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 ادلوةل التفاعلية يف سوراي..

 كيف غَّير الرصاع السوري من كيفية ممارسة ادلوةل للسلطة

 لينا خطيب ولينا س نجاب

 ملخص:

  طار ممارسات تسبب الرصاع السوري يف تغيَّي وظائف وهيلكية ومبادئ معل املؤسسات الرئيس ية يف ا 

هذا سوراي من "دوةل ظل" هتمين علهيا أأهجزة السلطة داخل ادلوةل، وحتديدا واكالت الأمن واجليش. وقد حول 

 الأمن ا ىل "دوةل انتقالية" يس يطر علهيا املرتحبون من التحالف مع النظام.

  تسبب صعود الرئيس السوري بشار الأسد ا ىل السلطة يف ا ضعاف نظام الس يطرة اذلي أأسس هل وادله الراحل

اء القوى، سواء داخل أأو خارج مؤسسات حافظ الأسد. وقد اكن هذا النظام يعمتد عىل ش بكة من وسط

ادلوةل، اذلين اكنوا يتنافسون فامي بيهنم ال ظهار الوالء للنظام. وقد أأضعف الرصاع السوري هذا النظام بشلك 

يران، سعيا وراء  ن النظام أأصبح أأكرث اعامتدا عىل الأطراف اخلارجية واملرتحبة، وحتديدا روس يا وا  أأكرب، حيث ا 

 مصاحله اخلاصة.

 ب هذا الرصاع يف حتول اجليش السوري ا ىل جيش هش وأأكرث فسادا مما اكن عليه قبل ذكل، وتسبب يف تسب

خسارة أأهجزة الأمن لس يطرهتا املركزية. وقد أأدى هذا أأيضا ا ىل تصاعد امليليش يات املوالية للنظام، سواء 

اصة. وعىل الأرحج لن تتوقف السورية أأو الأجنبية، ولك واحدة من هذه امليليش يات تسعى وراء أأجنداهتا اخل

هذه اجملموعات املسلحة عن العمل مبجرد أأن ينهتي  الرصاع، وابلتأأكيد ستس متر يف ممارسة نفوذها ما دام النظام 

احلايل يف السلطة. هذا الرصاع فتح اجملال أأمام املرتحبني من اجليش واخلدمات الأمنية وامليليش يات، وكذكل 

، هذه اجملموعات املرتحبة دلهيا فائدة كبَّية يف اس مترار الزناع. ويف الوقت نفسه، املرتحبني املدنيني. وابختصار

 تفتقد ادلوةل السورية القدرة عىل كبح جامهحم.



  يران النظام السوري ا ىل معيل دلهيام. روس يا تعيد تشكيل مؤسسات ادلوةل السورية وفقا حولت روس يا وا 

يران ترس يخ  نفوذها داخل مؤسسات ادلوةل السورية وخارهجا. لك من روس يا ملصاحلها اخلاصة، بيامن حتاول ا 

ظهار نفسها عىل أأهنا القوة  يران جعلوا من سوراي حلبة لتنافسهام العسكري والاقتصادي. وروس يا حتاول ا  وا 

يران بشلك اكمل.  الرئيس ية يف سوراي، ولكهنا غَّي قادرة عىل تقييد ا 

 لأسد ال ميكن أأن يكون رشياك للمجمتع ادلويل من حيث توفَّي لك هذه العوامل تعين أأن نظام الرئيس بشار ا

عادة اال عامر والاس تقرار واملرونة يف  السالم والاس تقرار يف سوراي. وأأي خطة من قبل اجملمتع ادلويل دلمع ا 

ة هذه العملية ضد التسوايت غَّي املناس بة لروس يا ونظام سوراي، جيب أأن تبدأأ بعملية "جنيف" هبدف حامي

 من يرتحبون منه.الأسد و 

  



 مقدمة:

تطور الزناع يف سوراي عىل مدار الس نوات القليةل املاضية ليتحول لصاحل نظام "الأسد". حقق النظام انتصارات 

عسكرية بيامن اجملموعات املعارضة، سواء املسلحة أأو الس ياس ية، ترتاجع وتضعف يوما تلو الآخر. ويف الوقت 

املتحالفة مع النظام، مبا يف ذكل امجلاعات ش به العسكرية واملرتحبني، حصدوا نفسه، هناك مجموعة من الأطراف 

نفوذا مه أأيضا. وقد تسبب هذا الوضع يف ظهور عدد من التفسَّيات، ليس من بيهنا مجيعا ما ميكنه أأن يفرس 

 تعقد ديناميات الوضع عىل الأرض والعالقات بني الأطراف احمللية واخلارجية اخملتلفة.

الطرفني، يُعرف بعض احملللني السوريني هشاشة ادلوةل عىل أأهنا مسة ممزية للزناع. وهناك ابحثني عىل أأحد 

أآخرين مثل راميوند هانيبوش اذلي يصف سوراي اليوم عىل أأهنا "دوةل فاشةل"، ويشَّي ا ىل صعود تنظمي 

ة اذلي حدث عىل الرمغ "داعش" يف سوراي والعراق والتدخالت اخلارجية، عىل أأهنا سبب ونتيجة لفراغ السلط

وعىل الرمغ من أأن هذه القراءات ترى أأن سلوك النظام هو السبب يف الثورة . (1)من بقاء "الأسد" رئيسا

ىل النظام. وبيامن أألصق بعض احملللني بعض  السورية، فا هنم يتجنبون ا ىل حد كبَّي عزو فشل ادلوةل حتديدا ا 

. وقد نتج هذا (2)اي بأأهنا دوةل "منكرسة وهشة ومنقسمة"املسؤولية عىل نظام "الأسد"، فا هنم يصفون سور

احلمك عن مراقبة كيف أأن الأجزاء اخملتلفة من سوراي ابتت ختضع للحمك من قبل الكياانت املتنافسة، مبا يف ذكل 

ى . ويف لك هذه القراءات، النظام ليس سو (3)النظام نفسه والقوات الكردية واجملموعات املسلحة املعادية للنظام

 مكون واحد لضعف ادلوةل، وليس احملرك الأسايس لهذا الضعف.

وعىل الطرف الآخر، أأدت انتصارات "الأسد" العسكرية ا ىل حاةل من اال دراك دلى بعض الأوساط، بأأن النظام 

. وقد رأأى البعض يف قدرة "الأسد" عىل املقاومة، دليال عىل أأن منوذج ادلوةل اذلي (4)السوري "رحب احلرب"

. هذا التصور خيلط بشلك غَّي مبارش النظام (5)وادله حافظ الأسد، هو يف احلقيقة "انقالب اكمل"وضعه 

ابدلوةل. وهو يعين أأن الطريق اذلي متارس فيه ادلوةل السلطة يف سوراي، مبا يف ذكل املناطق اخلاضعة لس يطرة 

يتجاهل اجلوانب الهامة دليناميات  . وهذا(6)2011النظام، بق  ا ىل حد كبَّي كام اكن قبل بدء الزناع يف عام 



ذا اكن يبدو أأن "الأسد" يرحب احلرب العسكرية، فا ن هذا فقط بسبب املساعدة اليت قدمهتا روس يا  الزناع. ا 

يران للنظام.   ويف الوقت نفسه، فا ن الأسس الرئيس ية لس يطرة ادلوةل تراجعت ا ىل حد كبَّي.وا 

ىل اس هتداف الفجوة يف حتليالت ويف س ياق هذه العوامل املتضاربة لس يطرة  ادلوةل، فا ن هذا البحث يسعى ا 

الوضع يف سوراي: يسعى البحث ا ىل اس تكشاف كيف أأثر الزناع السوري عىل وظيفة وقدرة وهمام املؤسسات 

اليت تس يطر علهيا ادلوةل السورية، وكيف أأن العداءات غَّيت من طبيعة ممارسة ادلوةل للسلطة. وسواء اكنت 

ار سابقا مبا ميكن أأن نصفه مبصطلح "ادلوةل العميقة"، اليت تكون فهيا املؤسسات املرتبطة ابحلمك ادلوةل تُد

نه من الأفضل وصفها الآن بـ"دوةل  تس يطر علهيا أأهجزة الأمن وش بكة من وسطاء السلطة وجامعات املصاحل، فا 

ن سوراي دوةل ي  ، 2011س يطر علهيا النظام قبل انتقالية". هذا التوصيف يستند عىل التحليالت اليت تقول ا 

 ولكن الآن ابت الوضع يتخطى س يطرة هذه ادلوةل.

ىل أأن همينة النظام يف احلرب ال تعين أأن ادلوةل س تكون قادرة عىل احلفاظ  ىل أأنه من البداية ا  جتدر اال شارة ا 

قى يف السلطة(. عىل الأمن والاس تقرار فور أأن تتوقف الزناعات الكربى )عىل افرتاض أأن النظام احلايل سيب

ىل حد  ذا جنت املؤسسات الرئيس ية يف ادلوةل بشلك ما من الزناع، فا ن همينهتا وقدرهتا ووظيفهتا تغَّيت ا  حىت ا 

كبَّي. يف بعض احلاالت، تغَّيت بنيهتا الهيلكية للتأأقمل مع ظروف الزناع. وقد انضمت هذه املؤسسات أأيضا، ويف 

 يدة دخلت املشهد الس يايس والأمين مكرتحبني من الزناع.بعض الأحيان مت تقويضها، من قبل أأطراف جد

ن املقارنة مع  اخلربات التارخيية توحض هذه النقطة. منذ الس بعينيات، حني وصل حافظ الأسد ا ىل السلطة، ا 

وفرت الآلية  -عىل الأقل حىت فرتة قريبة–اكنت الأدوات املرتبطة بس يطرة ادلوةل امسيا اتبعة لأهجزة الأمن اليت 

رئيس ية للس يطرة احلقيقية. وابملقارنة، اكن دلى القضاء واجليش والرشطة واملؤسسات العامة الأخرى س يطرة ال

، تعرضت مركزية ادلوةل العميقة يف الس ياسات السورية ا ىل حتدايت 2011حمدودة نسبيا. ومع ذكل، منذ 

 عديدة. 



السلطة ا ىل جعل الأهجزة الأمنية أأقل همينة  أأدى صعود الأطراف الانهتازية اذلين تربطهم عالقات انتقالية مع

عىل الوضع، وقللت من س يطرة ادلوةل املبارشة عف  سوراي. ويف الوقت نفسه، تسبب تصاعد الس يطرة 

آلك الس يادة السورية بشلك أأكرب.  الروس ية عىل ادلوةل واجلهود اال يرانية للحصول عىل املزيد من النفوذ، يف تأ

عن احملراكت وادليناميات الأساس ية لهذا التحول ا ىل "ادلوةل التفاعلية". هيدف هذا البحث ا ىل الكشف 

ويناقش البحث الزناع اذلي أأضعف ادلوةل الوحدوية السورية، ويبحث يف كيفية معل وقدرة خمتلف عنارص 

ة ادلوةل اليت متزقت بسبب الرصاع، مع الرتكزي بشلك خاص عىل التغَّيات اليت أأثرت عىل سلطة ونفوذ الأهجز 

ن فهم هذه ادليناميات، وكيف تشلكت بسبب الرصاع، همم لأي خطط مقبةل ملا بعد انهتاء الرصاع  الأمنية. ا 

عادة اال عامر والاس تقرار.  هبدف ا 

يف الوقت اذلي يبدو فيه أأن نظام "الأسد" يقرتب من الانتصار العسكري، بدأأ صناع الس ياسة يف الغرب 

لها حتقيق الاس تقرار ملرحةل ما بعد الزناع يف سوراي. تتعقد احامتالت السع  ا ىل الوصول ا ىل طرق ميكن من خال

ىل أأن التسوايت السلمية التفاوضية أأكرث جناحًا يف حل احلروب  التسوية ادلامئة بعدة عوامل. تشَّي الأدبيات ا 

ن حيث  ،الأهلية اع مدفوعًا الس ياسة والاقتصاد هام العامالن الرئيس يان. ويف احلاالت اليت يكون فهيا الرص ا 

وعالوة عىل  ابدلرجة الأوىل ابلعوامل القامئة عىل الهوية، اكنت التسوايت اليت مت التفاوض علهيا أأقل فعالية.

ن (7)ذكل، فا ن الانتصارات العسكرية يف احلروب الأهلية القامئة عىل الهوية غالبًا ما تتبعها اال ابدة امجلاعية . ا 

يه أأهنا ال تقع يف أأي من الفئتني. ال يقترص الأمر عىل  ،الرصاع السورياليت قدهما  التسوية املس تقرةمعضةل 

تناسب مع الرسد التحلييل ت للغاية حبيث ال  أأوسعكون توابلتايل ميكن أأن  -حرب أأهلية جمرد أأكرث من  اكوهن

من غَّي احملمتل أأن يكون  هتعلق أأيضًا بلك من الس ياسة والهوية. من التعقيدات اال ضافية أأنت بل  -املشرتك

الغرب من هبا قد يقرتب اليت  الانتصار العسكري للنظام مطلقًا. لك هذا ميثل حتدايت من حيث الطريقة

الرصاع يف ظل الظروف احلالية. ويف الوقت نفسه، قد توفر السامت املمزية للزناع فرًصا حللول الس ياسة، واليت 

 .يسعى هذا البحث الس تكشافها



كيف يتنافس خمتلف أأهل النخبة عىل النفوذ والتفاوض -اهامتم س يايس كبَّي بدور "مساومة النخبة"  هناك اليوم

يف تسوية الزناع وحتقيق الاس تقرار. وهذا واحض، عىل سبيل املثال، يف تقرير نرشته وحدة تثبيت  -بشأأن النفوذ

نه من املهم وضع أأمناط الاس تقرار يف وزارة اخلارجية والكومنولث يف اململكة املتحدة مؤخرا. ي قول هذا التقرير ا 

قلميية عىل هذه الأمناطق، والطريقة اليت حتول هبا الرصاعات بنيهتم ومعليات  تطور النخب، والتأأثَّيات اال 

ىل أأثر كبَّي عىل ادلوةل، وتتطلب أأن يمت أأخذها ابالعتبار  تشلكهم. يف حاةل سوراي، أأدت لك هذه العوامل ا 

. ومع ذكل، فا ن (8)لس ياسة الغربيني اذلين هيمتون بتحقيق الاس تقرار يف هذا البدلبشلك جيد من قبل صناع ا

التسوية الرباجامتية للأطراف التفاعليني حتمل خماطر حبد ذاهتا: جيب أأن حيرتس صناع الس ياسة الغربيني من 

أأطراف غَّي شبهية  تعزيز نفوذ املرتحبني من احلرب، سواء اكنوا أأطراف خارجية أأو أأطراف مرتبطة ابلنظام أأو

 ابدلول.

ىل العمل امليداين يف سوراي ومقابالت مع مجموعة واسعة من اجلهات الفاعةل  مبا يف ذكل -يستند هذا البحث ا 

. وقد مت 2018بني بداية الرصاع السوري وسبمترب  -الشخصيات املنتس بة للنظام، وامجلاعات املسلحة واملدنيني

ت من قبل مصادر اثنوية. من أأجل أأمان املصادر، أأصبحت مجيع املقابالت اس تكامل العمل امليداين واملقابال

 جمهوةل املصدر.

 

  



 نشأأة وتطور دوةل الظل السورية

 دوائر السلطة خالل حمك حافظ الأسد

، من املهم دراسة أأصول منوذج النظام حالياالس يطرة  -وقدرهتا عىل-ات يف أأساليب ادلوةل السورية التغَّي لفهم 

، أأنشأأ هيًلًك جديًدا قامئًا عىل الأمن اكن الوالء فيه 1971 للنظام. عندما توىل حافظ الأسد السلطة عاماحلايل 

اليت مسيت عىل هذا النحو لأن القوى احلقيقية -" أأكرث أأمهية من القدرات أأو الصالحيات الرمسية. "دوةل الظل

بقاء الر  -تعمل من وراء الكواليس اكنت جميس ت.  يقول عاًما. 30ئيس يف السلطة ملدة اكنت فعاةل مبا يكف  ال 

. عىل وجه اخلصوص، يُدرج "منيع ضد الانقالابت"الظل هو جعل نظام  دوةلن الغرض من منوذج ا  كوينليفان 

 :ويه ،الانقالب يف سوراي يف عهد حافظ الأسدمواهجة ثالث خصائص لتدابَّي  "كوينلفان"

يق وادليين من أأجل املواقف الانقالبية احلرجة واملتوازنة مع املشاركة ( الاس تغالل الفعال للوالء العائيل والعر1)

نشاء قوة مسلحة موازية للجيش النظايم؛ )2للنظام كلك؛ )الأوسع ومعايَّي الوالء الأقل تقييدا  ( تطوير 3( ا 

من خالص العسكريني وبعضهم الآخر ا  أأهجزة أأمنية داخلية متعددة ذات اختصاص متداخل تراقب ابس مترار 

 .(9)خالل مسارات اتصال مس تقةل مع القادة الناقدين

 "الأسد"ولكن حافظ  ،يف نظام ادلوةل ذاصل عىل ماحييف تقرير من  مفتاحا فقطيه  احملاابةمل تكن احملسوبية و 

ىل ادلوائر التجارية وادلينية والاجامتعية والقبلية . مل يكن (10)أأيضا عىل سلطته من خالل ضامن تسلل املوالني ا 

هيلك السلطة اذلي مصمه تسلساًل هرميًا بس يًطا ميكن متثيهل بسهوةل يف خمطط تنظمي ، بل مصفوفة معقدة من 

 .تتعارضيف بعض الأحيان ويف أأوقات أأخرى  تقاطع ت اليتدوائر التأأثَّي 

و  1963أأساس يات ادلوةل، وما أأصبح نظامه، من س نوات حزب البعث الأوىل بني عايم  "الأسد"لقد ورث 

. اكن عىل دراية كبَّية ابلقبائل، طبقات طائفية (11). مث قام بتنظمي مقاليد السلطة وفقًا للعوامل احمللية1970

قلميية واجامتعية واقتصادية للمجمتع السوري، وقد اس تخدم هذه املعرفة لتقس ميها وقهرها ليس فقط نرش - وا 

مل تنجح جامعة مصاحل عبني املتنافسني. نتيجة ذلكل، اخلوف يف اجملمتع، بل غرس الشكوك املتبادةل بني الال



ىل أأعىل نقطة يف الأ موعات اجملقامت لك مجموعة مبراقبة واحدة يف الصعود.  خرى، حيث مت اال بالغ عن أأنشطهتا ا 

 .نفسه "الأسد"– سلسةل القيادة

مسة ممزية لدلوةل  ابعتبارهاالتفاعلية بذور  "الأسد"تأأمني سلطته اخلاصة هبذه الطريقة، زرع مسعاه ل يف 

يف أأعقاب وعده ابال طاحة ابلأوليغارش ية يف فرتة ما بعد الاس تعامر، أأسفرت حركته التصحيحية عام والسورية. 

نشاء نقاابت لتعزيز حقوق العامل )مثل نقابة الفالحني ونقابة التجار(. كام  1973 العائالت  تقارب مععن ا 

جزًءا من ش بكة  وغَّيها ت هذه الأطرافأأصبحو طبقة من الأثرايء اجلدد.  الربجوازية التقليدية، وأأاتح صعود

 ."الأسد"سلطة 

سطحًيا، مشل هيلك ادلوةل يف سوراي الراكئز المنوذجية للحكومة المتثيلية اليت قد يتوقع املرء أأن جيدها يف 

امئة ابالمس فقط. يف الواقع، . لكن هذه املؤسسات اكنت ا ىل حد كبَّي واهجة، ق(12)مجهورية قامئة عىل الانتخاابت

متارسها يف  -عىل الأقل، حىت غَّي الرصاع احلايل الصورة-اكنت الس يطرة الوحيدة ذات املغزى عىل ادلوةل 

الأساس خنبة حامكة حترض علهيا واكالت أأمنية ملزتمة. اكنت الانتخاابت الرئاس ية يمت التالعب هبا عىل 

لقضائية والربملانية والس ياس ية، والأهجزة الأمنية واجليش أأوحت مجيعها . مؤسسات ادلوةل، والهيئات ا(13)ادلوام

يف مظهرها بأأهنا سلطات مس تقةل تؤدي هماهما وفقا للقانون وادلس تور. ومع ذكل، فا ن نظرة فاحصة تكشف عن 

 وجود خلل كبَّي بيهنم.

اكان اجلهازان الرئيس يني الذلين من بني املؤسسات املذكورة عاليه، هجاز أأمن ادلوةل، ومن بعده اجليش، الذلان 

يضمنان احلفاظ عىل أأمن السلطة قواي وراخسا. واكنت أأساليهبام يف احلمك تعمتد عىل الوحش ية ونرش اخلوف بني 

 الساكن. وأأدار هجاز أأمن ادلوةل، حتديدا، لك وظائف مؤسسات ادلوةل الأخرى.

ن بنية مؤسسات ادلوةل اليت بناها حافظ الأسد قامئة حىت ي ومنا هذا. وتتأألف من أأربع واكالت أأمنية رئيس ية: ا 

مديرية اخملابرات العامة )هجاز أأمن ادلوةل سابقا(، ومديرية الأمن الس يايس، ومديرية الاس تخبارات العسكرية، 

ومديرية اخملابرات اجلوية. تقع الأوىل والثانية حتت س يطرة وزارة ادلاخلية )رمغ أأهنا يف الواقع أأقوى مهنا(. 

ىل مكتب الأمن وابمل  ثل، فا ن الأخَّيين خاضعني نظراًي لوزارة ادلفاع. مجيع الواكالت الأربعة تقدم تقاريرها امسيًا ا 



القويم حلزب البعث. ابال ضافة ا ىل ذكل، دلى سوراي قوة رشطة عسكرية، وقوة أأمن عسكرية، وقوة أأمن 

س. دلى لك واكةل رئيس ية، بدورها، رئاس ية. لك من واكالت الأمن هذه دلهيا رئيس ينسق عن كثب مع الرئي

فرع حول املدن والبدلات والقرى. حيدد الرئيس دور لك هيئة. اندرا ما تتداخل أأدوارمه، ولكهنم يف كثَّي أأ عدة 

 مع بعضهم البعض. يتنافسونمن الأحيان 

فقط ولكن  وكام صاغه حافظ الأسد أأصال، فقد مت تصممي هيلك السلطة هذا حبيث مل تراقب الواكالت امجلاهَّي

ذا حصلت واكةل أأو فرع عىل  أأيضا بعضها البعض، والهدف هو احلفاظ عىل توازن القوى بني يدي الرئيس. ذلا، ا 

 قوة أأكرب من سلطة أأخرى، فقد يتدخل الرئيس، أأو يعزل رئيسها، أأو يبدل أأدوار رؤساهئا.

 سبيل املثال، وزير ادلفاع مصطفى تأألفت سلسةل القيادة يف هذه املؤسسات من املوالني اخملتارين بعناية )عىل

هيمين عليه يف هناية املطاف طالس، س ين، ظل يف السلطة ملدة ثالثة عقود(. ومع ذكل، اكن اجلهاز الأمين 

وبعض أأعضاء الأقليات الأخرى. وبرصف النظر عن املناصب العليا  -الأقلية يف أأرسة الأسد-العلويون 

ىل احملسوبية واحملاابة والعالقات الأرسية بدال احلساسة، فا ن التعيينات يف الأهجزة  الأمنية واجليش تستند معوما ا 

من القدرة واملهنية. كام مت منح الامتيازات عىل أأساس العضوية يف الأقليات املفضةل )قبل لك يشء، العلويني(، 

نشاء نظام يكون فيه املس تفيدون مدف ىل ا  وعني ابدلرجة وليس حسب التوجه الأيديولويج. وقد أأدى ذكل ا 

 الأوىل ابلرغبة يف احلفاظ عىل مركزمه وفوائدمه.

ويف حني أأن التعددية الس ياس ية الرمزية اكنت موجودة عىل شلك أأحزاب مثل احلزب السوري القويم 

الاشرتايك، وحزب الوحدويني الاشرتاكيني، وحزب العمل الش يوع  وغَّيمه، فا ن القوة الس ياس ية املهمينة منذ 

ت حزب البعث العريب الاشرتايك. مت منح السلطة والامتيازات للموظفني املعمتدين واملدعومني اكن 1971عام 

من قبل هجاز الأمن. وهكذا، عىل الرمغ من أأن البالد سوف متر عرب اس تحقاقات دميقراطية، ويه الانتخاابت 

جيب أأن خيضع  -الربملان سواء عىل مس توى احلزب أأو-احلزبية والربملانية، فا ن أأي خشص يتقدم لالنتخاابت 

 لفحص من قبل أأمن ادلوةل.



للأطباء واملدرسني والفنانني واملهندسني والفالحني، وما ا ىل -مت تكرار هذه العملية يف مجيع النقاابت يف البالد 

ريبا ذكل. لك حفص مت القيام به خلف الأبواب املغلقة. تس يطر الأهجزة الأمنية عىل مجيع جوانب اجملمتع تقريًبا. تق

ذا مت عقده يف ماكن عام. مل تكن هذه  أأي نشاط حيتاج ا ىل ترصحي أأمين يف مرحةل ما، حىت حفل الزفاف ا 

ولكهنا اكنت أأيضا  -مبعىن أأهنا اكنت حمسوبة عىل العلويني يف املؤسسات احلكومية- فقط العملية طائفية حبتة

امل واملس يحيني من الس نة عىل امتيازات يف مبنية عىل الوالء والتأأثَّي عىل الأرض. كام حصل بعض رجال الأع

عىل دراس ته  "الأسد"اعمتد  .(14)مناطق خمتلفة من البالد، من أأجل احلفاظ عىل التوازن بني املصاحل املتنافسة

السلطة وفقًا للعوامل احمللية. عىل سبيل املثال، ميكن تعديل  زيعالعميقة للمجمتع السوري من أأجل هيلكة تو 

ي مت تنفيذه يف دمشق ا ىل حمافظات أأخرى مثل حلب أأو الالذقية عن طريق توطني وظائف قالب السلطة اذل

السلطة بطريقة معينة يف ضوايح دمشق وبشلك خمتلف يف  تطبيقس ياس ية وبَّيوقراطية معينة. وابملثل، مت 

 املدينة نفسها.

الوالء عىل لك املس توايت. متكن لضامن  راقبت،يف الواقع، أأنشأأت القيادة خارطة اجامتعية ملكوانهتا ورصدت و 

ىل البنية الاجامتعية وت  "الأسد" آلكها من خالل بناء حتالفات مع جممتعات الأعامل التجارية سبب يف تمن التسلل ا  أ

وغالبًا ما اكن اال هامل الاقتصادي  .(16)بشلك انتقايئ لأغراض معينة، ومع جامعات دينية أأو قبلية للآخرين

أأقل  تاكن لكام احملافظة أأبعد من القيادة املركزية يف دمشق، ه لكام اكنتللمقاطعات واملناطق احمليطية يعين أأن

توصيل اخلدمات ا ىل ساكهنا. ولكن مت تصممي سلسةل القيادة دامئًا لتناسب البنية احمللية مع ضامن حظا من حيث 

فعاةل. عىل سبيل املثال، يف احملافظات البعيدة واملناطق الريفية، تاُمرس السلطة عرب الش باكت  بقاء ش بكة الوالء

اكنت  -وخاصة املدن الصناعية مثل حلب والعامصة دمشق-القبلية والأبوية، بيامن يف املدن واحملافظات الرئيس ية 

 الرقابة تمت من خالل الش باكت الاجامتعية والتجارية وادلينية.

تلف دوائر السلطة من حيث احلجم والتأأثَّي. يف بعض الأحيان، حتالفت جامعات املصاحل الصغَّية قد خت 

ىل تعزيز موقعها من خالل التواصل مع دوائر أأكرث قوة.  لك و لتشكيل مجموعات أأكرب، واليت قد تسعى بدورها ا 

ذا منت دهذا اكن يمت بيامن جيري مراقبهتم ورصدمه من قبل القيادة العليا.  ائرة أأو كيان أأكرب مما مسح به النظام، ا 



بأأقل قدر  "الأسد"نظام ل . وهبذه الطريقة، ميكن تفكيك الهتديدات املتصورة افسوف يمت حسب التحالفات حوله

دارة ادلوةل: سوف يمت ملء الفراغ برسعة بواسطة دائرة أأو كيان جديد، وستس متر الش بكة  من الاضطراب يف ا 

. يعمتد تطبيق هذه القاعدة عىل احلفاظ عىل من اللعبة رجوختة يف اللعبة: خطأأ واحد كلك يف العمل. اكنت القاعد

ليه لك  مع - . أأعطيت الأقلياتطرفالتسلسل القيادي والاس تفادة من اجلزء اخلاص من الهيلك اذلي ينمت  ا 

 .(17)املزيد من الفرص للتقدم يف هذا النظام من غالبية الس نة -العلويني يف مقة السلسةل

يف  يف ادلوائر ادلينية، مل تكن السلطة قامئة عىل أأسس السلطة ادلينية )ليس دلى سوراي ما يعادل الأزهر

، عىل سبيل املثال(. ابلأحرى، جاء ذكل من خالل منح موافقة هجاز الأمن ا ىل خشصيات دينية لرئاسة مرص

 ولن ينرشوا الرسائل اليت ميكن أأن املساجد واملدارس ادلينية، عىل أأساس أأن الوعاظ س يظهرون الوالء لدلوةل

اللك  للخطر. عىل الرمغ من محةل القمع عىل اال خوان املسلمني يف أأعقاب جمزرة حامة يف السلطة تعرض نظام 

اكنت مجيعها - ببناء مئات املساجد واملدارس ادلينية يف مجيع أأحناء البالد "الأسد"، فقد مسح 1982 عام

 ادلينية. والمتويالتفيت العام املكام قوضت الأهجزة الأمنية موقع  .(18)خاضعة لس يطرة الأهجزة الأمنية

ويه مجموعة من البلطجية اذلين -" عىل "الشبيحة "الأسدـ"اعمتدت الشخصيات البارزة والعائالت املرتبطة ب

حىت مع  للحفاظ عىل سلطهتم وتوس يعها، -شاركوا يف الرتهيب والابزتاز وغَّي ذكل من الأنشطة غَّي القانونية

وعىل الرمغ من أأن مؤسسات  .(19)دوةل الظل ومت ممارس هتا من خالل "،الأسد"بقاء السلطة الهنائية يف يد 

 ."الأسد"ادلوةل أأعطت مظهًرا معلًيا يف سوراي، فا ن دوةل الظل اكنت يف الواقع تسحب الأواتر ابجتاه 

 

  



 الضعف: اس مترار وبذور 2011دوةل الظل حتت قيادة بشار الأسد قبل 

. واحتفظ 2000واصلت دوةل الظل الس يطرة عىل سوراي عندما خلف بشار الأسد أأبيه حافظ الأسد يف عام 

الرئيس اجلديد هبيلك السلطة اذلي وضعه وادله. يف بداية حمك بشار الأسد، قدم طبيب العيون الشاب اذلي 

 والاجامتع . مت توفَّي اال نرتنت، تلقى تعلميه يف الغرب بعض الأمل يف معلية التحرير واال صالح الس يايس

وأأصبحت الهواتف احملموةل متاحة، وبدأأت مظاهر أأخرى للحداثة تبدو سطحية. لكن عدم تسامح ادلوةل مع 

قضااي  تانقشو ت، بدأأ ربيع دمشق مع بعض الشخصيات املعارضة اليت جتمع2000 املعارضة مل يتغَّي. يف عام

 .  تس يطر علهيا ادلوةل واليت مت تفويضها هبااملصلحة العامة بعيدًا عن الأماكن اليت

يف البداية، مل تتحد ادلوةل هذا الأمر. ولكن عندما أألقيت حمارضة تنتقد الاحتاكر التجاري وانترشت رساةل بريد 

لكرتوين حتمل صورة اكرتونية تسخر من "الأسد"، انتهبت السلطات، وحصل خشصان يعتقد أأهنام يقفان وراء  ا 

عىل حمك ابلسجن لفرتة طويةل. ويف وقت الحق، مت أأيضا جسن  -وهام علوي ومس يح – هذه التعليقات

 .(20)الأعضاء الرئيس يني يف حركة ربيع دمشق، وبعضهم لعدة س نوات

وعىل الرمغ من الغرائز الاستبدادية املامثةل، اختلف هنج بشار الأسد عن موقف وادله يف جانب رئييس واحد: 

. حافظ "الأسد" الأب عىل القادة املفضلني يف دوائر السلطة اخلاصة هبم لفرتات طويةل، افتقاره ا ىل الاس مترارية

لضامن أأهنم اكتس بوا املعرفة واخلربة والامتيازات. واكن قد مسح أأيضًا ابختاذ قرارات المركزية ا ىل حد ما، حيث 

ابل، قام بشار الأسد بتغيَّي خصص السلطة للناس املوثوق هبم )رمغ أأهنم يراقبون عن كثب( من حوهل. يف املق

مواقع الناس ا ىل داخل وخارج ش بكة سلطته يف كثَّي من الأحيان دلرجة أأنه تسبب يف اضطراب ترامك  يف 

فا ن ، بوادلهعىل ضعف وقةل خربة بشار الأسد مقارنًة  تعليقاخشص معارض رئييس،  أأشاركام و . (21)النظام

 دوةل بيامن مل يغَّي هذا بشلك أأسايس من. و (22)ديكتاتور" "سوراي حتت حمك الابن أأصبحت ديكتاتورية بدون

 الانقالب" مل يكن مراًن كام اكن يف السابق.املنيع ضد نظام "ال الظل، فقد اكن هذا يعين أأن 

أأراد بشار الأسد أأن جيلب شعبه وحيقن دماء جديدة يف النظام، لكنه مل يثق هبم مبا فيه الكفاية لتقدمي ادلمع 

اذلي حيتاجونه ليكونوا فعالني. استبدل بعض الوجوه يف احلرس القدمي بأأفراد جدد، وحتول من نظام التحمك 



حده. أأحرض أأعضاء من عائلته، وكذكل أأفراًدا الأبوي الالمركزي ا ىل صنع القرار املركزي اذلي يعمتد عليه و 

محمد خملوف، وأأبناء  خاهلش بااًب من الأهجزة الأمنية واجليش، لتشكيل دائرة مقربة حوهل. هذه الرموز مشلت 

دارة شؤون العائةل( وحافظ )رئيس ا حدى أأهجزة أأمن ادلوةل(. وعىل الرمغ من  خملوف: رايم )املسؤول عن ا 

 م ادلاخلية، فا ن القرار الهنايئ اكن دامئًا قرار بشار الأسد.موقعهم املمتزي يف دائرهت

اكن هناك تغيَّي أآخر هو تركزي الرئيس عىل التحرر الاقتصادي، ما أأدى ا ىل زايدة عدم املساواة بني الأطراف 

ع، فا ن واملركز وخلق فرًصا للممتزيين عىل حساب الفقراء. وعىل الرمغ من انتشار الرخاء عىل نطاق واسع يف اجملمت

الأسد،  خال. ظهر ابن (23)املاكسب ظلت حمدودة يف ادلائرة ادلاخلية للرئيس وأأولئك اذلين هلم صالت هبا

رايم خملوف، كوجه جديد للتحديث الاقتصادي يف العقد الأول من القرن احلادي والعرشين، مع منح بعض 

س ين من دمشق وعضو يف اجليل اجلديد  الامتيازات أأيًضا ا ىل الأشخاص املرتبطني به، مثل محمد محشو، وهو

من رجال الأعامل الش باب يف سوراي. ابختصار، مت تصممي "التحديث" اذلي أأدخهل الأسد هبدف ازدهار طبقة 

 .(24)نفسهصورة عن التغيَّي واحلداثة بداًل من تقدمي ا صالح حقيق  يف  قدم هذا التحديثمعينة من اجملمتع. لقد 

. يف عهد حافظ الأسد، اكنت "الأسد"احض مع ممارسة احملسوبية يف أأايم وادل اكن هذا الوضع يف تناقض و 

تمتتع ببعض الامتيازات احلقيقية. وقد مت  -مقع رمغ أأهنا اكنت حتت س يطرة نظام - الربجوازية السنية يف دمشق

ذا أأظهروا الوالء ودفعوا  امهلم سوف تنجو. ، فا ن أأعواجباهتمتقدمي عروض لأعضاء هذه اجملموعة عىل أأساس أأنه ا 

ابختصار، اكن نظاًما للعطاء والتأأثَّي يس توعب املصاحل خارج ادلائرة املبارشة للنظام. ومع ذكل، مبجرد وصول 

عادة تشكيل ش باكت احملسوبية احلالية جزئيًا، لأن الامتيازات اليت ُمنحت منذ  ىل السلطة، مت ا  بشار الأسد ا 

تعمل كواهجة للجهات الفاعةل يف ل أأعضاء يف النخب املنشأأة حديثًا  ىلذهبت أأيضا ا   ،فرتة طويةل جملموعات خمتارة

لوضع الاقتصادي القامئ. كثَّي من القضااي متت خسارهتا، وأأغلقت النظام. هذا التحول تسبب يف تعطيل كبَّي ل

الأعامل واس تحوذ عىل بعض الرشاكت، ببساطة لأن مالكها رفضوا منح نسب كربى من ممتلاكهتم أأو أأرابهحم 

 .(25)ا ىل رايم خملوف



أأنه من من شأأنه أأن يثبت  اذلي عىل ادلوةل السورية، تكل اليت تؤثر عىل هجاز الأمن اليت طرأأت من التغيَّيات

زاةل بعض أأعضاء  بني ال أأن ا  الأكرث تبعية. عىل الرمغ من أأن الرئيس اجلديد مل يقم بتطهَّي النظام ابلاكمل، ا 

اجلدد غَّي  املعينونقلل من فعاليته. ويف بعض احلاالت، اكن  (26)احلرس القدمي اذلين قاموا حبامية مصاحل وادله

، واندرا ما ظلوا يف موقع لفرتة طويةل مبا يكف  ممترسني ا ىل حد كبَّي لتس يَّي الأمور كام اكن الأمر من قبل

لتحقيق جدول أأعامل النظام. واصلت الأهجزة الأمنية معلها كآليات هممة لس يطرة ادلوةل، أأقوى من اجليش أأو 

. فهيا بذور الضعف "الأسد"وزارة ادلاخلية. لكن يف حني اس مترت دوةل الظل يف الشلك اخلاريج، فقد زرع 

 فصاعدًا. 2011منذ عام النظام للخطر بشلك أأسايس مع ظهور الرصاع السوري وسيتكشف مدى تعرض 

الظل من خالل اال رضار ابلعالقات مع الوالايت  دوةلعىل الس ياق اال قلمي  ا ىل تقويض  "الأسد"لقد أأدى رد 

النظام  . وقد ارتبط2003املتحدة. واكن الأسد قد عارض الغزو اذلي قادته الوالايت املتحدة للعراق يف عام 

ىل  السوري فامي بعد ابغتيال رئيس الوزراء اللبناين الأس بق رفيق احلريري، وهو حدث أأدى ابلوالايت املتحدة ا 

بعد أأن دعا الرئيس  2008الأسد لفرتة وجزية يف يوليو  تراجع. وقد 2005حسب سفَّيها من دمشق يف عام 

عادة قدر من الاحرتام ادلبلومايس لسوراي. ومع الفرنيس، نيكوال ساركوزي، الأسد ا ىل ابريس يف حماوةل الس ت

عادة تأأهيل بشار الأسد يف نظر اجملمتع ادلويل توقفت بسبب اس تجابة النظام املتشددة الندالع  ذكل، فا ن ا 

 الانتفاضة السورية.

 

  



 "أأبق الأمور يف نطاق العائةل": س يطرة ادلوةل عىل الانتفاضة السورية

اكن للربيع العريب أأثر كبَّي عىل دوةل الظل يف سوراي. اكن السوريون يراقبون عن كثب الأحداث اليت اندلعت 

يف البداية خالل يف تونس وليبيا ومرص والمين، واكنوا يتناقشون فامي بيهنم عام ميكن أأن حيدث يف وطهنم. 

ادات الشعبية: فتح اجملال للتوسع يف اس تخدام املظاهرات املعارضة للحكومة، بدا "الأسد" متقبال نسبيا لالنتق

طالق رساح املعتقلني  اال نرتنت ووسائل التواصل الاجامتع ، اليت اكنت حمظورة حىت ذكل احلني، وتعهد اب 

الس ياس يني وكتابة دس تور جديد. هذه اال جراءات والترصحيات اعتربها البعض ضامنة لأال تتكرر الانتفاضة اليت 

 يف املنطقة، يف سوراي.اندلعت يف لك ماكن 

عالن "الأسد" العام بأأن سوراي "خمتلفة" عن أأي دوةل عربية أأخرى وقعت يف تكل الفوىض، فا ن  ورمغ ا 

. واكن رد فعل "الأسد" جتاه هذه الاحتجاجات يف مدينة "درعا"، اليت (27)املظاهرات اندلعت فعال يف سوراي

رسال عنارص اخلدمات انطلقت فهيا بوادر الانتفاضة، هو ا صدار الأوامر  ىل اجليش لتطويق وحصار املدينة وا  ا 

الأمنية ال طالق النار عىل املتظاهرين. ومع تزايد حصيةل قتىل "درعا"، اختذ بعض أأعضاء ادلائرة ادلاخلية 

لـ"الأسد" وبعض مستشاريه موقف الصقور، وحرضوا عىل املزيد من القمع ومعاقبة أأي خشص يفكر يف اقرتاح 

ة. ويف نفس الوقت، اكن هناك عدد قليل من املستشارين اذلين اختذوا موقف امحلامئ، وحاولوا مسأأةل املصاحل

العثور عىل أأرض وسط ال عادة الهدوء ا ىل الشوارع، ولكن خالل أأسابيع قليةل اكن واحضا متاما أأي املعسكرين قد 

 فاز يف هذه املعركة.

ه الأمر لهذه العملية، بيامن اكن محمد خملوف ورايم أأدار مكتب الرئاسة معلية القمع. وأأصدر "الأسد" بنفس

واكن محمد ديب دعبول، املعروف ابمس عسكري.  500خملوف يديران مجموعات تتكون عىل الأقل من 

"أأبوسلمي"، مسؤوال عن مكتب الرئاسة وتوىل التنس يق مع اجليش وأأفراد الأمن، وتلقى أأوامره مبارشة من 

خشص موزعني عىل مؤسسات  1500اسة منصور عزام، ش بكة أأكرب من الرئيس. وأأدار وزير شؤون الرئ

حكومية خمتلفة. وأأدار "الأسد" وشقيقه "ماهر" )رئيس احلرس امجلهوري(، معليات عسكرية وحش ية، 

 تطورت فامي بعد، مع تطور الزناع، ا ىل تكتياكت مثل الرباميل املتفجرة يف مناطق املعارضة.



ىل أأن عائةل "الأسد" والنخبة  ، أأجرى رايم2011يف أأاير/مايو  خملوف مقابةل لصحيفة "نيويورك اتميز" تشَّي ا 

ىل أأن معلية صنع القرار يف الس ياسة اكنت معلية "مشرتكة"،  احلامكة قد اقرتاب من حسم نتيجة للرصاع. وأأملح ا 

ن اكن يسمل بأأن "الأسد" ال يزال دليه القول الفصل. وأأضاف خملوف: "كشخص، لك واحد منا ي عرف أأنه ال وا 

. يف واقع الأمر، ما زالت الأهجزة الأمنية تمتتع حبرية كبَّية حتت (28)ميكننا الاس مترار دون البقاء موحدين مًعا"

بسبب الظروف  -وهو ا رث حمك حافظ الأسد-ا رشاف الرئيس. ومع ذكل، مل يمت اختبار هذا الرتتيب 

ىل  الس ياس ية والاجامتعية اليت واهجت ابنه. وكام فعل وادله يف مقع أأي حركة منظمة ضده، سعى بشار الأسد ا 

الاعامتد عىل املنافسة بني الأهجزة الأمنية للتعامل مع الانتفاضة اليت اكن يواهجها. واكن مقياس جناحه هو عدد 

نه س مينح قيادة محةل القمع ا ىل واكةل خامد املظاهرات، فا  ذا مل تقم واكةل أأمنية واحدة اب   املظاهرات اليت حتدث، فا 

 أأخرى.

مع تصاعد الرصاع وانتشاره يف مجيع أأحناء البالد، تزايدت اجلهات الفاعةل اخملتلفة وظهرت يف ماكنة ابرزة. يف 

يوم من الأايم يكون عيل مملوك، رئيس مديرية اخملابرات العامة، هو املسؤول. ويف اليوم التايل، س يكون مجيل 

املسؤول. أأعضاء احلرس القدمي اذلين مل يظهروا الطاعة الاكمةل  حسن، رئيس مديرية اخملابرات اجلوية املهيبة هو

. 2011للنظام مت هتميشهم أأو فقدوا الامتيازات. ومهنم عيل حبيب، اذلي مت فصهل كوزير لدلفاع يف أأغسطس 

عادة تعيني بعض املتقاعدين من احلرس القدمي  مثل عيل دواب، الرئيس السابق  -ويف الوقت نفسه، مت ا 

 ت العسكرية، وهبجت سلامين السفَّي السابق لسوراي يف الأردن، مكستشارين.للمخابرا

وعىل الرمغ من لك اجلهود اليت بذلهتا، مل تمتكن أأهجزة الأمن من وقف املظاهرات، حيث أأثبت منوذج دوةل 

أأ ضباط . بد2011الظل اذلي ورثه بشار الأسد وأأدخل تعديالت عليه، أأنه أأقل فعالية بكثَّي مما اكن عليه قبل 

اجليش يف الانشقاق ا ىل املعارضة. وأأنشأأوا ما أأصبح يعرف ابمس اجليش السوري احلر، اذلي س يضم فامي بعد 

مدنيني سابقني محلوا السالح. اكن التأأثَّي عىل القوات احلكومية همًما: عىل الرمغ من أأن اس مترار وجود صانع  

 ار، فقد أأضعفته خسارة الأفراد.القرار الرئيس يني اكن كفيال ابلتأأكيد أأن اجليش مل يهن

 



 تفريغ القدرة الأمنية والعسكرية دلول الظل

القدرة عىل احلفاظ عىل القيادة بشلك مزتايد، وفقد اجلهاز الأمين  منقساممع تفجر الرصاع، أأصبح اجليش 

الظل اليت مكنت حافظ الأسد من ممارسة السلطة واحلفاظ علهيا أأقل  دوةلاملركزية. ونتيجة ذلكل، أأصبحت 

عواقب هذا الأمر ملموسة، حىت مع دخول الرصاع يف مرحةل أأحدث من النظام اذلي يمتتع فيه  تزال والفعالية. 

اليت اكنت ضعيفة - النظام العسكري مرة أأخرى مبزية عسكرية. لقد تضاءلت القدرة القتالية للجيش السوري

بشلك كبَّي منذ بداية الزناع. عالوة عىل  -(32)ي عاين من الفساد واحملسوبيةواذل ،(31)2011 أأصاًل قبل عام

آاثر التخفيضات الأخَّية يف القدرات اليت ترجع جزئيًا و -( 33)ذكل، جيب عىل قوات النظام اليوم أأن تتعامل مع أ

الكبَّية من اجلنود اذلين رفضوا القتال )واذلين،  نشقاقات وخسائر املعركة، ولكهنا تعكس أأيضًا الأعدادالاا ىل 

عداهمم(يف العديد من هذه احلاالت،   .(34)مت ا 

ىل رفعاجليش زايدة أأعداده. وقد حياول  قرسي ال تجنيد ل قوم ابوي، 42 احلد الأقىص لسن التجنيد اال جباري ا 

سميه ي ملمتردون، اس تخدم النظام ما مع اس تعادة القوات احلكومية للمناطق اليت يس يطر علهيا او  .(35)للمواطنني

روس يا لتعزيز قدرة اجليش.  الذلين أأسس هتام الرابع أأو اخلامس الأفراد"معاهدات املصاحلة" لتجنيد أأشخاص يف 

يس تخدم النظام أأساليب احلصار لتجويع الساكن ا ىل نقطة  ، حيثيف الواقع، "املعاهدات" يه اتفاقيات قرسية

. ويرتك للممتردين والوالء الاستسالم، وأأحيااًن قصف الأحياء أأو اس تخدام الأسلحة الكمييائية لفرض الامتثال

السابقني اذلين خيتارون البقاء يف املناطق اليت تس تعيدمه القوات احلكومية خيار واحد: التخيل عن املعارضة 

ىل القوات احلكومية للقتال ضد امجلاعات املمتردة ذاهتا "لأسدـ"الوالء لوا ، وتسوية وضعهم الأمين مث الانضامم ا 

لهيا  .(36)اليت اعتادوا عىل الانامتء ا 

ف  - 2011م عال . قب(37)نيةولقانم امتھدخرة فتل ستکماد اعنن ييطالحتياترسحي احياناً ض أأ فريش لجيأأن اکما 

عند الانهتاء شائعة. ر غيين  طالحتياامة دخت کان -ةطلسلد" األسبشار ال  وتد بعد وألسحافظ احقبة ن مل ک

من اخلدمة العسكرية، يمت ترسحي الرجال وتقدمي بطاقة هوية خلدمة الاحتياط، ليمت الاحتفاظ هبا يف حاةل 

للخدمة يف الاحتياط  الاس تدعاء. واندرا جدا، اكن يمت اس تدعاء الرجال اذلين يمتتعون مبهارات عسكرية ممتزية



، أأصبح الاحتياطيون عاملون بشلك مس متر 2011لفرتات ما بني س تة أأشهر وعام اكمل. ولكن منذ عام 

 ومنضمون للجيش السوري لس نوات عديدة.

ذو فائدة حمدودة لأن معظم  التجنيدنتاجئ خمتلطة. واكن عن هجود النظام لزايدة القوى العامةل العسكرية  أأسفرت

القدرة القتالية رفع يف  بشلك متدين جداوابلتايل أأسهموا  ،جلدد يفتقرون ا ىل اخلربة العسكريةاجملندين ا

ن. كام متثل الطائفية حتداًي كبَّياً (38)للجيش عدد كبَّي من اجملندين يف اجليش السوري ينحدرون من  ، حيث ا 

عىل رواتب اكفية، وخالل س بع اجلنود ال حيصلون ف ،الظروف يف اجليش ليست مثاليةو غالبية الساكن الس نة. 

يف ظروف  -وأأحيااًن س نوات- س نوات من احلرب، ظل العديد من اجلنود الس نة يف مناطق املواهجة لشهور

مدادات اكفية.  ذاكء التوتر الطائف  هذا يف وتسببقاس ية دون ا  ىل ا  حيث  ،ا  ن اجلنود العلويني )اذلين ينمتون ا 

لهيم عىل أأهنم  ،طائفة الأقليات نفسها مثل عائةل الأسد( بعادمه عن اخلطوط الأمامية، وابلتايل ينظر ا  يمت ا 

 عام اكناملس تفيدون من املعامةل التفضيلية. ال يساعد هذا الوضع حقيقة أأن الفساد يف اجليش أأصبح أأكرث انتشاًرا 

دفع  قبل احلرب: فاجلنود اذلين هلم صالت مع ضباط رفيع  املس توى، أأو ابلوسائل املالية، قادرون عىل

  الرشاوى للهرب من تلبية نداء الواجب عىل اجلهبة الأمامية.

ع الأهجزة الأمنية يف مناطق خمتلفة من أأفر كام أأدى الرصاع ا ىل الضغط عىل منوذج دوةل الظل لالعامتد عىل 

، سوراي. فقدت الواكالت عددا كبَّيا من أأعضاهئا خالل احلرب، ما أأضعف قدرهتا. وعىل نفس القدر من الأمهية

فقد قطع الرصاع خطوط القيادة من الأعىل ا ىل الأسفل بني ادلائرة ادلاخلية للرئيس والعديد من الفروع احمللية 

للأهجزة الأمنية. ونتيجة ذلكل، أأصبحت هذه الفروع تعمل بشلك مس تقل تقريبا. يف دمشق وأأماكن أأخرى، يمت 

فرض سلطهتا من خالل املعامةل تهذه اجلهات الفاعةل تلفة من قبل فئات أأمنية خمتلفة. اخمل ناطق امل الس يطرة عىل 

 الوحش ية للساكن املقميني.

وهبذه الطريقة، غَّيت التحدايت اليت واهجها اجليش والأهجزة الأمنية ديناميكيات السلطة يف البدل. وقد همدت 

لهيا. اخلسائر العسكرية والقيود املفروضة عىل السبيل الطريق أأمام ظهور امليليش يات اليت ترعا ها ادلوةل وامليل ا 

وقد مت التسامح مع هذه اجلهات الفاعةل اجلديدة أأو تشجيعها من قبل النظام عىل أأساس أأن دورها يمتثل يف 



يف  يفرتضلكن ما اكن . (39)مساعدة اجليش النظايم والهيئات الأمنية، مع تنس يق اجليش لعمليات امليليش يات

الظل أأكرث، مما   القدرة العسكرية والأمنية دلوةل افاس تزن تسبب يف  ،اردالواقع أأن يكون احلل ملشلكة توفَّي املو 

اكنت هناك أأيضا بعض التغيَّيات و اضطر بدوره النظام ا ىل الاعامتد عىل ادلعاية للتغطية عىل نقاط ضعفه. 

 .ةدياجلد الأطرافحيث اكن عىل مؤسسات ادلوةل أأن تس توعب  ،الهيلكية والوظيفية

رجاع ظهور امل  احلكومة مع الشبيحة، ويه ش بكة من العصاابت  اخنراطيليش يات املوالية للنظام ا ىل ميكن ا 

ىل مناطق الاحتجاج ورضب املتظاهرينلاال جرامية اليت حشدها النظام يف البداية  يف وقت . و(40)لزنول ا 

ابمس "اللجان  يف ما أأصبح يعرف دجمهمحيث مت  ،املزيد من القوة واكتس بواالحق، أأصبح الشبيحة أأكرث تنظاميً 

الشعبية". مت تشكيل اللجان الشعبية بشلك رئييس من الأقليات املوالية للرئيس الأسد: العلويني واملس يحيني 

حتت  ،الظهور يف الأحياء والبدلات واملدن يف مجيع أأحناء البالديف والش يعة وادلروز. بدأأت هذه امجلاعات 

عكس تركيهبم وقد اكنت اللجان الشعبية مسلحة من الأايم الأوىل لالنتفاضة. و ذريعة توفَّي امحلاية احمللية، 

طر "اجلهادي الس ين" )كام اخلادلميوغرايف تكتيك النظام يف نرش اخلوف بني الأقليات من خالل التحذير من 

 .(41)( املتظاهرينالنظام هوصف

د من الأفراد دلمع قوات النظام الرمسية. ومع توسع املظاهرات، زادت أأعامل العنف وابتت هناك حاجة ا ىل مزي

وهكذا مت جتنيد اللجان الشعبية ملرافقة قوات الأهجزة الأمنية امللكفة ابلرضب و/أأو ا طالق النار عىل 

 املتظاهرين.

يران  اكنت النتيجة اال ضافية لتفريغ دوةل الظل يه املساحة اليت فتحهتا للجامعات ش به العسكرية املدعومة من ا 

(. 5و  4رسح السوري )يمت تغطية أأجندة الس ياسة اخلارجية اال يرانية الأوسع يف البالد يف الفصلني دلخول امل 

يران أأن النظام السوري عاجز من تلقاء نفسه عن الفوز ابحلرب عسكراي أأو اس تعادة الس يطرة عىل  رأأت ا 

رسال مستشارهيا يف البداي(42)املدن والبدلات اليت اختذهتا املعارضة ة للمساعدة يف محالت القمع . وبعد ا 

يران مستشارين عسكريني لسوراي لوضع اسرتاتيجية  الس يرباين عىل املتظاهرين يف بداية الانتفاضة، أأرسلت ا 

. (43)املقاتلون الش يعة اذلين أأرسلوا دلمع قوات النظام 2012. وقد أأعقب ذكل يف عام 2011احلرب يف عام 



، (44)فصاعداً  2013حلرس الثوري اال يراين. وقد تبع املرتزقة من عام اكن القادمون الأوائل من "حزب هللا" وا

 مهنم مقاتلني من النقباء وكتائب أأبوالفضل العباس، والكهام من ميليش يات وحدات احلشد الشعيب يف العراق.

يراين من املادة  نشاء ، اذلي يسمح 2003من قانون اخلدمة العسكرية السورية لعام  10كام اس تفاد الرد اال  اب 

. ومع اس مترار اخنفاض أأعداد اجليش السوري (45)"قوات أأخرى حسب الرضورة" لتمكيل اجليش النظايم

يران بناء قوة ش به 2013وأأفراد الأمن السوريني، دخل هذا البند موضع التنفيذ يف عام  ، عندما قررت ا 

 طة بقوات احلشد الشعيب.عسكرية من الأقليات املوالية لطهران، ابس تخدام منوذج مماثل لتكل املرتب

(، قاتلوا ا ىل جانب قوات NDFأأعضاء هذه امليليش يا املساعدة اجلديدة، املعروفة ابمس قوات ادلفاع الوطين )

يران، مُصمت قوات ادلفاع الوطين  رشاف من قبل ا  احلكومة السورية. بمتويل من رايم خملوف، وتدريب وا 

ىل خلية يف سوراي، مس مت دًا رشعية ادلوةل من تفويض رمزي يف توفَّي الأمن. وهبذه ككيان ميكن أأن يتحول ا 

يران أأن حتصل اجلهبة الوطنية عىل وضع مماثل حلاةل حزب هللا يف لبنان . وعىل الرمغ من أأنه (46)الطريقة، تأأمل ا 

مبوجب القانون السوري، فا ن اجليش وقوى الأمن ادلاخيل و"القوات اال ضافية" مثل امليليش يات يمت التعامل 

عها مجيًعا كجزء من النظام القانوين للقوات املسلحة، فا ن قوات ادلفاع الوطين متزيت بنفسها عن طريق دفع م 

دوالر أأمرييك يف   400و 100مرتبات أأعىل بكثَّي للمجندين، وتراوحت رواتب قوات ادلفاع الوطين ما بني 

 هر للجنود النظاميني يف اجليش السوري.دوالًرا يف الش  50يبلغ حوايل ، مقارنة مبتوسط 2018الشهر يف عام 

يران يف زايدة أأعداد امليليش يات الش يعية يف سوراي، مث أأرسلت أأفرادًا من أأفغانس تان )ميليش يا  اس مترت ا 

. ويف بعض الأحيان، أأدى تزايد دور (48)بيون( للقتال من أأجل النظامين لفاطميون( والمين وابكس تان )الز ا

امليليش يات غَّي النظامية يف الزناع ا ىل تعقيدات لعالقات النظام مع املقاتلني املتحالفني معه. عىل سبيل املثال، 

ىل  امليليش يات املوالية لدلوةلحققت يف بعض املعارك،  انتصارات عسكرية كبَّية، ولكن الفضل لكه اكن ينسب ا 

ت املستشارة الرئاس ية بثينة شعبان عن غضهبا من 2014عام اجليش السوري. يف  ، نشب اجلدل عندما عربر

ناكر دور اجليش السوري. ورسعان ما حسبت  أأن "وسائل اال عالم املوالية" اكنت تدع  فوز حلفاء سوراي وا 

ن قبل حزب بياهنا، ومت مسحها من اال نرتنت. اكنت اال شارة ا ىل تغطية املعارك اليت اكنت قد حققت ماكسب م



بدخول مناطق املعارك،  -املنار و امليادين0هللا، حيث مسح للصحفيني من وسائل اال عالم التابعة حلزب هللا 

عالمه يف اخللف. يف مناس بات أأخرى، بثت "املنار"  لبث الأخبار، يف حني تُرك اجليش السوري وا 

ن من الواحض أأن اجليش السوري مل يكن و"امليادين" انتصارات حزب هللا مبارشة، ولكن عىل الرمغ من أأنه اك

.  زمع أأحد الصحفيني أأنه يف ويف بعض املعارك، (49)حارضا، ُمنح الفضل يف الانتصارات للجيش السوري

اضطر الصحفيون ا ىل الانتظار عدة أأايم حىت وصلت كتائب اجليش السوري ووسائل اال عالم قبل أأن يمتكنوا 

أأن اجليش السوري قد ىل ذكل، ستبدأأ ادلعاية النظامية يف الظهور، مدعيًة من تغطية الأعامل القتالية. عالوة ع

 .(50)أأخىل بدلات املعارضة أأو قوات "داعش"

اكن العامل الأخَّي اذلي أأسهم يف تقليص القدرة العسكرية والأمنية دلول الظل هو تكتياكهتا العسكرية. ومع 

من الرصاع، اعمتد النظام عىل تكتيك حسب قواته  سقوط املدن والبدلات يف يد املمتردين يف وقت سابق

ىل  لغاء مؤسسات ادلوةل الأمنية والعسكرية من داخل املدن والبدلات ا  وتطويق وقصف هذه املناطق. أأدى ا 

. واليوم، ومع اس تعادة النظام (51)فراغ مت ملؤه يف وقت الحق من قبل جامعات معارضة مسلحة أأو ا سالميني

من الثوار، مل يكن دلى ادلوةل السورية القدرة عىل ممارسة الس يطرة العسكرية والأمنية  للعديد من هذه املناطق

الاكمةل علهيا. وحتدث ظاهرة مماثةل يف مناطق ظلت حتت سلطة النظام طوال الزناع، بسبب اخنفاض القدرات 

 ة املذكورة أأعاله.العسكرية الفنية لدلوةل وتأأثَّي امليليش يات املوالية للنظام وفروع الواكالت الأمني

اليوم، مجيع العنارص املؤيدة للنظام يف الرصاع دلهيم مصاحل خمتلفة ويتنافسون للحفاظ عىل سلطهتم. هذه 

املنافسة ال تتضمن فقط لواءات وكتائب داخل اجليش السوري، وميليش يات سورية موالية، وفروع للأهجزة 

منا تشمل أأيضا امليليش يات الأجنبية امل يران واليت دلهيا أأجندة للحفاظ عىل وجودها يف الأمنية، وا  دعومة من ا 

البالد، واحلفاظ عىل الس يطرة عىل املناطق الرئيس ية يف أأيدي الش يعة، ودفع املعارضة السنية للخروج من 

املناطق اليت يس يطر علهيا الس نة. الأدةل عىل هذا التنافس بني اجلهات الفاعةل ال تعد وال حتىص وتفريغ دوةل 

امليليش يات املدعومة من ايران  منعت ميكن أأن يرى، عىل سبيل املثال، يف مناس بات خمتلفة عندما الظل

ضباط اجليش السوري من الوصول ا ىل املدن والقرى دون موافقة امليليش يات. من  ،)وخصوصا حزب هللا(



ا حزب هللا ذات أأمهية بني هذه املواقع اكنت بدلات مثل الزبداين ومضااي، املتامخة للبنان، واليت يعتربه

يران الس يطرة الاكمةل عىل لكتا املدينتني. عىل  ، كيف مارساملقميون واملعارضون يتذكراسرتاتيجية.  حزب هللا وا 

سبيل املثال، عندما اكنت املفاوضات جارية حول صفقة تسمح للمقاتلني واملدنيني مبغادرة الزبداين ومضااي، 

قناعهم ابلبقاء )يف حماوةل ملنع حزب هللا من الس يطرة عىل املنطقة(. ومع اقرتب النظام من املدنيني يف حماو ةل ال 

 .(52)ذكل، مل يمتكن اجليش السوري من منع عقد صفقة تبادل الساكن

 

  



 نشأأة ادلوةل التفاعلية

أأي، ترتكز -تفاعلية" قدرة ادلوةل العسكرية والأمنية، حتولت سوراي من دوةل الظل ا ىل "دوةل مع تضاؤل 

ن أأساليب التفاعل هذه ليست يف حد ذاهتا جديدة عىل سورايتفاعل والتعاملعالقات ال  ابلأساس عىل  ،. ا 

اكن هذا . ومع ذكل، التفاعالتوحىت قبل الانتفاضة، اكنت ش بكة النخب التابعة للنظام تعمل عىل أأساس 

عىل املعايَّي الأساس ية لس يطرة ادلوةل. الآن، منت الش بكة لتشمل  أأن يغَّي أأو يؤثردامئًا دون  حيدث

اجلهات دور بعض تؤدي  الانهتازية الأطراف الأصيل. هذهالسلطة املس تفيدين اذلين مل يكونوا جزءا من نظام 

 مؤسسات ادلوةل. لقد منت قوهتم ا ىل احلد اذلي مل تعد احلكومةخارج ادلوةل، ولكن من وبعض وظائف الفاعةل 

 تس يطر علهيم.

عادة ترتيب نظام دوائر السلطة اليت أأنشأأها حافظ الأسد وتعديلها من قبل بشار الأسد. وأأصبحت  مت ا 

دورها الأسايس يف النظام. يف املايض، اكن املدافعون عن  تصغر جحًما أأكرب وأأكرث نفوذًا، وجتاوزالأ "ادلوائر" 

وةل والنظام لأن ذكل يضمن مصاحلهم اخلاصة. اليوم، حقوق اال نسان يدافعون يف املقام الأول عن مصاحل ادل

يسعى املس تفيدون اجلدد بشلك أأسايس ا ىل حتقيق مصاحلهم اخلاصة والعمل بشلك مس تقل عن مصاحل ادلوةل 

 والنظام.

ىل التحايل عىل العقوابت  وقد مت تسهيل صعود املس تفيدين من قبل عدة عوامل. أأواًل، اضطرت احلاجة ا 

ىل جتنيد وجوه جديدة للترصف نيابة عهنا. أأصبح هؤالء املفروضة عىل ر  جال الأعامل املقربني من النظام ا 

الالعبني نشطني بشلك مزتايد يف جمال الأعامل التجارية، وشاركوا يف معامالت ترامكية تقدر مبليارات 

درأاًك حلاجة النظام هلم، فقد منا يف طموهحم وأأصبحوا أأكرث تأأثًَّيا من   أأصدقاء النظام العاديني.ادلوالرات. وا 

جياد  العامل الثاين هو أأن العديد من املناطق وقعت خارج س يطرة النظام املبارشة. وقد تطلب هذا من النظام ا 

رشاكء جدد عىل الأرض ميكهنم العمل نيابة عنه وتسهيل الأعامل التجارية واخلدمات يف املناطق اليت تقع خارج 

 س تفيد هؤالء الرشاكء احملليون من اعامتد النظام علهيم.مرة أأخرى، ي  .(53)متناول احلكومة



مثل تكل - هو فقدان ادلوةل لقدرات املؤسسات نتيجة للحرب. العديد من املؤسسات ،العامل الثالث ذو الصةل

نتاج النفط وتوزيعه مسأأةل اليت تعاجل مدادات املياه والزراعة وا   مل تعد تعمل باكمل طاقهتا. وقد أأجرب -امجلارك وا 

س يطرة احلكومة  عنومع خروج البدلات واملدن  غَّي الرمسية.هذا النظام عىل الاعامتد عىل قدرة اجلهات الفاعةل 

املركزية، اعمتد النظام عىل امجلاعات احمللية والأفراد يف خمتلف أأحناء البالد ال دارة شؤون ادلوةل. يف بعض 

واجملموعات " داعش"ذا يتضمن التفاوض مع قادة احلاالت، كام يف بيع ورشاء النفط ونقل البضائع، اكن ه

 اال مداد.هذه اجلهات تس يطر عىل طرق فقد اكنت  اال سالمية مثل جهبة النرصة،

ادليناميكيات الاقتصادية والأمنية للبالد. توىل حميي ادلين املنفوش  تتغَّير و الصدارة  يفأأمراء حرب جدد  ظهر

الس يطرة عىل هتريب البضائع داخل وخارج الغوطة الرشقية. برز جورج حسواين مكفاوض رئييس للنظام مع 

ىل اتفاق لضامن ا طالق رساح الراهبات الأسَّيات  جهبة النرصة، ومعل عىل لك يشء من املعامالت النفطية ا 

قد شارك ، و (سامر الفوز هو الواهجة اجلديدة لرايم خملوف )الأخَّي مس هتدف ابلعقوابتواكن دير عطية. يف 

عادة اال عامر ا ىل رشاء قطع كبَّية من الأرايض والفنادق )مبا  يف مجموعة متنوعة من الصفقات املرحبة، من مشاريع ا 

 .(55)الأمَّي السعودي الوليد بن طالل(يف ذكل حصة كبَّية يف فندق الفورسزينز يف دمشق، مت رشاؤها من 

ظهرت مجموعة متنوعة من الأسامء الأخرى يف الس نوات الأخَّية، تعمل ابلنيابة عن احلكومة وتدير الرشاكت يف 

حسب موقعهم ونفوذمه عىل -مجيع أأحناء البالد. ويس يطر البعض عىل قطاع النفط وبعض الطائرات وغَّيها 

عادة اال عامر. بعض الشخصيات، مثل أأمين جابر  -عات املعارضة املسلحةاجملمتع احمليل والروابط مع جام واحلديد وا 

وهو رجل أأعامل مرتبط بأأرسة "الأسد" يف الالذقية، شلكوا ميليش ياهتم اخلاصة دلمع النظام. وقد ساعد مقاتيل 

 جابر يف املعركة من أأجل حترير تدمر.

ةل السورية. لقد أأدرك املرتحبون اعامتد النظام املزتايد علهيم، لقد خلق الاعامتد عىل املنتفعني حلقة مفرغة لدلو

آلك قدرة ادلوةل وتغيَّي الوظائف  وابلتايل يتوقعون دعامً أأكرب من ادلوةل مقابل خدماهتم. وهذا يزيد من تأ

املؤسس ية. ابختصار، أأصبحت املعامالت اليت جرت العادة أأن تكون جمرد أأداة واحدة )من بني كثَّيين( 

 ا دوةل الظل، يه السمة املمزية لدلوةل السورية.تس تخدهم



 صعود املرتحبني من اجليش والأمن وامليليش يات

وراء صعود أأمراء احلرب واجلهات الفاعةل الاقتصادية، تواجه سلطة ادلوةل يف سوراي حتداًي من خالل صعود 

هنا مدفوعة مبصلحة ادلوةل، فا ن املرتحبني من داخل مؤسسات ادلوةل وامليليش يات التابعة لها. وبعيدا عن كو 

أأولئك يف اجليش أأو الأهجزة الأمنية أأو امليليش يات غالبًا ما يس تخدمون مواقعهم لتحقيق ماكسب اقتصادية. لقد 

أأعطى النظام قادة امجلاعات املسلحة مثل جهبة ادلفاع الوطين، أأسهم يف الأعامل التجارية، يف حماوةل للحفاظ 

صخصة بعض حمطات الوقود يف "دمشق" اليت اكنت مملوكة للقطاع العام ومت منحها عىل دمعهم العسكري. مت خ

 لنفس الشخص.

ويأأيت معظم زعامء احلرب التابعني لقوات ادلفاع الوطين من طوائف الأقليات الفقَّية ويكس بون دخاًل منخفضًا 

 10000ثَّيون مهنم من كسب نسبيًا قبل اندالع الزناع. ومع ذكل، فا ن احلرب جعلهتم أأغنياء. وقد حتول الك 

دوالر أأمرييك قبل احلرب(، ا ىل كسب ما يقرب من مليوين لَّية شهراًي  200لَّيات يف الشهر )أأي ما يعادل 

دوالر أأمرييك بأأسعار اليوم(. يبدو أأهنم ال يتورعون عن عرض ثرواهتم اجلديدة، ويف دمشق  4000)حوايل 

يف مقايه ابهظة المثن. أأدى جناهحم يف الواقع ا ىل خلق طبقة  ميكن رؤيهتم يقودون الس يارات الفارهة وجيلسون

ذا اكنت جتربة لبنان مؤرشًا، س يكون من الصعب عىل ادلوةل (56)اجامتعية اقتصادية جديدة يف سوراي . ا 

 السورية أأن تكبح هذه الطبقة اجلديدة مبجرد انهتاء الرصاع.

آليات جديدة لتوجيه متو  يل ادلوةل ا ىل هذه اجملموعات، تغَّيت وظائف بعض مع اس مترار النظام يف ابتاكر أ

مؤسسات ادلوةل وفقًا ذلكل. عىل سبيل املثال، أأنشأأت وزارة اخلارجية السورية مكتًبا لتنظمي تسجيل ومتويل 

املنظامت غَّي احلكومية، يف الوقت اذلي يمت فيه متويل عدد من امليليش يات املوالية للنظام )مبا يف ذكل جهبة 

طين( من قبل خشصيات مثل رايم خملوف من خالل منظمته غَّي احلكومية "البس تان"، وأأصبح ادلفاع الو 

ولك هذا ظاهره دمع اجملمتع املدين، حىت أأن بعض قادة امليليش يات قد –املكتب طريقًا لمتويل البس تان والآخرين 

 أأنشأأوا منظامت غَّي حكومية خاصة هبم لغرض حمدد هو احلصول عىل متويل من ادلوةل.



قبل الانتفاضة، عندما اكنت ادلوةل أأكرث صالبة )حتت حمك حافظ الأسد وبشار الأسد(، تنافست الفروع 

وقد مسح هذا للنظام بضامن الاس تقرار من خالل هنج "فرق تسد". اليوم، الأمنية ال ظهار الوالء للنظام. 

الفوائد واملاكسب املالية. وقد مكرن الرصاع لك فرع أأو أأفرع من فروع الأهجزة الأمنية من املنافسة عىل السلطة و 

توس يع قوته، وجشع لك مهنا عىل اقتطاع جزء من اقتصاد احلرب لنفسه. ونتيجة ذلكل، تعمل الفروع الأمنية 

 .(57)بشلك مزتايد يف مصلحهتا اخلاصة بداًل من مصاحل السلطة

عداد نقاط التفتيش. وكام فعلت بعض امجلاعات املمتردة، فقد أأقامت امليليش يات  أأحد الأمثةل عىل ذكل هو ا 

املوالية للنظام واجليش وفروع الأهجزة الأمنية نقاط تفتيش لغرض وحيد هو احلصول عىل الأموال. وقد ذهب 

ىل أأفراد أأو جامعات خاصة، وابلتايل ضامن دخل منتظم دون الاضطرار  البعض ا ىل حد تأأجَّي نقاط التفتيش ا 

. وتسامح النظام مع هذا النشاط ليس فقط لأنه ال ميتكل الوسائل املالية (58)ا ىل فرض نقاط التفتيش بأأنفسهم

بقاهئا يف  دلفع مجيع تاكليفه، ولكن أأيضا لأن السامح ملثل هذه امجلاعات ابالس تفادة من احلرب، هو وس يةل ال 

 صفها.

لَّية للك  50دمشق، تقوم نقاط التفتيش املوالية للنظام بتحصيل خارج منطقة الغوطة الرشقية ابلقرب من 

جراء جتديدات  ىل املنطقة لتجديد العقارات )يُسمح فقط اب  دخالها ا  كيلوغرام ملواد البناء اليت يريد املقميون ا 

ر بس يطة(. نقاط التفتيش يف املنطقة ال تفرض الرضائب عىل نقل البضائع التجارية حفسب، بل أأيضا عىل مرو

ىل الغوطة الرشقية أأو الَّيموك. يف ا حدى احلاالت املبلغ عهنا، دفعت امرأأة ما مجموعه  الأشخاص اذلين يسافرون ا 

آالف لَّية، لتمتكن من  20.000 لَّية يف سلسةل من نقاط التفتيش، لك مهنا يتقاىض ما بني أألفني وثالثة أ

 20000ش يف بعض الأحيان رسوًما )تصل ا ىل الوصول ا ىل مزنلها يف الغوطة الرشقية. كام تفرض نقاط التفتي

لَّية للك شاحنة( لضامن املرور الآمن للشاحنات اليت حتمل بضائع يف املناطق اليت يس يطر علهيا النظام أأو 

ضافة تلكفة  ىل ا  النظام، مع وجود قوات حملية ترافق لك شاحنة ا ىل وهجهتا. وقد دفع هذا الأمر احلرفيني ا 

 .(59)لسلع"مرافقة" ا ىل سعر بيع ا



يقبل ضباط اجليش أأيضا رشاوى مقابل مساعدة الناس عىل جتنب التجنيد الاحتياط . وحيصل الضباط عىل 

وتضمن -دوالر أأمرييك شهراًي للك خشص يمت جتنيده يف العادة من ادلوائر اليت يرشف علهيا  300ما يصل ا ىل 

غياهبم عن اخلدمة. والرشوة منترشة أأيضًا هذه الرسوم حذف امس الشخص من جسل اجملندين أأو أأن يمت جتاهل 

آالف ادلوالرات لتسهيل  فامي يتعلق بهتريب الأشخاص، حيث حيصل ضباط اجليش يف كثَّي من الأحيان عىل أ

نقل الأفراد ا ىل تركيا أأو لبنان هراًب من اخلدمة العسكرية أأو جتنب الاعتقال من قبل النظام. ويف هذه احلاالت، 

اد "ببطاقات الهوية الأمنية" اليت تظهر الانامتء العسكري حتت امس خمتلف، ويمت ترتيب يمت عادة تزويد الأفر 

 .(60)خروهجم من سوراي ابس تخدام املركبات العسكرية لتجنب الوقوع يف نقاط تفتيش النظام

أأعلنت وقد وفرت بطاقات الهوية الأمنية غَّي املسجةل واملزورة وس يةل للناس لتجنب اخلدمة العسكرية منذ أأن 

ادلوةل السورية أأن أأعضاء اجلهبة ميكهنم أأال يدخلوا اجليش. بعض الأشخاص جسلوا كأعضاء يف جهبة ادلفاع 

الوطين دون أأن يكونوا نشطني يف وحداهتا القتالية، بيامن قام أآخرون ببساطة برشاء بطاقات هوية أأمنية مزيفة يف 

مليون لَّية من أأجل هذا الغرض. وقد تس ببت  2 أألف لَّية سورية ا ىل 500ودفعوا ما بني السوق السوداء، 

عالن احلكومة السورية أأن مكتب الأمن الوطين وحده من يصدر هذه البطاقات  .(61)زايدة هذه الظاهرة يف ا 

عدد من امجلاعات سامرسة  لقد أأصبح الاحتجاز أأيضا جتارة مرحبة للعديد من الكياانت التابعة للنظام. وأأصبحت

للمعتقلني، حيث اكن للك جامعة أأسلوهبا اخلاص وأأسعارها يف أأداء خدمات معينة. ويرأأس خدمات الوساطة 

ضباط يف اجليش وأأعضاء يف فروع الأمن وحمامون، ويف بعض احلاالت، ببساطة أأفراد يدعون أأهنم عىل صةل 

وفَّي املعلومات )وليس ابلرضورة أأن تكون ذات طبيعة بأأشخاص يمتتعون بصالحيات ونفوذ. وتشمل اخلدمات ت

آت الأمنية اليت  موثوقة( لأفراد العائةل حول ماكن ومصَّي احملتجزين؛ تسلمي أأش ياء للمحتجزين داخل املنشأ

حيتجزون فهيا؛ وترسيع معليات التحقيق لترسيع ا طالق رساح املعتقلني. وبدون هذه اخلدمة الأخَّية، ميكن 

 .(62)وقعوا احتجازمه لشهورللمحتجزين أأن يت

ىل  آالف من ادلوالرات: ما يصل ا  ميكن أأن ترتاوح املبالغ املدفوعة ملثل هؤالء السامرسة من مئات ا ىل عدة أ

دوالر أأمرييك السرتداد خشص ما من الاحتجاز، وترتيب نقل قضيهتم ا ىل حممكة )عادة حممكة  20.000



رهابية(، وتأأمني تربئهتم يف الهناية. تعمتد  ليه. ا  م فالرسواملبالغ عىل شدة الهتم ضد املعتقل، واملاكن اذلي ينمت  ا 

ن ضورلمعاايدفعه شخص من منطقة يسيطر عليها ي لذالسعر اسيختلف ل، وللرجام لرسواقل من ء أأ للنسا

ذا اكن ايدفع ي لذالثمن اعن  م. يف كثَّي من احلاالت، يمت تضخمي الهتم لنظاة المعتقل من منطقة تحت سيطرا 

وهجة ضد املعتقلني، حىت ميكن انزتاع املزيد من الأموال من أأرسمه. متتد هذه التجارة القامتة ا ىل حممكة امل

لهيا، وحيث يمت دفع مبالغ كبَّية للمحامني والقضاة من أأجل  اال رهاب، واليت يمت نقل عدد كبَّي من قضااي املعتقلني ا 

 ترسيع احملاكامت وتأأمني اال فراج عن املهتمني.

مواقع الاحتجاز أأيضا برسقة متفش ية. وغالبًا ما يفقد املعتقلون ممتلاكهتم الشخصية أأو يصادرها الضباط ترتبط 

يف مرافق الاحتجاز. بعض العصاابت أأو اللصوص اال جرامية لها صالت مع الضباط العسكريني الفاسدين أأو 

لقاء القبض علهيم، فا ن اللصو  ذا مت ا  ص يقومون ببساطة بتسلمي حصة من القضاة أأو فروع الأهجزة الأمنية. ا 

 .(64)البضائع املرسوقة ا ىل السلطات لضامن اال فراج الفوري عهنم

-أأصبح الهنب نظاًما أأيًضا. يف الغوطة الرشقية، ينخرط أأعضاء اجلهبة وغَّيمه من رجال امليليش يا أأو البلطجية 

لها. وعادة ما تأأخذ هذه املامرسة يف هنب مباين بأأمك  -يرافقهم أأشخاص يرتدون الزي العسكري من هجاز الأمن

ما أأن املبىن قد تعرض للهنب ومت حتميل حمتوايته عىل الشاحنات ليمت بيعها ابمجلةل )مت بيع شاحنة  شلكني: ا 

هنب مبىن يباع ا ىل املشرتي مقابل رسوم متفق علهيا يف ق" احللَّية سورية( ؛ أأو " 200000واحدة مقابل 

دون السورية. )يف احلاةل الأخَّية، اكن املشرتي قد "اشرتى" حمتوايت املبىن  اللَّياتميكن أأن تصل ا ىل ماليني 

كامل العملية، تقبل نقاط التفتيش التابعة للجيش الرشاوى مقابل السامح للشاحنات احملمةل  (.معرفهتا وبعد ا 

 ما يمت مجع وبيع خردة الصلب ابلبضائع املهنوبة ابملرور. يف الأماكن اليت دمرت فهيا املباين يف القتال، غالباً 

 .(65)والألومنيوم والنحاس مهنا ا ىل رشاكت ميلكها أأمراء احلرب مثل محمد محشو

يف بعض الأحيان تتنافس الكياانت اخملتلفة املشاركة يف هذه الأنشطة عىل املوارد وتتعاون أأحيااًن، اعامتًدا عىل 

يمت فيه  احلربقتصاد اللوجستية. وهذا خيلق نظاًما بيئيًا نفوذها العسكري النس يب والصالت احمللية واحلاجة ال



حتفزي الكياانت املسلحة والأمنية ال دامة العنف، حىت عىل حساب مصاحل ادلوةل. ونتيجة ذلكل ، تضعف قدرة 

 .ادلوةل عىل ممارسة السلطة

 

  



 املسار املس تقبيل لدلوةل التفاعلية

عىل الرمغ من أأن ادلوةل السورية ومؤسساهتا قد استنفدت اقتصاداًي ومن انحية املوارد البرشية عىل مدى 

الس نوات الس بع املاضية، فا هنا مل تهنار. تعطل معل ادلوةل، لكهنا متكنت من احلفاظ عىل العالقات مع 

حتت س يطرة "داعش"، وكذكل  املؤسسات العامة حىت يف أأماكن مثل الرقة ودير الزور، يف حني اكنت هذه

يف املناطق اليت يس يطر علهيا الأكراد. حافظ النظام عىل عالقة براغامتية مع الأكراد يف الشامل الرشيق، متساحما 

ىل أأن هذا التسامح س ميتد ا ىل الاعرتاف من قبل ادلوةل  قامة منطقة حمك ذايت دون اال شارة ا  مع هجودمه ال 

تناقض حاد مع تقياميت سوراي كدوةل هشة. يقول ستيفن هايدمان بأأن سوراي السورية.  تقف هذه املرونة يف 

دارة احلمك كتعبَّي عن كفاح الوجود اذلي يعزز الرصاع من تصممي  بداًل من ذكل "دوةل رشسة"، حيث تمت ا 

 النخبة احلامكة لدلفاع عن الرتتيبات املؤسس ية القامئة ابلقوة.

رث تعقيًدا. قد تكون الرتتيبات املؤسس ية لدلوةل قد جنت، ورمبا اكنت لقد أأظهر هذا البحث أأن حاةل سوراي أأك

التفاعالت يه مسة من سامت ادلوةل السورية يف لك من عصور الأسد، ولكن الطريقة اليت تس تخدم هبا 

آاثر عىل سلطة ادلوةل لضامن الاس تقرار، حىت لو فاز النظام ابحلرب عسكراي.  السلطة قد تغَّيت. وهذا هل أ

جه اخلصوص، بيامن يقوم اجليش وهجاز الأمن بتقدمي خدمات أأساس ية حمدودة، مل حتدث اس تعادة مثل عىل و 

 هذه اخلدمات عىل املس توى الوطين اذلي يس يطر عليه النظام، وقد قوضت التفاعلية دوةل الظل.

 الس يطرة عىل انترشت الفوىض املنظمة اليت أأنشأأها النظام. ليس من املؤكد أأن ادلوةل سوف تكون قادرة عىل

البدل يف ظل أأي سيناريو مس تقبيل بعد التسوية، بيامن النظام احلايل ال يزال قامئا، نظرا لأن احلمك قد تعرض 

للخطر، وأأصبح يعمتد عىل عالقات التفاعل ملامرسة السلطة. هناك العديد من العوامل اليت تعوق واكةل ادلوةل 

ىل البالد. من عىل املدى الطويل. الأول هو وجود الآالف م يران ا  ن رجال امليليش يات الأجنبية، اذلين جلبهتم ا 

غَّي املرحج أأن هؤالء املقاتلني سوف يغادرون بسهوةل. العديد مهنم راخسون الآن يف سوراي، بعد أأن اس تولوا 

عىل املمتلاكت واس تقروا بعائالهتم هناك. وكام جنح حزب هللا يف احلفاظ عىل وضعه اخلاص يف لبنان بعد 



، مفن املرحج أأن يبقى رجال امليليش يات العراقية واال يرانية واللبنانية عىل وجه 2000انسحاب ا رسائيل يف عام 

 اخلصوص، يف سوراي مبجرد انهتاء احلرب طاملا ظل النظام احلايل يف السلطة.

ذا اكن ينظر ا ىل جتربة العراق بعد  عىل الرمغ - عىل أأهنا منوذج مقارن، فا ن أأساليب حرب العصاابت 2003ا 

ذا شعرت ابلضغوط. ومع تصاعد مثل هذا  -من لوهما علنًا عىل اجلهاديني الس نة يران ا  غالبًا ما تس تخدهما ا 

يران قد تدفعها الس تخدام والكءها  الضغط يف واش نطن وكذكل يف تل أأبيب، فا ن اجلهود الرامية ا ىل احتواء ا 

 يف سوراي ال اثرة عدم الاس تقرار.

زالهتا لأي عالوة عىل ذكل، فا ن  االتفاق الأخَّي بني ا رسائيل وروس يا حول تأأمني حدود ا رسائيل مع سوراي وا 

يرانية  ىل التنس يق اال رسائييل -ميليش يات ا  ال يعين أأن  -الرويس حول الغارات اجلوية يف سوراي -ابال ضافة ا 

يران وقدرهتا عىل التأأثَّي عىل الأرض. نظام الأ  سد غَّي قادر عىل كبح موسكو يف وضع ميكهنا من تقييد قوة ا 

يران "الأسد" معياًل ولن تتسامح مع حماوالت النظام الحتواء نفوذها. يران. وتعترب ا   ا 

يران  يران الرامية ا ىل زراعة ادلمع الشعيب. تعمل ا  العامل الثاين اذلي يعوق سلطة ادلوةل السورية هو أأجندة ا 

واملؤسسات الاجامتعية، فضاًل عن مركزها الثقايف  عىل تعزيز هذا التأأثَّي منذ الامثنينات، واس تخدمت الش باكت

نشاء امليليش يات  يران يف ا  ن مشاركة ا  الرئييس يف دمشق لتنفيذ مشاريع هتدف ا ىل رشاء والء الناس. ا 

قامة  السورية، فضاًل عن تأأسيسها للمبادرات املدنية، تُظهر أأن منوذج نفوذها يف سوراي ال يعمتد فقط عىل ا 

ةل ولكن أأيضًا عىل التسلل ا ىل ادلوةل. ويف هذا الصدد، تمتتع امليليش يات اال يرانية والعديد مؤسسات موازية لدلو

من مؤسساهتا غَّي العسكرية يف سوراي برشعية دوةل مماثةل لتكل املمنوحة حلزب هللا يف لبنان ولقوات احلشد 

قاتيل اجلهبة املس تفيدين من موجود مع و الشعيب يف العراق. هذا ميهد الطريق لوجودمه عىل املدى الطويل. 

الندماج يف أأن يقبلوا ابرواتب أأعىل وامتيازات أأكرث من نظراهئم يف اجليش السوري، مفن الصعب أأن نتصور 

 القوات النظامية مبجرد انهتاء الرصاع.

 



 اس تنتاجات وتوصيات

 البالد كام اكن يفعل يف ال تزال أأهجزة أأمن ادلوةل حتمك سوراي بقبضة من حديد، لكن النظام مل يعد يس يطر عىل

ىل املوارد والرشعية الالزمة لتوفَّي السالم والاس تقرار. لقد خلق الرصاع ش باكت  السابق، فهي  تفتقر ا 

ن الفساد املسترشي بني هذه الش باكت  آلك أأمن سوراي. ا  اقتصادية وأأمنية جديدة غَّي رمسية، تعمل عىل تأ

وهذا جيعل من غَّي الواقع  توقع أأن يكون النظام رشياك حيول سوراي من دوةل "ظل" ا ىل دوةل "تفاعلية". 

 اقتصاداي وأأمنيا للمجمتع ادلويل.

ىل التأأثَّي عىل املدى الطويل يف البالد. عىل الرمغ من أأهنم  يران وروس يا، ا  يسعى رعاة النظام اخلارجيون، ا 

آلك س يادة سوراي. ال يشء  يتعاونون يف بعض النوايح، فا ن تنافسهم املزتايد عىل السلطة يؤدي ا ىل مزيد من تأ

ىل  ىل أأنه من املرحج أأن يعود البدل ا  من هذا يبرش ابخلَّي الحامتل عودة الالجئني ا ىل سوراي. كام أأنه ال يشَّي ا 

من قبل دوةل الظل. سوراي اليوم ليست دوةل ذات س يادة وال دوةل  2011وضع احلمك السابق ملا قبل عام 

يران. لن يمت احتواء الأزمة مدنية، لكن دوةل ديكتاتورية تش به ا ملافيا حمكت مبوجب تفويض رويس وتأأثرت اب 

داخل حدود سوراي، ومثلام أأثرت احلرب السورية عىل أأورواب بشلك خاص، وعىل الغرب بشلك عام، فا ن 

ضافية  عدم الاس تقرار وانعدام الأمن الذلين خلقهتام مجموعة املشألك اليت أأبرزها هذا البحث، س يخلقان حتدايت ا 

 للمجمتع ادلويل.

 

  



 ما اذلي ميكن أأن يفعهل الغرب الآن: التوصيات

كام يه احلال يف سوراي، فا ن تنفيذ أأي خطة لتحقيق الاس تقرار س يكون عىل أأساس الرؤية الروس ية. روس يا 

سوراي الطريق أأمام  تزيد من نطاق نفوذها رمغ الضغوط اال يرانية. لقد همد تقاعس الوالايت املتحدة الفعيل يف

مبعىن حتديد شدته ومساره. الوالايت املتحدة وحدها يه اليت -"امتالك" روس يا فعليًا للرصاع السوري 

تس تطيع تغيَّي هذه الصيغة ومنع روس يا من الس يطرة عىل النتاجئ يف سوراي ما بعد الرصاع. يف ظل الظروف 

يف سوراي. حتتاج واش نطن ا ىل ا رشاك موسكو دبلوماس يًا  احلالية، ال توجد حوافز لروس يا لتغيَّي اسرتاتيجيهتا

كرشيك؛ وخالف ذكل، ستسمل الوالايت املتحدة الس يطرة عىل سوراي والشام ابمجلةل ا ىل روس يا، والسامح 

بتنفيذ النسخة الروس ية اال شاكلية من "السالم". جيب عىل الوالايت املتحدة موازنة روس يا وعدم السامح 

 نب بوضع جدول الأعامل يف سوراي.لسلطة أأحادية اجلا

يران يف الرشق الأوسط. ومع ذكل، ال ميكن حماربة  دارة الرئيس دواندل ترامب مصممة عىل ماكحفة نفوذ ا  ن ا  ا 

يران يف سوراي من خالل القوة العسكرية. ميكن للعقوابت الاقتصادية وادلبلوماس ية، ابالتصال مع  تورط ا 

يران روس يا، أأن تقدم املزيد من القوة.  وقد تدفع مثل هذه اجلهود بعض امليليش يات غَّي السورية اليت تدمعها ا 

يران يف البالد. ويف الوقت نفسه، ميكن أأن يكون الاستياء  ا ىل خارج سوراي، رمغ أأن ذكل لن يهني  وجود ا 

يران الشعبية لتغيَّي -سواء املوالاة أأو املعارضة-املزتايد بني اجملمتعات احمللية  الهوية السورية عاماًل  جتاه حماوالت ا 

 هاًما يف ماكحفة النفوذ اال يراين.

من اجلدير ابملالحظة أأنه حىت بني املوالني، فا ن العديد من الناس ال يتحملون سوى النظام بداًل من دمعه بلك 

ا خالص. الاعرتاف ابلفرق بني النظام وادلوةل أأمر حامس يف هذا الصدد. لقد معل النظام بنشاط لطمس اخلط 

 فاصل بني ادلوةل ونفسها. حتتاج الوالايت املتحدة وحلفاؤها ا ىل وضع اسرتاتيجيات ملواهجة هذا التكتيك.ال

جيب أأن يكون أأحد مكوانت هذه الاسرتاتيجية هو قضية عودة الالجئني. تضغط روس يا من أأجل عودة 

موسكو النظام ابال فراج عن الالجئني، ولكهنا تقمع بشلك استبايق قضااي املساءةل. عىل سبيل املثال، أأمرت 

امللفات اخلاصة ابملعتقلني اذلين ماتوا أأثناء السجن، حبيث ميكن ا غالق هذه املسأأةل وعدم طرهحا يف املفاوضات 



املس تقبلية حول السالم. ومع ذكل، ليس هناك ما يضمن عدم وجود معتقلني جدد من أأولئك املوجودين ابلفعل 

الغرب ا ىل الاعرتاف بأأن الالجئني ال يس تطيعون العودة ا ىل سوراي يف  داخل سوراي أأو من العائدين. حيتاج

ظل الظروف احلالية عندما ال يمتتعون بأأي حقوق أأو أأمن، وس يكونون عرضًة لهجامت انتقامية من جانب 

ون اجملمتعات احمللية، وسوف يواهجون ظروفًا معيش ية مزرية. حتتاج ادلول الغربية ا ىل اال رصار عىل تطبيق القان

ادلويل حلقوق اال نسان يف أأي مفاوضات مع روس يا بشأأن الالجئني، وأأن هذا القانون ال ينطبق فقط عىل 

 العائدين بل ينطبق أأيًضا عىل أأولئك اذلين بقوا داخل سوراي.

عادة البناء والاس تقرار، اذلي تروج هل روس يا أأيضا لأنه يس تفيد من هذه العمليات. يف  ومثة عنرص أآخر هو ا 

وعىل الرمغ من الترصحيات العلنية الصادرة عن -املزيد من املاكسب العسكرية من قبل النظام السوري خضم 

عادة البناء يف سوراي دون معلية س ياس ية جتري  الاحتاد الأورويب وادلول الغربية والكياانت ادلولية بأأنه ال ميكن ا 

ماكنية حتقيق الاس تقرار عىل ا -أأوالً  ملدى القصَّي. ومع ذكل، فا ن أأي نقاش حول فا ن النقاش مس متر حول ا 

الاس تقرار أأو "املرونة" جيب أأن يأأخذ يف الاعتبار أأخطار املشاركة يف غياب خطط الوساطة وتنفيذ صفقة 

ن مثل هذه الصفقة يه عنرص أأسايس لأي معلية من مساومات النخبة اليت قد يرغب  س ياس ية، حيث ا 

 لسوري.الغرب من خاللها يف الاخنراط يف الس ياق ا

عادة البناء أأو الاس تقرار مرشوًطا ابتفاق س يايس ومعلية شفافة  مع -جيب أأن يكون أأي الزتام مع روس يا بشأأن ا 

مراقبة دولية ملنع متكني امليليش يات وأأمراء احلرب، وضامن وصول السلع واخلدمات ا ىل اجملمتعات احملتاجة. حىت 

هل مثن س يايس. جيب  -احلارض حمور معل الأمم املتحدة وغَّيهااليت يه يف الوقت -دمع البنية التحتية يف سوراي 

أأن تكون هناك شفافية بشأأن املشرتايت واختيار هيئات التنفيذ احمللية لأي مشاريع ال عادة اال عامر، مبا يف ذكل 

 تكل املتعلقة بتوصيل اخلدمات مثل الكهرابء واملاء. جيب أأن تكون هناك رشوط يف مجيع املشاريع اليت هتدف

ا ىل مساعدة اجملمتع السوري، مع اال رصار عىل تنفيذ املشاريع يف مناطق املعارضة السابقة، فضاًل عن املشاريع 

املوالية. خبالف ذكل، س ينهتي  الأمر مبرشوعات حتقيق الاس تقرار ا ىل متكني النظام )واملرتبطني به( عىل 

ن املشاركة الغربية مع اجملمتعات احمللي ة يف املناطق اليت يس يطر علهيا املمتردون السابقة حساب اجملمتع كلك. ا 



بقاء الساكن النازحني خارج  هممة، لأن النظام يظهر عالمات عىل رغبته يف معاقبة هذه املناطق من خالل ا 

احلدود واحلد من توفَّي اخلدمات الأساس ية. ال ينبغ  أأن تمت هذه املشاركة بطريقة تعط  النظام س يطرة عىل 

جيب أأن تكون أأي مشاريع تتعلق مبقاومة اجملمتع، مبا يف ذكل يف املناطق اليت مت اس تعادهتا من  توزيع الأحاكم.

غالق احلزي املتاح للمنظامت غَّي احلكومية املس تقةل للعمل والمتيزي  املمتردين، وجيب احلذر من خطر قيام النظام اب 

 لصاحل املنظامت غَّي احلكومية املوالية.

حيا عادة تنش يطه. جيب أأن لك هذا يؤكد رضورة ا  ء معلية جنيف، مع قيام الوالايت املتحدة بدور رايدي يف ا 

اخلطوة الأوىل حنو حتقيق الاس تقرار يف سوراي، وليس اخلطوة الهنائية أأو  2254يكون قرار الأمم املتحدة رمق 

املسترشي يف  املؤقتة. حاملا يمت التوصل ا ىل تسوية س ياس ية، ميكن لسوراي أأن تعمل عىل معاجلة الفساد

عادة دمج امجلاعات املسلحة خارج اجليش النظايم؛ عىل  مؤسساهتا الأمنية، ومناقشة نزع السالح والترسحي وا 

مسارات تسوية وضع الأعضاء احلاليني يف امليليش يات املوالية للنظام؛ وكذكل العمل بشأأن تدابَّي مواهجة ظاهرة 

ذا مل يمت التصدي لها بشفافية أأمراء احلرب؛ وعىل العداةل الانتقالية فامي ي  تعلق جبرامئ احلرب. لك هذه القضااي، ا 

 كجزء من معلية السالم، ستس متر يف ا ضعاف قدرة ادلوةل السورية عىل ممارسة السلطة.
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