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 بدائل سياسات

 

الثة مشاريع، هي تتكشف الحرب الدائرة في سورية بالتدريج عن كونها صراعاً لث

يسعى أرباب هذا المشروع إلى إقامة  - مشروع نظام األسد، ومشروع القوى اإلسالمية

وكالهما مسلح وطائفي،  - دولة دينية سنيَّة، يكون موقع األقليات األخرى فيها ثانويا  

ومشروع ثالث يمكن وصفه بالوطني الديمقراطي، وهو أعزل ومشتت القوى، ويصبح 

 هامشياً يوماً بعد آخر، بعد أن كان منطلق الثورة السورية وأساسها.  

وتقودنا قراءة المشهد السوري إلى القول بأن ال مشروع النظام وال مشروع القوى 

الجهادية قابل للعيش في سورية التي نعرفها، وهما يمكن أن يتجسدا فقط فيما لو ذهبت 

البالد إلى التقسيم. أما في األفق الحالي والمتوخى، فإن مشروع الدولة التعددية 

المدى البعيد، لكن عناصره لن تتمكن من فرض رؤيتها، الديمقراطية هو المنتصر على 

في مناخ العنف المستمر، دون أن يكون له سند عسكري، يتمثل بجيش وطني، يقوم بالدور 

ذاته الذي تقوم به الجيوش في دول العالم الديمقراطية، التي تقوم على ركيزتي القانون 

 والمواطنة المتساوية. 

نافس من حيث الشرعية والقوة جيش النظام السوري، ت، ةاحترافيإن مؤسسة عسكرية 

باالعتماد على ، أكبر وكفاءة أكثربسرعة  اإنشاؤهالجماعات اإلسالمية المسلحة، يمكن و

 فاالئتالشجاع من قبل الضباط و قرار وطنيفيما لو اتخذ   الضباط المنشقين، كتلة 

مناهضة المعنية بوالدول  ةيالقوى الثورحشد له دعم   والحكومة السورية المؤقتة، و

 مشاريع المذهبية التدميرية في اقليم الشرق األوسط. لا

القنوات الدبلوماسية، حملة في العالقات العامة واإلعالم وويقتضي ذلك أيضاً القيام ب

وتركيبته الطائفية، التي وفرت البيئة المناسبة لتفريخ ، األسد إجرام نظاملتذكير العالم ب

 تهومنع إعادة تأهيله أو إضفاء الشرعية عليه بحجة محاربالمضادة،  العنف والطائفية

للجماعات الدينية المتطرفة، وطرح المشروع البديل عن كال المشروعين المتكاملين رغم 

تصارعهما، وهو المشروع الوطني الديمقراطي، الذي لن يكون قابالً للعيش في المناخ 
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لن يكون للتيار الوطني الديمقراطي السوري دور فاعل في الحياة السياسية واالجتماعية في المرحلة 

لم يمتلك قوة عسكرية تدعم خياراته وتوجهاته، وتشق له الطريق وسط عشرات الكيانات  القادمة، ما

والجماعات المسلحة ذات التوجهات غير الوطنية وغير الديمقراطية، وتحميه من عنفها. وتراجع فاعلية 

التيار الديمقراطي في المجتمع السوري يعني فقدان المشروع الوحيد القادر على صياغة أسس عقد 

 اجتماعي جديد، جامع لمصالح وتطلعات أكبر نسبة من الشعب السوري.   

 سوري وطني جيش نشاءإل اليوم مواتية غير والدولية، االقليمية السياسية الظروف أن من الرغم علىو

الحاجة تزداد إليه يوما  بعد آخر، ويصبح ضرورة قصوى ليس في النطاق السوري فقط، بل   أن إال جديد،

 اقليم الشرق االوسط.  في مجمل 

 الديمقراطية عزالء بين مشروعين دمويين 

على الساحة السورية اليوم ثالثة مشاريع تحاول فرض نفسها كسلطة مستقبلية في البالد. وهي مشروع 

نظام األسد، ومشروع اإلسالم السني المتشدد، والمشروع الوطني الديمقراطي. واالخير يكاد يحتضر، 

 د عسكري في الداخل، وتراجع مستوى رعايته اقليميا  ودوليا . بسبب افتقاره لسن

يبني نظام األسد مشروعه على فكرة تحالف األقليات، والتفافها حول الطائفة العلوية التي تشكل العمود 

الفقري لقواه العسكرية واألمنية )انظرالملحق(. وتدعمه إيران، التي تعتبره الحلقة األهم في مشروع 

يعي، وتمده بالمال والسالح والمقاتلين الذين تجمعهم من مختلف مناطق انتشار الشيعة، كما الهالل الش

سخرت له الميلشيات التابعة لها مثل حزب هللا اللبناني ولواء أبو الفضل العباس العراقي وغيرهما. وهدف 

غلبية السنية بالقوة. المشروع المحافظة على السلطة التي تقودها نخبة علوية أمنية وعسكرية، وتحكم األ

ويمتلك قوة عسكرية تتألف من ترسانة الجيش السوري التي تمت مراكمتها على مدى نصف قرن، ونحو 

ألف مقاتل مدرب، مع الميلشيات المحلية واألجنبية التي يبلغ عددها نحو خمسين ألفا . وال يزال لهذا  100

اجتماعية مقابل احتكارالتمثيل السياسي، هي ذاتها المشروع بنية مؤسساتية، تقدم عوائد اقتصادية وخدمات 

أجهزة ومؤسسات الدولة السورية التي استولى عليها نظام البعث منذ ستينيات القرن المنصرم. وتقف 

 وراء هذا المشروع على الصعيد الدولي روسيا والصين وبعض الدول الدائرة في فلك نفوذهما.

كزه العراق، فهو المناهض ايديولوجيا  وسياسيا  للمشروع أما مشروع القوى السنية المتطرفة، ومر

اإليراني الشيعي. ويقف وراءه قطاعات واسعة من السنة السوريين المتضررين من سياسات نظام األسد 

ضافة إلى التنظيمات الجهادية في العالم، التي ترفده بالمقاتلين واألسلحة، وتيار السلفية الدولي إالتمييزية، 

لتي تقدم الدعم المالي والدعائي، وبعض األطراف ذات المصلحة الخفية في بقاء هذا التيار، وشبكاته ا

ويحتمل أن بينها أجهزة استخبارات تستخدم الجهاديين كورقة ضغط سياسي حسب الحاجة. ويسعى أرباب 

متلك تنظيماته هذا المشروع إلى إقامة دولة دينية سنيَّة، يكون موقع األقليات األخرى فيها ثانويا ، وت

الميدانية ترسانة عسكرية متوسطة القوة، هي بالعموم مما تم االستيالء عليه من الجيشين السوري 

والعراقي، ومن األسلحة التي قدمتها الجهات الداعمة لفصائل المعارضة منذ بداية الثورة، إضافة لنواتج 

حسن التدريب والخبرة، موزعين على عدة عمليات التصنيع البدائية. ويخدمه نحو مئة ألف مقاتل معظمهم 

فصائل، بينهم نسبة مهمة من األجانب. وقد نجح أبرز هذه التنظيمات، وهو تنظيم "الدولة اإلسالمية"، في 

إقامة نواة نظام سياسي واقتصادي واجتماعي ينسجم مع رؤيته ومصالحه في المناطق التي يسيطر عليها 

لمشروع حلفاء معلنين بين دول المنطقة أو على الصعيد الدولي، وهذه في العراق وسورية. وال يوجد لهذا ا

 أبرز نقاط ضعفه.

أما  مشروع الدولة المدنية الديمقراطية، فتقف وراءه قوى وشخصيات ديمقراطية وعلمانية ويسارية، 

ويؤيده المثقفون واإلسالميون المعتدلون ونشطاء الثورة الشباب، وفئة موظفي الدولة. ويضم أيضا  

ن خارج البالد في معارضي نظام األسد من كافة األقليات، إضافة إلى السوريين المغتربين الذين يعيشو
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مجتمعات تتمتع بالديمقراطية. وتدعم هذا المشروع معظم دول العالم الغربي، إضافة إلى القوى االقليمية 

 المناوئة لكل من المشروعين اإليراني والجهادي، أو المتضررة منهما.

مركزية. ومع  وقد كان لهذا التيار قوى عسكرية وازنة، لكنها مشتتة، وغير متناسقة، ولم تحظ بقيادة

تعاظم التحديات وعمليات التجاذب واالستقطاب بين الداعمين، اضمحلت هذه القوى وتفككت أو تقلص 

حجمها أو استولى عليها اإلسالميون. كما فسدت بعض تشكيالتها ذاتيا  بسبب تحولها إلى مشاريع زعامة 

يكابد ليبقى على قيد الحياة ال أكثر. أو ميلشيات يهيمن عليها أمراء حرب. وما تبقى منها في شمال سورية 

أما في الجنوب فإنها ماتزال متماسكة نسبيا ، ألسباب عديدة، لكنها بالعموم تواجه تحديا  جديا  من 

المتشددين. وقد عجزت مؤسسات هذا المشروع السياسية، كالمجلس الوطني واالئتالف والحكومة المؤقتة، 

ياسي االجتماعي االقتصادي في مناطق نفوذها السابقة، األمر عن إقامة أي شكل من أشكال النظام الس

 الذي سهل اقتالعها وهزيمتها على يد خصومهم.

 أي جيش وطني ومن يشكله؟ 

إن القوة العسكرية التي يحتاجها الديمقراطيون الوطنيون، هي التي تحارب كال المشروعين السالف 

امة للمواطنين. وعناصرها يجب أن يكونوا على ذكرهما، وتحافظ على األمن والحريات والحقوق الع

يكون توجههم وطني، ومحايد دينيا ، ويؤمن  أيخالف جذري مع كال المشروعين من حيث المبدأ، 

 بالتعددية السياسية ومستعد لحمايتها.  

لقد بذلت شخصيات وجهات سورية مساع عديدة لبناء جيش وطني سوري يتمتع بهذه المواصفات، لكنها 

باءت بالفشل. فقد حاول اللواء الطيار محمد فارس، رائد الفضاء السوري المعروف، وحامل ثاني أعلى 

 ر بالفشل. ، وانتهت محاولته بعد خمسة أشه2013رتبة بين الضباط المنشقين، تأسيس جيش وطني عام 

فكرة اللواء الفارس قامت على بناء وحدات صغيرة، تنمو تدريجيا ، ووضع خطة لتشكيل ثالث كتائب أوال  

مقاتل لكل كتيبة، يقودها مجموعة من الضباط وفق تسلسل هرمي منهجي يطابق المعايير  400بقوام 

المنشقين والمقاتلين المدنيين، وتداعى  العسكرية. ويقول إن الفكرة القت رواجا  وإقباال  كبيرين لدى الضباط

للتسجيل لديه عدد يفوق كثيرا  العدد المخطط له، كما تعهد رجال أعمال سوريين بتقديم األموال الالزمة 

لتسليح هذه الكتائب، وهو مبلغ مليون ومئتي ألف دوالر لكل كتيبة، لكن ما أن تمت المباشرة بالخطوات 

عسكرية النظامية الموحدة، ووضع المالكات لكل تشكيل باألسماء والرتب، العملية، وبعد شراء البزات ال

حتى بدأت العراقيل تظهر، وعلى رأسها رفض الدول المتدخلة في الشأن السوري لهذه الفكرة، وتفضيلها 

بقاء الوضع على ما كان عليه، أي بقاء الكتائب مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض، وتتبع لمن يمولها 

النفوذ على األرض السورية من خاللها، وانتهى مشروع اللواء فارس عمليا  حين أبلغه رجال  ويمارس

األعمال بتراجعهم عن تعهدهم بتمويل المشروع خوفا  على أعمالهم الخاصة. )مقابلة أجريت معه في 

 (.2014كانون األول / ديسمبر  4استنبول يوم 

، أن يشكل هذا الجيش 2014، عقب انتخابه للوزارة عام وقد حاول وزير الدفاع المستقيل أسعد مصطفى 

الوطني دفعة واحدة. فهو يعتقد أن ال جدوى من تشكيل وحدات صغيرة سرعان ما تنهار أمام ضربات 

القوى المختلفة المناوئة لها. وأن هذا الجيش لن يستطيع أن يحقق هدفه العريض، وهو االنتصار على 

بقوة قوامها خمسة آالف رجل، أو حتى خمسة عشر ألف رجل. وقد حمل النظام وعلى المتشددين معا ، 

ألف رجل، إلى بعض الدول االقليمية، كما وضعه أمام مؤتمر لسفراء  100مشروعا  لتشكيل جيش من 

من أصدقاء سورية، لكنه قوبل بالرفض، األمر الذي دفعه لالستقالة من عمله لعدم  11دول "الكور" الـ 

 (.2014كانون األول / ديسمبر  6)مقابلة أجريت معه يوم جدوى بقائه فيه. 
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أما العقيد هيثم عفيسي، نائب رئيس هيئة األركان التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، فيقول إن 

مقاتل تابعة للحكومة. وأوضح أن هذه القوة تكاد تكون رمزية،  500الهيئة بصدد إعداد قوة عسكرية من 

 كانيات المتوفرة، فإن إنشاء هذا التشكيل والمحافظة عليه يعتبر إنجازا  بحد ذاته.  لكن في ظل اإلم

وقد اشترك أصاحب المشاريع الثالثة بالقول إن السبب الجوهري الذي منع تشكيل جيش وطني سوري هو 

كين التوافق االقليمي حول القضية السورية عموما ، وخشية كل طرف من أن يصبح هذا الجيش وسيلة لتم

نفوذ دولة اقليمية ما في سورية المستقبل. لذلك عمل الجميع على منع ظهوره، سواء بالعزوف عن الدعم، 

أو إغراء القادة والضباط بمشاريع شخصية أصغر، أو من خالل اإليحاء للمقربين منهم في المعارضة 

ول إن غالبية من التقوهم من السياسية والمسلحة لنقض الفكرة ومنعها من التجسد. واشتركوا أيضا  في الق

المقاتلين وضباط منشقين على إيمان مطلق بأن ال مستقبل في سورية سوى بجيش وطني تنضوي تحت 

رايته كافة مكونات الشعب السوري، وإن العسكريين المنشقين قادرون على تأسيس هذا الجيش وقيادته، 

 فيما لو وجدت إرادة اقليمية ودولية بإنشائه.    

 المنشقون ركيزة االنطالق الضباط

إلى  3000ليس هناك إحصائية دقيقة لعدد الضباط المنشقين، لكن معظم المهتمين يقدرون عددهم بنحو 

ضابطا  يقطنون في مخيم الريحانية الذي أنشأته تركيا خصيصا  لهم، بينما يقطن  400ضابط. منهم  4500

طول الحدود، أو داخل المدن والبلدات التركية. فيما  عدد آخر في مخيمات الالجئين المدنيين المنتشرة على

يقطن عدد كبير من أبناء المناطق المحررة في بلداتهم، أما أبناء المنطقة الجنوبية فيقطنون في بلدات درعا 

 أو في االردن. 

ية جغرافيا  ينتمي معظم المنشقين إلى محافظات إدلب، وحمص ودير الزور ودرعا، أما من الناحية المذهب

فالنسبة الغالبة من المنشقين هم من السنَّة، ويوجد حاالت تعد على أصابع اليد الواحدة لمنشقين من العلويين 

 والمسيحيين والدروز واالسماعيليين، كما توجد بينهم كافة االختصاصات العسكرية واألمنية والشرطية.  

بالمئة فقط.  5الت المعارضة بنحو ويقدر المنشقون أيضا ، نسبة زمالئهم المنخرطين في بعض تشكي

ويعزون سبب عزوفهم عن العمل المسلح إلى أسباب عدة، منها منعهم عنوة من ذلك، وعدم ترحيب قادة 

التشكيالت المدنية بهم وتهميشهم وازدرائهم، لكي ال ينافسوهم على قيادة تلك التشكيالت التي أسسها 

م تحظ مقترحاتهم لتشكيل مؤسسات عسكرية احترافية، مدنيون وحصلت على دعم اقليمي ودولي. بينما ل

على هيئة الجيوش النظامية بأي دعم، باستثناء مجموعة من الضباط الذين انتقتهم بعض الدول من بين 

صفوفهم وأوكلت لهم مهمة إدارة بعض التشكيالت المدنية دون أن يكون لهم أدوار قيادية فعلية. أما عن 

العقيد رياض األسعد، وهيئة األركان بقيادة العميد سليم ادريس، فيقولون إنها  تجربتي الجيش الحر بقيادة

كانت مظالت فضفاضة، مهمتها تأمين وتنسيق الدعم، وتقديمه لتشكيالت من مدنيين، لم تكن تربطهم 

بقيادة الجيش الحر أو هيئة األركان سوى عالقة مصلحية تتمثل بالحصول على حصة من المساعدات، مع 

ن الوالء صوريا  لتلك المؤسسات، والتي تهاوت وانفضت التشكيالت من حولها ما أن  تقلص أو إعال

 توقف التمويل الخارجي.   

إن ثّمة مزايا ذاتية وأخرى موضوعية تجعل الضباط والعسكريين المنشقين الشريحة التي يمكن االستناد 

من كليات عسكرية نظامية، ولديهم خبرة عليها لتأسيس جيش وطني. فهم مؤهلون مهنيا  كونهم تخرجوا 

عملية وتجربة في ممارسة القيادة، ويتمتعون باالنضباط الذاتي، كجزء من تأهيلهم، كما يتوفر لديهم هرم 

تنظيمي مسبق، يتمثل بالتراتبية العسكرية، فكل ضابط منشق له رقم أقدمية أصلي يستند إلى موعد تخرجه 

في الدورة الواحدة، ويمكن إحالله بسهولة في مرتبة يرضاها ويقبل بها وترتيبه العلمي بين زمالئه حتى 

زمالؤه. أما في الشق الموضوعي فإن المجتمع السوري ال يزال يقر بسيادة العسكريين وأحقيتهم بقيادة 

المجتمع في ظروف الحرب أو الفوضى. وتصبح الفرصة مواتية أكثر للمنشقين الذين رفضوا البقاء في 

م سيء الصيت، وضحوا بكافة المزايا التي أتيحت إلغرائهم بالبقاء، ثم لم ينخرطوا في جيش النظا
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التشكيالت الميلشياوية الفاسدة التي ظهرت في المناطق المحررة. كما جعلهم االبتعاد النسبي عن العمل 

نات الشعب السياسي ومؤسساته، أكثر مصداقية واحتراما  بين عامة السوريين. أما كونهم من مختلف مكو

السوري، فهو ركيزة أخرى يمكن البناء عليها لكسب ثقة السكان في المناطق التي تقع تحت سيطرة 

 النظام، من خالل توسيع قاعدة التنوع في صفوف ذلك الجيش. 

 مرحلة التأسيس هي األصعب  

جاوزها إمكانية عملية تأسيس الجيش الوطني، بشقيها السياسي واإلجرائي، هي عنق الزجاجة التي يحدد ت

إيمان قوي بالفكرة، وإرادة صلبة من القائمين عليها، إضافة إلى  لىنجاح المشروع أو فشله، وهي تحتاج إ

 خطة واضحة ومدروسة. 

وتبدأ بوضع الرؤية العامة، التي البد أن تعطي التزاما  واضحا  بأن هذه القوة هي لكافة السوريين بال 

معتقدهم وعرقهم. ووسيلة لضمان حقوقهم في الحرية والعيش الكريم، استثناء، بغض النظر عن جنسهم و

 على أساس المواطنة المتساوية.

ثم يأتي دوراالستراتيجيا، والعقيدة القتالية وضوابطها، واألهداف ومراحلها. وهذا الجزء هام جدا ، ألنه 

ألهداف واقعية وقابلة الجانب العملي من المشروع، وموضع اختباره وامتحانه. ويجب أن تكون تلك ا

 للتحقق وضمن توقيتات محددة وصارمة. 

أما المرحلة التالية فهي عملية اختيار الكوادر والعناصر، و يجب أن تراعي المتطلبات والمزايا من ناحية، 

واإلمكانيات المتوفرة واألهداف المتوخاة من ناحية أخرى. ومن نافل القول إن ذلك يقتضي إعداد نظام 

اسي يشرح بأقصى درجات الوضوح من وكيف ينتسب ويقبل المتطوعين إلى هذا الجيش، داخلي أس

وكيف يتم تصنيفهم وتدريبهم وترقيتهم، والمهام التي يمكن أن تسند لهم، ونظام العقوبات الخاص بهم. كما 

فاء من ال بد من وضع ضمانات كافية لهؤالء المقاتلين في حال اإلصابة أو الوفاة أو حتى في حال اإلع

العمل في مرحلة من المراحل لسبب أو آخر. فكل عنصر في هذا الجيش يجب أن يشعر باالطمئنان إلى 

 مستقبله ومصير عائلته، إلى جانب مشاعر االنتماء إلى مؤسسة وطنية هامة.  

إن هذا الجهد التحضيري يمكن أن تضطلع به نواة مركزية من الضباط األعلى رتبة بين المنشقين، 

غته على شكل مبادرة وطنية بقرار ذاتي، منعا  ألي التباس حول تبعية هذا الجيش ألي جهة. ثم يقوم لصيا

هؤالء العسكريون بعرض مبادرتهم على القوى السياسية ذات الشرعية الدولية وخاصة االئتالف، 

 صيلها.والحصول على قرار منه بتبنيها، بعد التشاور مع السياسيين وإغنائها أو تعديل بعض تفا

يمكن لالئتالف بعد ذلك، مع أذرعه األخرى، خاصة الحكومة المؤقتة، أن يطلق حملة دبلوماسية مكثفة، 

إلقناع الشركاء االقليميين واألصدقاء على الساحة الدولية بأهمية إنشاء هذه القوة حاضرا  ومستقبال ، 

الحرب على اإلرهاب، أو حقوق  وشرح صلته بالقضايا األساسية التي تهتم لها هذه الدول مثل قضايا

األقليات أو قضايا العدالة االنتقالية أو المقاتلين األجانب أو فوضى السالح أو االلتزام بالقوانين 

 والمعاهدات الدولية بخصوص الحرب وقوانينها وغير ذلك.

ية وتركيا، والتأكيد لكن الجهد األكبر يجب أن يبذل لدى الدولتين األكثر تأثيرا  في هذا الملف، وهما السعود

لهما أن هذا الجيش هو النقيض الواقعي لمشروعين طائفيين تدميريين في المنطقة، هما مشروعي الهالل 

الشيعي، ومشروع اإلسالميين السنة المتشددين. وأنه العدو الحيوي على األرض السورية لكليهما، 

همية بالغة للشعب السوري ومستقبل أبنائه، واليمكن أن يهزما إال من خالله. ناهيك عما ينطوي عليه من أ

 الذي يفترض أنه يهم قيادة كال البلدين. 

وفي حال عدم توافق هاتين الدولتين، أو رفض دعم الفكرة، يجب أن يكون لدى قوى الثورة السورية  

أن تراعي  القدرة على اتخاذ قرار وطني مستقل، وخطة بديلة إلنجاز العمل باإلمكانيات الذاتية. لكنها يجب

تضارب مصالح الطرفين المذكورين، وتتحاشى أن تنحاز ألحدهما ضد اآلخر. مع عدم التوقف عن 
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محاولة إقناع قيادتهما بالعمل سوية لدعم هذا الجيش، واستغالل الفرص والتطورات السياسية التي قد 

 تسنح لمعاودة عرضه والتأكيد عليه.   

 التوصيات 

يجب أن تكون المبادرة إلنشاء الجيش الوطني السوري، داخلية وبقرار وطني حر ومستقل، وتقع  -1

مهمة صياغتها بشكل علمي منهجي على عاتق الضباط المنشقين أنفسهم، خاصة األعلى رتبة 

 منهم. 

جزء من العمل خارج األطر الرسمية المعترف بها، وهي االئتالف والحكومة  أييجب أن ال يتم  -2

مؤقتة ووزارة الدفاع، إلعطاء االنطباع  الكافي لدى االطراف الخارجية بالجدية والمسؤولية ال

 واالنضباط عن هذا الكيان.   

يجب على االئتالف والحكومة المؤقتة وقيادة الجيش الجديد، أن يبذلوا جهدا  خاصا ، لدى مختلف  -3

سوريين، والعمل على استقطاب فئات الشعب السوري، إلقناعهم أن هذا الجيش هو جيش جميع ال

 وحشد كافة كافة الكفاءات والخبرات واإلمكانيات في كافة المجاالت لخدمة هذا الكيان.   

يجب أن يقوم االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، كممثل معترف به للشعب السوري،    -4

اره الكيان العسكري للقوى بالمساع السياسية الالزمة لتأمين الشرعية والدعم لهذا الجيش، باعتب

 الوطنية الديمقراطية.

يجب أن تتركز المساعي السياسية لالئتالف على إظهار أهمية وجود هذه القوة لكافة األطراف    -5

الداعمة للشعب السوري، والتأكيد على حياديته سياسيا ، مع مراعاة مصالح حلفاء الشعب السوري 

 دون تفضيل لطرف على آخر.

ية نزعات أو حساسيات طائفية داخل هذا الكيان مجددا ، يعتمد منذ البداية في لتالفي ظهور أ -6

تشكيله، وما أمكن ذلك، أن يكون المقبولين فيه وفق نسب تحدد على أساس جغرافي يعتمد 

 المحافظة أو المنطقة، ووفق عدد السكان.  

 خاتمة  

نذ أربع سنوات دون تغيير حقيقي ومستقر لن يخرج المجتمع السوري، من النفق المظلم الذي الذي دخله م 

في بنية السلطة السياسية. وهو ما لن يحدث في المناخ العنفي الحالي سوى بوجود كيان عسكري وطني 

وحديث، يمثل كافة السوريين، ويتعاطى معهم وفق مبدأ المواطنة المتساوية. ولن يكون ممكنا   أن ينجح 

حة من المجتمع الدولي، مع بقاء القوة العسكرية واألمنية  لنظام أي اتفاق أو تسوية، وفق أي صيغة مقتر

األسد، بتركيبته الطائفية المعروفة، وبسجله اإلجرامي، خاصة بحق طائفة سورية أخرى تمثل الغالبية في 

 البالد. فالتنظيمات الطائفية المتشددة ستكون الوجهة التالية لعشرات االلوف من المقاتلين المتمرسين الذين

قارعوا قوات االسد لسنوات، مالم تظهر قوة مقنعة من حيث وطنيتها وثوريتها تستطيع أن تستقطبهم، وهو 

ما يزال ممكنا  من خالل تأسيس جيش يقوده الضباط المنشقون غير المسيسين وغير المؤدلجين، 

لة تتحلل وتذوب والمنحازين بقوة إلى التغيير اإليجابي في البالد، وهي فرصة غير دائمة. فتلك الكت

 بالتقادم، في خضم التحوالت واالضطرابات الشديدة التي يشهدها المجتمع السوري.
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 الملحق 

جدول يعطي فكرة موجزة باألرقام عن التركيبة الطائفية لجيش النظام السوري، إذ لعدم إمكانية الوصول 

إلى البيانات الخاصة بعدد وانتماء منسوبي الجيش السوري، فقد تم جمع عينة من خريجي الكليات 

تخرجت بين دورة باختصاصات مختلفة،  11العسكرية الثالث، الحربية والجوية والعسكرية، شملت 

. ومع أن المعلومات تم استقاؤها من ضباط من هذه الدورات بالذات، إال أن بعضهم 2009و 1989عامي 

في بعض االرقام، كونها تعتمد على الذاكرة، ولصعوبة معرفة  2-1اشار إلى امكانية ورود خطأ بنسبة 

 انتماء بعض زمالئهم. 

القيادات الميدانية الفاعلة على األرض اليوم في جيش إن كتلة الضباط المشمولين في هذه الدراسة، هم 

النظام، ويبدو من اإلحصائيات انحيازها الكلي للطائفة العلوية، علما  إن التمييز، خاصة ضد المنتمين إلى 

الطائفة السنية، يزداد عمقا  مع الترقي في المناصب، وفي المواقع الحساسة، حيث يسيطر العلويون على 

 %.90ية وقيادات األسلحة الرئيسية، بما يفوق نسبة الاألجهزة األمن

% من عدد السكان، بينما يمثل السنة في أضعف  10هذا مع العلم أن الطائفة العلوية ال تمثل أكثر من 

 % من عدد السكان.60التقديرات 

رقم  الكلية

 الدورة

سنة  االختصاص

 التخرج

العدد 

 الكلي

عدد 

الطالب 

 العلويين

عدد 

  الطالب

 السنة

بقية 

الطوائف 

 واألديان

 مالحظات

شؤون  ضباط 42 الحربية

 فنية

1989 205 158 36 11  

  اليوجد 2 55 57 1991 بحارون 22 البحرية

  12 26 97 135 1993 دفاع جوي 46 الحربية

  ال يوجد 12 31 43 1997 طيارون 43 الجوية

  11 9 170 190 1999 فنيون 37 الجوية

كافة  52 الحربية

 االختصاصات

األعداد  80 143 487 710 1999

تقريبية   نسبة 

 2-1الخطا 

 بالمئة

  اليوجد 4 43 47 2000 بحارون 31 البحرية

تقريبي بخطأ  7 20 173 200 2001 فنيون 39 الجوية
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 بالمئة 1-2

  8 37 109 154 2005 فنيون 43 الجوية

  28 23 170 221 2008 فنيون 46 الجوية

  13 41 150 204 2009 مشاة 62 الحربية

  170 353 1639 2166    المجموع

النسبة 

 المئوية

   100% 75 % 16% 9%  

 



 
 

   عن الكاتب

 عام العسكرية العلوم في ليسانس على حاصل العايد الناصر عبدعبد الناصر العايد 

 الصحف من عدد في الرأي مقال وكاتب كتب عدة له صدرت وروائي قاص ،1998

 .الجديد العربي الدولية، العرب الحياة، :منها العربية

 عن مبادرة اإلصالح العربي

 بحثية ومعاهد مراكز من مستقلة كشبكة 2005 عام" العربي اإلصالح مبادرة" تأسست

 البحثية األوساط في قوياً  انطباعاً  تأسيسها منذ المبادرة ورسخت. وأمريكية وأروبية عربية

 عمل مجموعات وبناء األبحاث، خالل من للمعرفة، منتجة باعتبارها القرار صنع ودوائر

 الرؤى يتقاسمون ممن والنشطاء الباحثين من واسعة شبكة وتطوير مختلفة، دول في

 .اإلصالحية

 بالضرورة تمثل وال كاتبها رأي عن تعبر العربي اإلصالح مبادرة عن الصادرة األوراق

 .المبادرة رأي أو موقف

 . العربي اإلصالح لمبادرة محفوظة النشر حقوق

 .المبادرة موافقة على الحصول يتطلب منها جزء استخدام أو للورقة نشر إعادة كل
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