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الفصـل العاشر

بناء جيش وطني ومحترف
في سوريا



ً

منذ استقالل سوريا يف منتصف األربعينيات من القرن املايض ،لعب اجليش السوري دورا
ً
كبريا يف احلياة السياسية جتاوز وظيفته احلقيقية يف محاية سوريا من اخلطر اخلاريج ومحاية السلم
العسكرية ىلع انلظام السيايس اذلي اكن السوريون
سلسلة من
األهيل .فقد برزت
ً
االنقالبات ً
ً
ً
أول انقالب عسكري هو انقالب
اكن
وقد
،
مدنيا
تعدديا
ديمقراطيا
نظاما
يكون
يرجون أن
ً
ً
حسين الزعيم يف اعم  1949اذلي تمزي بتقديمه نموذجا معاديا لدليمقراطية ،تاله انقالب احلناوي
يف ذات العام ،واذلي ّاتسم بإاعدة اجلو ادليمقرايط للبالد .ثم قام ً الرئيس أديب الشيشيلك بانقالبني
ً
اعيم  1951و 1953شكال انتاكسة جديدة لدليمقراطية وتضييقا شديدا ىلع األحزاب السياسية
قبل أن يتم إسقاطه اعم  1954بانقالب عسكري آخر أاعد الرئيس األتايس ملنصبه قبل أن ينتخب
السوريون الرئيس شكري القوتيل يف اعم .1955

لعب الجيش السوري
ً
ً
كبيرا في الحياة
دورا
السياسية تجاوز وظيفته
الحقيقية في حماية
سوريا من الخطر الخارجي
وحماية السلم األهلي

استمر حكم األسد إلى
وفاته عام  2000ليخلفه
ابنه بشار األسد في
سدة الرئاسة ،فيما لعب
ً
ً
بارزا في
دورا
الجيش
تكريس حكم األسد األب

حتت ضغوط اجليش نفسه دخلت سوريا
الوحدة مع مرص يف اعم  1958واليت
يف مرحلة
ً
لم تستمر طويال ،حيث أعلن االنفصال عن
مرص اعم  1961تىل ذلك انقالب عسكري
ابلعث يف اعم  ،1963جعل
جديد بقيادة حزب ً
من أمني احلافظ رئيسا للبالد وبدأت حقبة
جديدة مع خنبة عسكرية جديدة ترقت يف
الرتب العسكرية ولم يكن هلا مشاركة يف
احلياة السياسية ادليمقراطية ،ويف اعم 1966
جرى انقالب عسكري آخر داخل حزب
ابلعث نفسه وعينّ رئيس جديد للبالد .يف
اعم  1967تعرض اجليش السوري إىل جانب
جيوش عربية أخرى هلزيمة كبرية يف معركة
األيام الست اعم ( 1967نكسة حزيران
كما يطلق عليها يف األدبيات العربية) أمام
إرسائيل وقد أدت خلسارة جزء من األرايض
السورية واحتالل اجلوالن بشلك اكمل ،قبل أن
حيدث انقالب داخيل ثان اعم  1970فيما سيم
باحلركة اتلصحيحية اليت قادها حافظ األسد
ينّ
حينها ً وع ً ىلع إثرها أمحد حسن اخلطيب
رئيسا مؤقتا ً قبل أن يصبح حافظ األسد يف اعم
 1971رئيسا للبالد ،وتم االستفتاء ىلع دستور
 1973اذلي تضمن صالحيات واسعة هل.

استمر حكم األسد إىل وفاته اعم  2000يلخلفه
ابنه بشار ًاألسد ًيف سدة الرئاسة ،فيما لعب
اجليش دورا ًبارزا يف تكريس حكم األسد
األب خصوصا خالل األحداث ادلاخلية اليت
حدثت يف نهاية السبعينات وبداية اثلمانينات
من القرن املايض يف الرصاع العسكري بني
األجهزة األمنية واإلخوان املسلمون السوريون،
وقد تمثلت أهم تلك األحداث بمحارصة
واقتحام مدينة محاة مما أدى تلدمري كبري يف
املدينة وسقوط عرشات اآلالف من ًالضحايا(،)1
إال أن دور اجليش تقلص داخليا بعد تلك
األحداث وتصاعد قوة ونفوذ وسيطرة األجهزة
األمنية ىلع الشارع.
كما أن تدخل اجليش السوري يف بلنان منذ
اعم  1976واذلي حتول فيما بعد إىل سيطرة أمنية
وعسكرية شبه مطلقة إثر اتفاقية الطائف بني
الفصائل والقوى اللبنانية اعم  1990أنهك اجليش
السوري بمصادر ادلولة املحدودة ،وأصبح األسد
يعتمد بشلك رئييس ىلع احلصول ىلع دعم مادي
من دول اخلليج ومن التسليح الرويس ،وشلك
األسد إدارة ًاملخابرات اجلوية ووضع الرائد حممد
خويل رئيسا هلا ،ومع هذا التشكيل بدأت سطوة
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األجهزة األمنية ىلع تشكيالت اجليش املختلفةً .
كما تم انتخاب رفعت األسد اذلي اكن قائدا
ملا يسىم رسايا ادلفاع ،ويه أقوى التشكيالت
العسكرية من خارج إطار اجليش انلظايم،
ً
عضوا يف القيادة القطرية ًحلزب ابلعث يف اعم
األسد
 ،1975واكن ذلك انعاكسا بلدء حافظ
ً
يف االعتماد الاكمل ىلع العائلة والطائفة معا،
المؤشر

وتلصبح سوريا منذ ذلك الوقت سوريا األسد،
وتتاكثر مفردات امتالك ادلولة؛ «مكتبة األسد»
و»مشىف األسد» و»حديقة األسد» و»حبرية
األسد» ...،إلخ.
اإلخوان ًاملسلمني يف بداية
لقد أتت حوادث ً
اثلمانينات لرتسخ واقعا جديدا يف اجليش العريب
سوريا

العالم

اإلنفاق العسكري /انلاتج املحيل اخلام

13.7

5.3

قيمة الواردات العسكرية (مليون دوالر)

1900

38445

قيمة اإلنفاق العسكري (مليون دوالر)

2176

673925

قيمة اإلنفاق ىلع الرتبية (مليون دوالر)

1023

642979

قيمة اإلنفاق ىلع الصحة (مليون دوالر)

65

526859

معدل اإلنفاق العسكري للك جندي (دوالر)

9802

26373

اإلنفاق العسكري /كم( 2ادلوالر)

11762

5074

عدد الساكن (باآلالف)

9434

4587730

عدد القوات املسلحة (باآلالف)

222

25554

جدول رقم  :1يبني عسكرة املجتمع بمؤرشات اعم  1982مقارنة مع العالم
املصدر.)Ruth Leger Sevard,Word Military and Social Expenditures,NewYork,1985,(n .pb:
غسان سالمة ،املجتمع وادلولة يف املرشق العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،1987،29،ص .170
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أن تدخل الجيش السوري
في لبنان منذ عام 1976
والذي تحول فيما بعد إلى
سيطرة أمنية وعسكرية
شبه مطلقة إثر اتفاقية
الطائف بين الفصائل
والقوى اللبنانية عام 1990
أنهك الجيش السوري
بمصادر الدولة المحدودة

يقدر تعداد الجيش السوري
اليوم بحوالي  450ألف
مقاتل ،يتوزعون على ثالث
فيالق وتشكيالت أخرى،
تنتشر على كامل األرضي
السورية ،أكثر من انتشارها
على الحدود السورية

ً
رفعت األسد قائدا لرسايا
السوري تمثل بتعيني
ً
حيدر قائدا للوحدات اخلاصة،
ادلفاع ،وعيل
ً
للفرقة العسكرية اثلاثلة،
وشفيق فياض قائدا
ً
وإبراهيم الصايف قائدا للفرقة العسكرية
اخلامسة ،ومجيعهم ينتمون إىل الطائفة العلوية مما
ّ
كرس هيمنة واسعة للطائفة ىلع املواقع الرئيسية
واحلساسة يف لك من اجليش واألجهزة األمنية،
ومع انتهاء أزمة «اإلخوان» يف سنة  1982مع
ارتكاب جمزرة محاه املروعة اليت راح ضحيتها
أكرث من  25ألف شخص ،اكتملت قصة الرعب
احلارضة يف حياة السوريني.
وألن اجليش وخمابراته العسكرية بتلك
الرتكيبة اجلديدة هو املؤسسة اليت ستقود ابلالد
وحتكم سيطرتها عليها ،فقد شهدت سوريا
معدالت كبرية يف اإلنفاق العسكري ،اعدلت
يف السبعينات واثلمانينات ثالث مرات املعدل
العاليم .وذلك ىلع حساب املتطلبات املدنية يف
الصحة واتلعليم واخلدمات اإلنسانية املختلفة
دلولة حديثة العهد والوالدة.
تمتع اجليش السوري يف عهد حافظ األسد
بماكنة كبرية حيث ارتبط مبارشة برئيس
اجلمهورية وقد بلغ انلفوذ العسكري ذروته
خالل الفرتة  1985ـ  ،1990حيث ارتفع عدد
القوات انلظامية إىل  400ألف جندي باإلضافة إىل
 300ألف جندي احتيايط .واكنت نفقات اجليش
تستهلك حوايل  60باملائة من املزيانية السنوية،
ونتيجة للماكنة اليت تبوأتها قيادة أراكن اجليش
يف اللجنة املركزية والقيادة القطرية حلزب ابلعث
فقد تدخل الضباط يف شؤون احلكم املدين
وأخذوا يفرضون سياستهم ىلع احلكومة املدنية،
مستندين إىل املرسوم الرئايس اذلي أصدره حافظ
األسد خالل مرضه يف ًمطلع ًاعم  1984باعتبار
قائد لك حامية حاكما عرفيا يف املنطقة اليت
تنترش فيها قطعاته.
يقدر تعداد اجليش السوري ايلوم حبوايل
 450ألف مقاتل ،يتوزعون ىلع ثالث فيالق
وتشكيالت أخرى ،تنترش ىلع اكمل األريض
السورية ،أكرث من انتشارها ىلع احلدود
السورية.
غري أن انتاكسة كبرية حدثت للنظام
السوري ألقت بظالهلا وبشلك مبارش ىلع
اجليش السوري يف اعم  2005إثر اندالع ما سيم
بثورة األرز يف بلنان يوم  14آذار إثر حالة من
الفوران يف الشارع اللبناين مع اغتيال رئيس
احلكومة اللبنانية األسبق رفيق احلريري واتهام
انلظام السوري حينها باملسؤويلة عن عملية
االغتيال ،وقد انسحب ىلع إثرها اجليش
السوري من األرايض اللبنانية.

حالة الجيش السوري قبل اندالع الثورة
السورية

خيضع اجليش السوري إلمرة القائد العام
للجيش والقوات املسلحة وهو رئيس ادلولة
وينوبه وزير ادلفاع ،وتعد اخلدمة العسكرية
يف سوريا إلزامية للك ذكر غري وحيد ألهله (هل
أشقاء ذكور من كال الوادلين) جتاوز اثلامنة
عرش من عمره.
يقدر أن دلى اجليش السوري قبل اندالع
اثلورة بسنوات قليلة ترسانة كبرية من
الصواريخ ابلعيدة املدى كما يملك صواريخ
سكود ـ س واليت يصل مداها إىل أكرث من 500
كم ،وصواريخ سكود ـ د واليت يصل مداها
إىل أكرث من  700كم ،كما يمتلك اجليش
دبابات من نوع يت  80ويت  72ويت  64ويت ،55
ويمتلك احلرس اجلمهوري دبابات من نوع يت
.)3(90
ويف العام  2005بلغ عدد القوات الفاعلة
يف اجليش السوري أكرث من  450,000مقاتل،
ذلا فهو يعد من أكرب اجليوش من حيث عدد
املقاتلني يف املنطقة ،كما ينفق ىلع اجليش
مايلة ضخمة تقدر بأكرث من مليار
مزيانية
ً
دوالر سنويا .ويتكون اجليش السوري من
ثالثة فيالق؛ الفيلق األول يف دمشق ،ويغطي
املنطقة من دمشق إىل احلدود األردنية ،أما
اثلاين فهو يغطي املنطقة من دمشق إىل
الفيلق
ً
محص مرورا باحلدود اللبنانية  ،واثلالث يغطي
املنطقة من محاة إىل احلدود مع تركيا والعراق
والساحل ،وهو مسؤول عن محاية األسلحة
ابليولوجية والكيميائية وعن ابلحرية السورية.

ويتكون اجليش من  11فرقة ،من بني تلك
الفرق ثمانية مدرعة وثالثة فرق آيلات،
إضافة إىل أربع ألوية مشاة مستقلة وفرقة
الصاعقة املسماة فرقة  ،14وعرشة أفواج ً
مستقلة من القوات اخلاصة املحمولة جوا
ولوائني مدفعيني مستقلني ولوائني مستقلني
مضادين لدلروع ،وقيادة الصواريخ أرض أرض
وفيهم ثالثة أفواج لك فوج مكون من ثالثة
كتائب إضافة إىل  3ألوية صواريخ دفاع حبري
ولواء حرس حدود وفرقة احلرس اجلمهوري
وتضم ثالثة ألوية مدرعة ولواء آيل وفوج
مدفعية.
نشأة الجيش السوري الحر
إثر اندالع األحداث واتلظاهرات يف عدد
من املدن السورية ،سىع انلظام السوري
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مليار ل.س.

وزارة الدفاع التربية

التعليم العالي التربية والتعليم الصحة الشؤون
اإلجتماعية
شكل رقم  :1يبين حجم ميزانية الدولة وأبرز مصارفها في العام 2002
املصدر :املكتب املركزي لإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية لعام  ،2003ص  487ـ .488

كل الوزارات
الواردة عدا
الدفاع
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مع قسوة المواجهة
األمنية من قبل النظام
السوري ،و دخول الجيش
إلى حلقة الصراع ،بدأت
حالة من الرفض تظهر
لدى عدد من أبناء الجيش
و القوى األمنية لهذا
التعامل األمني القاسي،

في أيلول  2012أعلنت
كتائب ثورية وعسكرية
عن تشكيل القيادة
المشتركة للمجالس
العسكرية الثورية على
ثالثة مستويات رئيسة
هي القيادة العامة
ومكتب التنسيق واالرتباط
والمجالس العسكرية
للمحافظات السورية

لوقف احلراك السليم بالعنف وقوة انلار
املتظاهرين باإلرهابيني واخلارجني
ووصف
ً
ىلع القانون ،مربرا هجومه القايس وتبنيه
احلل األمين والعسكري .يف املقابل فريى
الكثريون أن انلظام السوري دفع بشلك مبارش
لعسكرة الرصاع واثلورة القائمة عليه ،ليس
فقط بقسوة أجهزته األمنية وإدخال اجليش
إىل الرصاع ،بل اتهم انلظام يف بعض املناطق
يف محص ودراع ومحاة بأنه اكن يرغب بأن يصل
يشء من السالح ملعارضيه يك يربر رضبهم،
وذلك من خالل ترك قطع سالح للمتظاهرين
وتسهيل حصوهلم ىلع السالح وإشاعة فكرة
التسلح بني املتظاهرين السلميني ،لكن
املتظاهرين لم ينجروا تللك املصيدة.
ومع قسوة املواجهة األمنية من قبل انلظام
السوري ،ودخول اجليش إىل حلقة الرصاع،
بدأت حالة من الرفض تظهر دلى عدد من
أبناء اجليش والقوى األمنية هلذا اتلعامل
األمين القايس ،وبدأ بعض اجلنود يرتكون
اجليش أو ينشقون عنه وحياولوا محاية
املتظاهرين السلميني ،فقد ادىع العديد من
املنشقني عن اجليش أنهم اكنوا يتعرضون
لضغط شديد وتهديد مبارش من أجل ممارسة
القتل واتلعذيب وإطالق الرصاص ىلع
املحتجني املدنيني ،وساعد انشقاق عدد من
ضباط وعنارص اجليش لتشكيل جممواعت
عدد من
حتيم املتظاهرين السلميني يف
ً
املناطق يف محص وإدلب وغريها حتديدا يف أيام
اجلمع ،مما أتاح الفرصة خلروج أعداد أكرب من
املتظاهرين.
يف  2011/4/23انشقت أول جمموعة حبسب
فيديو نرش للمجند يف احلرس اجلمهوري
انشق هو وجمموعة من
ويلد القشعيم ،وقد
ً
العنارص إثر رفضهم قرارا بإطالق انلار ىلع
املتظاهرين يف حرستا بريف دمشق قبل أن
حتتضنهم أهايل املنطقة ،يف  2011/6/7انشق
املالزم أول عبد الرزاق طالس عن اجليش
فيما يعتقد أول انشقاق لضابط سوري ،تىل
ذلك انشقاق املقدم حسني هرموش إثر محلة
وصفها بالوحشية ىلع منطقة جرس الشغور يف
إدلب .شلك اهلرموش إثر ذلك لواء الضباط
األحرار وقام بعملية كبرية يف جرس الشغور
ضد قوات األمن السورية يف مطلع تموز قيل
يومها أنه تم اغتيال أكرث من مئة من عنارص
األمن واجليش.
يف نهاية تموز قام العقيد رياض األسعد
باالنشقاق عن اجليش السوري هو وجمموعة
من الضباط واملجندين وقاموا بتشكيل ما
سيم باجليش السوري احلر بهدف محاية

اثلوار واملدنيني حىت إسقاط انلظام .ويف شهر
أيلول أعلن لواء الضباط األحرار انضمامه
للجيش السوري احلر إثر اعتقال حسني
اهلرموش .ويف مطلع ترشين األول  2011أعلن
جمموعة من املنشقني عن اجليش السوري
تشكيل ما سيم برسايا خادل بن الويلد حلماية
املدنيني وإسقاط انلظام .كما شلكت عدد من
الكتائب املسلحة من املنشقني عن اجليش
محلت أسماء رموز إسالمية يف مناطق خمتلفة
معظمها يف األرياف.
تواصلت وترية االنشقاقات بتصاعد
مستمر ،ويف شهر اكنون اثلاين  2012أعلن
العميد مصطىف الشيخ انشقاقه عن اجليش
السوري وانضمامه للثوار مع أربعة ضباط
آخرين ،وشلك ما سيم باملجلس العسكري.
ويف  2012/6/20قاد العقيد الطيار حسن ً
األردن معلنا
مريع طيارته امليغ  21إىل
ً
انشقاقه عن اجليش السوري وطابلا اللجوء
السيايس .وبرز انشقاق العميد مناف طالس
أحد املقربني من الرئيس بشار األسد وأحد
أبرز قيادات احلرس اجلمهوري قبل أن ينتقل
للعيش يف فرنسا ويعلن انشقاقه منها.
ويف شهر آب  2012انشق اللواء حممد احلاج
عيل عن منصبه كمدير للكية ادلفاع الوطين
اتلابعة لألكاديمية العسكرية العليا يف
اجليش السوري يلصبح أىلع رتبة عسكرية
تنشق عن صفوف انلظام وداع إىل تشكيل
جسم جديد حيمل اسم اجليش الوطين
السوري.
ويف أيلول  2012أعلنت كتائب ثورية
وعسكرية عن تشكيل القيادة املشرتكة
للمجالس العسكرية اثلورية ىلع ثالثة
مستويات رئيسة يه القيادة العامة ومكتب
اتلنسيق واالرتباط واملجالس العسكرية
للمحافظات السورية ،ودعت القيادة املشرتكة
يف بيانها مجيع القوى اثلورية والعسكرية يف
سوريا لالنضمام إيلها والعمل املشرتك من
أجل خدمة اثلورة ومحاية الشعب وإسقاط
انلظام .وقد حظي هذا التشكيل بدعم
سيايس واسع من قبل املجلس الوطين
وقيادات سياسية وناشطني ثوريني ورجال دين
سوريني وعرب.
ويف اكنون األول من اعم  2012جرى اإلعالن
عن جملس القيادة العسكرية العليا املشرتكة
(هيئة األراكن) يف مدينة ًأنطايلا يف تركيا
وهو املجلس األكرث شموال وتنظيما لقوى
املعارضة املسلحة السورية .وشارك يف تشكيل
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ً
هذا املجلس  260ممثال عن القوى العسكرية
الفاعلة ىلع األرض ثم جرى انتخاب ثالثني
ً
عضوا بمعدل  6أشخاص عن لك جبهة من
اجلبهات القتايلة اخلمس اليت قسمت إيلها

رقابة

سوريا (شمايلة ،ساحلية ،وسطى ،جنوبية،
رشقية) .وفيما ييل رسم هليلكية هيئة األراكن
املشرتكة واذلي تم تأسيسه مبارشة عقب
اإلعالن عن تشكيل االئتالف الوطين لقوى

تشريع

مالحقة

المجلس
العسكري األعلى

الجبهة الشمالية

رئيس هيئة
األركان

نائب مدني

الجبهة الشرقية
قائد ميداني وآخر
ثوري لكل جبهة

إدارة العمليات
الجبهة الوسطى (حمص)

خمسة فروع
إدارية في
كل جبهة

لكل فرع إداري
خمسة مكاتب

اإلمداد والتزويد
الجبهة الساحلية
إدارة فنية ومالية
الجبهة الجنوبية
إدارة المخابرات

إدارة العمليات

شكل رقم  :2يوضح الهيكلية اإلدارية لهيئة األركان المشتركة
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اثلورة واملعارضة السورية يف ادلوحة يف ترشين
اثلاين اعم .2012
انلظام ادلاخيل هليئة األراكن املشرتكة،
حبسب ً
فإن  30ممثال (ستة ممثلني عن لك جبهة) يشلكون
ما يسىم باملجلس العسكري األىلع واذلي
يراقب أداء رئيس اهليئة ويقدم هل املشورة
كما يراقب أداء اإلدارات والفروع وحياسب
ويالحق منتهيك انلظام .ويتبع الرئيس مخسة
إدارات ،للك إدارة منها فرع يف لك جبهة ،وللك
املناطة بها،
فرع مخسة ماكتب تؤدي الوظائف ً
ويعترب لك قائد من قادة اجلبهة مساعدا لرئيس
هيئة األراكن املشرتكة .ويعاب ىلع هيلكية هيئة

ً
األراكن املشرتكة أنها معقدة نواع ما وتأخذ شلك
بريوقرايط صعب .كما يعيب عليها بعض قادة
الكتائب تغييب عدد كبري من الضباط والقادة
امليدانيني ،إىل جانب عدم العدالة يف اتلمثيل يف
املؤتمر األول للجبهات اخلمسة.
ويف  2012/12/21وعقب اإلعالن عن تشكيل
مركز القيادة العسكرية العليا املشرتكة يف
أنطايلا (هيئة األراكن املشرتكة) تم تأسيس
اجلبهة اإلسالمية السورية واملكونة من عدد
كبري من الكتائب اإلسالمية أهمها كتائب
أحرار الشام ولواء احلق يف مدينة محص
وحركة الفجر اإلسالمية يف حلب وريفها.

بناء جيش وطني حديث
إن إرصار انلظام ىلع احلل األمين يف معاجلة
مطالب اثلورة ،ورفضه ألية تسويات سياسية
واستمراره يف حربه ىلع شعبه ،وتدمري ابلىن
اتلحتية وحتطيم مقومات ادلولة وأسسها ،دفع
السوريني إىل ادلفاع عن انلفس ومحاية اثلورة
اجلماهريية عرب اجليش احلر اذلي تشلك من
انشقاقات يف اجليش السوري ومن اثلوار
حلماية ما تبىق من ادلولة.
جيش ارتهن للنظام ودمر ابلالد،
وبني أداء ٍ
يحُ
حر رر وحييم الوطن،
جيش
وبني نواة
ٍ
يخُ
و ىش من انزالق بعض كتائبه حنو ظاهر
املليشيات ،جتد اثلورة السورية يف أحد أهم
سوري
جيش
أهدافها أن تفكر يف إاعدة بناء
ٍ
ٍ
وطين حديث ،حييم وحدة الرتاب والشعب.
أهداف ومبادئ إصالح الجيش

الحفاظ على مؤسسة
الجيش بكل مكوناتها،
وإعادة بناء جيش وطني
عصري لكل السوريين ومن
كل السوريين ،وفق معايير
الكفاءة والتدريب المستمر

ىلع الرغم من انهيار فكرة اجليش الوطين
يف عيون السوريني بسبب تورطه الواسع يف
قتل املدنيني وقصفهم ،إال أن معظم السوريني
يرون أن هذا اجليش اذلي ارتبط اسمه منذ
نشأته مع يوسف العظمة ،وقدم املالحم
واتلضحيات يف سبيل أخوة ادلم والرتاب ىلع
امتداد الوطن العريب ،هو كفكرة مؤسسة
وطنية أصيلة وسياج حلماية ادليار وادلولة.
ولون طائيف
ولكنه ايلوم رهينة نظامٍ حاكم
ٍ
ٍ
طاغ واعئلة متسلطة حرفت مهامه الوطنية
ّ
فوجهت فوهات بنادقه ومدافعه وطائراته
حنو صدور ًالسوريني اثلائرين ومنازهلم ،وقد
تضخم أفقيا يف مزيانيته حبجة الرصاع مع
إرسائيل.
ً
وانطالقا من الغايات واألهداف الكربى
بلناء اجليش الوطين اتلايلة:

• احلفاظ ىلع مؤسسة اجليش بكل مكوناتها،
وإاعدة بناء جيش وطين عرصي للك
السوريني ومن لك السوريني ،وفق معايري
الكفاءة واتلدريب املستمر،والوالء الوطين
األصيل ،وتأمني اكفة مستلزماته العرصية
املختلفة.
• بناء اثلقة املفقودة بني اجليش الوطين
املرتهن يف ظل انلظام الراهن واملجتمع
ّ
املقيد ،عرب أداء وظييف للمؤسسة
السوري
العسكرية يندرج حتت سلط ٍة مدنية (وزير
دفاع مدين) ،وإبعاد اجليش عن ساحة
السياسة واتلعبئة اإليديولوجية واالنتماءات
اتلقليدية ،يلكون مؤسسة وطنية مستقلة
وحيادية ومهنية.
• ادلفاع عن سيادة سوريا كدولة مستقلة،
وعن وحدة أراضيها وفق حدودها السياسية،
والعمل ىلع إجناز حقها يف حترير أراضيها
املحتلة .والسهر ادلائم ىلع محاية ادلستور
والقانون وانلظام العام.
إن هذه الغايات الكربى للجيش السوري
الوطين اجلديد ،ستكون بمثابة ابلوصلة اليت
ستُعيد اجليش سوري حنو مساره الوطين
الضامن حلماية وحدة الرتاب والشعب،
واحلايم حلدود ادلولة السورية ،وستحوهل من
أداة مراقبة وتسلط وقتل وتدمري ،إىل مؤسسة
وطنية هلا رمزيتها وماكنتها ومهامها وإجنازاتها
يف ذاكرة املواطن السوري وضمريه.
ُ
تشلك اخلطوات اإلجرائية اتلايلة اإلطار
العام إلصالح اجليش وإاعدة بناءه وفق معايري
االحرتاف والوطنية واملؤسساتية:
تشكيل وحدات عسكرية للتدخل الرسيع،
من بعض ضباط اجليش احلر ،والضباط
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املتقاعدين الوطنيني ،ومن تبىق يف السلك
العسكري من الضباط الرشفاء ،مهمتها
احلفاظ ىلع املواقع العسكرية اليت حتتوي
ىلع أسلحة ثقيلة أو أسلحة غري تقليدية عرب
إجراءات حمكمة وموثقة ،فور إسقاط انلظام.

تشكيل لجنة عسكرية
عليا إلصالح الجيش
السوري وإعادة بناءه،
تضم خبراء عسكريين من
مختلف االختصاصات

• تشكيل جلنة عسكرية عليا إلصالح اجليش
السوري وإاعدة بناءه ،تضم خرباء عسكريني
ً
من خمتلف االختصاصات ،إضافة إىل خرباء
يف علم االجتماع العسكري .تلحديد
احتياجات اجليش وتقييم الواقع واملطلوب.
• طمأنة ضباط اجليش وعنارصه من أن
إصالحات اجليش وإاعدة بناءه ،يه خطوة
يف سبيل حتسني أوضاعهم املهنية واملعيشية،
وإاعدة االعتبار ملاكنتهم الرمزية.
• تطهري القطع العسكرية وتشيكالتها
املختلفة من الضباط اذلين ارتكبوا جرائم
حبق الشعب السوري واثلورة السورية،
وتقديمهم للمحاكمة ،وتتبع اهلاربني منهم.
• بعد سقوط انلظام وتثبيت األمن ،تتشلك
جلنة عسكرية ثورية مشرتكة تعمل حتت
أمرة وزارة ادلفاع يف احلكومة االنتقايلة.
جلمع السالح من القوى اثلورية والعنارص
اجليش املنشقة وسحبه ىلع اثلكنات
العسكرية ومستوداعتها ،والعمل ىلع
تسجيله حبسب نوعه ومواصفاته ومصدره.
وفق آيلة مرنة وشفافة وموثقة ،مع األخذ
بعني االعتبار أن القوى العسكرية املختلفة
للجيش احلر ستكون نواة اجليش املستقل
يف حفظ السالم واألمن يف لك املدن والقرى
السورية.
• وضع آيلات رقابة فعالة ملراقبة املؤسسة
العسكرية وعنارصها ،ورصد لسلوكيات
وممارسات الضباط املسؤولني العسكريني،
وتمكني قطاع الرقابة العسكرية من مراقبة
ضباط اجليش وأدائهم املهين.
• تقييم الوضع الراهن للتشكيالت
العسكرية ،ومقوماتها وعتادها ،والعمل
ىلع اتلخيل عن استرياد األسلحة الروسية،
وجتدديها بأسلحة متطورة ،عرب االسترياد
واتلصنيع املحيل اذلي جيب أن توىل االهتمام
الاكيف يف القرتة القادمة.
• إجراء مراجعة شاملة نلظم ومناهج تدريب
اللكيات العسكرية ،وتغيري مواد ادلراسة
حبيث تعكس مفاهيم الوطن واملواطنة
والوطنية ،ومحاية احلدود والرتاب ووحدة
الشعب السوري ،وفك االرتباط بني اجليش
والعقائدية احلزبية واإليديولوجية.
• تغيري معايري الرتقية يف وزارة ادلفاع ،حبيث
تستند إىل مركب القدم والكفاءة واتلدريب
واملؤهالت .وحترير الوزارة من ثقافة الفساد
وذوي القرىب واملصالح الشخصية ،يف الرتقية

واملراقبة واإلدارة.
• حتديث قيادات وزارة ادلفاع وقيادات
باتلدريب
العسكرية،
التشكيالت
املستمر ،وحتديث ابلنية اتلحتية للمؤسسات
العسكرية وتزويدها باملعدات واتلجهزيات
احلديثة ،وباألسلحة املتطورة ،والعلوم
العسكرية احلديثة.
• احرتام اجلندي السوري ،واعتبار اإلنسان هو
األساس يف التشكيالت واملواقع العسكري،
فال قيمة للسالح يف ًادلفاع ًواتلحرير ،ما لم
يكن العسكري حرا مؤمنا بوطنه والقيم
الوطنية اليت من أجلها يضيح بدمه.
• إخضاع اجليش والقوات املسلحة إلدارة
مدنية تتماىش مع معايري عملية اتلحول
ادليمقرايط يف ابلالد ،وتشكيل جملس أىلع
للجيش والقوات املسلحة برئاسة رئيس
ادلولة أو رئيس جملس الوزراء أو قائد
اجليش ،كما حيدده شلك ادلولة .مهمته رسم
اسرتاتيجية احلرب والسالم باتلنسيق مع
القيادة السياسية لدلولة.
• دمج اثلوار املدنيني يف اجليش أو األمن
أو املؤسسات املدنية حبسب املمكن،
وتدريبهم ىلع مفاهيم املواطنة وقبول اآلخر،
والعمل ىلع ترخيص السالح اخلفيف ملن
يرغب.
• وعن حجم اجليش وتركيبته وتوزعه
ىلع التشكيالت العسكرية واجلغرافية
وزارة ادلفاع
السورية ،فمسألة حتددها
ً
واملجلس األىلع للجيش ،استنادا إىل دراسة
ُ
خمتصة ترفع إىل رئاسة اجلمهورية أو رئاسة
الوزراء ،أما اخلدمة اإللزامية فيجب أن يتم
اختاذ قرار بشأنها من قبل الربملان املنتخب،
اخلدمة إىل حني اختاذ
ىلع أن يتم تعليق هذه
ً
هذا القرار وهذا يعتمد أيضا بشلك رئييس
ىلع جناح سياسة نزع السالح وإاعدة ادلمج.
سياسة نزع السالح ـ التسريح وإعادة
الدمج(:)4

تهدف سياسة إاعدة ادلمج إىل خلق بيئة
سليمة وآمنة بعد انتهاء الزناع املسلح
يف سوريا واذلي دفع الكثري من املدنيني
السالح كما أن انلظام قام
السوريني إىل محل
ً
بتسليح الكثريين أيضا من مليشياته املوايلة
من الشبيحة أو ما يسىم اللجان الشعبية أو
جيش ادلفاع الوطين واليت مجيعها مليشيات
طائفية سلحها انلظام بهدف القضاء ىلع
اثلورة الشعبية ،وباتلاكمل مع برناميج
نزع السالح اذلي يستهدف إاعدة الكثري
من املسلحني إىل احلياة املدنية الطبيعية
والترسيح العسكري اذلي يهدف إىل تطهري
املؤسسة العسكرية أو اجليش من األشخاص
اذلين ارتكبوا انتهااكت حلقوق اإلنسان حبق
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الشعب السوري.

إخضاع الجيش و القوات
المسلحة إلدارة مدنية
تتماشى مع معايير عملية
التحول الديمقراطي
في البالد ،وتشكيل
مجلس أعلى للجيش
والقوات المسلحة
برئاسة رئيس الدولة أو
رئيس مجلس الوزراء

تهدف سياسة إعادة الدمج
إلى خلق بيئة سليمة
وآمنة بعد انتهاء النزاع
المسلح في سوريا والذي
دفع الكثير من المدنيين
السوريين إلى حمل
السالح كما أن النظام
قام بتسليح الكثيرين
ً
أيضا من مليشياته
الموالية من الشبيحة

إن برنامج إاعدة ادلمج يعترب اخلطوة األخرية
يف عملية نقل املقاتلني السابقني إىل بيئة ما
بعد الزناع .وبشلك اعم يتم تنظيم برامج نزع
السالح ،والترسيح العسكري ،وإاعدة ادلمج
( )DDRتلكون ىلع حنو متتايل ،ويفضل
ً
دائما أن يتم اتلخطيط ملرحلة إاعدة ادلمج
قبل ابلدء بتنفيذ أي من العمليات ًالسابقة،
إذ تكمل هذه العمليات بعضها بعضا.
تساعد برامج إاعدة ادلمج يف تسهيل انتقال
املجتمع السوري من الزناع إىل احلالة الطبيعة
واتلنموية .ويتمثل اهلدف األسىم لسياسة
إاعدة ادلمج يف دعم املقاتلني السابقني يف
االندماج مع املجتمع املدين
سعيهم ًحنو
ً
اجتماعيا واقتصاديا .وجيب خالل عملية
اتلخطيط للربنامج تعريف ً مؤرشات إضافية،
منها انلتائج املتوقعة .أيضا من املهم اتلفكري
وحتديد مصادر اتلمويل املحتملة باإلضافة إىل
حالة األفراد املفرتض استفادتهم من الربنامج.
يرى بيت اخلربة السوري أن تصميم الربنامج
جيب أن يتم بمجرد االنتهاء من عملية دراسة
وتقدير ابليئة اليت ستنشأ بعد انتهاء الزناع.
جيب تضمني آراء مجيع األطراف اليت تشملها
عملية تصميم الربنامج واالستماع هلا ،وجيب
االنتباه إىل حاجات ومشالك “املهددين نلجاح
الربنامج” لضمان عدم إاعقتهم للربنامج،
وتتضمن هذه الفئة األشخاص اذلين يملكون
مناصب متوسطة إىل اعيلة ضمن الكتائب
املختلفة حيث أن توقعاتهم نلتائج الربنامج
تكون أىلع من غريهم.بعد انتهاء القتال
سيكون هناك العديد من املقاتلني اذلين
يعانون من مشالك صحية ًحتتاج إىل عالج.
وحىت يكون الربنامج ناجحا جيب أن يتضمن
خدمات راعية صحية .وجيب اتلعامل مع لك
من املشالك الصحية اجلسدية أو العقلية بعد
توقف القتال وجيب أن تبىق هذه القضية
أولوية دائمة للحكومة االنتقايلة خالل فرتة
إقامة الربنامج.
اعدة يتم تنفيذ عملييت ادلمج االقتصادي
واالجتمايع يف نفس الوقت .لكن جيب أن
يكون للك من هذين العملتني اعتبارات
خاصة حىت حيقق الربنامج الشمويلة املطلوبة.
يؤدي ادلمج االقتصادي واالجتمايع للمقاتلني
لأليدي العاملة اليت
جديد
ً
السابقني إىل تدفق ً
تم ترسحيها (عسكريا) حديثا .وقد يزيد هذا
اتلغري يف السوق من احتمايلة جتدد العنف
واتلوتر .وقد يرض السماح ببقاء االقتصاد ىلع
شلك اقتصاد حرب باستقرار مرحلة ما بعد

الزناع ألن ذلك يضعف مؤسسات ادلولة،
والعملية ادليمقراطية .فإذا
وسيادة القانونً ،
اكن املجتمع مفلسا فلن يستطيع املقاتلون
السابقون أن ً يستقروا يف هذا املجتمع ويزيدوا
أنفسهم فقرا ،حىت ينجح برنامج إاعدة ادلمج
حاجات املجتمع
ال بد أن يعمل ىلع تلبية
ً
املستقبيل بشلك فوري .وأيضا جيب ىلع
الربامج أن تنسق بني دمج املقاتلني السابقني
مع القوة العاملة ىلع املدى الطويل وبني
مشاريع القطاع اخلاص اتلنموية.
يساعد ادلمج االجتمايع ىلع إاعدة بناء
اثلقة بني املقاتلني السابقني وبني أعضاء
املجتمع ويتضمن ادلمج االجتمايع مبادرات
للتعليم العام واملساعدة االقتصادية واتلأهيل
انلفيس.
ً
جيب دائما أن حتصل هذه السياسة ىلع
دعم من املجتمع بشلك اعم وذلك نلجاح
تطبيق الربنامج ،ويف حال غياب هذا ادلعم
لن يستطيع املقاتلون السابقون العودة بنجاح
إىل احلياة املدنية والعيش بني أفراد املجتمع
بدون معاناةً أو تشهري من أفراد املجتمع نفسه.
املجتمعات اليت سوف يتم
وجيب أيضا دعم
ً
دمج املقاتلني فيها متضمنا هذا خلق فرص ً
اقتصادية ،وجعل املجتمعات جزء تكامليا
من عملية املصاحلة مما سوف يضمن عدم
عودة العنف.
تدور مراحل برنامج الترسيح العسكري
ونزع السالح وإاعدة
ادلمج ( )DDRبشلك
ً
متتايل يعقب بعضها بعضا ،ولكن يكون
هذا ضمن أنشطة متواصلة ومتداخلة بشلك
مالحظ .ذللك يستحسن ابلدء بعملية إاعدة
ادلمج خالل عملية الترسيح العسكري،
ويسمح اتلخطيط املنسق للمراحل الرئيسية
داخل الربنامج بتدعيم وتقوية
اثلالث
ً
بعضها بعضا ،فعىل سبيل املثال يمكن
تصميم وترتيب املعلومات اليت تم مجعها
خالل عملية الفحص ضمن برنامج الترسيح
العسكري بطريقة ًتسمح هلذه املعلومات أن
تكون مفيدة أيضا ألغراض إاعدة ادلمج
ً
أيضا ،أو ىلع األقل يمكن أن تساعد هذه
املعلومات ىلع تكوين طبيعة وحجم جمموعة
املقاتلني السابقني اذلي سيخضعون لربنامج
إاعدة ادلمج.
يمكن االستفادة من املعلومات املجموعة
يف مرحلة الترسيح العسكري خالل برنامج
إاعدة ادلمج ،وبمجرد ابلدء بعملية الترسيح
العسكري وتسجيل املقاتلني السابقني،
تكون اخلطوة القادمة بإجراء عملية مسح
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لطاقم املوظفني واتلفاصيل االقتصادية
واالجتماعية املتعلقة باملشرتكني تلوفري
معلومات مفصلة حول األفراد املشاركني يف
الربنامج وتكون املعلومات املطلوبة مثل:
العمر ،واجلنس ،والرتبة ،ومستوى اتلعليم،
واحلالة العائلية والعسكرية ،إضافة إىل
معلومات وخصائص أخرى.

يساعد الدمج االجتماعي
على إعادة بناء الثقة
بين المقاتلين السابقين
وبين أعضاء المجتمع
ويتضمن الدمج االجتماعي
مبادرات للتعليم العام
والمساعدة االقتصادية
والتأهيل النفسي.

على الحكومة االنتقالية
أن تقدم مساعدة محدودة
للمقاتلين السابقين على
شكل حزمة إغاثية أو مالية
خالل عملية االنتقال
إن إعادة الدمج المقاتلين
السابقين في االقتصاد
يضمن قيام بيئة سليمة
ومستقرة بعد انتهاء
النزاع .ويؤدي السماح
للشكل االقتصادي
القائم خالل فترة الحرب
باالستمرار حتى بعد انتهاء
النزاع إلى زعزعة استقرار
مرحلة ما بعد النزاع

إن الهدف الرئيسي
لبرنامج إعادة الدمج
هو «دعم جهود
المقاتلين في االندماج
االقتصادي واالجتماعي
مع المجتمع المدني

العسكري ىلع
قبل ابلدء بمرحلة الترسيح
ً
احلكومة االنتقايلة أن تدير برناجما تلوجيه
املقاتلني وإعالمهم حول الفرص واخلدمات
املتاحة بعد إنهائهم للربنامج .واكنت األمم
املتحدة قد طورت برجمية باسم نظم إدارة
املعلومات ( )5()MISويمكن ألي برنامج
 DDRأن يستفيد من هذه الربجمية.

المساعدة في االنتقال
ىلع احلكومة االنتقايلة أن تقدم مساعدة
حمدودة للمقاتلني السابقني ىلع شلك حزمة
إاغثية أو مايلة خالل عملية االنتقال
وتتضمن هذه احلزمة :مساعدات عينية،
ونقدية ،وتقديم خدمات ،وفرص .ومن
خالل هذه املساعدات يمكن دعم املقاتلني
السابقني خالل الفرتة الزمنية اليت تفصل
بني نهاية الترسيح العسكري وبداية برنامج
إاعدة ادلمج .وتغطي هذه احلزمة االحتياجات
للمقاتلني السابقني ومعايلهم
األساسية
ً
هذه احلزمة اليت يتم توفريها
اغبلا
وتتضمن
ً
بشلك شهري راتبا ،وغذاء ،ومالبس ،وملجأ،
وخدمات صحية ،وأدوات ،وخدمات تعليمية
ووظيفية قصرية املدى ،وال تقترص فائدة
املساعدة املايلة عند املقاتلني السابقني ىلع
كرامتهم وتوفري األمن هلم،
حفظ يشء من
ً
ولكن تساعدهم أيضا ىلع تغطية بعض
اتلاكيلف الرضورية مثل انلقل.
اتلخطيط واإلعداد لربنامج
وليك يكون
ً
إاعدة ادلمج ناجحا ،جيب ىلع احلكومة
االنتقايلة أن جتري عدة عمليات تلقدير
ودراسة ابليئة السياسية ،واالقتصادية،
واالجتماعية املوجودة .وذللك جيب تكليف
جلنة خاصة تهدف إىل بناء خمطط متاكمل
لسياسة نزع السالح والترسيح وإاعدة ادلمج
بهدف اتلخطيط االسرتاتييج.
إذا جيب ىلع خمططي برنامج إاعدة ادلمج
إجراء دراسات ىلع مناطق حمددة يف سوريا
واليت يتوقع أن تتم عليها العملية .ويف عملية
اتلحليل جيب االنتباه إىل ابلىن اتلحتية العامة ً
مثل الطرق واملباين ونظم االتصاالت ،وأيضا

جيب دراسة اخلدمات الصحية ،واخلدمات
والوضع األمين داخل املنطقة ،ومن
األخرى،
ً
الرضوري أيضا دراسة وحتليل سوق العمل
تلحديد فرص العمل املتاحة أمام املقاتلني
املحلية واإلقليمية.
السابقني يف األسواق ً
يساعد هذا اتلحليل أيضا يف حتديد أنواع
اتلدريب والربامج املهنية املفيدة هلذه املنطقة
املحددة ،وباإلضافة إىل ما سبق جيب أن يدرس
املخططون املؤسسات اتلعليمية القائمة ووضع
قائمة للمرافق املمكن استخدامها خالل
برنامج إاعدة ادلمج.
إن عملية ادلراسة ملنقطة ما تساعد ىلع
قياس آراء أفراد املجتمع ،حيث أن حتقيق
أهداف الربامج الرئيسية من دون دعم أفراد
املجتمع سيكون أصعب بشلك مالحظ،
ويمكن إجراء استفتاء أويل آلراء املجتمع
تلقدير مستوى املعارضة والصد اذلي قد
يلمسه املقاتلون ًالسابقون عند حماولة
اندماجهم اجتماعيا ،ويشلك طبيعة وأسباب
الزناع إىل حد كبري رأي املجتمع يف املقاتلني
السابقني .يمكن االستفادة من املعلومات
اليت تم مجعها يف برناميج الترسيح العسكري
ونزع ً السالح خالل برنامج إاعدة ادلمج،
فمثال تستطيع توفري املعلومات املجموعة
خالل الترسيح العسكري صورة أعمق
للحالة االجتماعية االقتصادية وتطلعات
املشاركني من الربنامج ،وستساعد هذه
املعلومات احلكومة االنتقايلة بعد انتهاء
الزناع ىلع إاعدة ترتيب مصادرها وأولوياتها
إن اكن هناك أي إغفال أو سهو يف عملية
اتلقدير األصلية.

األهداف
اعدة تعرف الربامج انلاجحة أهدافها قبل
ابلدء باتلنفيذ .إن اهلدف الرئييس لربنامج
إاعدة ادلمج هو «دعم جهود املقاتلني يف

االقتصادي واالجتمايع مع املجتمع
االندماج ً
حتديد األهداف اجلانبية
جيب
املدين ،وأيضا
ً
والصغرية .وجيب أيضا تقدير عدد األشخاص
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املستفيدين من الربنامج بمن فيهم الرجال،
والنساء ،واألطفال .وهناك أهداف أخرى
حتتاج إىل خط زمين مع أنشطة وأحداث هامة

يك يتم الوصول إيلها .هذه األهداف ستساعد
احلكومة االنتقايلة ىلع تقدير وإدارة عملية
إاعدة ادلمج.

التمويل
إن من املهم الستمرار الربنامج وعدم
توقفه إجياد جهات ماحنة ومصادر تمويلية
يف مراحل مبكرة .وقد تكون هذه اجلهات
ماحنة واكالت حكومية ،ومنظمات دويلة،
ومنظمات غري حكومية .ويمكن تقديم
املساعدة املايلة ىلع شلك منح ،وقروض،
وخربة تقنية.
ً
حايلا يقوم برنامج األمم املتحدة للتنمية
( )UNDPورشاكؤهم بتقديم ً املساعدة
يف  177دولة حول العالم .اغبلا ما يعمل
برنامج األمم املتحدة للتنمية ()UNDP
باتلاكمل مع احلكومات انلامية داخل ادلولة،
واملؤسسات املايلة ادلويلة مثل ابلنك ادلويل،
واجلهات اخلاصة املاحنة األخرى .كما
وادلول
ً
استطاعت أيضا الصناديق االئتمانية متعددة
اجلهات تمويل برنامج الترسيح العسكري
وإاعدة ادلمج يف أكرث من دولة .واعدة ما
تثق ادلول املاحنة بابلنك ادلويل يلتوىل مهمة
اإلرشاف ىلع اتلمويل تلمتعه باملسؤويلة
والشفافية ،ولكن يبىق اتلمويل القادم من
اجلهات ذا شفافية أكرب
اتلرباعت متعددة
ً
وذا مصادر أكرث ،واغبلا ما تكون تنظيماته
صارمة ولكن يكون هناك تأخر يف اإلنفاق.

وىلع اجلانب اآلخر تتمتع اتلرباعت اثلنائية
بمرونة أكرب ،ويكون إنفاق األموال فيه
أرسع.
التعامل مع المهددين لنجاح البرنامج
(مقاتلين ذوي خصوصية معينة)

جيب ىلع احلكومة االنتقايلة خالل
برامج إاعدة ادلمج االنتباه حلاجات ،وماكنة،
وحساسية األشخاص داخل العملية وخاصة
فيما يتعلق بالشبيحة أو امليليشيات املوايلة
للنظام ،فال بد من ًمنع بعض األشخاص من
الضباط ذوي
إشعال الزناع جمددا ،حيث ًأن
ً
معتربا ،وذللك
املراتب العايلة يمثلون خطرا
ً
أحيانا إىل إيالء
قد تضطر احلكومة االنتقايلة
ً
أيضا قد يشلك
خاصة.
هؤالء األفراد معاملة
ً
قادة كتائب اجليش احلر خطرا ىلع سالمة
وجناح الربنامج ،فقد يكونون يتوقعون نتائج
أىلع من انلتائج الفعلية للربنامج ،وقد يبدي
بعض القادة استيائهم من خسارتهم للسلطة
مما قد يهدد سري الربنامج.
وذللك ىلع احلكومة االنتقايلة أن تتعامل
بشلك خاص مع أصحاب املناصب القيادية
تلجنب مس الربنامج بأي رضر.

الخيارات المتاحة عند تصميم البرنامج

يجب على الحكومة
االنتقالية خالل برامج إعادة
الدمج االنتباه لحاجات،
ومكانة ،وحساسية
األشخاص داخل العملية
وخاصة فيما يتعلق
بالشبيحة أو الميليشيات
الموالية للنظام

يبدأ تصميم الربنامج مبارشة بعد سقوط
انلظام وانتهاء احلكومة االنتقايلة من تقدير
ودراسة ابليئة اليت ُ
ستوجد بعد انتهاء الزناع،
إذ تقوم الربامج انلاجحة بتضمني ممثلني جلميع
األطراف ذات العالقة بالربنامج ،وتتضمن
هذه األطراف السلطات ادلويلة واملحلية،
وأفراد املجتمع ووجهاؤه ،واملقاتلني السابقني،

والرموز ادلينية ،وجممواعت األطفال والنساء،
وأي رابطة حملية أخرى يُعتقد بوجود فائدة
ُ
أو تأثري هلا ،وغري ذلك ،وتفيد استشارة عدد
كبري ومتنوع من األفراد قبل اختاذ القرارات
املجمواعت ،ويف توجيه
يف تسهيل اتلواصل بني ً
أولويات الربنامج ،وأيضا جيب حماولة اجلمع
بني املصالح املتضاربة لتسهيل وإشاعة األمن.

الخدمات الصحية
ً
بعد انتهاء الزناع اغبلا ما يعاين املقاتلون
من مشالك صحية سواء أكان الزناع هو سببها
أم ال .تستطيع برامج الـ  DDRاتلعامل
مع هذه املشالك الصحية قبل توقف القتال
وخالل فرتة تطبيق الربنامج .وقد تكون

مرحلة إاعدة ادلمج الفرصة األخرية لوضع حل
شامل لسالمة املقاتلني السابقني قبل عودتهم
إىل املجتمعات واحلياة املدنية ،وجينب اتلعامل
مع املشالك الصحية للمقاتلني قبل عودتهم
إىل املجتمعات من انتقال األعراض املرضية
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إىل املجتمعات وباتلايل احلفاظ ىلع االستقرار.
ختلف الزنااعت العديد من األشخاص
جبروح أو إاعقات اعمة ،وهذه املشالك تتطلب
مرافق صحية .ولكن إن تأثرت هذه املرافق
أو دمرت خالل الزنااعت فإن برنامج إاعدة
ادلمج يستطيع توفري خدمات صحية مؤقتة،
بما يف ذلك الطاقم الصيح واملعدات الالزمة،
ويتطلب األفراد ذوو اإلاعقات ادلائمة راعية
خاصة ملنع تعرضهم ألي أذى نفيس أو تميزي
بسبب إاعقتهم ،وال بد من وجود دعم من
املجتمع نفسه نلجاح الربنامج يف إاعدة دمج
املصابني واملعاقني من املقاتلني السابقني،
ويمكن اتلأكيد ىلع إجياد هذا ادلعم
خالل مرحلة اتلخطيط للربنامج ،وجبانب
املعاجلة الصحية ،يمكن لربامج إاعدة ادلمج

أن حترص ىلع حصول املقاتلني السابقني
مساو من اتلعليم
قدر
ذوي اإلاعقات ىلع
ٍ
ٍ
واتلدريب مع اجلنود اآلخرين اذلين ال يعانون
من مشالك صحية.
وبغض انلظر عن وجود القدرة ىلع تقديم
اخلدمات الصحية العقلية املهنية يف بيئة ما
بعد انتهاء الزناع ،يمكن للربامج تضمني
بعض الطرق العالجية اليت تعتمد ىلع
املجتمع ،العالج أو االستشارة االجتماعية
املبنية ىلع اتلقايلد والعادات املحلية قد تؤدي
إىل نتائج إجيابية ،ويمكن اتلغلب ىلع الشعور
بالعار املرافق للمشالك العقلية من خالل
دعم املجتمع ،ويتضمن هذا محالت التشجيع
ألوئلك اذلين حيتاجون للمساعدة.

الدمج االقتصادي
إن إاعدة ادلمج املقاتلني السابقني يف
االقتصاد يضمن قيام بيئة سليمة ومستقرة
بعد انتهاء الزناع ،ويؤدي السماح للشلك
االقتصادي القائم خالل فرتة احلرب
باالستمرار حىت بعد انتهاء الزناع إىل
زعزعة استقرار مرحلة ما بعد الزناع من
خالل إضعاف مؤسسات ادلولة ،وحكم
ولن يستطيع املقاتلني
القانون ،وادليمقراطيةً .
السابقون االستقرار جمددا داخل املجتمعات
ىلع برامج إاعدة ادلمج
املعدمة والفقرية ،ذللك ً
أن حتاول ـ إن اكن ممكنا ـ تلبية ًاحتياجات
املجتمع املستقبل للمقاتلني ،وأيضا أن توحد
اجلهود إلقامة مشاريع تنموية.
فالبد من فريق خمتص بدراسة ومراقبة
السوق أن جيمع وحيلل ابليانات للتطبيق
األويل للربنامج وإلجراء تقدير دوري لعملية

ادلمج االقتصادي .وقد ترض أي معلومات ال
حبالة املجتمعات ومصادرها بعملية
عالقة هلا ً
ادلمج ،أيضا بغياب املعلومات املناسبة حول
املقاتلون اذلين
أسواق العمل املحلية قد يقوم
ً
حياولون اتلعايش مع جمتمعاتهم جمددا باختاذ
مهاراتهم.
خيارات غري منتجة ومفيدة تلطوير ً
وإن مارس املقاتلون السابقون مهنا قليلة
الطلب فهذا سيشبع حاجة األسواق املحلية
ملجموعة حمددة من املهارات فقط ،أو سوف
يقيص أفراد املجتمع اذلين يعملون من السابق
يف هذا املجال ،ويمكن إجراء دراسات
استقصائية حول رشاكت العمل والواكالت
تلحديد املجاالت املطلوبة يف سوق
احلكومية ً
العمل ،واغبلا ما تكون املجاالت اتلايلة يه
اليت حتتاج أيد اعملة من املقاتلني السابقني
بشلك دائم :ابلناء ،وانلقل ،وجماالت الصيانة.

تطوير المهارات والتعليم الرسمي
إن برامج تطوير املهارات اليت توفرها
احلكومة االنتقايلة ،أو اجلهات املحلية،
أو املنظمات غري احلكومية ،أو املؤسسات
ادلينية ،أو احلرفني املحليني من شأنها إعداد
املقاتلني لالستفادة من الفرص االقتصادية
طويلة املدى .وتتضمن برامج تطوير املهارات
اتلدريب املهين ،واتلمهن ،واتلعليم الرسيم.
يستطيع اتلدريب املهين تطوير املهارات
املوجودة دلى املقاتلني ،أو تعليمهم مهارات
جديدة وبهذا يستطيع املقاتلون السابقون

إجياد الوظائف أو ابلدء بعمله اخلاص،
ويعتمد قرار إجياد وظيفة أو ابلدء بعمل ىلع
املهارات اليت يملكها املقاتلون السابقون وما
يفضلونه ،باإلضافة إىل تقدير سوق املجتمع
املحيل .وتستطيع الربامج اتلدريبية توفري
تدريب بسيط ىلع املشاريع الريفية مثل
واحلياكة ،وإنتاج
الزراعة ،ومعاجلة الغذاء،
ً
الزيت ،وجتفيف الفاكهة .وأيضا يمكن
توفري تدريب بلعض املهن الصغرية وجماالت
اخلدمات املحلية مثل إصالح ادلراجات
اهلوائية واألنابيب املائية ،وخدمات انلقل.
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اتلمهن بالرغم من أنه يكون يف العادة
دون أجر إال أنه جيذب الراغبني بالعمل
عندما يكون اتلدريب الرسيم غري متاح،
ومن خالل اتلمهن حيقق املقاتلون السابقون
فائدة ملجتمعاتهم املستقبلة تمثلت بربط
اتلنمية االقتصادية اخلاصة بهم مع أحد أفراد

ً
املجتمع األصليني ،وأيضا يفيد تمهن املقاتلني
السابقني يف تقوية اتلضامن الشعيب من خالل
دعم حرفة تقليدية أو صناعة حملية ،يفرتض
أن تطور برامج ادلمج مهارات لك مقاتل ىلع
شلك فردي باالستناد إىل ابليانات اليت تم
مجعها يف مرحلة الترسيح العسكري.

خلق فرص العمل
يجب توزيع المناصب
بشكل نسبي بين األطراف
التي كانت في النزاع
إلظهار الرغبة في نشر
العدل ونبذ التمييز.

نزع السالح
• جمع وتخزين وتسجيل
األسلحة
•تسليم السالح إلى
الحكومة االنتقالية

يمكن إجياد الطلب قصري املدى بلعض
املهن عن طريق قروض العمل واملشاريع
رسيعة انلتائج .وتفيد مشاريع مثل هذه
بتحسني الصورة العامة للمشاركني ،وتوفري
اتلدريب املالئم هلم ،وتقديم جتربة العمل
مفيدة خايلة من العنف ،ويمكن أن تكون
املشاريع رسيعة انلتائج مثل :إاعدة بناء املناطق
السكنية أو اتلجارية املترضرة باحلروب،

التسريح العسكري
• تشكيل لجنة لمراجعة
سجالت الضباط
والعسكريين
•تسريح الضباط الذين
ارتكبوا انتهاكات لحقوق
اإلنسان

نموذج يوضح سياسة إعادة الدمج

وإزالة األلغام ،ومشاريع ابلنية اتلحتية .إن
مشاريع ابلناء كثيفة العمالة تمثل فرص عمل
جيدة وقصرية املدى للمقاتلني السابقني ًاذلين
يشعرون بيشء من احلماس الزائد ،وأيضا يعود
نفع هذه املشاريع ىلع املجتمع بتعزيز ابلنية
اتلحتية.
تقوم بعض ادلول بإدخال املقاتلني

إعادة الدمج
• تحديد مصادر التمويل
المحتملة باإلضافة إلى
حالة األفراد المفترض
استفادتهم من البرنامج
• دعم المقاتلين
السابقين في سعيهم
نحو االندماج مع
ً
اجتماعيا
المجتمع المدني
ً
واقتصاديا
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السابقني يف برامج إاعدة بناء تقوم خبلق فرص
العمل بنفس الطريقة السابقة للمقاتلني
السابقني ،باإلضافة إىل تدريبهم ىلع مهارات
متنوعة ،كما أنها تساعد ىلع استعادة القدرة
االقتصادية لدلولة .فعىل سبيل املثال قامت
األمم املتحدة يف كوسوفو بإنشاء سلك
كوسوفو للحماية ( )KPCويه واكلة مدنية
مهمتها دعم جهود إاعدة ابلناء مثل إاعدة بناء

املستشفيات ،وإاعدة فتح الطرقات املسدودة،
وتوفري خدمات الطوارئ بعد انتهاء الكوارث
الطبيعة واإلنسانية ،وبدمج املقاتلني السابقني
إلاعدة بناء ادلولة استطاع
مع اجلهود الرامية
ً
برنامج ( )KPCأيضا خلق حس ملكية
للمشاريع اتلنموية مما منح املشاركني
حملية
ً
املحليني أمال أكرب بانلجاح.

التوظيف في قطاع األمن
قد يمثل القطاع األمين فرص توظيفية،
فتتضمن الفرص اتلوظيفية طويلة املدى
داخل قطاع األمن قوات اجليش أو الرشطة.
وتقلل فرص العمل يف القوات العسكرية من
املقاتلني السابقني حنو األعمال
حدة توجه
ً
اإلجرامية ،وأيضا ال حتتاج هذه الفرص إىل
اكتساب أي مهارات جديدة .كما أنها قد
تساعد يف تكوين روابط بني املقاتلني اذلين
قاتلوا بعضهم ابلعض يف السابق ،مما قد يؤدي
إىل «تقبل متبادل أو مصاحلة».

من املحتمل أن يفضل الضباط املسؤولون
أكرث من غريهم من اجلنود اتلوظيف يف قوات
اجليش أو الرشطة .ولكن قد يشلك هذا
القوات
مشلكة ألن عدد املناصب املتاحة يف ً
الوطنية أو الرشطة تكون حمدودة ،وأيضا قد
املناصب بني املجمواعت املسلحة
يمثل توزيع
ً
املختلفة مصدرا لزيادة اتلوتر .وجيب توزيع
املناصب بشلك نسيب بني األطراف اليت اكنت
يف الزناع إلظهار الرغبة يف نرش العدل ونبذ
اتلميزي.

تطوير القطاع الخاص

محاولة النظام السابق
استمرار القتال وتجميع
القوى العسكرية واألمنية
والسياسية لرموز النظام
السابق .مما يحول
دون البدء في إصالح
الجيش ،بل استنزافه
حرب أهلية داخلية
في
ٍ
قد تكون طويلة األمد.

القطاع اخلاص
يف العادة يكون تطوير
ً
ونموه يف مرحلة إاعدة ادلمج ُم َس َّهال عن طريق
برامج قروض ىلع نطاق واسع ،وخصخصة
الصنااعت اليت تملكها احلكومة ً ،وقروض
بسيطة للمشاركني األفراد ،وأيضا يضمن
وجود نظام قانوين خمتص وسهل الوصول،
وقطاع مايل يتمتع بالوضوح ،واتلوزيع العادل
ملصادر إاعدة ادلمج بإجياد تنمية الئقة للقطاع
اخلاص .ويف حال عدم حصول ذلك ً فقد
استفادوا ماديا من
يتمكن األفراد اذلين ً
الزناع من االستفادة أيضا من اخلصخصة
عن طريق أسايلب فاسدة وقرسية ،وهذا قد
يليغ أي تقدم سيايس ،واقتصادي ،واجتمايع،
ويعيد سيادة اتلوزيع الظالم عن طريق هيالك
اقتصادية جديدة.
بعد انتهاء الزناع يف ابلوسنة ركز ابلنك
ادلويل ىلع املساعدات املايلة واتلقنية يف جمال

تنمية املؤسسات القائمة ىلع السوق وىلع خلق
بيئة خصبة تلطوير القطاع اخلاص ،فقبل
احلرب اكن هناك عرش تكتالت كبرية تهيمن
ىلع االقتصاد ،ويف سبيل اتلقدم بالقطاع
اخلاص وضع ابلنك ادلويل جماالت حمددة
للرتكزي عليها :ترويج املنافسة ،وخصخصة
املوجودات اليت تملكها ادلولة واملجتمع،
وتطوير قطاع مايل تنافيس ومنضبط .وقدمت
واكلة الواليات املتحدة للتنمية ادلويلة أعمال
جتارية متوسطة وصغرية بقروض ،وتعاونت مع
االحتاد األورويب خلصخصة األعمال اتلجارية
الكبرية اليت تملكها ادلولة ،ودعم ابلنك
ادلويل برنامج خصخصة موتله احلكومة
وبالرغم من ذلك اكنت انلتائج ضعيفة بسبب
توزيع السلطة الفعلية ىلع األعمال اتلجارية
بني كثري من األشخاص بشلك رسيع ،مما أدى
إىل حوكمة الرشاكت ىلع حنو غري مثمر.

الدمج االجتماعي
تقوم عملية ادلمج االجتمايع ىلع بناء
اثلقة بني املقاتلني السابقني وأفراد املجتمع
اآلخرين .وقد تتضمن معاجلة ملشالك عدم
اتلكيف مع االختالفات اثلقافية والشعبية،

ً
وتتضمن أيضا آيلات املصاحلة ،ويف العادة
تكون عمليتا ادلمج االجتمايع واالقتصادي
مزتامنتان إال أنه جيب أن يراىع لك منهما ىلع
حدة بسبب اختالف متطلباتهما.
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قد يمثل إاعدة توطني املقاتلني السابقني بعد
مشلكة وقد يؤدي إىل يشء من اتلوتر
الزناع ً
ً
أيضا ،اغبلا يعود املقاتلون السابقون إىل بيوتهم
القديمة يلجدوها غري شاغرة ألن أحدهم قد
سكنها وهم يف احلرب ،وهذا من املمكن
قد يؤدي إىل خلق يشء من اتلوتر بني أفراد
املجتمع واملقاتلني السابقني العائدين إىل
الوصول إىل حلول ملشلكة
ً
جمتمعاتهم .ذلا يعد ً
إاعدة اتلوطني أمرا ًإلزاميا بالنسبة للمقاتلني
السابقني ،وخصوصا أوئلك املنحدرين من
بيئة ريفية.
جيب أن تتدخل السلطات الوطنية واملحلية
لوضع خطة السرتاتيجيات إاعدة اتلوطني،
حبيث أن أنسب الطرق حلل أكرث األمور
حساسية يه اإلصالح السيايس.
ويف انلهاية جيب ىلع احلكومة االنتقايلة
أن تضع برامج إاعدة ادلمج دلفع املقاتلني
السابقني إىل ابلقاء مساملني ولضمان رسوخ
األمن واالستقرار يف بيئة ما بعد الزناع ،بناء
ىلع الطبيعة الفريدة بليئة الزناع يف سوريا
وبيئة ما بعد الزناع وصفاتهما ،عندها يمكن
للحكومة االنتقايلة تصميم برنامج إاعدة دمج
ناجح.
تظهر اتلجارب ادلويلة أن دراسة بعض

املظاهر يف بيئة ما بعد الزناع أمر رضوري قبل
إنشاء وتطبيق برنامج إاعدة دمج مثمر .وجيب
حتديد األهداف بشلك واضح ومراقبتها ليك
يبىق الربنامج ىلع املسار الصحيح ،ويسهل مجع
املعلومات وختزينها حول املقاتلني السابقني
بطريقة منظمة وسهلة الوصول الوصول
إىل فهم أفضل للتحديات اليت قد يواجهها
الربنامج ،ويساعد ىلع توجيه تدفق املصادر
بطريقة فعالة ،وبدراسة أسواق العمل بصورة
شاملة وتكوين قطاع خاص يمكن ملنظيم
الربنامج توفري اتلعليم املناسب وفرص العمل
للمقاتلني السابقني.
ومع لك ما سبق يبىق األهم هو دعم املجتمع
للنجاح يف تطبيق الربنامج ،وبدون دعم أفراد
املجتمع سيجد املقاتلون السابقون مشقة
يف العودة إىل حياتهم املدنية باإلضافة إىل
من العار ،ولضمان عدم العودة
شعورهم بيشء ً
إىل العنف جمددا ال بد من إعالم املجتمعات
اليت ستستقبل املقاتلني السابقني ،باإلضافة
إىل إرشاك املجتمع يف عملية خلق فرص
اقتصادية ،وجعل املجتمع جزء حيوي من
تدابري املصاحلة.
شلك رقم  :3مراحل عملية ( )DDRنزع
السالح ،الترسيح العسكري ،وإاعدة ادلمج
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.information Project Reports (November- December 1982) pp.24-28
ً
( )2انظر :رضوان زيادة ،ربيع دمشق ( :القاهرة :مركز القاهرة دلراسات حقوق اإلنسان ) ،وأيضا  :رضوان زيادة،
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التحديات والتوصيات
هناك حتديدات كربى تواجه حماولة إصالح
اجليش وإاعدة بناءه والسيما يف الفرتة املبكرة
من املرحلة االنتقايلة ،وتتقارب حتديات بناء
اجليش مع حتديات تفكيك األجهزة األمنية،
الرتابط الوثيق بني املؤسستني ،وابلعض
حيث
ً
يدجمهم معا ،وأهم هذه اتلحديات:

ً
أيضا من حماية
بد
ال ّ
مخازن األسلحة التقليدية،
وأسلحة الدمار الشامل
غير التقليدية ،وضبط
وحماية األسلحة
الثقيلة وسالح الجو

• تدخل خاريج خللط األوراق يف تشويه اثلورة
وحرف مسارها ،وإضعاف مؤسسة اجليش،
وتدمري ما تبىق من بينتها احلتية واتلظيمية
وعتادها ،وفرض رشوط خارجية.
• حماولة بقايا انلظام خلق رصاع مسلح مع
إرسائيل من خالل وحدات اجليش املنترشة
ىلع احلدود السورية اإلرسائيلية ،إلشغال
ادلاخل واخلارج عن حتراكته ادلاخلية اليت
تهدف إىل زعزعة األمن ومنع االستقرار.
• حماولة انلظام السابق استمرار القتال وجتميع
القوى العسكرية واألمنية والسياسية لرموز
انلظام السابق ،مما حيول دون ابلدء يف إصالح
حرب أهلية داخلية
اجليش ،بل استزنافه يف
ٍ
قد تكون طويلة األمد.
• ظهور مليشيات خاصة ،هلا أجندة وأوراق
ضغط ،ترفض وضع نفسها حتت قيادة ّ
موحدة
وحتت السلطة املدنية للحكومة االنتقايلة،
وتنصب نفسها كمنافس سيايس للسيطرة
ىلع ادلول بقوة السالح ،وصعوبة مجع اكفة
أنواع األسلحة.
• نقص يف اتلمويل والكوادر العسكرية
والضباط وصف الضباط واملجندين،
ومرياث بىن عسكرية ّ
مدمرة أو متقادمة ال
تصلح لالستثمار والعلم العسكري.
• ترابط غري حمبب بني اجلانبني السيايس
والعسكري يف املرحلة االنتقايلة ،قد تفرضه
طبيعة إسقاط انلظام ،والسيما إذا اكنت عرب
بنادق كتائب اثلوار املسلحة.

• وللتغلب ىلع معظم حتديات بناء اجليش
السوري وفرض سيطرته وبسط انلظام ومحاية
ّ
احلدود وادلول،البد من تعميق الصلة بني
القوى السياسة من جهة ،وقيادة اجليش
احلر من جهة أخرى ،واالعتماد ىلع املجالس
املحلية يف القرى واملدن ،لقيادة املحلة
ّ
االنتقايلة يف أيامها األوىل ،وال بد من إظهار
أرىق درجات السلوك العسكري امللزتم من
قبل وحدات وتشكيالت اجليش احلر ،عرب
مكتب تنسق بني وزاريت ادلفاع واألمن
ادلاخيل يف احلكومة االنتقايلة وبني اإلطار
للمجالس املحلية يف لك حمافظة.
اتلنظييم
ً
ّ
وال بد أيضا من محاية خمازن األسلحة
اتلقليدية ،وأسلحة ادلمار الشامل غري
اتلقليدية ،وضبط ومحاية األسلحة اثلقيلة
وسالح اجلو.
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