ورقة نقاش ()٤
إصالح اجليش العريب السوري :رؤية روسية
يوري ابرمني
ابحث ،اجمللس الروسي للشؤون الدولية

ورقة مناقشة لورشة عمل عن” :الديناميات األمنية الناشئة والتسوية السياسية يف سوراي“ ،سرياكيوز يف إيطاليا ١٩–١٨ ،أكتوبر
.٢٠١٨

مركز جنيف للسياسات األمنية ()GCSP
مؤسسة دولية أتسست عام  ١٩٩٥بعضوية  ٥١دولة  ،هدفها الرئيس تعزيز السالم واألمن والتعاون الدويل من خالل
برامج تعليم املهارات التنفيذية ،واحلوار وحبوث السياسات التطبيقيةِّ .
ويدرب مركز جنيف للسياسات األمنية املسئولني يف احلكومة،
والدبلوماسيني ،والضباط العسكريني ،وموظفي اخلدمة املدنية الدولية ،وموظفي املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص يف جماالت
األمن والسالم الدوليني ذات الصلة.
مركز عمران للدراسات االسرتاتيجية
مرجعا للسياسات العامة اليت تؤثر
مؤسسة حبثية وسياسات هدفها تقدمي فهم موضوعي لسوراي واملنطقة؛ سعيًا ألن تصبح ً

على املنطقة .بدأ املركز يف نوفمرب عام  ٢٠١٣يف إسطنبول برتكيا .وأصدر دراسات وموجز سياسات تتعلق ابلشئون السورية
واإلقليمية من حيث السياسات ،والتنمية ا القتصادية ،واإلدارة احمللية .كما يدير املركز مناقشات املائدة املستديرة ،وحلقات دراسية،
انتظاما ومنهجية بني قادة املستقبل يف سوراي .وتدعم أعمال املركز آليات صنع القرار ،وتقدم
وورش عمل تعزز ثقافة صنع قرار أكثر ً

حلوالً عملية وتوصيات سياسة لصنَّاع القرار ،وتكشف التحدايت يف سياق الوضع السوري ،وكذلك تتوقع سيناريوهات وحلوالً
بديلة.

يوري ابرمني
مدير قسم الشرق األوسط ومشال أفريقيا بشركة  MPGاملتخصصة يف االستشارات السياسية ومقرها موسكو .يعمل
أيضا زميالً للمجلس الروسي للشؤون الدولية ويغطي شؤون الشرق األوسط وشرق أفريقيا ،وسياسات موسكو جتاه املنطقة،
ابرمني ً
أيضا ،إىل جانب سوراي ،على امللف اللييب .وعمل ساب ًقا بدول اخلليج العريب حيث
وكذلك الصراع يف سوراي .يعمل السيد ابرمني ً

قدم مشورات للحكومات ولألفراد.

أفادت الورشة وهذه الورقة من الدعم الكرمي الذي قدمته مؤسستا كارنيغي وروبرت بوش شتيفتونغ .وال تعكس اآلراء املوجودة يف
هذه الورقة سوى آراء كاتبها.
نشرت يف مارس ٢٠١٩
كل احلقوق حمفوظة ملركز جنيف للسياسات األمنية ومركز عمران للدراسات االسرتاتيجية

مقدمة
خالل اخنراطها يف الصراع يف سوراي ،كانت روسيا الضامن الرئيس لبقاء اجليش السوري كقوة قتالية نشطة وككتلة صلبة
لبناء الدولة .فيما استثمرت موسكو الكثري من الوقت واجلهد جلعل اجليش العريب السوري مؤسسة قوية ،إال أنه من الضروري إطالق
عملية إصالح عميقة للجيش العريب السوري مبجرد أن تنتهي احلرب .إن الدور الروسي يف عملية اإلصالح هذه متوقع؛ ليس فقط
أيضا بسبب العالقات الوثيقة اليت وجدت بني
بسبب اخنراط موسكو النشط يف احلرب السورية ووقوفها إىل جانب اجليش ،ولكن ً

سياسيا وعسكرًاي لسوراي يف العام  ،١٩٥٥وقد شكل اجليش
البلدين خالل احلرب الباردة .لقد أصبح االحتاد السوفييايت راعيًا
ً
السوري ابألساس على غرار اجليش األمحر .ومتدد الدور الروسي يف سوراي ال ليشمل فقط تعليمات استخدام األسلحة سوفياتية
أيضا تضن التدريب على التخطيط والتكتيكات والعمليات.
الصنع ،بل ً

i

على الرغم من هذا ،ليس من الواضح مدى استعداد روسيا لقيادة عملية اإلصالح .ومع ذلك ،فقد دأبت على القيام

مبحاوالت لزايدة القدرات املؤسسية والقتالية للجيش السوري .تدرك موسكو أنه فيما تعتمد إيران يف الغالب على املليشيات يف
الداخل السوري ،فإن احلكومة يف دمشق لن تكون قادرة على بناء جيش قادر اتبع هلا .كذلك يعتمد مدى التغيري احلقيقي الذي
قد تقوم به روسيا على عزمها تفعيل اإلصالح السياسي يف سوراي.
التغلب على نقاط عدم التوازن داخل اجليش
متيزت بنية اجليش السوري قبل احلرب بعدم التماثل البنيوي الذي جاء من عقود من اإلعداد ملواجهات كربى على الرب،
يكون فيها اخلصم األكثر رجحا ًًن هو إسرائيل .مع بداية الصراع السوري يف  ،٢٠١١كان لدى اجليش أسطول ضخم من الدابابت
ومركبات مقاتلة قدمية الطراز يف أغلبها وغري مالئمة حلرب املدن .أدى مجود اجليش السوري وجاهزيته الضعيفة للحرب اليت اندلعت

أيضا يف الصراع مع تنظيم الدولة اإلسالمية عندما استخدم
اضحا ً
يف  ٢٠١١إىل خسائر مادية وإنسانية فادحة .كان عدم التوازن و ً

التنظيم وحدات قوامها مركبات خفيفة الستعادة مدينة تدمر يف  ،٢٠١٦وهو ما أدى إىل اهنيار الدفاعات السورية .وبناء على هذه
اخلربة ،حسنت روسيا من قدرات املشاة املميكنة داخل اجليش السوري ،وهو ما يعاجل حتدايت قتال العدو سريع احلركة يف وضعية
صحراوية على حنو أفضل.

ii

منتشرا يف جنوب ووسط سوراي ،فيما كانت تتطلب التهديدات
قبل احلرب ،كان اجلزء األكرب من القوات املسلحة
ً
املتواجدة يف مشال وشرقي البالد اإلبقاء على جاهزية القوات املقاتلة الكبرية يف تلك املناطق .إن احلد األدىن ابلنسبة لروسيا هو أن
وقادرا على القتال يف جبهات متعددة .لتسهيل هذه املهمة ،سوف حتتاج
مستقبل اجليش السوري ينبغي أن يكون أكثر حركية ً
روسيا أن تراجع سياسة ختندق فرق اجليش وقيادهتا يف مناطق جغرافية معينة وأن تفعل سياسة التناوب لسلك الضباط.
كذلك أصبح عدم التماثل اهلواييت أحد عوامل زعزعة ا الستقرار ،وهو ما ساهم يف تفاقم االستياء داخل صف الضباط.
قبل احلرب ،جاءت األغلبية من جنود اجليش السوري من املناطق الريفية السنية (حىت اليوم ،فإن ما بني  ٪٦٠و ٪٦٥من اجلنود
خادعا أبن اجليش متنوع ،حيث أن  ٪٩٠من اللواءات هم علويون مت انتقائهم
هم من السنة .)iiiلكن هذه احلقيقة قد يعطي
انطباعا ً
ً

بعناية ،وغالبًا ما تربطهم صالت شخصية ابلرئيس.

iv

سوف يتطلب حل مشكلة السيطرة العلوية على املناصب الرئيسة يف اجليش إصالح نظام الرتقيات إىل الرتب األعلى
مبجرد أن جيند أي سوري داخل اجليش أو يلتحق ابألكادميية العسكرية ،والقضاء على الفساد واحملسوبية من اجليش ،وكذلك ابتكار
نظام واضح وشفاف للرواتب .لتقليل استياء اجلماعات املهمشة داخل اجليش السوري ،سيكون على روسيا أن حتل هوية مجاعية
قوية حمل اهلوية الطائفية ،وهي عملية كان االحتاد السوفيايت قد قدمها لسوراي ،لكن احلقائق السياسية والطائفية يف الواقع السوري
قد أحبطتها.
إعادة أتهيل القدرات املؤسسية للجيش
عندما اندلعت احلرب ،كان اجليش السوري مؤسسة خمتلة يف جوهرها وغارفة يف الفساد واحملسوبية؛ حيث كانت غاية
الضباط األساسية هو احلصول على مكاسب شخصية .ومبرور الوقت مع استمرار الصراع ،تدهورت القدرات املؤسسية للجيش
ابالعتماد على تشكيالت احتياطية واملقاتلني األجانب .للتعويض عن النقص يف القوات العاملة من  ٣٢٥.٠٠٠يف  ٢٠١١إىل
حوايل  ١٥٠.٠٠٠يف  ،v٢٠١٤عمدت احلكومة السورية إىل السماح لنطاق عريق من املليشيات والقوات غري النظامية اليت يدعمها
رجال أعمال حمليون وقوى أجنبية على رأسها إيران.
منذ بداية محلتها العسكرية يف سوراي ،أعطت روسيا األولوية للعمل مع اجليش السوري عل الرغم من ضعفه على مستوى
العمليات وعدم كفاءته على مستوى التكتيكات .على النقيض من طريقة عمل إيران يف ميدان املعركة من خالل املليشيات اليت
أسست لنفسها تسلسل قيادي موازي ،أحلقت القوات الروسية نفسها مبؤسسات اجليش السوري القائمة .وف ًقا لقائد األركان الروسية

العامة ،اجلنرال فالريي غاراسيموف ،فإن املستشارين ومتخصصي املدفعية واملخابرات الروس ،وكذلك املهندسني العسكريني قد

التحقوا تقريبًا بكل وحدات اجليش السوري ، viحيث ساعدوا على رفع قدراته وعملوا على إنقاذه كمؤسسة .يقول اإلعالن األخري
vii
أيضا
للمؤمتر السوري يف سوتشي" ،ينبغي أن يكون استخدام القوة ح ًقا حصرًاي ملؤسسات الدولة ذات اجلدارة " .يعكس هذا ً

منهج روسيا يف إعادة مأسسة اجليش السوري وتقليص دور سالسل القيادة املوازية يف احلفاظ على أمن الدولة.

إن حماوالت روسيا لزايدة قدرات اجليش السوري تتضح جبهودها ملوازنة أتثري املليشيات من خالل الكتيبتني اهلجوميتني
الرابعة واخلامسة اليت ينتمي مقاتلوها رمسيًّا إىل اجليش .فيما ينتمي مقاتلو الكتيبة الرابعة إىل قوات الدفاع الوطين )( (NDFوهي
حماولة روسيا األوىل لدمج القوات غري النظامية داخل اجليش) ،وقد متركزت يف الالذقية .كما جندت الكتيبة اخلامسة املتمردين الذين
حصلوا على عفو سياسي  ،وكذلك املنشفني املعفى عنهم ،والذين قاتلوا يف مناطق خمتلفة عرب سوراي.
أحد التشكيالت األخرى اليت أفادت من الدعم اجلوي واللوجيسيت الذي قدمته روسيا هي قوات النمر اليت يقودها العميد
سهيل احلسن ،وتنتمي يف األًصل إىل املخابرات اجلوية.

viii

أحلق الضباط الروس بقوات النمر ودربوها على استخدام األسلحة

الروسية املتطورة .يف عملية استعادة شرق الغوطة ،ذهبت روسيا بعي ًدا إبزاحة احلرس اجلمهوري والفرقة الرابعة املدرعة ،حيث منحت

األولوية لقوات النمر ix.من املرجح أن شخصيات من حميط سهيل احلسن ستصعد لتصبح النخبة اجلديدة للجيش السوري كنتيجة
للحرب من وجهة نظر روسية .يرى بعض احملللني أن احلسن يعد حاليا كي يقود اجليش وإصالحه يف مرحلة ما بعد احلرب.

x

منع حتول اجليش السوري إىل مليشيات
لن يكون من السهل معاجلة العسكرة داخل قطاع األمن السوري ،إذ أنه كان جزءًا من اسرتاتيجية البقاء اليت حاكتها

احلكومة السورية ،وجزء من نسيج قطاع األمن .لقد عوضت قوات الدفاع الوطين )(NDFضعف اجليش السوري ،ومحت الرئيس
من انقالب حمتمل يقوده اجليش .وفيما يقلق التأثري اإليراين داخل قطاع األمن السوري روسيا ،فإن حل وإعادة دمج امليليشيات
اليت متثل قوات مقاتلة كبرية احلجم سيكون عملية طويلة املدى ،وهو ما يعين على األرجح عدم تسريح قوات الدفاع الوطين كليًّا.
أصبحت نوااي روسيا ابحلفاظ على بنية اجليش ،يف الوقت الذي تسعى فيه تدرجييًّا حلل قوات الدفاع الوطين )،(NDF

واضحة يف فرتة مبكرة من بدء العمليات العسكرية الروسية يف سوراي .لقد دعمت احلكومة السورية بوضوح تشكيل الكتيبة الرابعة،
واليت كانت قد فقدت أمهيتهاxi،وذلك على أمل أن مينع التدخل الروسي تقدم املليشيات على القوات السورية التقليدية .تشري بعض
مصادر املعارضة إىل أن احلكومة السورية كانت تدفع بقوة حنو دمج قوات الدفاع الوطين داخل اجليش مع بدء احلملة العسكرية
xii
الروسية يف البالد.

على الرغم من هذا ،كان التوقع أبن روسيا سوف تصر على احلل الفوري لقوات الدفاع الوطين خاطئًا .لقد أفادت
كثريا من وجود تنظيمات عسكرية موازية ملئت الفراغ الذي أحدثه اجليش السوري .وألن املخاطر األمنية
العمليات الروسية يف سوراي ً
على احلكومة السورية ال زال قائمة ،فليس من املرجح أن تقوم روسيا بتحدي دور املليشيات احمللية.
من أجل سوف تكون عملية إدماج املليشيات احمللية يف اجليش تدرجيية وانتقائية .من وجهة النظر الروسية ،فإن اإلدماج
الكلي للقوات غري النظامية ،اليت ينظر إليها على أهنا قوات اتبعة إليران ،داخل اجليش السوري قد تكون ضرورية يف جنوب غرب
الب الد حيث ال زالت احتمالية الصدام بني إيران وإسرائيل مرتفعة على الرغم من انسحاب امليلشيات األجنبية الشيعية من هذه
املنطقة.
بينما يف مناطق أخرى ،قد تصر روسيا على عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ( )DDRللمليشيات
وانتقاهلا إىل قوات احتياطية .كذلك ،سيكون من الضروري التعامل مع قضية قوات محاية الشعب ( .)YPGبيد أن دور املليشيات
الكردية يف القوات املسلحة السورية سيعتمد على بنود تسوية املسألة الكردية يف سوراي .إن اخنراط هذه املليشيات يف اجليش ،ويف
قوات األمن يف املناطق الكردية سيكون أحد سبل التغلب على حالة التهميش اليت عاىن منها األكراد السوريون قبل احلرب.
ولتجنب انتكاسة األمنية ،فإن نزع سالح املليشيات ميكن أن حيدث فقط على خلفية وجود جيش نظامي قوي .ليس
نزع السالح عن املليشيات بظاهرة جديدة يف سوراي ،فقد وقعت ساب ًقا عندما نزع حافظ األسد القوات شبة العسكرية التابعة حلزب
البعث (اجليش الشعيب) يف أعقاب احتجاجات اإل خوان املسلمني يف الثمانينيات ،وأبقى عليهم كقوات احتياطية حىت جاء بشار
األسد إىل السلطة وسرحهم xiii.قد يدعم الرئيس األسد اسرتاتيجية نزع سالح املليشيات ،إذ أن مراكز السلطة احمللية اليت ظهرت
خالل احلرب يف سوراي قد هتدد سلطته على املدى الطويل.
يرجع فشل اجليش السوري يف بداية احلرب يف جزء منه إىل فشله يف استدعاء قوات االحتياط اليت ظهرت مبئات اآلالف
عندما بدأ استدعاؤها يف  ،٢٠١٢وإن ظلت يف معظمها على الورق ومل يكن لديها نية لالنضمام إىل اجليشxiv.يف سعيها لبناء
مؤسسة عسكرية فعالة يف سوراي ،سيكون على روسيا أن تكون جادة يف تدريب قوات االحتياط كي جتعل منهم قوات قتالية فعالة
مؤثرا على مقاتلي املليشيات املسرحة.
قادرة على االنضمام للجيش السوري ،وكذلك كي توازن النفوذ اإليراين املذهيب الذي قد يظل ً
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