
 

 انتشار القّوات المسّلحة السورية: طريق الالعودة

 المصط﮲�ى
﮲

 محسں

 

  محمد هالل  – أ�﮲س﮳�الش
﮲

 صورة مں

 و�﮴﮴�ّوض العودة ٕالى
ٔ

 �﮴﮴�وا﮲�ق اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة ا�﮴﮲�﮶سار ال﮴�ّوات المسّلحة السور﮵�ة مع ال﮴�هد﮵�د االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى ال﮲�ا﮶سى
 �﮶ك﮲�ا�﮴ها.

 م﮲�ذ ﮳�دء االٔحداث ال﮳حار﮵�ة ﮲�﮵ى سور﮵�ة عام 2011، ﮲ح﮲صعت ال﮴�ّوات المسّلحة السور﮵�ة ل﮴�حّوالت اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة
 مرور

﮲
 ﮲صم﮲�ها ا�﮴﮲�﮶سار وحدات ال﮴�ّوات ال﮳�ر﮵�ة – أي ال﮳ح﮵�ش – ﮳�حد ذا�﮴ها. على الر﮲عم مں

﮲
 و�﮴ك﮴�﮵�ة ﮳حّمة، مں

 ﮵�ّد
﮲

 س﮲�وات على �﮳﮲حاح ﮴�ّوات ال﮲�ظام الس﮵�اس﮵ى الحاكم – ﮳�دعم روس﮵ى وٕا﮵�را�﮵﮲ى – ﮲�﮵ى ا�﮴﮲�﮲راع مساحات ﮶ساسعة مں
 ﮲حطوط ال﮴�﮴�ال، و﮵�﮳�دو

﮲
، ٕاال أن ال﮳ح﮵�ش ما زال م﮲�﮴�﮶سًرا ح﮴�ى ﮲�﮵ى �﮴لك الم﮲�اطق ال﮳�ع﮵�دة عں

﮲
 ﮲حصومها العسكر﮵�﮵�ں

ٔ
 أن ﮴�﮵�ادة ال﮲�ظام الس﮵�اس﮵ى الحاكم �﮴ر﮵�د ﮲�رض اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة ا�﮴﮲�﮶سار ﮳حد﮵�دة لل﮳ح﮵�ش �﮴﮴�وا﮲�ق مع ال﮴�هد﮵�د ال﮲�ا﮶سى
 الم﮴�م﮶�ل ﮳�﮳�ُؤر �﮲﮲راع مسّلح، أو ح﮴�ى ا�﮴﮲�﮲�ا﮲صات ﮶سع﮳�﮵�ة ﮲صّد ال﮲�ظام الس﮵�اس﮵ى الحاكم. ٕاال أن هذه االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة

 �﮴ملك م﮲حاطر و�﮴حد﮵�ات عّدة ﮲حصوًصا أ�﮲ها �﮴ل﮳�﮵ى ر﮲ع﮳�ة ﮴�﮵�ادة ال﮲�ظام الس﮵�اس﮵ى دون سواه، كما �﮴﮴�ّوض ال﮳حهود
 الدول﮵�ة الرام﮵�ة ل﮲�رض حل س﮵�اس﮵ى وٕاعادة االس﮴�﮴�رار.
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 أخطاء في االنتشار بعد 2011

 لعب ال﮴�هد﮵�د االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى الذي ﮲�ر﮲صه و﮳حود ٕاسرا�﮵ٔ�ل على الحدود ال﮳ح﮲�و﮳�﮵�ة ال﮲عر﮳�﮵�ة لل﮳�الد، و﮴�رب العاصمة
. زاّد هذا اال�﮴﮲�﮶سار

﮲
 ال﮲رمں

﮲
 دم﮶سق م﮲�ها، الدور أالك﮳�ر ﮲�﮵ى  ك﮵�﮲�﮵�ة ا�﮴﮲�﮶سار ال﮳ح﮵�ش  ﮲�﮵ى ال﮳ح﮲�وب على مر ع﮴�ود مں

 ع﮴�ب وصول الر�﮵ٔ�س السا﮳�ق حا﮲�ظ االٔسد لسّدة الحكم و�ٔ﮴�س﮵�سه  وحدات عسكر﮵�ة وأم﮲�﮵�ة �﮲وع﮵�ة  هد﮲�ها االٔساس﮵ى
 ال﮴�ّوات

﮲
 �﮴م االك﮴�﮲�اء ﮳�﮲�﮶سر أ﮲�واج مں

﮲
 أي محاوالت ا�﮴﮲�ال﮳�﮵�ة، ﮲�﮵ى ح﮵�ں

﮲
 ال﮲�ظام الس﮵�اس﮵ى الحاكم مں

﮲
 �﮴حص﮵�ں

 ال﮲حاصة و﮳�عض ال﮶�ك﮲�ات ﮲�﮵ى ﮳�ا﮴�﮵ى م﮲�اطق الدا﮲حل، ﮳�اع﮴�﮳�ار هذه الوحدات ﮴�ادرة على موا﮳حهة االٔحداث ال﮴�﮵ى ﮴�د
 �﮲﮴�دلع ﮲�﮵�ها. ٕاال أن هذا االع﮴�﮳�ار ﮲�﮶سل ﮳�عد عام 2011، وهو ما اس﮴�دعى ٕارسال وحدات م﮲ح﮴�ل﮲�ة �﮲حو ال﮶سمال

 م﮲�اطق ا�﮴﮲�﮶سارها ال﮴�ار﮵�﮲ح﮵�ة.
﮲

 أ﮳حل ٕا﮲حماد اال�﮴﮲�﮲�ا﮲صة و﮳�ال﮴�ال﮵ى ا﮳�﮴�عاد �﮴لك الوحدات عں
﮲

 وال﮶سرق مں

 ﮳�طر﮵�﮴�ة ﮲ع﮵�ر م﮲�هومة ﮲�﮵ى ال﮳�دا﮵�ة، لم �﮴رسل ال﮴�﮵�ادة العسكر﮵�ة  وحدات ﮳�ع﮵�﮲�ها ﮳�﮴�وامها ال�مل  �﮲حو م﮲�اطق
 العمل﮵�ات ال﮳حد﮵�دة، ﮳�ل ا�﮳﮴�عت طر﮵�﮴�ة "ال﮴�﮳حم﮵�ع"، أي �﮳﮴حم﮵�ع وحدات عسكر﮵�ة م﮲ح﮴�ل﮲�ة ال﮴�﮳�ع﮵�ة لل﮲�رق أو أاللو﮵�ة

 مع عدد ع﮲�اصر أم﮲�﮵�ة �﮴حت ٕامرة ﮲صا﮳�ط مو�﮶وق الوالء. والس﮳�ب وراء ا�﮳﮴�اع هذه الطر﮵�﮴�ة هو م﮲�ع أي عمل﮵�ة
 ا�﮶﮲س﮴�اق ﮳حماع﮵�ة، و�ن هذا االٔسلوب �﮲ا﮳حًعا، ٕاذ ا﮴�﮴�صرت اال�﮶﮲س﮴�ا﮴�ات على حاالت ﮲�رد﮵�ة ﮳�معظمها.

 بعد التجميع

 ﮳�الم﮴�ا﮳�ل ﮲حل﮴�ت هذه الطر﮵�﮴�ة وحدات عسكر﮵�ة ه﮳ح﮵�﮲�ة ﮲ع﮵�ر م﮴�﮲�اس﮴�ة وم﮵�ل﮵�﮶س﮵�ات م﮴�عددة الوالءات أّدت

﮲
 ل﮲حسا�ٔر ﮳حس﮵�مة ﮲�﮵ى �﮴لك الوحدات �﮴﮲�﮵�﮳حة ﮲صعف و﮲ص﮵�اع �﮴سلسل ال﮴�﮵�ادة وأالوامر ﮲�﮵�ها، و﮳�ال﮴�ال﮵ى ﮲حلق حالة مں

 ال﮲�و﮲صى ال﮴�﮵ى أ�﮶رت سل﮳�ًا على ك﮲�اءة العمل﮵�ات العسكر﮵�ة، و﮳�دأت �﮴ظهر مالمح وحدات و﮲�رق ه﮳ح﮵�﮲�ة ﮲�﮵ى
ا  محاولة ٕالعادة �﮴ر�﮵﮴�ب الوحدات على أساس �﮴وزعها ال﮳ح﮲عرا﮲�﮵ى ل﮴�﮴�ما﮶سى مع الو﮲صع ال﮴�ا�ٔم، و�﮴م اال�﮲سحاب ك﮵�﮲�ً
 مراك﮲ر عسكر﮵�ة ذات طا﮳�ع اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى أو

﮲
 عدة موا﮴�ع ﮲�﮵ى أالر﮵�اف لصالح �﮳﮴حم﮵�ع هذه ال﮴�ّوات ﮲صمں

﮲
 أو ﮴�سًرا مں

 �﮴ك﮴�﮵ى، ح﮵�ث عملت هذه المراك﮲ر على دعم ﮳�ع﮲صها ال﮳�عض �﮲ار﮵�ًا، ﮳�ما ﮵�﮶س﮳�ه مظلة ﮴�صف �﮲ار﮵�ة، واس﮴�مرت هذه
 ال﮴�ك﮴�﮵�ات الٌم﮴�ّ﮳�عة ح﮴�ى ا�﮲ه﮵�ارها ﮲�﮵ى ر﮳�﮵�ع عام 2015، ل﮴�﮲�﮴�ه﮵ى لك﮵�ًا مع ال﮴�د﮲حل العسكري الروس﮵ى الم﮳�ا﮶سر

 لصالح ال﮲�ظام الس﮵�اس﮵ى الحاكم.
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 مع ال﮴�د﮲حل الروس﮵ى ﮲�﮵ى �﮲ها﮵�ة ﮶سهر أ﮵�لول/س﮳�﮴�م﮳�ر عام 2015 �﮴م �ٔ﮴�س﮵�س  ال﮲�﮵�لق الرا﮳�ع ، ٕاال أن هذا
﮲

 ﮳�ال﮴�﮲رامں
ا �ٔ﮴�س﮵�س  ال﮲�﮵�لق ال﮲حامس  ﮲�﮵ى  الدعم الذي �﮴ل﮴�اه، ل﮵�﮴�م الح﮴�ً

﮲
وة لروس﮵�ا ﮳�الر﮲عم مں  ال﮲�﮵�لق لم ﮵�﮴�دم ال﮲�﮴�ا�ٔح� المر﮳حّ

 ال﮶�ا�﮵﮲ى/�﮲و﮲�م﮳�ر عام 2016، ح﮵�ث عملت روس﮵�ا على �ٔ﮴�س﮵�س هذا  ال﮲�﮵�لق ﮳�رؤ﮵�﮴�ها ال﮲حاصة ، مع
﮲

 ﮶سهر �﮶﮴سر﮵�ں
 حوا﮲�﮲ر وروا�﮴ب ﮳ح﮵�دة �﮲س﮳�﮵�ًا ودعمه ﮳�السالح. ل﮴�د �﮴م �ٔ﮴�س﮵�س ال﮲�﮵�لق دون االل﮴�﮲رام ﮳�ال﮴�﮶سك﮵�ل العسكري المعروف

 له﮵�لك ال﮲�﮵�لق، �﮴﮲�﮵�﮳حة ال﮲�﮴�ص ﮲�﮵ى المالك العددي وال﮴�سل﮵�ح﮵ى. وعلى صع﮵�د مواز،  رعت روس﮵�ا ودم﮳حت
 الم﮵�ل﮵�﮶س﮵�ات

﮲
 ال﮳ح﮵�ش ﮳�إال﮲صا﮲�ة لع﮲�اصر مں

﮲
 وع﮲�اصر مں

﮲
 ع﮲�اصر محسو﮳�ة على االٔمں

﮲
 وحدات ه﮳ح﮵�﮲�ة  �﮴﮴�ٔ�لف مں

 ال﮲�﮵�لق
﮲

 المحل﮵�ة المحسو﮳�ة على ٕا﮵�ران، ح﮴�ى وصل ﮳�ها االٔمر لدمح� ﮲�صا�ٔل المعار﮲صة ال﮲حا﮲صعة لل﮴�سو﮵�ة ﮲صمں
 ال﮲حامس، ح﮵�ث ساهم لك ما س﮳�ق ﮳�ٔ�ن �﮴ص﮳�ح  ال﮴�ّوات المسّلحة الرسم﮵�ة م﮳ح﮲رأة و﮲ع﮵�ر مو�﮶و﮴�ة وذات والءات

 م﮴�عددة .

 االنتشار الحالي

 حال﮵�ًا �﮴�د �﮲﮴�﮴�﮶سر وحدات ال﮳ح﮵�ش ﮲�﮵ى �﮲�ة المدن وال﮳�لدات المو﮳حودة �﮴حت س﮵�طر�﮴ها م﮲�ذ س﮲�وات ولم
 ط﮳�﮵�عة الحل الس﮵�اس﮵ى

﮲
 �﮲﮴�سحب م﮲�ها، وهو ما ﮵�﮲�ذر ﮳�ٔ��﮲ه ال �﮴و﮳حد �﮵﮲�ّة ال�﮲سحاب ال﮳ح﮵�ش م﮲�ها. ﮳�﮲عض ال﮲�ظر عں
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 ﮲�ٕان ال﮲�ظام الس﮵�اس﮵ى الحاكم ال ﮵�ر﮵�د أن ﮵�ع﮵�د ال﮲حطٔ� السا﮳�ق ﮲�﮵ى ك﮵�﮲�﮵�ة ا�﮴﮲�﮶سار ﮴�وّا�﮴ه لم﮳حا﮳�هة ا﮲صطرا﮳�ات دا﮲حل﮵�ة،
 و﮳�ال﮴�ال﮵ى �﮳﮴�﮲�﮵ى اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة ﮳حد﮵�دة ال�﮴﮲�﮶سار ال﮴�ّوات ال﮳�ر﮵�ة، �﮴﮴�وم على �﮶﮲سر وحدات ﮲�﮵ى لك م﮲�ط﮴�ة ﮵�﮴�﮲�اسب

 ح﮳حمها طرًدا مع ك﮶�ا﮲�ة هذه الم﮲�اطق السك﮲�﮵�ة.

 

 ﮴�﮳�ل  م﮳حلس الد﮲�اع العسكري  الذي ﮵�رأسه
﮲

 ٕان اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة ا�﮴﮲�﮶سار ال﮴�ّوات المسّلحة السور﮵�ة �َُ﮴حّدد أساًسا مں

﮲
 هذه الرؤ﮵�ة ﮳�ات مں

﮲
 ﮴�﮳�ل مؤسسات الدولة المد�﮵﮲�ة. و﮲صمں

﮲
 ال﮴�ا�ٔد العام/ر�﮵ٔ�س ال﮳حمهور﮵�ة دون أي �﮴د﮲حل مں

 و﮳حهة �﮲ظر ﮴�﮵�ادة
﮲

 �﮴مرك﮲ره السا﮳�﮴�ة، �﮲ظًرا ل﮴�﮲ع﮵�ُّر ال﮴�هد﮵�د االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى مں
﮲

 ﮶س﮳�ه المس﮴�ح﮵�ل عودة ال﮳ح﮵�ش الٔماكں
 الدولة �﮲حو الدا﮲حل ال ال﮲حارج، ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى أن ال﮳�ُ﮲�﮵�ة ال﮶�﮴�﮵�لة لل﮳ح﮵�ش لم �﮴عد كما ��﮲ت �﮴﮲�﮵�﮳حة ال﮲حسا�ٔر

 ٕاعادة ما ﮲حسره. ﮳�ال﮴�ال﮵ى
﮲

 ال﮳حس﮵�مة ال﮴�﮵ى �﮴عرض لها، وكذلك ا�﮲عدام ال﮴�درة المال﮵�ة للحكومة ال﮴�﮵ى ال ﮵�ُمّك﮲�ها مں
ا مع م﮲�هوم ال﮴�هد﮵�د االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى  ٕان لك اس﮴�﮶�مار مس﮴�﮴�﮳�ل﮵ى ﮲�﮵ى لو﮳حس﮴�﮵�ات وع﮴�اد ال﮳ح﮵�ش س﮵�كون م﮴�وا﮲�﮴�ً

 ﮴�مع أي ا�﮴﮲�﮲�ا﮲صة م﮴�﮳�لة، و﮵�﮴�ود ما س﮳�ق ٕالى اس﮴�مرار حالة عدم
﮲

 ال﮳حد﮵�د وم﮲حصص لالٔدوات ال﮴�﮵ى �﮴مك﮲�ه مں
، ﮲حصوًصا أن ﮲حطوات الحل الس﮵�اس﮵ى

﮲
 االس﮴�﮴�رار، والد﮲�ع ﮳�ا�﮳﮴حاه عسكرة الم﮳ح﮴�مع، و�﮴﮴�و﮵�ض ﮲�رص عودة الال﮳حٔ�﮵�ں
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 الم﮲�﮴�رض لم �﮲﮴�ا﮴�ش ٕام��﮵﮲�ة عودة ال﮳ح﮵�ش ٕالى �﮶ك﮲�ا�﮴ه ال﮴�﮵ى أ�﮲طلق م﮲�ها ل﮴�مع اال�﮴﮲�﮲�ا﮲صة ال﮶سع﮳�﮵�ة ﮴�﮳�ل عّدة
 س﮲�وات.

 

 المصط﮲�ى ﮳�احث مساعد ﮵�رك﮲ر على  المؤسسة العسكر﮵�ة السور﮵�ة  ﮲�﮵ى ﮳�ر�﮲امح� العال﮴�ات العسكر﮵�ة
﮲

 محسں
 المد�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة ﮲�﮵ى مرك﮲ر مالكوم ك﮵�ر —�ر�﮵﮲�﮲ع﮵ى لل﮶سرق أالوسط.
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