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﮲
أ�﮲س﮳�الش–محمد هاللصورة مں

 ا�﮲دماج ﮲�صا�ٔل المعار﮲صة المسّلحة ﮲�﮵ى ﮴�ّوات ال﮲�ظام
﮲

السوري الحاكم ﮲�﮴�ط ك﮲�﮴�﮵�﮳حة للعمل﮵�ات العسكر﮵�ة﮵�ُمكں

.أو الم﮲�او﮲صات الس﮵�اس﮵�ة علًما أن اال﮲ٔح﮵�رة ه﮵ى الوس﮵�لة
﮲

أال﮲�﮲صل ٕالعادة مٔ�سسة ال﮴�ّوات المسّلحة و﮴�طاع االٔمں

ع،2013عامأوا﮲حر﮲�﮵ى ﮲صواح﮵ى﮲�﮵ىوالهامة﮴�دس﮵�ا﮳�لد�﮵﮴ىأهال﮵ىمع�﮴سو﮵�ةا�﮲﮴�اقالحاكمالسوريال﮲�ظامو﮴�ّ

 م﮴�ا�﮴ل﮵ى ﮲�صا�ٔل
﮲

 ﮵�ر﮲عب مں
﮲

العاصمة، ﮵�﮴�﮲ص﮵ى ﮳�﮴�سو﮵�ة أو﮲صاع مں
﮲

 عں
﮲

المعار﮲صة المسّلحة وعودة الم﮲�﮶س﮴�﮵�ں

 ﮴�﮳�ل ال﮲�ظام الس﮵�اس﮵ى الحاكم لدمح� ﮲�صا�ٔلال﮳ح﮵�ش ٕالى ال﮶�ك﮲�ات العسكر﮵�ة. ��﮲ت �﮴لك ال﮴�سو﮵�ة أول محاولة
﮲

مں

﮳�﮴�ط﮳�﮵�قالحكومة﮳�دأت،2016أ﮵�لول/س﮳�﮴�م﮳�رم﮲�ذال﮴�﮲�اوض.ع﮳�رالحكوم﮵�ةال﮴�ّواتمعالمسّلحةالمعار﮲صة

﮲
ا مں ال﮴�لمون ال﮶سر﮴�﮵ى، ﮳�عد أن أ﮲ح﮲�﮴�ت ﮳حم﮵�ع ال﮳حهودال﮴�ا﮳�عة لم﮲�ط﮴�ةمد﮵�﮲�ة الرح﮵�﮳�ةهذا ال﮲�موذج ا�﮲طال﮴�ً

عت ا�﮲﮴�ا﮴�﮵�ات ال﮴�سو﮵�ة.السا﮳�﮴�ة ﮲�﮵ى ﮲�رض اال�﮲دماج على المدن وال﮳�لدات ال﮴�﮵ى و﮴�ّ
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 حل﮲�ا�ٔه س﮵�اسات أ﮲حرى لدمح� ﮲�صا�ٔل المعار﮲صة المسّلحة
﮲

لذلك، اس﮴�﮲حدم ال﮲�ظام الس﮵�اس﮵ى الحاكم ﮳�دعم مں

 �﮴﮲�﮵�﮳حة للحسم العسكري.
﮲

 أك﮶�ر مں
﮲

 ال﮴�سو﮵�ة﮲�﮵ى ص﮲�وف ﮴�وا�﮴ه، وال﮴�﮵ى لم �﮴كں
﮲

لطالما �ن اال�﮲دماج ال﮲�ا�﮴ح� عں

 �﮴سو﮵�ة س﮵�اس﮵�ة.العسكر﮵�ة ال﮲ح﮵�ار أالك﮶�ر مال�ٔمة ﮳�ال﮲�س﮳�ة للحكومة، على
﮲

حساب أ﮵�ّة ﮲ح﮵�ارات أ﮲حرى �﮲ا�﮳﮴حة عں

 س﮵�اسة �﮴ه﮳ح﮵�ر م﮴�ا�﮴ل﮵ى المعار﮲صة المسّلحة وذو﮵�هم
ّ

 محاولةعلمًا، أن
﮲

 أك﮶�ر مں
﮲

ٕالى ﮶سمال ال﮳�الد، لم �﮴كں

 �﮲ماذجالحسم العسكريل﮴�رح﮵�ل أو �ٔ﮴�﮳ح﮵�ل
﮲

. وعل﮵�ه، �﮳﮴�دو ﮲�رص، وما ﮵�ر�﮳﮴�ط ﮳�ه مں
﮲

لدمح� هؤالء الم﮴�ا�﮴ل﮵�ں

 ﮲ح﮵�ارات ال﮴�سو﮵�ة العسكر﮵�ة وال﮴�سو﮵�ةا�﮲دماج ﮲�صا�ٔل المعار﮲صة المسّلحة مع ال﮴�وات الرسم﮵�ة محصورة
﮲

﮳�﮵�ں

الس﮵�اس﮵�ة.

اال﮲�دماج ع﮳�ر ال﮴�سو﮵�ة العسكر﮵�ة

المسّلحة،المعار﮲صةل﮲�صا�ٔلآ﮲ح﮵�رًامالذًاسور﮵�ة﮲عرب﮶سمالم﮲�اطقأص﮳�حت،�2018﮴موز/﮵�ول﮵�وم﮲�ذ
﮲ّ

لكں

ٔ�ولو﮵�ة لدعم مسار الحل ﮲�﮵ى ال﮳�الد، ﮵�﮳حعلٕاصرار ال﮲�ظام السوري وحل﮲�ا�ٔه على اس﮴�﮲حدام الحسم العسكري

اال�﮲دماج ع﮳�ر ال﮴�سو﮵�ة العسكر﮵�ة ﮲ح﮵�ارًا ﮴�ا�ٔمًا.

المسّلحة حل �﮲﮲�سها ﮳�عد �﮴و﮴�﮵�ع ا�﮲﮴�اق ال﮴�سو﮵�ة،�ن ال﮲�ظام السوري الحاكم ﮵�﮶س﮴�رط على ﮲�صا�ٔل المعار﮲صة

 ﮲�﮵ى ص﮲�و﮲�ه
﮲

 ال﮴�ّوات الرد﮵�﮲�ة. ومع ذلك، �﮳﮴�دو ﮲�رصو�﮲﮴�ع﮵�ل ﮴�ا�﮲ون ﮲حدمة العلم الس﮴�﮵�عاب الم﮴�ا�﮴ل﮵�ں
﮲

أو ﮲صمں

المح﮴�ملة اال﮲ٔحرى، م﮶�ل ال﮴�﮳�ول ﮳�اال�﮲﮲صمام ٕالىحل ال﮲�صا�ٔل المسّلحة ل﮲�﮲�سها ﮲صع﮵�﮲�ة م﮴�ار�﮲ة مع ال﮲ح﮵�ارات

 الوحدات إالدار﮵�ة و�﮳﮴ح﮲�ّب
﮲

 الدا﮲حل﮵ى لل﮳�﮴�اء ﮲صمں
﮲

 ال﮴�ّوات﮴�وى االٔمں
﮲

ال﮲حدمة العسكر﮵�ة، أو ﮴�﮳�ول االل﮴�حاق ﮲صمں

الوط﮲�﮵ى — أو اال�﮲﮲صمام ٕالى ال﮴�ّوات ال﮲�ظام﮵�ةالرد﮵�﮲�ة — وه﮵ى م﮵�ل﮵�﮶س﮵�ات محل﮵�ة م﮴�عددة أ﮳�رزها ﮴�وى الد﮲�اع

م﮶�ل ال﮲�﮵�لق ال﮲حامس، مع اح﮴�مال ٕا�﮶﮲ساء وحدات ﮳حد﮵�دة.

 هذه ال﮴�ّوات ﮲ع﮵�ر �﮴ا﮳�عةح﮴�ى �﮲موذج اال�﮲دماج مع ال﮴�ّوات الرد﮵�﮲�ة ﮴�د ﮵�كون ﮲ح﮵�ارًا
ّ

﮲ع﮵�ر مس﮴�دام، على اع﮴�﮳�ار أن

الح﮴�ًا ﮲�﮵ى ال﮴�ّوات ال﮲�ظام﮵�ة م﮶�لما ﮲�علت روس﮵�اله﮵�لك﮵�ة ال﮴�ّوات المسّلحة؛ مما ﮵�﮴�﮴�﮲ص﮵ى ﮲صرورة ٕاعادة دم﮳حها

ع﮲�د ٕاعالن �﮶﮴سك﮵�ل ال﮲�﮵�لق الرا﮳�ع وال﮲�﮵�لق ال﮲حامس.

﮳�عمل﮵�ات اال�﮲دماج ال﮴�سر﮵�ة �﮴لك، ال س﮵�ما ﮳�عدومع ذلك، س﮴�كون ﮲�صا�ٔل المعار﮲صة المسّلحة حذرة و﮲ع﮵�ر وا�﮴﮶�ة

 العمل﮵�ات العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى ﮳ح﮲�وبال﮲حرو﮴�ات الك﮳�﮵�رة
﮲

سور﮵�ة، مما ﮴�د ﮵�د﮲�عها للد﮲�ع �﮲حو �﮴ط﮳�﮵�قال﮲�ا﮳حمة عں

 ال﮴�ا﮳�ع لل﮲�﮵�لق ال﮲حامس،�﮲موذج ﮴�ّوات ﮶س﮳�اب الس﮲�ّة ﮲�﮵ى ر﮵�ف درعا ال﮶سر﮴�﮵ى ال﮴�﮵ى �﮴حّولت
﮲

ٕالى اللواء ال﮶�امں

 االم﮴�﮵�ازات االٔم﮲�﮵�ة والعسكر﮵�ة
﮲

والمحل﮵�ّة لم﮴�ا�﮴ل﮵�ه.والذي حا﮲�ظ على در﮳حة م﮴�﮳�ولة مں

عد﮵�دة على مس﮴�وى االس﮴�﮴�رار والوالء. ﮵�﮳�دو �﮲موذج﮲�﮵ى الوا﮴�ع، ﮴�د �﮴وا﮳حه عمل﮵�ة اال�﮲دماج ال﮴�سر﮵�ة �﮴حّد﮵�ات

�﮴سو﮵�ة م﮶�اًال وا﮲صحًا لذلك. ﮲�﮵ى ال﮳ح﮲�وب السوري﮲�صا�ٔل المعار﮲صة المسّلحة ال﮴�﮵ى ا﮲صطرت على �﮴و﮴�﮵�ع ا�﮲﮴�ا﮴�﮵�ات

 ٕا�﮲هاء ال﮲�و﮲صى
﮲

﮳�عد أن ﮶سّلكت ال﮲�صا�ٔل مر﮳�ّعات أم﮲�﮵�ة. أ﮵�﮲صًا﮳�ا�﮴ت ﮴�ّوات ال﮲�ظام السوري الحاكم عا﮳ح﮲رة عں
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 ﮲�﮵ى ص﮲�وف ال﮴�ّوات الرد﮵�﮲�ة أو ال﮲�ظام﮵�ة
﮲

 ٕا﮵�ران وروس﮵�ا على �﮳﮴ح﮲�﮵�د ال﮲�صا�ٔل والم﮴�ا�﮴ل﮵�ں
﮲

أص﮳�ح ه﮲�اك �﮴سا﮳�ق ﮳�﮵�ں

 ﮳�الوالء لهما.
﮲

ال﮴�﮵ى �﮴د﮵�ں

اال﮲�دماج ع﮳�ر ال﮴�سو﮵�ة الس﮵�اس﮵�ة

30﮲�﮵ى
﮲

﮲�﮵ىلال�﮲﮲حراطالد﮵�م﮴�راط﮵�ةسور﮵�ة﮴�ّواتم﮴�ا�﮴ل﮵ىالسور﮵�ةالد﮲�اعوزارةدعت،2019أالّول/أك﮴�و﮳�ر�﮶﮴سر﮵�ں

 أم﮲�﮵�ًا، وهوص﮲�وف ال﮴�ّوات الحكوم﮵�ة المسّلحة وذلك ع﮳�ر �﮴سو﮵�ة أو﮲صاع
﮲

 ال﮲حدمة والمطلو﮳�﮵�ں
﮲

 عں
﮲

الم﮴�﮲حّل﮲�﮵�ں

 ﮴�﮵�ادة ﮴�ّوات سور﮵�ة الد﮵�م﮴�راط﮵�ة ال﮴�﮵ى
﮲

 عمل﮵�ة اال�﮲دماج ﮵�﮳حب أن �﮴حا﮲�ظطلب ﮴�و﮳�ل ﮳�الر﮲�ض مں
ّ

أكدت على أن

 اع﮴�﮳�ار هذه الدعوة �﮲موذ﮳حًا آ﮲حر ال�﮲دماجعلى ﮲حصوص﮵�ة ﮴�ّوا�﮴ها وه﮵�لك﮵�﮴�ها وذلك ﮳�مو﮳حب �﮴سو﮵�ة س﮵�اس﮵�ة.
﮲

﮵�ُمكں

وال﮴�﮵ى �﮳﮴�دو أالك﮶�ر �﮴ر﮳ح﮵�حًا ﮳�عد مرور ع﮴�د علىمح﮴�مل ل﮲�صا�ٔل المعار﮲صة المسّلحة مع ال﮴�ّوات الحكوم﮵�ة،

 ﮴�﮳�ل ال﮴�ّوات الحكوم﮵�ة.ال﮲�﮲راع، �﮲ظرًا لصعو﮳�ة اس﮴�﮲حدام ال﮲ح﮵�ار العسكري على �﮲حو
﮲

﮶سامل أو ح﮴�ى واسع مں

 طر﮲�﮵ى ال﮲�﮲راع وال﮴�﮵ى ﮵�﮳حب أن﮵�﮲ُ�﮴�رض أن ﮵�كون �﮲موذج اال�﮲دماج ع﮳�ر ال﮴�سو﮵�ة الس﮵�اس﮵�ة
﮲

ك﮲�﮴�﮵�﮳حة للم﮳�اح﮶�ات ﮳�﮵�ں

ال﮴�ّوات المسّلحة الحكوم﮵�ة و﮲ع﮵�ر الحكوم﮵�ة�﮲﮴صع ﮲حطة لٕالصالح العسكري واالٔم﮲�﮵ى، ﮵�﮴�م ﮲�﮵�ها �﮴حد﮵�د مس﮴�﮴�﮳�ل

ال﮶�﮴�ة.والعال﮴�ة ﮲�﮵�ما ﮳�﮵�﮲�ها، و﮳حدوًال زم﮲�﮵�ًا وٕا﮳حراءات ل﮳�﮲�اء

 االٔطراف الم﮴�حار﮳�ة ﮵�ع﮲�﮵ى اح﮴�مال
﮲

 ا�﮲عدام ال﮶�﮴�ة ﮳�﮵�ں
ّ

الح﮲�اظ على ﮲حطوط ال﮴�ماس ﮲حالل المرحلة اال�﮴﮲�﮴�ال﮵�ةٕان

 مع و﮳حود ا�﮲﮴�اق على �﮴وح﮵�د ال﮴�را�﮳﮴�﮵�ة العسكر﮵�ةعلى أ﮴�ل �﮴﮴�د﮵�ر، مما ﮵�﮳حعل عمل﮵�ة اال�﮲دماج ﮲ع﮵�ر مرك﮲ر﮵�ة
﮲

لكں

 و﮴�ا�﮲ون ال﮲حدمة وح﮳حم ال﮴�سل﮵�ح.
﮲

وعدد الوحدات والم﮴�ا�﮴ل﮵�ں

 ﮲�صا�ٔل المعار﮲صة المسّلحة و﮴�ّوات ال﮲�ظامو﮴�د �﮶﮴سمل ﮲حطة إالصالح العسكري واالٔم﮲�﮵ى �﮶﮴سك﮵�ل حرس وط﮲�﮵ى
﮲

مں

﮲حطوط ال﮴�ماس وعلى �﮴﮲�اط ال﮴�﮲�﮴�﮵�ش ﮲�﮵ى المعا﮳�رالسوري الحاكم �﮴كون أحد أهم مسؤول﮵�ا�﮴ه اال�﮴﮲�﮶سار على

 الطرق الر�﮵ٔ�سة، على أن ﮵�﮴�را﮲�ق ذلك مع
﮲

سحب السالح ال﮶�﮴�﮵�ل ٕ�﮳حراء ل﮳�﮲�اء ال﮶�﮴�ة و�﮴ع﮲ر﮵�﮲رالدا﮲حل﮵�ة و﮲صمں

 أن �﮶﮴سمل ال﮲حطة �﮴﮴�س﮵�م
﮲

ال﮴�ّوات المسّلحة ٕالى ﮴�طاعات على مس﮴�وىٕا﮳حراءات و﮴�ف ٕاطالق ال﮲�ار. كما ﮵�ُمكں

ل﮴�﮵�ادة الم﮲�ط﮴�ة ال﮶سمال﮵�ة ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�م �﮴م﮶�﮵�لها ﮲�﮵ىم﮲�اطق الس﮵�طرة ال﮲�عل﮵�ة، ﮳�ح﮵�ث �﮴ص﮳�ح ﮲�صا�ٔل المعار﮲صة �﮴ا﮳�عة

 وزارة الد﮲�اع وه﮵�ٔ�ة أالر�ن.
﮲

م﮳حلس عسكري أو ﮲صمں

المسّلحة �﮴حّد﮵�ات عد﮵�دة م﮲�ها اال﮲ح﮴�الف على﮴�د �﮴وا﮳حه عمل﮵�ة اال�﮲دماج ﮲ع﮵�ر ال﮴�سر﮵�ة ل﮲�صا�ٔل المعار﮲صة

 وا�﮴﮲�هاء ال﮲حدمة ال س﮵�ماالمهام و�﮴وز﮵�ع وأعداد ال﮴�ّوات وال﮴�سل﮵�ح و�﮴حد﮵�د الر�﮴ب،
﮲

 ال﮴�ع﮵�﮵�ں
﮲

ٕا﮲صا﮲�ة ٕالى ﮴�وا�﮵﮲�ں

 عدم و﮳حود ﮲صما�﮲ات دول﮵�ة ل﮴�ط﮳�﮵�ق ﮲حطة ٕاصالح
ّ

صارمة ووا﮲صحة �﮴راع﮵ى لك هذه ال﮲�﮴�اط و﮲ع﮵�رها، ﮴�دلل﮲ص﮳�اط. ٕان

﮲ع﮵�ر مرك﮲ر﮵�ة ﮵�عمل لك م﮲�ها على �﮴طو﮵�ر ﮴�درا�﮴ه�﮲﮴�﮲ص﮵ى ٕالى �﮴حّول ﮲حطوط ال﮴�ماس ٕالى حدود س﮵�طرة ٔال﮴�ال﮵�م

م﮶س﮴�رً� له﮵�لك﮵�ة ال﮴�ّوات المسّلحة.العسكر﮵�ة على حدة، وٕان ��﮲ت ﮳حم﮵�عها ﮴�د ط﮳�ّ﮴�ت �﮲موذ﮳حًا
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https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201910311043296527-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%9F/


ع﮳�د الوهاب عاص﮵ى هو ﮳�احث ر�﮵ٔ�س ﮲�﮵ى مرك﮲ر ﮳حسور للدراسات م﮴�﮲حصص ﮲�﮵ى �﮴حل﮵�ل الد﮵�﮲�ام﮵�ات المحل﮵�ة

 الموا﮴�ع
﮲

ا ��﮴ب صح﮲�﮵ى ﮲�﮵ى العد﮵�د مں العر﮳�﮵�ة.لل﮲�﮲راع ﮲�﮵ى سور﮵�ة، وأ﮵�﮲صً
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