تك ن جيما

ً
ق و ة قص رة اتجر لتغي ر وصِف الت ار الاارضة ال اةتة، ةدال

ملم سة إلدخالها نا استراتيجية شاملة لنزع ال الح والت و ح وإعادة اإلدماج. وبدون إصالح سياس ر 

، ست اصر هذ  الجه د تت  ض استتوار س ر ومؤ 
ً
 ت ّ ال

 
 من ياي ي . ةسس ر ي  ِدث

ً
 ةدال

 
ً
 ملا ورد أعاله فإن السيناريو املتوقع لشكل الجيش املستقبلي  ،عموما

ً
جاهات يمض ي باتوفقا

 لنمط سوفياتي تم تأسيسه من قبل حافظ األسد يصعب تجاوزه )اإل 
ً
 جامعا

ً
شراف تجعله شكال

 بمصالح النظام(االستخباراتي ع
ً
 وثيقا

ً
 لى القوات املسلحة وربط وظيفة الوحدات الخاصة ربطا

ومن جهة ثانية شبكات نفوذ ووكالء تابعون إليران لتشكيل نموذج لـ"حزب هللا"  من جهة،

 السوري.

 خاتمة 

د اتإجوام توتيبار ع كو ة وسمنية و ق طم  من إمكا ية ت د التدرة النت صة التر يمتلكها النظام 

مصالحد التر يو د من خاللها إعادة يا  م وامتالك ق ة تجالد عنصو تأث ر نا كا ة الفاوضار تخدم 

الجار ة   ل ال تتبر ال  ر ، وتجالد ي  ر ةترتيبار  ذرة يطمح من خاللها إلدارة م وكار 

 التباين التر تم استاواضها.

مج رمجة وغ ر استراتيجية نا عملية الدوب كم هذ  التدرة النت صة، ي  ر النظام ةخط ار غ ر م 

التر سراد من خاللها االستفادة من  ااض الت ة لضبط تفاعالر اليلينار املحلية والنبكار اتمنية 

 كر سسئلة التغي ر ال طنية التر تجار من هذ  والا كو ة 
ً
 ق وا

ً
الوتبطة ةم سك  وطهوان، مغيبا

 ةاتجا  اس
ً
تتوار م تدام، مما يجالها سقوب لتنكير مجمع الخط ار سفثر جدية وسفثر د اا

ميلينياو  ةي  ع كو  "رسعر" من جهة، وببنية "س  يتية" مترسخة تجار من و داتد الا كو ة 

و دار إقليمية تتااظم سدوارها لتخفف تنكر م ض عا درجار الوفي ة، س ام على م ت ى التوار 

ا  استنتاج سن الديناميار اآلخذة ةالتنكر يايز الا كو  سو إدارة تلك ال  دار. وهذا يد انا ةاتج

لها ليدان استممار للحلفام. من سينار   سن تبتى الؤس ة الا كو ة سس رة التنكر الهج ن الذ    َّ
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 ورقة تحليلية
تحديات إعادة هيكلة المؤسسة 

 العسكرية غير التقنية والفنية

 
 *مان طالع

                                                                 

 

 

 

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

جية، تترفي اهتماماتد الب مية على دراسة الف اعر اإلقليمية والدولية نا النأن مان طالع: ةا ث نا موفي عموان للدراسار االستراتي* 

 ال  ر  ةاإلضا ة إلى قضايا اتمن والد اع نا س ر ة.
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 تحديات إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية غير التقنية والفنية

 تمهيد

ها واد من خاللخط ار ي  نظو لها ةاعتبارها سل لة "  إ د ي  الحديث عن عملية "إعادة الهيكلةعند 

إجوام عملية تضمن  ماية  ت ق اإلم ان وال اواة وياي ي سيادة التا  ن والديمتواطية نا دول 

ليار  يع م، وعالادالة اال تتالية رامج ضمان تنفيذ سل لة من ال رامج فما تاد الصواع، من خالل 

النوطة  –)الجيش  :تمنية للدولةإعادة ةنام الؤس ار ا (،DDRوالت و ح وإعادة الدمج ) ال الح

 (1).إعادة ةنام النظام التضائب و ظام الات بار، و  وس الحدود( –املخاةوار  –

إال سن هناك ت ديار عاةوة لألطو التتنية وتوافم الخ رة الفنية الا كو ة تفوض  ف ها وبت ة،  هر 

و رؤ ة شاملة لكر س ر ة متياٌس لدى  جاعة إعادة الهيكلة و جا ها من جهة، واختباٌر لت  

دة نا عملية إعا ال  ر ة وتم ضاهاومنبمتة عن إدراك الصلحة ال طنية لل  ر  ن والنووط 

الهيكلة، من جهة سخوى. فما سن هناك ت ديار خاصة ةالظوف ال  ر  كاتدوار التر يمارسها  يب 

للاالقار  تطو الت ِ نةوم اهمتد نا ينكير عتيدة الجيش ال ياسية، وامادام ا الباث نا الجيش،

عادة ياو ف سدوار الؤس ة الا كو ة ال  ر ة، إالد ية الا كو ة وما تفوضد من ضوورة 

ةاإلضا ة إلى ت د  إعادة هيكلة جيٍش ي ظى ةتب ٍل وشوعيٍة من كر ال  ر  ن. ست اول ال رقة 

ر وسمنر سياس  ناختك  ن مت ضيح هذ  الت ديار وال ق ف على سةوز عناصوها والتر ست اهم نا 

 يشجع كا ة ال  ر  ن على اال خواط تاملية البنام ال طنية. 

 جيٌش مؤدلج! 

 و عوف التون الانو 
ً
م ّي ة للغاية، ةر مؤدلجة، نا دول غ ر ديمتواطية، من دون سن  ن جي شا

 
ً
 لكا ت منتادة  ، ةرتك ن تلك الجي ش  افمة

ً
ان ، فما كخدمة  يب  افم ياتنق عتيدتد ت ديدا

حكم، ةر ليمل ال ة الجي شلهدف من سدلجوال نا االت اد ال   ييتر ودول الا كو االشتراكب. الحا

 سدلجِتد  قناعاإل
َ
د. وكان الف ض ن الحيبي ن وسيلة

َ
ةدور  نا خدمة  ظام  يب وا ٍد ي مر  عتيدت

 
ً
يتر نا يةم جب  ظام الت مي ار الحيبب ال    ورلك، من و داتد الد يا و تى قياداتد الالياةدما

مؤس ار الجيش وو داتد من اتعلى إلى اتسفر. و فترض  سن يضمَن هؤالم تمتيَفد، و" تاَم " 

                                                                    
 https://bit.ly/2hyyigv ،22، صف ة 2017ر10ر23موفي عموان للدراسار االستراتيجية، التغي ر اتمنر نا س ر ة،  (1)

https://bit.ly/2hyyigv
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لدول غ ر ااتيدي ل جا والتزامد الاتيد . وقامت م اوالر نا تتليد هذا النم رج نا ك با وغ رها من 

 (2).النامية

باإلضا ة  الجيش،  ةأدلجة د اتخ رة والحالة ال  ر ة ها من الحاالر التر  جح  يها النظام نا الات

 نا (الذ  يتبع اإلدارة ال ياسية نا الجيش)ضاةط الت جيد ال ياس ر إلى الدور الجلا الذ  يت م ةد 

َم الجيش ةكا ة  وقد التاتاة للفيالق  (3)سدلجة س واد الجيش وياي ي سوديار الباث ومت التد،
ّ
ِظ

 
 

  ووع املحا ظار(  اهيك عن اعتبار  ووع املخاةو سو  وقد ال تتلة ةفووع  يبية )ينبد تنظ
ً
ار يميا

  يبية. وبالام م ي جد نا الجيش 
ً
ابا

 
 لحيب الباث و 27ش

ً
 لتة  1656شابة  يبية و 212 وعا

 (5)وللت ضيح ا ظو الجدول سد ا  الذ  يظهو الت ل ر الحيبب نا الت ار ال لحة: (4) يبية،

 اتمالحظ املسمى الحزبي التسلسل العسكري 

 ه  رايمل الجمه ر ة اتم ن التطو   التااد الاام للجيش والت ار ال لحة

 عض  لجنة موفي ة عض  قيادة قطو ة وز و الد اع

 اتم ن الاام لفوع الحيب الفيلق:قااد   وع  يب الفيلق

 ثالث شاب وسفثر الفوع منيتألف   وع  يب الفوقة

 كان الفوقة سما ة النابةو ت لى رايمل سر  شابة  يبية الفوق ال تتلة

 تتألف النابة من ثالث  وق  يبية وسفثر شابة  يبية الل ام

  شابة  يبية إدارار + قيادة منطتة ع كو ة

 تتألف الفوقة من ثالث  لتار  يبية وسفثر  وقة  يبية فتااب

   لتة  يبية سوايا

 

ضمن  يها دوٌر لحيب الباث ضمن تفاعالر الؤس ة  فما سن هناك الاديد من اإلجوامار التر ي 

 الا كو ة واتمنية ال  ر ة،  ذفو منها:

                                                                    
 د راجع م اضوة عيمب تنارة رايمل الوفي الاوبب لألة اث ودراسة ال ياسار نا م تهر مؤتمو "الجيش وال ياسة نا مو لة الت  ل للمي  (2)

  https://bit.ly/2G6jaiP، 2016ر10ر2الديمتواطب نا ال طن الاوبب"، الدن، 
؛  يث سفد الضاةط الننق س د نا كر  يلق 2019ر3ر13ث مع ضاةط ت جيد سياس ر مننق، تار خ التاةلة: متاةلة هاتفية سجواها البا  (3)

سو  وقة ي جد  وع ت جيد سياس ر موتبط ةاإلدارة ال ياسية؛ ونا كر ل ام ق م ت جيد سياس ر، يك ن قااد الل ام ه  سم ن شابة الحيب، 

 ضام  وع الحيب سو شابة الحيب.و ك ن رايمل  وع سو ق م الت جيد ال ياس ر س د سع
 .124، ص 2005إيال زي و، ةاسم اتب، تنار اتسد ال ن ار اتولى نا الحكم، مكتبة مدة لا،  (4)
تم استنباط مال مار هذا الجدول خالل جل ة توف ز قام بها موفي عموان للدراسار االستراتيجية مع مجم عة من الضباط الننت ن  (5)

 2019ر3ر7خ: نا الو  ا ية ةتار 

https://bit.ly/2G6jaiP
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س ضلية النت ب الباثر نا قب ل التتدم ن للكليار الا كو ة، إر ينكر الضباط وصف  .1

 (6)من الن بة الاامة للضباط وصف الضباط. %98الضباط البامي ن ما م بتد 

 للحيب نا الت ار ال لحة. اعتبار  وع اإلعداد الاتااد  ه  الجهة التنظيمية .2

 للجنة اتمنية نا املحا ظار، وسضحى تاد ا دالع  .3
ً
ي مية رايمل  وع الحيب نا املحا ظة راي ا

 للجنة من 
ً
 لوايمل اللجنة،  يما سضحى وز و الد اع ه  من ي عر راي ا

ً
الم رة ال  ر ة  اابا

  (7)التادة الا كو  ن.

لحيب ةالجيش، تن هذا اتمو تتداخر  يد سم ٌر تتالق ما يهمنا نا هذا الصدد ليمل إثبار ت كم ا

ةاستخدام الحيب وغ ر  كأداة لضمان والم الجيش للنظام، إ ما الهم هنا ةيان ال ا ار التر يلاب 

 نا تفاعالر الجيش وبالتالا امتالفد التدرة على سدلجتد والتأث ر على اله  ة 
ً
 مهمة

ً
 يها الحيب سدوارا

والتر ساهمت )مع ع امر سخوى( نا اصطفا هم ال ياس ر، وتبنيهم سودية  ال ياسية للمتاتل ن

 النظام وياو فاتد لأل داث الجار ة.

وعلى الوغم من إنهام الامر ةالادة المامنة من الدست ر، التالتة ةأن  يب الباث ه  الحيب التااد 

ار ة، ال سيما نا الجيش الذ  ، إال سن مفاعير هذ  الادة ما تيال س2012للدولة واملجتمع نا يادير 

 ل يطوة الباث، وما تيال  لتاتد تتيم اجتماعاتها اتسب عية ةت اصٍر م تمٍو دون 
ً
يخضع سياسيا

ا تطاع، وما تيال الدراسار اتمنية التر يادها املخاةوار للطالب الضباط الوشح ن يالا شوط 

 (8)طنية اتخوى.اال ت اب الباثر وال الا على   اب النووط الهنية وال  

 سيدي ل جا ياتمد الباث عتيدة ومنهج اٍد من ت  تتك ن اله  ة الاتاادية للجيش 
ً
الظاهو  نا ال عا ا

 لال ت اب  اٍد لهذ  الؤس ة، وب  
ً
طاافبر سسو  ياتمد التواةة ودرجة ال الم للفود الحافم مايارا

إعادة  الت د  اتةوز لنووعه   ويغي ر هذا التنكر اله  ايب .تنكر سو  للتصفية  وسوالترقية 

التنكير للمؤس ة الا كو ة،  طالا سن الب صلة ال ياسية الت كمة نا  وفية الجيش ها 

، وبالتالا سي تمو 
ً
عتاادية ةالفه م التجلا  يد،  إن النوط ال طنر غ ر الت يب سيبتى غاابا

 االستهالك ال ياس ر من قبر النظام.

                                                                    
 ةتار خ  (6)

ً
وهذا ما سفد  الضباط الذين تم لتاؤهم نا مجم عار الترف ز كا ة؛ ونا اتصال سجوا  البا ث مع ضاةط سمن مننق سيضا

، سفد س د خالل  ترة خدمتد التتى  تط ةضاةطّ ن غ ر تامي ن و    إلى سنهما روا وضع خاص الرتباطهما ةأ د الانااو الال  ة 2019ر4ر1

   ة.الت
 .2019ر4ر1اتصال هاتفب سجوا  البا ث مع ضاةط سمن مننق ةتار خ  (7)
 كم ةالادة  (8)

 
  https://bit.ly/2S78bKp، 2017ر4ر20، ج رون، 1973من دست ر  8مينير شماس، س ر ة ما تيال ت

https://bit.ly/2S78bKp


 ت ديار إعادة هيكلة الؤس ة الا كو ة غ ر التتنية والفنية

-107- 

 مع ال  ر  خالل سنر  كم الباث سنَّ الجيش ال وطنر،  منذما تم توسيخد نا وجدان املجت

 ة ال طنيةمكان اله  تنكر تام اله  ة الطاافية الغلفة ةالحيبية الاتاادية  اةت ار يال باين

  )اآلخذة ةالتنكر(
ً
 وسل كا

ً
وباد المما ينيار )مو لة ما تاد الصواع ، لؤس ة الجيش ممارسة

الصواع ة ن  ا ظ اتسد ور ات اتسد( افت ت اله  ة  لة إضا ية  ال لح مع اإلخ ان ال لم ن سو

قااد ا إلى اتةد الو يق وبار الجيش والدولة يتبنيان شاار: " "،س ر ة اتسدقاامة على شاار "

 (9)". ا ظ اتسد

أمام هذا التموضعات والتشوهات الهوياتية املتراكمة يصعب فهم أية عملية هيكلة جديدة ال 

رط الوطني ومركزيته في التكون الهوياتي الجديد. ولتحقيق هذا الشرط الوطني ينبغي تراعي الش

الدفع باتجاه إنهاء كافة الهياكل الحزبية ضمن الجيش والقوات واملسلحة، عبر تشكيل لجان 

، والتي تطال كل املنظومة القانونية 2012قانونية إلنهاء مفاعيل املادة الثامنة من دستور 

مل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الجيش وأفرادها العاملون، باإلضافة إلى املتعلقة بع

إعادة تقييم عمليات قبول الضباط وتعليمهم في الكليات العسكرية، خاصة فيما يرتبط باملعايير 

 عشائرية.-لديناميكيات طائفية االجتماعية والتي أخضعها النظام

 مقوننة عسكرية مدنية عالقاتنحو 

  –الاالقار الد ية إشكالية ماالجة ر الت ل سن من  ا 
ً
، ارقد يمتد سن   الا كو ة تتطلب وقتا

 ،  فب إسبا يا استغوق اتمو    ولكن تأسيمل هذا ال ار ة د راتد غاية مجتماية ةالغة اتهمية

 Spanish)من نهاية ال باينيار وا تهى مع ا تخاب الحيب االشتراكب اإلسبامب  سبع سن ار

ist PartySocial   فثر من عتد من اليمان فما سونا  االر سخوى ا تاجت البالد س (10)(،1982نا عام

 تى نهاية 1974الذ  دشنتد ث رة التو فر رسخ ال ار الديم قواطب يت ، إر لمال ريغالة نا  ال

 (11).ستاد النف ر الا كو  تماًما عن الحياة ال ياسية يث  الت اينيار

                                                                    
   https://bit.ly/2IsdGSi،2012ر12ر14صفيار وسؤال اله  ة، الجمه ر ة، مؤس ة الجيش ال  ر : م  رة الت خل د اليغ ر، (9)
(، الوفي الاوبب للب  ث 4عالم الدين عو ار، النمارج والدروس: الاالقار الد ية الا كو ة، م اهمة نا وضع  م رج مصو  ) (10)

  http://www.acrseg.org/40083، 2016ر4ر6والدراسار، 
  https://bit.ly/2JrPTiL، 2018ر4ر25م مد صالح قاسم، ث رة التو فر: قصة الت  ل الديمتواطب نا ال ريغال، إضامارر  (11)

https://bit.ly/2IsdGSi
http://www.acrseg.org/40083
https://bit.ly/2JrPTiL
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ة والتر لم تت ا و  يها النووط الدا اة إل جاز اتفاق سياس ر دا ع للتغي ر سما نا الحالة ال  ر 

والت  ل الديمتواطب التر ها نا الغالب شوط ي بق عملية إعادة الهيكلة،  إن هذ  الاملية ستنهد 

 ع امر وت ديار ةالغة الصا بة، وبتص ر سولا لتلك الت ديار  ذفو اللفار التالية:

: خاصة س د يادُّ س د سهم "الف اعر"، وهنا رحلة التحول وضبطهتقليص دور الجيش في م .1

يكمن الت د  ةإعادة ياو ف الاالقة ة ن الؤس ة الوااسية والجيش من جهة، وعدم تنازل 

الت ى ال ياسية الطالبة ةالتغي ر عن مطالب ضبط الاالقة الا كو ة الد ية قبر االتفاق 

 ال ياس ر من جهة سخوى.

ي ما بين شرعية وقوة الحكومة املدنية املنتخبة ومسار العالقات املدنية االرتباط العضو  .2

: إر سي هم رلك ةتأسيمل شووط م ض عية لحوفية مملى نا هذا ال ار، كإ جاز العسكرية

 والتفاوض مع الجيش   ل م تتبر ،سياسية ة ن الت ى ال ياسية لاالجة ال ألةشوافة 

 تخصص ن وخ رام مد ي ن نا النؤونكلد يوتبط ة ج د موهذا  الاالقار الد ية الا كو ة. 

 الا كو ة واتمنية. 

 غرس ثقافة الديمقراطية داخل بنى الجيش وضمان تأسيس تحول ديمقراطي داخله: .3

ومب ]م اوالر[ ت د، وهذا ةدور  سي هم نا صد سيةوالتيام تاملية إصالح مؤسس ر شاملة داخل

 التنكر النبكب الصلحا الذ  ينهد  ةنية الجيش لتاي ي سياسار التتاسم واالستممار، سو

بنام و   تح قن ار للح ار والتفاوض ة ن الد ي ن والا كو  ننا الو لة الواهنة، ورلك ع ر 

 هما، تلك الج  ر التر لم تكن م ج دة على اإلطالق سثنام  كم النظام.من المتة ةينج  ر 

 هذ تختلف : إر صة بالظرف السوريالخا العسكرية –قضايا العالقات املدنية إدراك  .4

التضايا ةاختالف اتوضاع الخاصة ةكر دولة، ومنها: من لد الكلمة النهااية نا ت ديد اتول  ار 

والصلحة الت مية، م زا ية الجيش، والية املحافم الا كو ة على الا كو  ن، شفا ية 

ع النناطار اتخوى الحص ل على الال مار مع توتيبار للحفاظ على سسوار الجيش، وض

ت ت سيطوة الد ي ن، عدم ي ييمل  والتر ال ت مر طاتع ع كو ايب للمؤس ة الا كو ة

التادة الا كو  ن، الوقاةة الد ية ع ر ال رلان على الؤس ة الا كو ة، الت ازن ة ن اتمن 

 قالداخلا والخارجا ووضع ض اةط لتدخر الجيش نا التأم ن الداخلا، قوار الحوب، تصدي
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ال رلان على ياي ن فبار قادة الجيش، شؤون الترقية والتاي ن والاالقار الخارجية للجيش نا 

 (12).شؤون التدر ب والت ليح

صعوبة بدء مسار العالقات املدنية العسكرية: ما لم يكن هناك إنتاج اتفاق سياس ي يتيح  .5

 ر واالنتقالملؤسسات شرعية وذات مصداقية شعبية البدء بعملها وفق قواعد التغيي

كلما ارتفات شوعية الحك مار النتخبة كلما تضاملت  اجتها ،  الديمقراطي املعروفة

و اجة البالد إلى استدعام الجي ش للحفاظ على النوعية. ومن هنا  تت  ة الؤس ار 

نا غاية اتهمية، ولم يتم تنكر عام منح الجيش مكا ة وما تيال  والمتا ة الديمتواطية كا ت

 مم زة 
ً
  نا دسات ر الدول التر شهدر ا تتاال

ً
 (13).    الديمتواطية  اجحا

 إرسام نا همم دور  لد الدست ر   التغي ردستورية وقانونية،  ويتطلب مواجهة تلك امللفات مقاربة

 وتفص ومهمتد الجيش تتييد خالل من الا كو ة، الؤس ة على الد ية ال يطوة
ً
ير دست ر ا

 كان.م ا ة عملد نا النأن الاا
ً
 كنل م ة يث ال تترك لالجتهاد ال ياس ر وال الستغالل النوع سيا

تبع سن الدست ر  اإلصالح هذا ي تاج لذا واقع، إلى ةالضوورة تت  ل  ال النص ص  ارت ياس ي 

ف ن التنوياار والت ا  ن الناظمة لتلك الاالقة. وعلى سبير المال  الدولة  سخوى: وإجوامار

ة ق ا  ن استثنااية ومنظ مة ق ا  ن سخوى   ور الحق الدست ر  و ق ال  ر ة م ك مة ةمنظ م

مخيال ال لطة وساعدها نا رلك عم مية النص الدست ر  وعدم تضميند تفاصير وق ة إليامية 

 ورقاةة دست ر ة.

 سخالقيارو  األساسية تلك املقاربة ينبغي أن تدفع باتجاه إعادة تعريف مهمة املؤسسة العسكرية

د ية، وسن تبل ر ال وال لطة التا  ن  وت ترم راتية قي د إلى ي تند مؤس ية ثتا ة ن تتط ر مهنتها، وس

 اإلطار التا  مب والدست ر  الناظم م ددار قا   ية ودست ر ة لغايار وسدوار ةولا ية، فدقة

 لة امعملد، وطو تة ال وطو تة وتنظيمد، التا   ية، وصال ياتد الا كو ، التطاع والية وعال ية

سو ة الال مار الا كو ة. ةاإلضا ة  ي عر عمر إطار ضمن الديمتواطية الد ية الوقاةة خالل من

                                                                    
، 2018الؤس ة الا كو ة ال  ر ة: ت د  التغي ر وإعادة التنكير، كا  ن اتول  موفي عموان للدراسار االستراتيجية، ت  الر (12)

https://bit.ly/2TfOzb0  
، 2014ر 4ر   24عبد الفتاح ماض ر، الاالقار الد ية الا كو ة والت  ل الديمتواطب، م قع عبد الفتاح ماض ر،  (13)

https://bit.ly/2iVL9rT  

https://bit.ly/2TfOzb0
https://bit.ly/2iVL9rT
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إلى منارفة صامع التوار نا تتديو ال قف الا كو  وقوارار الحوب وال لم. وقضايا ال زا ية الاامة 

 (14)للجيش.

  جيٌش ليس لكل السوريين؟

 واهنة نا الجيش إال ةبنام شبكب ي ّ لد ليلينا ف رى تتداخرال تنذر عمليار الدمج وإعادة التأهير ال

 يها مصالح الحلفام )النظام وإيوان وروسيا( وتتباين، وبالتالا ا تفام  وصة ةنام جيش وطنر لكر 

 شديد ال ض ح   ل طبياة هذ  الؤس ة وسدوارها وسدواتها، 
ً
ال  ر  ن.  اال ت ام املجتمألا سساسا

 تاد مما
ً
رسار الجيش خالل سنر الصواع وما را تد من ت  الر عيزر من ت  لد وازداد عمتا

ليلينيا،  يث توسخ نا ال جدان املجتمألا سن الجيش ه  عبارة عن مظلة اتمان لنظام الحكم، 

وه  مؤس ة تمارس  يها الطاافية ت ت سغطية ومداخر متاددة، والنت ب ن لهذ  الؤس ة س ام 

لى درجة وا دة،  هم  ئار:  يهم الت لط، والنتفع، و ئة مسح قة فمتط ع ن سو مجندين لي  ا ع

 (15)خاضاة لالةتزاز ال تمو.

لم تكن الم رة ال  ر ة ها املحطة ال  يدة )وإن كا ت اتعنف( التر ا خوط  يها "الجيش الباثر" 

، 1964  نا الن ارع،  يث سبق للباث سن  الها ةا تجاجار  ماةال اجهة الباشوة مع الد ي ن 

ار نا  ما  و لب وإدلب، فما استخدم النظام الجيش نا يس داث المما يننا و الها  ظام اتسد 

 .ضد ا تفاضة الك رد 2004عام ونا نا مدينة ال   دام.  2000عام نا  قمع ا تجاجار متفوقة

تمظهو  رولكن الدرس اتةلغ نا التنكر اله  ايب للجيش كان خالل يااطيد مع  الم رة ال  ر ة إ

" ةتم ضاار ال يمكن لها سن تك ن عنصو ةنام نا دولة  ديمة، ومن هذ  التم ضاار  ذفو: 
ً
"عتااديا

( الك ب غ ر النووع ع ر الاديد من 2( التم ضع اليلينياو  ةنام على الت ا ق الاتااد ؛ 1

د سضحى ( التناقض اإليدي ل جا،  ت3شبكار الف اد التر ا تنور مع تنامب اقتصاد الانف؛ 

 للتن يق ة ن شبكار الصالح هذ  التر 
ً
الجيش منصة مصالح لت ى  يبية ودينية متاددة، ومديوا

                                                                    
مع الالم سن الصال ية التر يملكها ال رلان  تختلف من  ظام آلخو  هر: صال يار غ ر م دودة فما نا ال   د التر يمتلك ةولانها الحق  (14)

ذا التادير عن  رلا ار يادير البن د  تى ل  تمخض هنا يادير ةن د ال از ة ةما  يها البن د التصلة ةتطاعا اتمن والد اع، وي تطيع ال

ل از ادة مبلغ النفتار سو إدخال ةن د جديدة على ال از ة، فما ي جد صال يار متيدة فما نا س ي وا وإسبا يا التر ي تطيع ةولا اتها إدخ

ا ةو طا يا وفندا ةاإلضا ة إلى الصال يار املحدودة فما نالتاديالر على ال از ة ولكنها ال تملك يادير البلغ الكلا الوص د للنفتار  يها، 

 إر ال ي تطيع ال رلا ار إال تتليص النفتار الوص دة نا ال از ة.

 .54 -48، ص 2017للمي د ا ظو: فتاب التغي ر اتمنر نا س ر ة، موفي عموان للدراسار االستراتيجية، 
، 2012ر5ر12ش الاوبب ال  ر  عند الناب ال  ر ؟، الجمه ر ة، ياسو  ديم ال ايد، مارا تبّتى من ص رة الجي (15)

https://bit.ly/2Z5Iyhb  

https://bit.ly/2Z5Iyhb
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خلطت ة ن الصلحة البامية والنياية اإليوا ية والطم ح الال   الانااو  والنفاية 

 (16)االقتصادية.

ة لؤس ة الا كو مما ال شك  يد سن التب ل املجتمألا ه  الدعامة الواي ية إلعادة ةنام ه  ة ا

وتك  ن ا طباع اجتماعا إيجابب لدى ال اطن ن تك ن را اة ودا اة لحمايتد وصيا تد وم ا دتد، إال 

سن المارسار وال ياسار الانفية التر ا تهجها الجيش ضد ق م فب ر من ال  ر  ن جالت الكم ر 

اد طالا )و ق اعتت ،تدمن الخ رام والناشط ن ال  ر  ن يت امل ا عن ضوورة وج د جيش ة د را

هذا الت م( س د سداة ي تهدف وج دهم ةالدرجة اتولى، ت د تبنى تنكر مطلق سودية النظام   ل 

 الفئار المااوة عليد واعتبارها  ئار "إرهاةية".

ومما يزيد صعوبة تكوين جيش ينتمي له كل السوريين، مجموعة من املعطيات واالنطباعات، 

 
ً
 في تكوين القبول واالنتماء الوطني له، نذكر منها:تشكل بمجموعها عائقا

ً
 رئيسا

ا تفام التدرة والوغبة عند النظام إلجوام س  اصالح وطنر،  تدراتد م ص رة ةإعادة ةنام  .1

 سدوار ت كمد نا هذا الجيش.

اال تفام "التص د" للف الادالة؛ هذا اللف الذ  ينبغا لد سن يطال كا ة الوم ز الت رطة  .2

  ر  ن، وهذا اال تفام سيخدم تنكر  ميث متاربة الخطف ال تمو للجيش مؤس ة ةتتر ال

 وعتيدة وم ارد تنو ة.

سياسار التمي ز التر ةاتت سمة يااطب التيادة الا كو ة مع منت بر الؤس ة، تمي ز متادد  .3

 اتوجد: طاافب وق مب وطبتب.

الح النظام؛ والتر تصب نا صاالرتباطار الصلحية للف اعر الا كو ة خارج مناطق سيطوة  .4

 استموار ظاهوة التنظب نا اله  ة ال  ر ة.

إرث االستخبارار الا كو ة والج  ة وما س وزتد من ا طباع عام ةأنهم سداة لسحق ال  ر  ن  .5

وتحجيم سدوارهم ال ياسية والتنم  ة واالقتصادية لصالح شبكار   اد متأصلة نا النهد 

 الاام.

ترفيب االجتماعا للجيش متأصر، والاتيدة ال ياسية الت كمة ها إدراك سن الخلر نا ال .6

وسم نا سروقة التصو الجمه ر .
 
 عتيدة ت

                                                                    
 .2019ر3ر2مجم عة توف ز عتدها موفي عموان للدراسار االستراتيجية مع ضباط مننت ن نا مدينة فوفخان الترفية ةتار خ  (16)
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ا تتال مت لة وشاار "جيش اتسد إلى اتةد" لديناميار مترسخة نا ثتا ة الجيش مؤس ة  .7

 وقيادة، وهذا اال تتال را تد ةالضفة التاةلة وصف: "جيش التتر والدمار"

لا كو ة اإلطار الاام التر تخفت ةد اليلينيار الدع مة من طهوان، سضحت ال زة ا .8

 لنمارج إيوا ية سو س  يتية سو 
ً
 تضخمت اإليدي ل جية الااةوة لل  ر ة وبدا الجيش اماكاسا

 فالهما.

، التر اختارتها الؤس ة فناار لها(  الة وإخالص ،وتضحية ،شوف)التيم الا كو ة ةاتت  .9

 .على إخفام ص ر اإلخفاق ال ظيفب للجيششااراتية غ ر قادرة 

مرة أخرى نجد أهمية وجود لحظة سياسية فارقة تعيشها البالد، لحظة دافعة باتجاه البناء 

الوطني، لحظة جاذبة للسوريين وضامنة النخراطهم في دعم االستقرار ومسبباته وما يستلزمه 

ت األمن والدفاع؛ ورغم من سياسات وطنية )غير صفرية( إلعادة ضبط بوصلة عمل مؤسسا

إدراك صعوبة تغيير الصورة النمطية املترسخة عن الجيش، إال أن غياب هذه اللحظة سيزيد 

 من تطرف املؤسسة العسكرية وغربتها عن املجتمع.

 خاتمة 

نا التفاعالر والت  الر املحلية وعلى  وفية الت  ل  سيبتى الت اؤل   ل دور الجي ش وسثوها

 
ً
 ي اجد عملية إعادة هيكلة الديمتواطب سؤاال

ً
الؤس ة الا كو ة ال  ر ة،  يث إن الخلر  موفي ا

البنائب وال ظيفب والتن   اله  ايب الذ  اعترى هذ  الؤس ة د اها ةاستموار للتدخر نا الحياة 

   ل فة الفئة الحافمة.  الابث الاتااد  
ّ
غذ م وي  االجتماعية وال ياسية و ق منط ٍق يخد 

لها لؤس ة شديدة االغتراب عن املجتمع والتنظيعر و  ال ظيفب ةمؤس ار اتمن والد اع،   َّ

 لصالح النظام.  الت د  اتةوز 
ً
ال  ر  و اقدة لفه م الحياد ال ياس ر، وق ة مصطفة سياسيا

 ة رامج 
ً
 مت ق  SSR, DDRسمام هذ  الاملية ليمل  تط ما ه  موتبط تتنيا

ً
مع وإ ما ما ه  سيضا

ف يب  ة الجيش وعتيدتد، وامادام اتطو الت ِ نة للاالقار الد ية الا كو ة وما الظوف ال  ر  

ياو ف سدوار الؤس ة الا كو ة ال  ر ة، وتك  ن جيش ي ظى ةتب ل  تفوضد من ضوورة إعادة

وشوعية من كر ال  ر  ن. وكر هذ  الت ديار موتبطة تنكر عض   ةمو لة سياسية جديدة تتبنى 

والت  ل الديمتواطب؛ وإال ستغدو الامليار التتنية تلك ت ديار  ك مية ي هم منهجية التغي ر 

نا شوعنة طوف سياس ر يوا  الكم ر من ال  ر  ن مصدر الالاستتوار والف ض ى على ال ت ى املحلا 

 واإلقليعر والدولا.



قدرة النظام على إعادة الهيكلة والدمجتبار اخ  
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 2019-1950القضاء العسكري في سورية خالل الفترة 

 مقدمة

ل كر سلطار الدولة ومؤس اتها ة من  ظام شم لا   َّ الاضيال باة خالل الات د  ةعا ت س ر 

 د ال يمكن تص ر وج د قضام إإلى سدوار لتكويمل  كم الحيب ال ا د والشخص ال ا د، و يث 

م تتر نا ظر  ظام شم لا، لذلك كان من البديهر سن تك ن هناك جملة إجوامار تطال ال لطة 

التدخر نا سعمالها، ورغم تط يع التضام م ا سياي ن قضاتهم التضااية س ام من  يث استتاللها س

باض و م تتل ن قضاة ظر هناك الااد  وهيمنة ال لطة التنفيذية ممملة ةأجهية اتمن عليد، 

ة ج د ة التاامإضا ة إلرادة ال لطة  أدى رلك، ال لطة التضااية، ال روثة نا التتاليد والتيم 

ااية الت سع نا إمنام املحافم االستثنإلى م لا، سداة قاسية ومباشوة ي هم نا توسيخ النظام الن

 وت سع دور التضام الا كو . 

نويألا الوس م الت صدرووص ل الا كو إلى الحكم  ةعند ةدم مو لة اال تالةار الا كو ة نا س ر 

ام التض  يث تأسملوال عى ةتا  ن الات بار وسص ل املحافمار الا كو ة  1950لاام  61رقم 

 (1)د الحالا.و  ةمفه مكالا 

وه  قضام يختص ةالنظو نا الجواام التر توتكب من الا كو  ن سو عليهم سو نا ال اقع الا كو ة سو 

ليد إهذا االختصاص وسضا ت  1950لاام  61من الوس م التنويألا  47وقد  ددر الادة  ،عليها

وكا ت  ،ا  ن الخاصة()الجواام التر من ت املحافم الا كو ة  ق البت  يها ةم جب ات ظمة والت  

 هذ  الفتوة س د سة اب الت سع نا اختصاص التضام الا كو .

آرار  8ا ن ولكن الت سع الكب ر نا اختصاص التضام الا كو  كان  تيجة تطبيق  الة الط ارئ 

  يث شمر اختصاصد كر ما ي ال لد من اختصاص ةم جب قوارار الحافم الاونا.، 1963

قي د قا   ية، كان اللج م إلى  سيةوبغية الت ور من  ،تنظمد سص ٌل  ن التضام الا كو  لدإو يث 

 تداة لتصفية الاارض ن 
ً
إمنام م افم اليدان الا كو ة التر ال تخضع لألص ل والتر ت  لت ال تا

 عن  كم التا  ن.
ً
 وفذلك املحافم الحوبية. تايدا

                                                                    
، م قع مجلمل 1950ر3ر13. الصادر نا 1950لاام  61املحافمار الا كو ة الصادر ةالوس م التنويألا رقم  قا  ن الات بار وسص ل  (1)

   https://bit.ly/2HzJOkJالناب، الواةط:

https://bit.ly/2HzJOkJ
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ولة م كمة سمن الد :اية لار سةوزهاوقد را ق التضام الا كو  إمنام الاديد من املحافم االستثنا

والتر استبدلت تاد ا دالع النزاع ةم كمة اإلرهاب، كأداة م اعدة لترسيخ الحكم النم لا وتوهيب 

اة ونا سبير ال ق ف على طبي الد ي ن، وص رة مكورة عن ا تهاك سيادة التا  ن و ت ق اإلم ان.

لت ا  ن الناظمة للتضام الا كو  وتأثو  التضام الا كو  ودور  وت  التد الةد من استاواض ا

 بها.

 تنظيم القضاء العسكري واختصاصه أوال :

 للتضام الدمب، ال ي جد قا  ن خاص ينظم التضام الا كو  وإ ما وردر س كامد نا قا  ن 
ً
خال ا

وها س كام  ،1950لاام  61الات بار وسص ل املحافمار الا كو ة الصادر ةالوس م التنويألا رقم 

مة غ ر تفصيلية وم جية تارفة ل زارة الد اع تنظيم شؤون التضام الا كو .  يث  ص التا  ن عا

الضباط الحت قي ن الذين دخل ا الجيش : )س( يؤخذ قضاة التضام الا كو  من" :35نا الادة 

تالا  إن وبال". الضباط خو جا الكلية الا كو ة والحااي ن على شهادة الحت ق  (ب؛ )ةم اةتة عامة

ن هم ضباط نا الجيش،  تى سن من ينجح نا م اةتار التضام الا كو  التر  الا كو  ةالتضا

  ،كا ت تجو  
ً
 نا الجيش ومن ثم موس مٌ  يصدر ة تد ةداية

ً
 ةتايي موس م ةتاييند ضاةطا

ً
ند قاضيا

 
ً
 . ع كو ا

 ىوها إ د ،سما ةخص ص تنظيم التضام الا كو  فمؤس ة  تد سوكر إلدارة التضام الا كو  

اإلدارار التاتاة للتيادة الاامة للجيش والت ار ال لحة، وها رار طبياة ع كو ة من الن احا 

، و وع الفوع الالا، والفوع الفنر :ها ،التنظيمية إال سن مهمتها قضااية، وتتألف اإلدارة من عدة  ووع

لتضام سن ا وو ق هذا التنظيم وفيفية ياي ن التضاة  جد الحاس ب، و وع التفتيش التضائب.

 الا كو  ليمل 
ً
 م تتال

ً
ة د راتد، وإ ما ه  س د إدارار وزارة الد اع يأتمو ةأموها و دور نا فيا ا

  لكها. 

من قا  ن الات بار وسص ل املحافمار  47سما اختصاص التضام الا كو   تد ةينتد س كام الادة 

 ،ن ص عليها نا هذا التا   الا كو ة والتر  ددر اختصاص التضام الا كو  نا الجواام النص  

  ،والجواام الوتكبة نا الا كوار والؤس ار الا كو ة
 
 ،ح الجيشوتكب ضد مصالوالجواام التر ت

 
 
وتكب من قبر جي ش  ليفة تتيم نا اتراض ر ال  ر ة، وجواام الننو وإ نام والجواام التر ت

سو سماتد، وفذلك يختص  وفذلك ت ت ر الالم سو الجيش سو المل ةكوامتد ،اتخبار الا كو ة

ن ت املحافم الا كو ة  ق البت  يها ةم جب ات ظمة التضام الا كو  نا الجواام التر م  
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وبذلك  إن التضام الا كو  ينظو نا الجواام التر توتكب من الا كو  سو عليد . والت ا  ن الخاصة

ر الا كو  ن سو على التطع الا كو ة سو التر تممل مصالح الجيش، وهذا االختصاص ينم

والد ي ن، إضا ة الختصاصد نا تاض س  اع الجواام التر تتور الت ا  ن سنها من اختصاص التضام 

 الا كو .

التضام الا كو  لد اختصاص سساس ر وه  النظو نا الجواام النص ص عليها نا قا  ن  إن  وعليد؛

 على مصالح الجيش، إضا ةوالجواام التر توتكب من الا كو  سو عليد سو  ،الات بار الا كو ة

الختصاص  وعا وه  النظو نا الجواام التر  صت الت ا  ن على إ التها إلى التضام الا كو . والمال 

 (2)،وه  قا  ن تجو م تهو ب اتسلحة 26التا  ن رقم  2011على هذا االختصاص صدر ةنهاية عام 

  ن من ط ةالتضام الااد  ك  د ال وه  قا  ن تصر  يد الات بار إلى اإلعدام، وتنفيذ هذا التا

يدخر نا اختصاص التضام الا كو ، ولكن تاد سرباة سشهو من صدور هذا التا  ن صدر موس م 

من قا  ن الات بار الا كو ة  47ينص على إضا ة  توة للمادة  (3)2012 لاام 31ينويألا ةوقم 

لفتوة على اختصاص )وها الادة التر تت دث عن اختصاص التضام الا كو ( وتنص هذ  ا

وسن ت ال الدعاوى  2011لاام  26لنظو نا الجواام النص ص عليها نا التا  ن ةاالتضام الا كو  

 النظ رة سمام التضام الااد  التالتة ةالجواام الذك رة إلى التضام الا كو .

 صت   تد ،ة التر ت دد الوجعهن التضام الا كو  ه  الجإ :ةتب سن  ت ل نا م ض ع االختصاص

ال لطار التضااية الا كو ة " من قا  ن الات بار وسص ل املحافمار الا كو ة على: 51الادة 

ها و دها التر تتدر ما إرا كا ت التضية من صال ياتها سم ال، وكر خالف يمار لدى موجع قضائب 

هذ    إرا قورر .آخو نا شأن الصال ية ي ال إليها لتفصر  يد قبر النظو نا سساس الدع ى 

ة وإال  ظور  يها تنوط سن تبلغ قوارها إلى املحكم ،ال لطة سن التضية لي ت من صال يتها سعادتها

 
ً
 ن التضية منإوبالتالا  إن التضام الا كو  ه  من يت ل ". التر ر ات إليها التضية قبال

ور ما ق اختصاصد سو من اختصاص التضام الااد ، والتضام الااد  ال يملك النظو نا الدع ى إرا

 التضام الا كو  س د املختص بها.

 

                                                                    
، م قع مجلمل الناب، الواةط: 2011ر12ر20، الصادر ةتار خ 2011لاام  26قا  ن تجو م تهو ب اتسلحة الصادر ةالتا  ن رقم  (2)

https://bit.ly/2w6zqfg  
   https://bit.ly/2HunnNY، م قع مجلمل الناب، الواةط:2012ر5ر2، الصادر ةتار خ 2012لاام  31الوس م التنويألا رقم  (3)

https://bit.ly/2w6zqfg
https://bit.ly/2HunnNY
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 القضاء العسكري وأحكام الطوارئ :ثانيا  

إن ما تم رفو  عن اختصاص التضام الا كو  ه  نا ات  ال الاادية، لكن هذا االختصاص يت سع 

تنكر فب ر نا ظر تطبيق س كام الط ارئ. وتطبيق س كام الط ارئ ليمل  الة عاةوة نا التار خ 

 تد صدر قا  ن الط ارئ  ااصو وإ ما ه  الحالة الداامة وغ ر رلك ه  االستثنام.ال  ر  ال

وسعلنت  الة الط ارئ نا ي م ا تالب  يب الباث  1962لاام  51ةم جب الوس م التنويألا رقم 

وبتيت  الة الط ارئ طيلة الات د الاضية إلى سن تم  ،1963ر3ر6واستيالاد على ال لطة ةتار خ 

  (4).2011ر4ر21تار خ  161ا دالع الم رة ةم جب الوس م التنويألا رقم ر اها تاد 

تنص س كام قا  ن الط ارئ على صال يار واختصاصار الحافم الاونا ومنها الادة الواتاة التر 

للحافم الاونا سو  اابد سن يصدر سوامو فتاةية ةاتخار جميع التي د سو التداة ر اآلتية سو " تت ل:

اونا مخالفة توامو الحافم السية وبالتالا  إن  ". ير مخالفيها إلى املحافم الا كو ةتاضها، وسن ي

نا " : دس فما  صت الادة ال ادسة من قا  ن الط ارئ على. يتم إ الة موتكبها إلى التضام الا كو  

 ن سو مهما كا ت صفة الفاعل –الناطق التر سعلنت  يها  الة الط ارئ، ت ال إلى التضام الا كو  

الجواام  .با؛ مخالفة اتوامو الصادرة عن الحافم الاون .س :الجواام اآلتية – املحوض ن سو التدخل ن

 .ج؛ من قا  ن الات بار( 339 تى الادة  260ال اقاة على سمن الدولة وال المة الاامة )من الادة 

الجواام املخلة ةالمتة  .د؛ (387 تى الادة  369الجواام ال اقاة على ال لطة الاامة )من الادة 

  .ه(؛ 459 تى الادة  427الاامة )من الادة 
ً
  الجواام التر ينكر خطوا

ً
 تى  573من الادة  شامال

  صت الادة المامنة من هذا التا  ن ". 586الادة 
ً
يفصر الحافم الاونا ةتوار م رم نا س د "وسخ را

 ". كو  تنازع االختصاص ة ن التضام الدمب والتضام الا

وبم جب هذ  ات كام ت سع اختصاص التضام الا كو  تنكر فب ر وسصبح ينظو إضا ة 

الختصاصد نا التضايا الا كو ة تادد فب ر من الجواام التر س يلت إليد ةم جب س كام الط ارئ 

وبالتالا سصب ت س كام الط ارئ سداة ةيد  تغض النظو عن الفاعل ن سكا  ا مد ي ن سم ع كو  ن.

 طة التنفيذية لت ير إلى التضام الا كو  من تو د وتترك للتضام الااد  ما تو د. ال ل

 

                                                                    
 ا ظو: (4)

  https://bit.ly/2WcjrL9، الجي وة، الواةط: 1962لاام  51 ص قا  ن الط ارئ الصادر ةالوس م التنويألا رقم  -

   https://bit.ly/2JoN6Lh، م قع مجلمل الناب، الواةط:2011ر4ر21. الصادر ةتار خ 2011لاام  161الوس م التنويألا رقم  -

https://bit.ly/2WcjrL9
https://bit.ly/2JoN6Lh
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 محاكم الميدان العسكرية وزمن الحرب واالضطرابات الداخلية: ثالثا  

منئت إضا ة للم افم الا كو ة التر تم الحديث عنها، 
 
 م افم استثنااية سميت ةنا س ر س

ةحجة م افمة الفار ن من  (1967) هي مة  ي وان منئتسوها م افم  ،م افم اليدان الا كو ة

والذ  ينص على سن تت لى هذ   1968لاام  109ةم جب الوس م التنويألا رقم ، ورلك الخدمة

سو خالل  ،املحكمة النظو نا الجواام الداخلة نا اختصاص املحافم الا كو ة والوتكبة زمن الحوب

 (5)إ التها إليها. الامليار الحوبية التر يتور وز و الد اع

الوس م  ،  صدر1980عام  ةهذا االختصاص تم ت ساتد خالل ات داث التر شهدتها س ر 

سو " :109على الوس م  والذ   ص على إضا ة الفتوة التالية 1980ر7ر1تار خ  32التنويألا رقم 

و نا  ة النظعلى الحاالر التر تت لى  يها م افم اليدان الا كو " عند  دوث اضطواةار داخلية

 (6)الجواام الداخلة نا اختصاص التضام الا كو .

لا  إن زمن وبالتا مع إسوااير لم يتم ت قيع اتفاقية سالمت د  ،وهذ  االختصاصار ةتيت مفت  ة

 من تار خ صدور هذا الوس م
ً
فترض سن يصدر ( 109) الحوب مازال م تموا  تى ي منا هذا، فما ي 

ر داخلية وموس م ةا تهائها، ولكن هذا لم ي دث وبتب اختصاص موس م ةإعالن  دوث اضطواةا

 منذ إعالن إمنائها  تى ي منا هذا.
ً
 هذ  املحافم مفت  ا

التطبيق الاملا تجاوز هذا االختصاص وبنكر ال ي تند إلى  إال سنورغم هذا االختصاص ال اسع، 

فترض سن تختص هذ  املحافم نا التضايا الداخلة نا اخ التا  ن،  ، تصاص التضام الا كو  ي 

م  يث تم تحجي ،نهام  الة الط ارئ إوبالتالا ال يمكن سن تمتد ملحافمة الد ي ن وخاصة تاد 

ولكن استمور م افم اليدان الا كو ة  ،اختصاص التضام الا كو  وت ديد  و ق التا  ن 

ي ن خالل ال لم ةم افمة الد ي ن وكا ت اتداة الفاالة لتصفية الاارض ن ال ياسي ن والم ار

 سن ار النزاع الحالا.

 من:التضولفهم طبياة م افم اليدان الا كو ة  تف على سهم م دداتها و ق موس م إ داثها 

 وال تتر رتبة الوايمل عن رااد،  ،تؤلف املحكمة ةتوار من وز و الد اع من رايمل وعض  ن

نترط سن يك   ا من  ملة اإلجازة  وجميع سعضائها ع كو   نا الحت ق. ن وال ي 

                                                                    
 .1968لاام  109قا  ن إمنام م افم اليدان الا كو ة الصادر ةالوس م التنويألا رقم  (5)
. م قع مجلمل الناب، 1980لاام  32يادير قا  ن إمنام م افم اليدان الا كو ة ةم جب الوس م التنويألا رقم  (6)

https://bit.ly/2Vyk5hA  

https://bit.ly/2Vyk5hA
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 .يج ز للم كمة سال تتتيد ةاتص ل واإلجوامار النص ص عليها نا التنوياار 

 .ال تتبر س كام هذ  املحكمة س  طو ق من طوق الطان 

  لوايمل الدولة سو وز و الد اع سن يخفف الات بة سو ي تبدل بها عت بة سخوى سو يلغيها كلها سو

 ي قف تنفيذ الات بة.

حددار  فهم طبياة م افم اليدان الا كو ة فم كمة استثنااية ال تت  و ومن استاواض هذ  امل

 ،وال استتالل املحكمة والتاض ر ،ال من  ق التتاض ر على درجار ،سية مااي ر للم افمة الاادلة  يها

اضح و وال  ق الد اع وال علنية ات كام،  هر م كمة غ ر مانية ةتطبيق اتص ل واإلجوامار ورلك 

داثها. و ضاف إلى رلك سن موس م إ داث هذ  املحكمة لم يفوق ة ن ات داث نا موس م إ 

 والبالغ ن، ليتم استغالل رلك وتطال هذ  املحكمة  تى ات داث.

  ص موس م إ داث املحافم اليدا ية على  ق رايمل الدولة سو وز و الد اع ةأن يأمو ةإعادة 
ً
وسخ را

ورلك نا مخالفة واضحة وصو  ة لحجية التوار  املحافمة سمام م كمة ميدان ع كو ة سخوى،

لذلك كا ت هذ  املحكمة ها اتداة التضااية، وعدم ج از املحافمة عن الفار راتد سفثر من موة. 

الفاالة للتخلص من الاارض ن، وبلغت س كام اإلعدام التر سصدرتها ةاآلالف و ق ما سشارر إليد 

 (7)التتار و. الكم ر من

ن املحافم الا كو ة ياوف ةاسم "املحافم الحوبية" وتتبع للجيش، تم إمناؤها وهناك   ع آخو م

. ينص هذا الوس م على س د يمكن لنااب التااد الاام 1972لاام  87ةم جب الوس م التنويألا 

للجيش والت ار ال لحة، وقادة الت ى والفوق واتل  ة، وفذلك قادة ات  اج والكتااب املحاصوة 

اتصالها مع قيادتها، صال ية ينكير م افم  وبية تختص ةالنظو نا تاض الجواام والتر  تدر 

 التر توتكب من الا كو  ن سثنام قتال الادو، سو عند النك نا التتال داخر البالد سو خارجها.

تتألف هذ  املحكمة من ثالثة ضباط، وال ي جد نا هذ  املحكمة  ياةة عامة سو قضام ت تيق سو جهة 

تم ينكيلها من قبر قيادة التنكير ال لح، و تم إ الة الا كو  ن إليها من قبر الجهة د اع، و 

راتها التر شكلتها، وها م كمة ال تتتيد ةالات بار ال اردة نا قا  ن الات بار الا كو ة وال قا  ن 

 م رم
ً
، وتنفذ ةالات بار الاام، وال ةاتص ل واإلجوامار النص ص عليها نا الت ا  ن. تصدر س كاما

 ات كام تاد تصديتها من الجهة التر شكلتها.

                                                                    
  http://cutt.us/E9Yc2، الواةط: 2018ر2ر12م افم اليدان الا كو ة، م افم سم جواام، تتو و صادر عن النتدى التا  مب ال  ر ،  (7)

http://cutt.us/E9Yc2
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، ت بب عدم 
ً
كلت ةالفار وسصدرر س كاما

 
ورغم عدم الاو ة  يما إرا كا ت هذ  املحافم قد ش

منو س كامها، ال ي جد مال مار عنها. لكن هذ  املحافم لها اإلطار التا  مب ةم جب الوس م 

حاكم ال تحاكم إال العسكريين وفي أوقات محددة، إال أنها ، ورغم أن هذه املالتنويألا الذ  سمنأها

 لحقوق التقاض ي، وذلك لجهة تشكيلها وتعيين قضاتها وعدم التزامها 
ً
 واضحا

ً
تشكل انتهاكا

 بقوانين األصول وحتى قوانين العقوبات.

 تحليل بنية القضاء العسكريرابعا : 

 عن م افم اليدان الا كو ة التر ةينا سنها 
ً
ط وبايدة كر الباد عن شوو  م افم استثناايةتايدا

ب، وهر ه  قضام عاد  سم استثنائطبياتد ، ما د للتضام الا كو  لفهم ومااي ر املحافمة الاادلة

 ومدى مطاةتتد لااي ر التضام ال تتر.

، عدم تدخر ةاقا ال لطار نا سعمالد من الت اعد الاامة ال لم بها والاتمدة الستتالل التضام ه 

ومن الا دة إلى التضام الا كو  نا س ر ة  جد س د إ دى مؤس ار وزارة الد اع، س  إن ال لطة 

 من سعمالها، س  إن هذا التضام ةومتد يخضع 
ً
التنفيذية ال تتدخر نا سعمالد  تط، وإ ما يادُّ  جيما

لا كو  ا وبالطلق لل لطة التنفيذية ممملة ة زارة الد اع، وبالتالا  إن س   ديث عن التضام

 فجيم من ال لطة التضااية يتاارض مع التا  ن وال اقع.

من سهم الااي ر نا الب ث عن مدى استتالل التضام   إن :العسكريينتعيين القضاة وبخصوص 

ادها عن الضغط والتأثو ةباقا ال لطار ها طو تة ياي ن التاض ر و صا تد.  و ياهة املحافمة وب 

م الا كو   جد سن التاض ر الا كو  ه  ضاةط نا الت ار ومن خالل الا دة ت كام التضا

،  ال ص ل إلى التضام الا كو  يتم ع ر إ دى طو تت ن: 
ً
 وماليا

ً
 ومهنيا

ً
ال لحة و تبع لها إدار ا

اتولى التاي ن الباشو من ضباط الجيش ممن ي مل ن إجازة نا الحت ق؛ والما ية ةاإلعالن عن 

 ظيفة التضاة، وعند ا تهام ال اةتة التر تجويها إدارة التضام م اةتة ياي ن ضباط نا الجيش ل

الا كو ، وها إ دى إدارار وزارة الد اع، يصدر موس م ةتاي ن من تم قب لهم فضباط نا 

تعيين ومن طريقة الالجيش، ومن ثم يصدر موس م آخو ةتايينهم قضاة ع كو  ن ةوتبة مالزم سول. 

ضاة العسكريين هم ضباط يتم فرزهم للعمل في إحدى إدارات والجهة املسؤولة عنها نجد أن الق

 وزارة الدفاع وهي إدارة القضاء العسكري.

من قا  ن الات بار الا كو ة البنية نا الوس م  39سما ةخص ص الحصا ة،  تد  صت الادة 

ضام الت إن التضاة الا كو  ن الداام ن يك   ن سثنام ت ليهم: "؛ على1950لاام  61التنويألا رقم 
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 ج ز ي تاتا ن ل زارة الد اع مباشوة و بت ن مع رلك خاضا ن لأل ظمة الا كو ة الاامة، ولكن ال

سن ينزل بهم عت بة  ثنام ت ليهم التضام سن ي ال ا سمام م كمة ع كو ة سو هيئة ت تيق سوس

". تهمرجاا ضباطية إال ةأمو من التااد الاام للجيش والت ار ال لحة سو ةموس م جمه ر    ب د

س  إنهم يتمتا ن ةالحصا ة من  يث البدس، لكن هذ  الحصا ة يمكن ر اها ةأ  وقت وت  سبب 

ةم جب سمو من التااد الاام للجيش. ونا المارسة الاملية كان التضاة الا كو  ن مملهم ممر ةاقا 

 سن يتم  تر
ً
 التاض ر الضباط ينتظوون جداول التنتالر  صف ال ن  ة، وكان من ال ارد جدا

 الا كو  إلى س  قطاة من قطع الجيش وبالتالا إنهام دور  نا التضام.

كر الدول يات ر سن قضامها ه   يمكن الت ل: إنوحول مسألة "استقالل القضاء العسكري"، 

قضام م تتر، وس د منكر و ق التا  ن، لكن هذا ال يانر  تيتة س د قضام م تتر، لذلك تم 

ن استتالل ال لطة التضااية من قبر الجماية الاامة لألمم الت دة اعتماد مبادئ سساسية تنأ

، وتتضمن م ددار عامة الستتالل التضام ومنها: سن تكفر الدولة استتالل ال لطة 1985لاام 

التضااية، وسن تفصر ال لطة التضااية نا ال اار الاووضة عليها دون ت  ز ودون تأث رار سو 

غ ر مباشوة، وس د ال يج ز سن ت دث س  تدخالر غ ر الاتة نا ضغ ط سو تدخالر مباشوة سو 

اإلجوامار التضااية، وسن لكر  ود الحق نا سن ي افم سمام املحافم الاادية سو الهيئار التضااية 

التر تطبق اإلجوامار التا   ية التورة، وال يج ز إمنام هيئار قضااية ال تطبق اإلجوامار التا   ية 

ص ل لتنتزع ال الية التضااية التر تتمتع بها املحافم الاادية سو الهيئار التورة   ب ات 

 (8)التضااية.

 من خالل التضام الا كو  الذ  فما ةينا ليمل  تط يخضع 
ً
إن هذ  البادئ تم اختراقها جمياا

 ل زارة الد اع، وخاصة عندما يتالق اتمو ةم افمة الد ي ن سمام ال
ً
ضام تللتأث ر وإ ما يتبع تماما

 الا كو   ي وم ن من  تهم نا التتاض ر سمام املحافم الاادية.

فما تتضمن هذ  البادئ ما يخص التضاة، وتنص على سن يضمن التا  ن للتضاة تنكر مناسب 

تمضية الدة التورة لت ليهم وظاافهم واستتاللهم، وسن التضاة يتمتا ن ةضمان ةتائهم نا منصبهم 

د اإلليامية سو ا تهام الفترة التورة لت ليهم النصب. ولكن هذ  الضما ار إلى   ن ةل غهم سن التتاع

يمكننا القول: إن القضاء العسكري سواء من غ ر م ج دة نا  ظام التضام الا كو ، لذلك 

                                                                    
لاام  40ر146و  40ر32وار  الجماية الاامة لألمم الت دة البادئ اتساسية تنأن استتالل ال لطة التضااية الاتمدة ةم جب ق (8)

1985. 
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حيث تشكيله أم تبعيته أم إجراءات تعيين القاض ي أو عزله أو محاسبته، وكل ما يتعلق بالعمل 

 و بعيد كل البعد عن مفهوم استقالل القضاء.ضمن القضاء العسكري ه

بار  من  يث البدس ال يمكن اعت؟ القضاء العسكري قضاء استثنائي أما فيما يرتبط بسؤال: هل

،  يث عو ت جميع الدول وق ا ينها م افم مختصة ةن عية 
ً
التضام التخصص قضاًم استثناايا

املحافم التخصصية تبتى م افم عادية  ماينة من الجواام سو مع  ئة ماينة من اتشخاص، هذ 

غ ر استثنااية طالا سنها يامر ضمن ال لطة التضااية، وتطبق اإلجوامار التا   ية راتها، وتمنح 

التتاض ن كامر  ت ق التتاض ر وضما ار املحافمة، وقضاتها مؤهل ن وماين ن تنكر م تتر 

ليمل لااي ر، ممر تبايتد لل لطة التنفيذية و سما التضام الذ  ال يواعا هذ  ا عن ال لطة التنفيذية.

 نا إجوامار ياي ن التاض ر، سو لد إجوامار وسص ل خاصة ال تضمن 
ً
التضااية، سو ياامب خلال

 الادالة  يمكن وضاد نا خا ة التضام االستثنائب.

لتد عو ت الاديد من الدول التضام الا كو  فتضام تخصص ر يتبع لل لطة التضااية، وهناك 

لتضاتد وإجوامار واضحة لتايينهم من قبر ال لطة التضااية، وهذا الن ع من التضام ال   صا ة

يمكن وصفد ةالتضام االستثنائب. فما سن تاض الدول لديها آليار م اسبة ضمن الجيش لكن ال 

 
ً
يوقى رلك للت ل ةأ د ينكر قضاًم، و  ق للمتضور من هذ  اآلليار اللج م إلى التضام طلبا

 سم ال، علينا لإل صاف. 
ً
لذلك  لت ديد  يما إرا كان التضام الا كو  نا س ر ة قضاًم استثناايا

ال ق ف على تباية هذا التضام وآليار ينكير م افمد وياي ن قضاتد وضما ار التتاض ر و ق 

 الد اع.

من خالل  ديثنا عن م افم اليدان الا كو ة سو املحافم الحوبية  هر م افم تت  و  يها جميع 

تركان للت ل ةأنها م افم استثنااية،  تضاتها لي  ا قضاة، وال ينترط سن يك   ا من  ملة اإلجازة ا

نا الحت ق، و تم ينكير هذ  املحافم من قبر ال لطة التنفيذية، وها غ ر مليمة ةتطبيق سص ل 

 املحافمار، وال تت  و  يها ضما ار التتاض ر و ق الد اع، وفذلك التتاض ر على درجار.

ما  يما يتالق ةم افم التضام الا كو ،  بداية يمكننا التفو ق  يما إرا كان من ي افم سمامها س

مدمٌب سم ع كوٌ .  بالن بة للمدمب  هر م كمة استثنااية تنها ت ومد من  تد الطبيألا نا سن 

ضام تي افم سمام املحافم الاادية وسمام قاضيد الدمب. سما ةخص ص الا كو ،  م افمتد سمام ال

 إال إرا كان هناك خلر نا ينكير املحكمة سو 
ً
الا كو  من  يث البدس ال يادُّ قضاًم استثناايا

 إجواماتها سو ياي ن قضاتها سو تبايتها، عند رلك يمكننا الت ل إن هذا التضام ه  قضام استثنائب.
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ر لتتاض  إرا كا ت املحكمة الا كو ة التر ت افم الا كو  تت  و  يها شووط وضما ار ا

، سما عند عدم ت  و هذ  النووط 
ً
 وليمل استثناايا

ً
واستتالل املحكمة  تات ر قضاًم تخصصيا

.
ً
  اندها يك ن استثناايا

ومن الا دة لطبياة التضام الا كو  نا س ر ة  ه  قضام ال يتصر ةأ  صلة ةال لطة التضااية، 

مر ل زارة على، وإ ما يتبع وبنكر كاوال يخضع لتا  ن ال لطة التضااية، وال يتبع ملجلمل التضام ات 

الد اع. لذلك  ه  ج م خارج ال لطة التضااية وه  جيم وإدارة من ال لطة التنفيذية. و ضاف 

إلى رلك سن قضاتد لي  ا من ال لطة التضااية وال يتبا ن لها، وإ ما هم ضباط من الجيش يتبا ن 

الجيش الااملة وقتما ينام رلك قيادة الجيش. ل زارة الد اع و أتموون ةأموها، و نتل ن إلى قطاار 

إن هذين املحددين الواي ي ن: تباية التضام، وياي ن التضاة، يجالنا  ت ل: ةأن التضام الا كو  

 ة ضاد الحالا ه  قضام استثنائب.

 خامسا : القضاء العسكري وتأثيراته على المجتمع السوري

ان يتضخم دور  كلما ازدادر التبضة اتمنية مو التضام الا كو  منذ منأتد تادة موا ر،  ك

والا كو ة على  ياة ال  ر  ن.  كا ت منأة هذا التضام موتبطة ةمو لة اال تالةار الا كو ة، 

وكان الهدف من إمنااد الطبياة الخاصة للجيش، ولتنظيم عمر الجيش من  يث سهمية طاعة 

تع وامار. وكان ينظو نا التضايا رار الطاالوؤوس ن لوؤسائهم، إضا ة لضوورار تتالق ت وعة اإلج

، دون سن يمتد اختصاصد ت  اع سخوى من الجواام 
ً
الا كو  سو عندما يك ن س د سطوا ها ع كو ا

 التر ال ت مر الصفة الا كو ة.

لكن تاد وص ل  يب الباث لل لطة وسيطوتد على كر مؤس ار الدولة وسلطاتها يغ رر طبياة 

والؤس ار وكان منها التضام الا كو ، إر تضخم دور  خاصة ةترا ق عمر الكم ر من اتجهية 

وص ل الباث لل لطة مع إعالن  الة الط ارئ،  ت سع دور  وسصبح ةاإلمكان إ الة س    ع من 

التضايا للتضام الا كو  تغض النظو عن سطوا ها  يما إرا كا  ا مد ي ن سم ع كو  ن، وبغض 

 النظو عن   عية الجواام.

هذا التضام ي تخدم ف الح لترهيب ال  ر  ن سو لاالجة قضايا ماينة،  الكم ر من وكان 

ال  ر  ن يذفوون فيف سن قضايا التم  ن كا ت ت ال للتضام الا كو  ةم جب إعالن  الة 

الط ارئ نا سبير الحد من املخالفار، وكأن ال لطة تت ل إن التضام الااد  غ ر  اال، وعند 

 لة ماينة يجب اللج م بها إلى التضام الا كو .وج د إرادة لضبط  ا
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وبم جب س كام قا  ن الط ارئ  إن الجواام ال اقاة على سمن الدولة ينظو بها التضام الا كو ، 

لذلك وجد ا وعلى مدى عت د الكم ر من الاارض ن ال ياسي ن ي افم ن سمام التضام الا كو ، 

ة ضدهم املحافم الا كو ة وم كمة سمن الدولة. هذا وكان يتناوب على الفصر نا االدعامار ال جه

الدور الذ  لابد التضام الا كو  كأداة ةيد ال لطة يااقب بها من تو د، إضا ة لطبياة إجواماتد 

وماهيتها وق اوة إجوامار وت قيف الد ي ن نا دور الت قيف الا كو ة، وغ رها. جار  ظوة 

 ع اتمنية، وليمل  الة قضااية. ال  ر  ن للتضام الا كو  كأ د س د الفوو 

( و تى قيام الم رة 1963هذ  ال ظيفة قام بها التضام الا كو  منذ وص ل الحيب لل لطة )عام 

(، وكا ت البالد طيلة هذ  الفترة ت ت  كم قا  ن الط ارئ. وباد ا دالع الم رة ور ع 2011)عام 

 ة نا دورها، ةر ازداد وتضخم ةينما ( استمور م افم اليدان الا كو 2011 الة الط ارئ ) ي ان 

تواجع دور التضام الا كو  الذ  سصبح الكم ر من س  اع الدعاوى التر ينظو بها من اختصاص 

التضام الااد ، ةينما الت م الخاص ةالجواام التر تهم ال لطة والتالتة ةالاارضة سصب ت من 

منئت( عام 
 
 .2012اختصاص م كمة مكا  ة اإلرهاب التر )س

كما أن القضاء العسكري بشكله الحالي ال يراعي ما نصت عليه العهود واالتفاقيات ويشكل 

 لحقوق اإلنسان، 
ً
وضات االتفاقيار والاه د الدولية مااي ر واضحة وم ددة لضمان   تدانتهاكا

 ت ق اإلم ان ومنها:  ق التتاض ر، وسن تنظو قضيتد سمام م كمة م تتلة وم ايدة، وسن يمنح 

ت ق وضما ار التتاض ر. فما  صت الادة الااشوة من اإلعالن الاالعر لحت ق اإلم ان على كا ة  

 سن: "
ٌ
ة
َّ
 م تتل

ٌ
نظو قضيَتد م كمة

َ
لكر إم ان، على قدم ال اواة التامة مع اآلخو ن، الحقُّ نا سن ت

ة تهمة جيااي ا، للفصر نا  ت قد والتزاماتد ونى سيَّ نصًفا وعلنيًّ ،  ظًوا م 
ٌ
د إلوم ايدة  جَّ

 
 (9)".يدة ت

 ر من الاهد الدولا الخاص للحت ق الد ية وال ياسية على سن "14فما تنص الادة ر
ً
 الناس جمياا

س ام سمام التضام. ومن  ق كر  ود، لدى الفصر نا سية تهمة جيااية ت جد إليد سو نا  ت قد 

ة ن قبر م كمة مختصوالتزاماتد نا سية دع ى مد ية، سن تك ن قضيتد م ر  ظو منصف وعلنر م

 (10) ."م تتلة  يادية، مننأة ة كم التا  ن 

 

                                                                    
  https://bit.ly/2PuoNf0، م قع اتمم الت دة، الواةط: 1945اإلعالن الاالعر لحت ق اإلم ان لاام  (9)
 (، الواةط:World Coalition Against The Death Penaltyم قع )، 1966الاهد الدولا الخاص ةالحت ق الد ية وال ياسية لاام  (10)

https://bit.ly/2WgbV24  

https://bit.ly/2PuoNf0
https://bit.ly/2WgbV24


 2019-1950التضام الا كو  نا س ر ة خالل الفترة 

-125- 

 سادسا : توصيات ختامية

ال يمكن تص ر وج د قضام م تتر نا ظر  ظام شم لا، هذا ةالن بة للتضام تنكر عام، وبنكر 

سخص التضام االستثنائب الذ  يتع خارج منظ مة ال لطة التضااية. و يث سن س ر ة عا ت خالل 

اضية من ا تهاكار واساة لحت ق اإلم ان وغياب مفاهيم الادالة، لذلك  إن س   ظوة الات د ال

 م تتبلية يجب سن تب ث وبامق إشكاليار الاض ر وال ق ف عندها واالستفادة من دروسها.

كا  ن المامب  26التدم إلى مجلمل اتمن الدولا نا ونا رلك يت ل تتو و اتم ن الاام لألمم الت دة 

  ل )سيادة التا  ن والادالة اال تتالية نا مجتماار الصواع ومجتماار ما تاد  2004لاام 

  الصواع(:

قد سظهور تجوبتنا نا الاتد الاض ر تنكر واضح سن ت طيد سركان ال الم نا  ترة ما تاد الصواع "

 عن ص ن ال الم نا اتجر الط  ر، ال يمكن سن يت تق إال إرا كان ال كان 
ً
لى ثتة عمباشوة،  ضال

من إمكان فنف الظالم عن طو ق الهياكر النوعية لت   ة النزاعار ةال ساار ال لمية وإقامة 

الادل تنكر منصف. ونا ال قت راتد،  إن  الة الضاف النديد لألقليار والن ام واتطفال 

ا تاد موالسجنام واملحتجي ن والنودين والالجئ ن وغ رهم، والتر تتجلى نا جميع  االر الصواع و 

 (11)".الصواع، تضفب عنصو استعجال على  تمية استاادة سيادة التا  ن 

وباد استاواض واقع التضام الا كو  نا س ر ة، واإلشارة إلى ةنيتد وتبايتد وعملد، ونا سبير 

 ماالجة هذا اإلرث من ا تهاكار سيادة التا  ن و ت ق اإلم ان. ت رز الت صيار التالية:

 على ع .1
ً
وهذا النص ورد نا دست ر عام  دم جواز إنشاء املحاكم االستثنائية:النص دستوريا

،  تد  صت الادة الااشوة على عدم ج از إمنام املحافم الجيااية االستثنااية، ةينما 1950

 (12)غاب هذا النص نا الدسات ر الال تة التر شهدر إمنام الاديد من املحافم االستثنااية.

وإن  :ل السلطة القضائية وتشكيل مجلس القضاء األعلىالنص في الدستور على استقال  .2

كا ت الدسات ر ال  ر ة تنكر عام تنص على استتالل ال لطة التضااية،  إن هذا النص 

 ةدون   امر ومؤس ار ت ميد، رلك سن الدست ر ال  ر  س ال ينكير ال لطة 
ً
جام عاما

                                                                    
تتو و اتم ن الاام لألمم الت دة عن سيادة التا  ن والادالة اال تتالية نا مجتماار الصواع ومجتماار ما تاد الصواع رقم  (11)

dan-law-of-rule-https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/the-، متاح على الواةط: 2004لاام  sر2004ر616

general-secretary-the-of-report-societies-conflict-post-and-conflict-in-justice-transitionalر  
library/publications_syria/syrian_constitution_-our.org/mediahttp://dust-، متاح على الواةط: 1950دست ر س ر ة عام  (12)

arabic.pdf-1950 

https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/the-rule-of-law-and-transitional-justice-in-conflict-and-post-conflict-societies-report-of-the-secretary-general/
https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/the-rule-of-law-and-transitional-justice-in-conflict-and-post-conflict-societies-report-of-the-secretary-general/
http://dustour.org/media-library/publications_syria/syrian_constitution_-1950-arabic.pdf
http://dustour.org/media-library/publications_syria/syrian_constitution_-1950-arabic.pdf
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ار الدست ر س ال إلى ةاقا ال لطالتضااية إلى قا  ن )قا  ن ال لطة التضااية(، وبذلك  إن 

ينكير ال لطة المالمة وهذا مخالف لبدس استتالل ال لطار. وبالتالا يجب سن يتضمن 

 تط عبارة استتالل ال لطة التضااية، وإ ما سن ينص الدست ر على فيفية الدست ر ليمل 

 ينكيلها واختصاصها وعملها وياي ن قضاتها و صا تهم.

ج ز سن :  ال يعية كل األجسام القضائية ملجلس القضاء األعلىالنص في الدستور على تب .3

تك ن هناك م افم ال تتبع ملجلمل التضام اتعلى، وسال يتم ياي ن التضاة إال من خاللد،   تى 

 من ال لطة التضااية، يفتش 
ً
مع إةتام املحافم الا كو ة يجب سن تك ن هذ  املحافم جيما

ملها مجلمل التضام اتعلى. وسال يبتى لل زارار دور مؤثو نا على سعمالها ويا ن قضاتها و ديو ع

 عمر املحافم و ن صو دورها نا تخديم عمر املحافم و مايتها و ق التا  ن.

على ضبط حالة الطوارئ: من حيث الجهة املخولة بفرضها ومدتها النص في الدستور   .4

 كا ت .  كما تب ن مانا سن  الة الط ارئ ومداها ورقابة القضاء عليها
ً
 نا س ر ة امتدر عت دا

خاللها سداة  االة نا ا تهاك  ت ق اإلم ان وخوق التا  ن، دون سن يك ن لل لطة التضااية 

 و االر 
ً
س  دور نا الحد من سط تها، مما ينبغا ماد سن يتضمن الدست ر الجديد قي دا

، وسن تلغى  الة الط ارئ عند
ً
 وزما يا

ً
ا تهام سسبابها،  م ددة لفوض  الة الط ارئ مكا يا

واتهم سن ال يتم التا ف نا استخدامها، وبالتالا سن يك ن لل لطة التضااية الدور نا منع 

 ال لطة التنفيذية من إسامة استخدام  الة الط ارئ.

وخاصة التر وقات عليها الدولة ال  ر ة، وسن يتضمن االلتزام باملعاهدات واملواثيق الدولية:  .5

  ة لها اتوليكون  از التاارض ة ن الت ا  ن وهذ  االتفاقيار، وسن الدست ر الجديد عدم ج

 نا التطبيق نا  ال ياارض الت ا  ن ماها.

ر :  يجب سن ينص الدست  إلغاء وتعديل جميع القوانين التي تتعارض مع استقالل القضاء .6

  الجديد على إلغام
ً
مكند ال يويادير جميع الت ا  ن التر تتاارض ماد، تن الدست ر منفودا

ضمان سيادة التا  ن ما لم يتم ةنام   امر لهذا الدست ر من سلطار ومؤس ار وسهمها 

ال لطة التضااية، مما ينبغا ماد إصدار قا  ن جديد لل لطة التضااية، وإلغام كا ة 

الت ا  ن التر تت دث عن إمنام املحافم االستثنااية وإعادة دور النظو نا قضاياها للتضام 

ضا ة إللغام كا ة الت ا  ن اتخوى التر تممل سيادة التا  ن واستتالل التضام ممر الااد ، إ

الت ا  ن والواسيم التر ياطب  صا ة من الطان بها سمام التضام، سو الت ا  ن التر ياطب 
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منع التضام من ت و ك الدع ى الاامة إال ةنام على م ا تة   صا ة لؤس ار سو س واد ة يث ي 

 هذ  الؤس ار.

لطة :  تد  تدر ال إصالح السلطة القضائية، وإعادة بناء الثقة بينها وبين السوريين  .7

التضااية استتاللها، و تدر ماد الكم ر من هيبتها والمتة بها، ورغم التباين ة ن التضام 

 
ً
 جذر ا

ً
ها ل الااد  والتضام االستثنائب، لكن ماالجة واقع ال لطة التضااية يتطلب إصال ا

ر استتاللها، و جب سن ينمر هذا اإلصالح إعادة   ص قضاتها  يث ت رط ق م تاد ضما ا

 لها، 
ً
 ةني  ا

ً
منهم ةا تهاكار لحت ق اإلم ان خاصة خالل  ترة النزاع، فما يتطلب اتمو إصال ا

ور دها ةالك ادر واإلمكا يار والتجه زار، لت تطيع النه ض ةالدور الن ط بها نا مو لة ما 

 تاد النزاع.

 للم تتبر، سير في إجراءات العدالة االنتقالية: ال .8
ً
 ال يمكن سن يك ن اإلصالح ة د راتد كا يا

وال ةد من ال ق ف على الظالم التر تمت خالل الو لة ال اةتة، وماالجتها ورد الحت ق 

تصحابها، وجيم من رلك ه  تمك ن من تم الحكم عليهم من خالل املحافم االستثنااية سو 

فهم ال ياسية من إعادة م افمتهم ورد االعتبار لهم، وفذلك م اسبة ال ؤول ن ت بب م اق

 عن اال تهاكار مما ي اعد على ةنام المتة نا سلطار الدولة ومؤس اتها.

 

 

  




