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عام   السلطة  إلى  األسد  حافظ  وصول  وتنظيمه،    1970مع  وتدريبه  الجيش  تسليح  وتيرة  زيادة  بدأ 
أعداد   وزيادة  المستقلة،  والتشكيالت  الفرقي،  التنظيم  وإحداث  الصواريخ،  خاصة  النارية،  وقدرته 

مرات. وأصدر عدة أوامر إلعداد الدولة وأجهزتها للدفاع    الث ث بحواَلي  المتطوعين، إلى أن تضاعف  
 . 1وتجهيزه  وتشكيل لجنة إلعداد مسرح العمليات 

دوره في   اإلقليمية بتفعيل  طموحاته  لخدمة  المسلحة  القوات  زيادة فاعلية  السوري على  النظام  عمل 
في كل نزاعات المنطقة وقدرته    حاضراً المحيط الذي ُتشّكل سورية جزءًا منه، ولحرصه على البقاء  

 ب الجيوسياسية فيها.على صياغة مكان خاص له وسط تسابق المصالح الغربية على النفوذ والمكاس

عن تخطيط النظام ما يمكن أن يواجهه من تحديات داخلية، فعمل على هندسة تموضع    َيِغب  ولم  
السورية بما يحقق المحافظة على تأمين السلطة. وبشكل خاص   االتشكيالت العسكرية على الجغرافي

المدفعي بوحدات  حماة  مدينة  تطويق  من  البالد  شهدتها  التي  األحداث  عام  بعد  وتعزيز  1980ة   ،
، وانتفاضة  2000قوات خاصة في مدينة السويداء بعد اضطرابات عام    15الجاهزية القتالية للفرقة  

عام   الفرقة    2004األكراد  انتشار  أسباب  أهم  أحد  كانت  وأخيرًا،   17التي  الشرقية،  المنطقة  في 
 . 2011االحتجاجات الشعبية التي عّمت البالد عام  

روسيا   تدّخل  عام  ومع  أواخر  سورية  في  الكفاءة  2015عسكريًا  تدني  على  مباشر  بشكل  وقفت   ،
ي ُتعاني منه قوات النظام، مما دفعها إلى البدء بإعادة هيكليته  ذ العسكرية وانخفاض الروح المعنوية ال

  وتنظيم هياكله وما يجب أن توفره من عتاد يتناسب مع المهام المناطة بها مع األخذ باالعتبار الخسائر 
لهابها قبل    ُمنيالتي   . تدخُّ

 

 

 

 

 

 
،  30. مجلة الفكر العسكري، العدد الثاني، صالمذهب العسكري السوري.. المنطلقات والسيرورةاللواء صالح الدين النعيمي،   1

1/3/2012 . 
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، زّج النظام قواته لقمع المظاهرات واالحتجاجات، مستخدمًا كل ما لديه من أنواع  2011منذ عام  
%  75الجيش أكثر من    دَ األسلحة مثل الصواريخ والكيماوي والبراميل المتفجرة. ومع استمرار النزاع فق

من قدراته القتالية في مختلف النواحي؛ بسبب استحواذ فصائل المعارضة على الكثير من األسلحة  
والعتاد الحربي، واستيالئها على مستودعات أسلحته وذخائره في مواقع عديدة، وتأّثر العديد من أطقم  

عاملين على إصالحها. كما فقدت األسلحة األسلحة بعد فقدان العدد الالزم الستكمالها وقلة الفنيين ال
الكثير من خصائصها وميزاتها القتالية نتيجة االستخدام الكثيف لها دون إجراء الصيانات الالزمة، 

 . 2عدا خسارة العديد من مراكز الصيانة وانشقاق الكثير من الفنيين عنها 

ف القوى البرية والجوية  ألف شخص من مختل  450، كان قوام قوات النظام بحدود  2011قبل عام  
 في االحتياط.  اً ألف 650والبحرية، إضافة إلى 

تعكس   دولة    الِبن يةعمليًا،  وجود  القوات  لهذه  الهيئات   ِضمن التنظيمية  النظام  أسس  حيث  دولة؛ 
واإلدارات التي توازي كل واحدة منها كيان الوزارة، وربطها فيما بينها وبين القيادة العامة للجيش من  

تلك اإلدارات من الضباط    يري وبينها وبين وزارات الدولة بعالقات بيروقراطية معقدة. ومنح مد جانب،  
 .3للوزراء ُتمنحبرتبة لواء كافة االمتيازات المادية والمعنوية التي 

نشاط أو مهمة وظيفية    ُوجد كما ربط الوزارات في تنفيذ أنشطتها بالهيئات اإلدارات العسكرية، فإن  
مشتركة بينهما، يكون القرار األعلى لإلدارة، كالسماح لفريق عمل تلفزيوني على سبيل المثال باستخدام  

هائي هنا لإلدارة بعض األسلحة أو الشارات التي توجد في المتحف الحربي؛ حيث يكون القرار الن
يدخل   كمؤسسة  هذا المتحف  على  اإلشراف  الثقافة في  لوزارة  دور  أي  كما يغيب    ِضمن السياسية، 

 نطاق عملها الوظيفي اإلشراف على المتاحف وإدارتها. 

% من قوات النظام السوري، ولم يكن ليزّج بها منذ وقت مبكر 85كانت القوات البرّية ُتشّكل ما نسبته  
حتجاجات السلمية إال لمعرفة وإدراك عميق ببنية المؤسسة واستيعاب عناصرها وخاصة  في مواجهة اال

قادة الوحدات لمهامهم التي تتمثل في الحفاظ على السلطة، لقاء منافع ومكاسب مادية وشخصية على  
 حساب االنتماء الوطني. 

 
، محاضرة ألقيت في جنيف،  بناء المؤسسة العسكرية في مناطق بعد النزاعات المسلحة الحالة السورية"اللواء الركن محمد الحاج علي،  2

 . )بتصّرف(.19/12/2019
 .بناء المؤسسة العسكرية في مناطق بعد النزاعات المسلحة "الحالة السورية" مرجع سابق،  3
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ل قوات موازية ومنها قوات النظام وتشك  ِبنيةوتوجد كثير من الوحدات تم تأسيسها خارج هيكل أو  
الحرس الجمهوري"، والفرق العسكرية المتخصصة بالدفاع    –القوات الخاصة    –"قوات حرس الحدود  

في مدينة حمص". ووحدات القوى   26الفرقة    –في الضمير شرق مدينة دمشق    24الجوي "الفرقة  
 في الشعيرات بحمص".  22الفرقة  –  اً في الضمير أيض 20الجوية "الفرقة 

لحرس الجمهوري اتلك القوى جميعًا وزارة الدفاع من الناحية الشكلية لكنها من الناحية العملية تتبع    تتبع
االختصاصية   قدراتهم  ورفع  الضباط  تأهيل  على  تعمل  التي  التعليمية  والمنشآت  الرابعة.  والفرقة 

 . كأكاديمية األسد للهندسة العسكرية في حلب، واألكاديمية العسكرية العليا بدمشق

وأبقى النظام كاّلً من الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة وقوات الحرس الجمهوري تحت مسمى احتياط قيادة  
المذكورة  الوحدات  من  ولكل  دمشق،  مدينة  على  والسيطرة  الحفاظ  في  تنحصر  مهمتها  ألن  عامة؛ 

 . نطاق جغرافي تنتشر وتدرب عناصرها عليه
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لمبّكرًا وبعد فترة وجيزة من  لم تتمّكن من مجّرد ها  بدا أنّ  2015روسيا العسكري في سورية عام    تدخُّ
االعتماد على قوات النظام السوري في الحفاظ على السلطة؛ لما تعانيه من نقص في المالك البشري  

التي الخسائر  االلتحاق    بسبب  عن  والتخلف  بها،  عصفت  التي  واالنشقاقات  صفوفها،  في  لحقت 
 ، وتدّني القدرة القتالية للوحدات العسكرية.اإللزاميةبالخدمة 

مع ذلك، بدأت روسيا جملة من التدابير المركبة والمتداخلة وتهيئة الظروف إلعادة بناء قوات النظام  
التقليدية للمؤسسة    الِبن يةكي تصبح قادرة على تحقيق المهمات المناطة بها مرحليًا، دون الرجوع إلى  

عام   عليه قبل  كانت  وما  سورية،  2011العسكرية  ولضمان نفوذها في  دولية  ،  بقضايا  وعدم تأثره 
تارة،  السياسية  األدوات  من  مجموعة  عن  عبارة  التدابير  تلك  كانت  أوكرانيا.  في  كالصراع  أخرى 

 والميدانية تارة أخرى. وفيما يلي استعراض ألبرزها وأكثرها تأثيرًا: 

 السيطرة على القرار العسكري: .1

اتفاقًا   ،2015في آب/ أغسطس    ووّقعت ورية.  اتخذت روسيا من قاعدة حميميم مقّرًا لقيادة قواتها في س 
مقابل   النظام مع دون  وقت  كل  في  القاعدة  باستخدام  الحق  قواتها  يمنح  تدّخلها،  غير    وألَجلقبل 

 مسمى، كما جّهزتها كغرفة عمليات رئيسية تدير منها األعمال القتالية في سورية.

مثل تطوير مهابطها الستقبال كافة  -الزمة  أنشأت روسيا في القاعدة كافة البنى التحتية العسكرية ال
وربطت جميع القوى والقطاعات العسكرية معها من   -اإلستراتيجية أنواع الطائرات، وتزويدها بالقاذفات  

ناحية التدريب، ومن ناحية الجوانب العملياتية المتعلقة باتخاذ القرار الذي يقضي بشّن معركة عسكرية  
 أمين التغطية الجوية لها. ضد فصائل المعارضة من عدمها وت

عسكرية ودعائية    مّ بـ "مركز المصالحة الروسي"، الذي أوكلت إليه مها  ُيسّمىواستحدثت فيها أيضًا ما  
مناطق   باتجاه  منها  اإلنسانية لخروج المدنيين  عن فتح المعابر  واإلعالن  التسويات  مثل  وسياسية، 

 ة المعارضة.النظام عند القرار بالسيطرة على منطقة تخضع لسيطر 

بذلك، لعبت القاعدة دورًا رئيسيًا في اإلمساك بالقرار العسكري لقوات النظام، لكنها تركت له المجال 
النظام   على  المحافظة  مهام  وتنفيذ  لها،  وإدارته  العسكرية  المؤسسة  باستتباب  المتعّلقة  القضايا  في 

القوات الروسية تتدّخل عندما يتعّثر   وتدعيم الخطوط الخلفية لجبهات القتال. ومع ذلك، لطالما كانت 
 النظام أو يواجه مشاكل في إنجاز تلك المهام. 
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بعض األحيان  في  حجم سيطرة القاعدة على القرار في دورها الذي وصل لدرجة اإلعالن    وُيالَحظ
عن النظام عن الخسائر التي لحقت به جراء الضربات اإلسرائيلية على مواقعه، كتلك التي جرت    ةً نياب

 . 20224تشرين األول/ أكتوبر   22في 

كما أوصلت القاعدة رسائل حول وجودها العسكري في سورية للواليات المتحدة واالتحاد األوروبي،  
، وشاركت فيها 2022من خالل التدريبات التي أخضعت لها قوات النظام، ال سيما التي جرت عام 

والبحرية وحضور  تقديم الخبرة من مستشاريها والمشاركة في تنفيذ التدريبات البرية    َعب رالقوات الروسية  
 أرفع الشخصيات العسكرية.

ومن خالل إنشاء وحدات عسكرية جديدة وشركات أمنية لعبت القاعدة دورًا بارزًا في تحقيق التوازن  
مهام خاصة على سبيل المثال بالتعاون مع شركة "المهّمات    25مع نفوذ إيران؛ حيث ساهمت الفرقة  
 حماية مصالح روسيا االقتصادية من وصول إيران إليها. ، في5الخاصة للحماية والحراسات األمنية" 

وفي األصل، تتصف العالقة بين كل من روسيا وإيران بما يتعّلق باتخاذ القرار العسكري على أنها  
به روسيا من قدرة أكبر على اإلمساك بمفاصله. على سبيل المثال، ُيعّد الفوج   تتمتعتكاملية رغم ما  

لمقاتلي    اً دات الرئيسية في الفرقة الرابعة، وكان قد أرسل عناصر وعتاد الوح  ىحد إإنزال جوي    555
  عاَمي  المخابرات الجوية العاملين تحت قيادة سهيل حسن حين انتشرت القوتان شمالي حماة وإدلب  

ل ، ومع  2014و  2013 والتجميع    ةروسيا العسكري تم تكليف الفوج بمهمة التحرك إلى مدينة حما  تدخُّ
عسكري لالنطالق منه إلى ريفها في خطاب والكريم وحلفايا وتيزين وكفرزيتا ومعردس في مطارها ال

 .ةومعرزاف وقلعة المضيق، ونحو إدلب في خان شيخون ومعرة النعمان والمسطوم

ون إلى االصطفاف الكامل إلى جانب روسيا أو إيران كما هو  ؤ علمًا أّن ضباط النظام غالبًا ال يلج
تحقيق مكاسب شخصية أكبر، وللحذر الدائم من السيطرة المطلقة لألجهزة    شائع، حتى يتسّنى لهم

األمنية على تشكيالتهم العسكرية، وللتخوف من عزلهم ومحاسبتهم أحيانًا. لذلك، يتم التعامل والتعاون  
إيران   في   ِضمنمع  الميليشيات  على  رئيسي  بشكل  إيران  اعتماد  بدليل  روسيا،  لها  خططت  دائرة 

 التعاون الظاهر بينها وبين الفرقة الرابعة إاّل غطاء تحفظ به وجودها في سورية. سورية، وما 

 

  

 
   الرابط.، 22/1/2022. روسيا اليوم، اجمة عن القصف اإلسرائيلي األخير لمطارين سوريينمركز حميميم يكشف األضرار الن 4

   الرابط.  ، 20/12/2021. العربي الجديد، عقود تجنيد جديدة لمصلحة الروس في دير الزور وإدلب 5

https://cutt.us/i9jOH
https://2u.pw/ROzUi
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 ، وعمليات التسوية: بالعسكريينالمراسيم الخاصة  .2

ح لوضع  القانون  إلى  النظام  بين    دّ لجأ  أصدر  حيث  قواته؛  حالة  وتدهور    2011  عاَمي  النكشاف 
مرسومًا تشريعيًا وقانونًا لمعالجة الظواهر السلبية التي تواجهها المؤسسة    24ما يزيد عن    2022و

 العسكرية، رغم أّن هذه السياسة قوضت قدرة القانون على التفاعل مع الواقع وعلى أداء مهامه.

عام   تاريخ    2011ومنذ  لوحتى  في    تدخُّ سورية  في  العسكري  ،  2015سبتمبر    /أيلول  30روسيا 
  " الجرائم"راسيم تشريعية تمنح العسكريين عفوًا عامًا عن كامل عقوبة عدد من  م  10أصدر النظام  

التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، والعقوبات بسبب الفرار الداخلي والخارجي والتعامل مع جهات  
لفي الفترة بين   11"إرهابية". في حين بلغ عدد هذه المراسيم    . 2022روسيا العسكري وعام   تدخُّ

لالتي تم إصدارها قبل  المراسيم  أّن لكل مرسوم سياقاته العسكرية والسياسية، إال أّن    ال شك روسيا    تدخُّ
هدفت إلى الدعاية للنظام وإيصال الرسائل الدالة على شرعيته للدول. والترّبص بالمعارضين واعتقالهم  

 حال تسليمهم ألنفسهم. 

بعد   للكن،  المراسيم؛  تدخُّ تلك  داللة  تغّيرت  التسوية    روسيا  عمليات  بإجراء  ترتبط  باتت  حيث 
والمصالحات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. كانت روسيا تريد توفير البيئة القانونية وبناء  
مقاتلي   دمج  محاولة  ثم  النظام،  قوات  بناء  إعادة  في  لتوظيفها  السوريين  من  الفتية  الفئة  مع  الثقة 

اء تكوينهم الفكري بما يتناسب مع سعيها لتجميد العمليات المعارضة في صفوف األخير وإعادة بن
 القتالية وتحقيق المكاسب لصالح النظام دون قتال، إضافة إلى تحقيق التوازن أو الردع مع إيران. 

على   منطقة  مع كل  يتناسب  التسويات  اإلعالن عن  ومع إطالق  ِحَدةكان  الزور  دير  مدينة  ، ففي 
أواخر عام  لتلك العملية  مسألة    2021  روسيا  تسيطر عليها قسد  أن سقوط المناطق التي  أشاعت 

فاً وقت، مما خلق    إلجراء التسوية.   ملدى المطلوبين والمخالفين من الناحية القانونية، ودفع بعضه  تخوُّ

وفي مدينة درعا عملت على إضعاف مقاتلي المعارضة بالتدريج من خالل بنود االتفاق التي نصت 
على تسوية أوضاع َمن يرغب بالبقاء، مع ضمان عدم المالحقة وعدم طلب أحد للخدمة اإللزامية أو  

عفو    ر والذخائر وإصداأشهر و تسليم السالح الثقيل وجزء من المتوسط والعتاد    6االحتياطية لمدة  
رئاسي عن المنشقين من عساكر وضباط والتعهد بعدم سحب المتخلفين للخدمة اإللزامية لفترة تتراوح  

شروط جديدة   م. لكن، مع انتهاء تلك الفترة وضعت روسيا المقاتلين أما6بين ستة أشهر وثالث سنوات 

 
   .الرابط، 8/10/2021. مركز جسور للدراسات، اتفاقيات التسوية والوسطاء في سورية 6

https://jusoor.co/details/اتِّفاقيات%20التسوية%20و%20الوُسطاء%20في%20سوريّة/961/ar
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بالتالي دفعهم للعمل في ظل عدم قدرتهم على استخراج الوثائق الرسمية التي تمكنهم من الهجرة، و 
 إلى صالح إحدى الوحدات العسكرية بما فيها الفيلق الخامس.

 إعادة تنظيم القوى البرية وإدارة العمليات القتالية: .3

بدأت روسيا إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية التابعة للنظام وتحويلها إلى قوة قادرة على الحفاظ على  
 شريكًا مضمونًا لحماية مصالحها في سورية.  ن البالد، ولتكو االستقرار في 

لتخوف   ذلك  منروسيا  كان  النظام    الواضح  أنشأها  التي  الميليشيات  منتسبي  من  اآلالف  عشرات 
التدابير التي تتعلق  ؛ حيث اّتخذت مجموعة من  7والذين ال يخضعون لرقابة تحدي سيادته وسيطرته 

العتاد الثقيل ولتكون قادرة في الوقت ذاته على تنفيذ    بإعادة الهيكلة لتحقق وقف االستنزاف الكبير في
 مهامها.

وجود   عام    6ورغم  النظام قبل  )ميكا( في قوام قوات  عسكرية  إعادة  2011فرق  عمليات  أن  إال   ،
الدبابات، وتم تحويل الفرقة األولى دبابات إلى الفرقة األولى مشاة كنموذج خارج    ِفَرق الهيكلة شملت  

وات البرية المعمول بها في مختلف دول العالم، ليتناسب عملها مع حرب العصابات عن أنظمة قتال الق
طبيعة    ُتعتبرالتي   مع  ولتتناسب أيضًا  سورية،  روسيا في  اعتمدتها  التي  الهجينة  الحرب  من  جزءًا 

الميليشيات التي تخوض األعمال القتالية، بما يسمح لها بالمناورة على نطاق واسع، ويقلل من خسائر  
 ي ال تمتلك روسيا استعدادًا لتزويد النظام به لتكاليفه الباهظة. ذ لعتاد العسكري الا

لوفي األصل، تعّرض العتاد العسكري لتدمير كبير قبل   روسيا العسكري في سورية؛ بسبب زج    تدخُّ
حيث  المسّلحة؛  المعارضة  وفصائل  السلمية  االحتجاجات  مواجهة  في  والعسكرية  األمنية  األجهزة 

( لتدمير  54و   53و   47و   45و   44و   41و  35و   15تعّرضت أفواج القوات الخاصة ذات األرقام )
  عاَمي  بين    –BTR-60و  BRDM-2  –كامل ال سيما العربات غير المدرعة التي تم تزويدهم بها  

، الذي شهدت بدايته زج الفرق المدّرعة والمشاة الميكانيكية لرفع الروح المعنوية لقواته  2013و  2012
. علمًا أّن هذه األفواج تعتمد على قوات المشاة وتشابه الوحدات التي 8والقوات الخاصة سابقة الذكر

 خامس. والفيلق ال 25شّكلتها روسيا الحقًا مثل الفرقة 

 

 
   . الرابط ، 14/3/2016 . مركز كارنيغي، القوة في الضعف: الصمود العرضي للجيش السوري  7

 . 21/10/2022 مقابلة خاصة أجراها الباحث مع المستشار العسكري في مركز جسور للدراسات، العقيد عبد الباسط الطويل،  8

https://carnegie-mec.org/2016/03/14/strength-in-weakness-syrian-army-s-accidental-resilience-pub-62968
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والفيلق   25الفرقة –إن التنظيم الجديد الذي أحدثته روسيا يؤمن تحرك الوحدات العسكرية التابعة لها  
. وتعتمد على أساليب قتال المشاة مثل Pickupعلى متن شاحنات وعربات  – الرابع والفيلق الخامس

تكتيكية  الحفاظ على حركة    المدافع الرشاشات، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، مما يمكنها من 
كما تتمكن    –المدن والبلدات –سريعة، وأكثر فعالية عندما تقاتل من مواقع دفاعية، أو مناطق مفتوحة  

من إيجاد الطرق الجيدة لتنقلها بخالف الدبابات التي ال تتناسب حركتها مع شوارع المدن، عدا أّنها  
العمليات في مواجهة فصائل   وهو ما تتطلبه  لها عند التحرك،  ةتصبح مكشوفة من دون تغطية ناري

المسّلحة، إال أنها تقلل من غزارة النيران عند تحولها من مدرعات إلى مشاة، وهو ما يدلل   المعارضة
 بوضوح على استهانة النظام وروسيا بالقوى البشرية الحية.

ناحيتين الميدانية واتخاذ ويبدو أّن روسيا أدركت ضعف الوحدات العسكرية التابعة لقوات النظام من ال
بالقتال الناري    –المبادأة أو المباشرة –القرار، لذلك لجأت إلى استخدام األسلحة الدقيقة، وتحقيق السبق  

عن الهجوم القريب كطريقة أساسية لهزيمة قوة معادية. واستخدمت أسلحة من الجيل الجديد عبر    بدالً 
والقوى الجوية الروسية لتدمير قوة فصائل    –Caliber cruiseصواريخ  – القوات الخاصة الروسية  

المعارضة قبل أن تستولي قوات النظام على مواقعها، إضافة إلى إنشاء نظام قيادة واحد بين الوحدات 
عبر مركز القيادة الموحد في حميميم الذي ساهم في تقصير مّدة اتخاذ القرار والربط بين جميع القادة، 

 .9في سورية كقائد عام للقوات الروسية في سورية باعتبار ضابط الجيش الروسي 

 تكوين الوحدات العسكرية المدمجة: .4

عملت روسيا مع بدء تدّخلها في سورية على إنشاء العديد من التشكيالت العسكرية بطريقة تعتمد  
على الدمج بين وحدات فرعية تعود تبعيتها لوحدات أكبر في قوات النظام، وتتميز بنسبة استمالك  

 .10فع في الكادر البشري مرت

مهام خاصة التي زودتها روسيا بعناصر وضباط وعتاد من الفوج    –  25من بين تلك الوحدات الفرقة  
اقتحام الذي يضم قوات نخبة ويلعب القيادي في الحرس    –التابع للفرقة الرابعة، والفيلق الرابع   555

اقتحام الذي يقوده اللواء ميالد    –ق الخامس  الجمهوري مالك أبو صالح دورًا بارزًا في قيادته، والفيل 
حرس جمهوري التي يقودها اللواء صالح العبد هللا،   –  30جديد القادم من القوات الخاصة، والفرقة  

الحرس الجمهوري وجميع وحداته في المدينة تحت    وتم إنشاؤها أثناء عملية السيطرة على حلب. بدمج

 
9 THE RUSSIAN MILITARY’S LESSONS LEARNED IN SYRIA. ISW, 8/2/2021, Link. 

 %.  35إلى   ذلك% وانخفضت بعد 80تتجاوز  2011نسبة االستكمال البشري للفرقة الرابعة كانت قبل عام  10

https://www.understandingwar.org/sites/default/files/The%20Russian%20Military’s%20Lessons%20Learned%20in%20Syria_0.pdf
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قيادة اسمية واحدة، ودمج الميليشيات شبه العسكرية في المدينة التي تعمل بالفعل تحت إشراف الحرس 
 الجمهوري في تنظيم الحرس الجمهوري.

الخامسة   ةوالفرقالفرقة األولى   –وُيالحظ أّن روسيا لم تعتمد على الوحدات التقليدية في قوات النظام 
 وهو مؤشر واضح على تفككها، ومحاولة جّدية من قبلها لتكوين جيش من الصفر.   –والفرقة السابعة  

أوليًا للتنظيم المستقبلي للقوات البرية السورية،    اً بالتالي ترى روسيا في الوحدات التي استحدثتها نموذج
المهام تنفيذ  في  عليها  والسيطرة  التدريب  ناحية  من  العناصر    سواء  دمج  ناحية  من  أو  والعمليات، 

والمتهّربين   الميليشيات  واستمالة  الستقطاب  والمصالحة،  التسوية  عمليات  من  باالستفادة  ضمنها 
والفاّرين من الخدمة العسكرية، الذين سيخدمون جنبًا إلى جنب مع الضباط القدامى والخريجين الجدد 

 .11من األكاديميات العسكرية 

با روسيا  والفرق لكّن،  بالفيالق  ناحية  من  التشكيالت  تلك  حجم  إلظهار  الدعاية  والعدد  12لغت في   ،
المدفعية   في  متخصصة  ألوية  يوجد  وال  منها.  لكل  دقيق  هيكل  تحديد  ُيمكن  ال  أنه  إاّل  والمهام، 
والصواريخ والدفاع الجوي وكتائب الدعم المتخصصة الُمدربة على القتال معًا، وهي في الواقع ال تبدو 
القوات  تمّثلها  مشتركة  قيادة  بواسطة  ومتحدة  بينها  فيما  ومستقلة  متحركة  مشاة  وحدات  من  أكثر 

 ، وبالكاد تكون بحجمَ سرية أو كتيبة، ويقودها قادة محليون.  13الروسية

 ةالوليدة، آليكما يشكل اعتماد روسيا على نظام التعاقد مع من يريد االنتساب في صفوف التشكيالت  
ألعباء القانونية والمالية وتعويضات الخدمة واإلصابة والطبابة في حال اعتمادها التعامل  للتخلص من ا

 .معهم كمتطوعين، ما يؤدي إلى التباين في الخبرة القتالية 

 

 

 

 

 

 

 
   .الرابط ، 13/9/2022أورينت نت، . سد.. معهد متخصص ينشر األسماء واألرقام األ جيش روسيا داخل ميليشيات  11
ألف مقاتل، وهذا غير    30فرق، يعني أن الفيلق الخامس مثاًل يضم    3آالف مقاتل، والفيلق مكون من    10تضم الفرقة من حيث العدد    12

سنوات على انخراط البلد في الحرب، إضافة لما تعانيه سورية من هجرة مستمرة تدل   10صحيح؛ حيث ال يمكن تأمين هذا العدد بعد مرور 
وتلجأ روسيا إلى  على تناقص البنية السكانية، هذا عدا الفرار والتخلف وغيرها من الظواهر السلبية التي تمنع المواطن من االلتحاق بالجيش. 

ذهن المتلقي من اتجاهات قد تصب في النهاية   في  على العمليات النفسية وما يخلقه البعد النفسي  ذلك العتمادها منذ الحقبة السوفياتية 
 عنصر. 1200لصالحها. أما العدد النظامي للواء فيصل إلى 

   . الرابط ، 26/3/2020رنيغي للشرق األوسط، . مركز كاكفاءة القوات المسلحة السورية: تحليل للمساعدة الروسية 13

https://orient-news.net/ar/news_show/199333
https://carnegie-mec.org/2020/03/26/ar-pub-81214
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األبرز بين مسؤولي بالده حول إعادة   2017ُيعد التصريح الذي أدلى به الرئيس الروسي منذ عام 
هيكلية قوات النظام السوري ورفع قدراتها؛ حيث قال: إن "أولويات روسيا ومهمتها على المدى القريب،  

 .14تكمن في زيادة مستوى الجيش السوري وقدراته القتالية" 

سكري غير مجٍد وصعب  ، إال لقناعتها بأّن الحل الع15وما إعالن روسيا المتكرر للقبول بالحل السياسي 
التحقيق في ظل حالة قوات النظام السوري، التي شّكلت تحّديات كبيرة لها أمام إعادة هيكلتها وتأهيلها، 
إلى جانب تحديات أخرى تتعلق بوجود قوات أخرى على األرض السورية، كالقوات الرديفة "الميليشيات  

 القوات المناوئة "القوات األمريكية والتركية". المحلية" والقوات الحليفة "الميليشيات اإليرانية"، و 

 ارتفاع التكلفة المالية: .1
، غير مناسبة 2011ُتعتبر التعويضات عن الخسائر التي لحقت بقوات النظام، وتم بناؤها منذ عام  

 بالنسبة لروسيا ألسباب اقتصادية وميدانية مثلما هو موّضح أدناه. 

 اقتصاديًا:  •

احتمال أن تحول العقوبات المفروضة على النظام من قبل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، والتي  
حصول روسيا على مستحقاتها المالية ثمن السالح، أو    ن والدفاع، دو شملت قطاعات المال والطاقة  

 يجعل من تحصيلها أمرًا مؤجاًل على المدى البعيد. 

 ميدانيًا:   •

ح الجديد الذي قد تقّدمه روسيا للنظام إلى التدمير؛ بسبب عدم االنتهاء بشكل احتمال تعّرض السال
 كامل من األعمال القتالية واشتعال الجبهات.  

الرئيس فالديمير بوتين بضرورة تجريب أي   إلستراتيجيةتطبيقًا  –زج الجيش الروسي  2020في عام 
سورية   في  جديد  المدر   T-14 Armataدبابة  كسالح  صناعة  التكاليف  فخر  باهظة  سعر  –عات 

والمزودة بنظام حماية نشط ومتقدم،    –مليون روبل  600دوالر أي نحو    ماليين  8الدبابة الواحدة يناهز  

 
   . الرابط  ، 15/6/2017بالعربي،  CNN. بوتين: روسيا تعزز قدرات جيش األسد تمهيدًا لسحب قواتها إلى حميميم وطرطوس 14
   .الرابط، 2/12/2016. قناة الغد، السوري  نه ال حل عسكري للنزاع أتفق تماما على أالفروف:  15
 

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/06/15/putin-syria-military-intervention
https://www.youtube.com/watch?v=JvahFxWPL5M&ab_channel=AlghadTV-قناةالغد
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إال أن فصائل المعارضة المسّلحة في جبال الالذقية نجحت في تدمير ما ال يقل عن دبابة واحدة 
 . 16ة دبابات نقلتها موسكو إلى سوري 5وإعطاب اثنتين أيضًا، وذلك من أصل 

 :ب، وهمالذلك لجأت روسيا إلى أسلوبين للتقليل من تأثير هذا الجان

، وإنشاء مرافق التصليح  17للمركبات المدرعة إلى سورية  طن من قطع الغيار  1100 نقل أكثر من  أواًل:
  .للعربات المدرعة والعربات األخرى 

 23mm تزويد قوات النظام بأسلحة المشاة الثقيلة مثل المدافع المضادة للطائرات من طراز  ثانيًا:
ZU-23  طراز من  للدبابات  مضادة  متعددة  Kornet وأنظمة  دعم  كأسلحة  أيًضا  ُتستخَدم  التي 

األغراض، وأسلحة المشاة هذه ال تتسم بأنها أرخص وحسب بل أسهل في إتقانها ومثالية لتكتيكات 
  ، وبالتالي تتناسب مع المواجهات ضد فصائل المعارضة.18ات الصغيرة وشبه العاديةالوحد 

وما بقي منه    2011الجدول التالي، يوّضح العتاد والسالح الثقيل الموجود لدى قوات النظام قبل عام  
 التي تعّرضت لها قوات النظام. ةالخسائر الكبير ، لتقدير حجم 2022حتى عام  

 

  

 
   الرابط 2020 – 5 – 3 –زمان الوصل  -، فما هما؟ ة بشهادة صينية روسية.. ترسانة موسكو تتعرض لهزتين مدويتين في سوري 16

17 Военная операция ВС РФ в Сирийской Арабской Республике – итоги в цифрах. 
Минобороны России, 22/8/2018, Link. 

 .كفاءة القوات المسلحة السورية: تحليل للمساعدة الروسية مرجع سابق،  18
 

https://www.zamanalwsl.net/news/article/123470/
https://www.youtube.com/watch?v=viCiwbJG5Pk
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 نقص الكفاءة التدريبية لدى عناصر النظام:  .2
الروس بعدم كفاءة قوات النظام، ومثال ذلك ما قاله مارات   العسكرييناعترف العديد من المسؤولين  

جابيدولين الرئيس السابق لمكتب استخبارات فاغنر في سورية عنها: إّنها غير قادرة على تنفيذ عمليات  
.  كذلك،  19بال قيمة في سورية  ُتعتبرحياة الجنود  ، وإنها ال ُتشّكل جيشًا، و برية دون دعم جوي روسي

وعدم كفاءة   اإلحباط ات المنطقة الجنوبية العسكرية في روسيا ألكسندر دفورنيكوف، بأنإعالن قائد قو 
 .  20في قوات النظام طوال النزاع  متفشيي نِ القيادة كانا 

ويبدو أّن روسيا أدركت عدم القدرة على تأهيل قوات النظام خالل سنوات الحرب؛ بسبب ما يتطلبه  
ع دورات تدريبية على السالح الجديد، ولجأت إلى تنفيذ التدريبات  من تكاليف مالية وبشرية تتعلق باتبا 

 المتعلقة بأي نوع من السالح في سورية بما يتناسب مع موقفها ودورها العسكري فيها.

عام   صواريخ  2022في  استخدام  على  النظام  لقوات  عسكريًا  تدريبًا  روسيا  أجرت   ،Strela-2  
إلى أسبوعين، وهي غير كافية الكتساب المهارة    أشهر  6من  المحمولة، وتم اختزال الفترة المقررة  

رغم أّن هذا النوع من الصواريخ موجود   ،والمعرفة الكافية، وبدا واضحًا نقص خبرة وكفاءة المتدربين
 الترسانة العسكرية في سورية منذ سبعينيات القرن الماضي.  ِضمنأصاًل 

-Tوعندما قدمت روسيا دعما عسكريًا بالسالح الثقيل لوحدات النظام، عملت على تزويدها بالدبابة  
هي باآلالف. لكن، نظرًا ألن تلك الوحدات    T-80و  T-72رغم أّن احتياطياتها من دبابات    62

أكثر   T-62وس، وتتألف أساسًا من جنود قليلي الخبرة، فالدبابة  كانت موّجهة من قبل الضباط الر 
 .21مالءمة؛ بسبب عدم حاجتها إلى الصيانة المستمرة وسهولة تشغيلها 

وعلى الرغم من استخدام كل من روسيا وإيران للطائرات المسيرة ضد فصائل المعارضة، فإن عدم  
مل مع التكنولوجيا العسكرية، وبقيت الطائرات تزويد قوات النظام بها يعود إلى نقص خبرته في التعا

 عليهما.  اً المسيرة حكر 

 

 

 

 
   .الرابط، 29/9/2022. أورينت نت، ضابط روسي يوّجه إهانة لألسد ويفضح ميليشيا النمر 19
  .الرابط ، Middle East Institute ،20 /7 /2021  روسيا تنهي مهمة إعادة هيكلة الجيش السوري.. بعد الفشل.  20
 .كفاءة القوات المسلحة السورية: تحليل للمساعدة الروسية مرجع سابق،  21

https://orient-news.net/ar/news_show/199606
https://www.mei.edu/publications/rwsya-tnhy-mhmt-aadt-hyklt-aljysh-alswry-bd-alfshl
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ن الروس ضمن  و ولتالفي نقص الخبرة والكفاءة أقرت وزارة الدفاع الروسية ضرورة أن يؤدي المستشار 
أكثر نشاطًا مما خططت له، ودفعت بهم إلدارة تلك الوحدات    اً الوحدات العسكرية التابعة للنظام دور 

أو اإلشراف عليها وتدريبها، كما هو الحال في الفيلق الخامس الذي يتولى الضباط الروس القيادة  
 الكاملة فيه. 

  300و   200أيضًا، وقفت روسيا على مسألة غياب الدافع الكافي للقتال، ومنحت المقاتلين ما بين  
، ألن الشرطة العسكرية الروسية عاقبت عناصر في قوات النظام أكثر من مرة بسبب  دوالر شهرياً 

عمليات السلب والنهب التي يقومون بها إثر دخولهم منازل المدنيين، وهي ظاهرة ناتجة عن تدني  
. وسعيهم لتأمين مصدر آخر للدخل. كان ذلك على حساب تطوير  22للعسكريينالرواتب الممنوحة  

 فع كفاءتهم المهنية. مهاراتهم ور 

كذلك، تدّل الخسارات المبكرة التي لحقت بقوات النظام ووحداته، واالنشقاقات العسكرية في صفوفه  
 على نقص الكفاءة العسكرية وضعف الدافع إلى القتال في صفوفه. 

 التنافس العسكري بين روسيا وإيران:  .3

اطها شكليًا بالمؤسسة العسكرية التابعة  تعمل روسيا على إنشاء قوات خاصة بها في سورية يكون ارتب
للنظام، بينما تعمل إيران على تنمية وتقوية الميليشيات الطائفية على حساب الميليشيات المحلية أو  

 الوحدات العسكرية ذات االرتباط الشكلي التي تحاول روسيا إنشاءها. 

المحلية وقبول عناصرها    ومع ذلك، تتفق كل من روسيا وإيران على إضعاف أو تفكيك الميليشيات 
دون    ِضمنكأفراد   الميليشيات  تلك  احتواء  على  كالهما  يعمل  ذلك  تعثر  وإن  العسكرية،  وحداتها 

 مواجهتها من خالل دعمها واالنضواء تحت قيادتها. 

إال أن حالة ميليشيا الدفاع الوطني في دير الزور التي يقودها "فراس الجهام" باتت تشكل نموذجًا 
شراكة حذرة بين الطرفين مع غيرها من النماذج السابقة، ففي الوقت الذي أجرى فيه خاصا، تعكس  

برفقة   تسوية  عملية  الغضبان"  "حسن  الزور  بدير  الوطني  الدفاع  ميليشيا  في  الشرقي  القطاع  قائد 
ة  قامت ميليشيا الدفاع الوطني بقياد   ،23عناصره، انضموا بمقتضاها إلى الفرقة الرابعة في قوات النظام 

فراس العراقية، باستعراض قوتها وسالحها من خالل تسيير رتل عسكري ضخم في المدينة، وتنفيذ 
عمليات تدريبية، ورفع أعالم القوات الروسية، كإعالن عن االنضواء تحت راية القوات الروسية التي  

 
   . الرابط ، 26/5/2018. عنب بلدي،  التعفيش )صور( الشرطة الروسية تهين عناصر األسد بتهمة   22
   . الرابط، 18/4/2022نهر ميديا،  التفاصيل؟مجموعة من الدفاع الوطني بدير الزور تنخرط في الفرقة الرابعة.. ما  23

https://www.enabbaladi.net/archives/230960
https://www.nahermedia.net/مجموعة-من-الدفاع-الوطني-بدير-الزور-تنخ/
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والميليشيات اإليرانية من طرف  وبدأت بعدها سلسلة من المواجهات بين الفرقة الرابعة  ،  24بدأت دعمها
وميليشيا الدفاع الوطني بقيادة فراس الجهام من طرف آخر؛ بهدف التضييق عليها بما يتعلق بالموارد 

 والنفوذ. 

كما تمّكن رجل األعمال محمد حمشو من الحصول على رخصة تشكيل ميليشيا عسكرية باسمه بدعم  
هرية وترفيق حموالت النفط والتجارة مع قسد. وعين  من إيران، مهمتها الحفاظ على أمن المعابر الن

الشيخ جاسم البدر وكياًل عنه، وهو من أبناء بلدة الكبر بريف دير الزور الغربي الخاضعة لسيطرة  
القوات 25قسد تدخل  استدعى  والقاطرجي،بشكل  حمشو  ميليشيا  بين  اشتباكات  اندالع  ذلك  ليتبع   ،

ا القاطرجي حواجز على الطريق الرئيسي بين البوكمال ودير  الروسية لفّض االشتباك. ونشرت ميليشي
للشخصيات  ،  26الزور إضافة  بدمشق،  القومي  األمن  مكتب  إلى  الطرفين  كال  الستدعاء  أّدى  مما 

 .27لحل الخالف بينهما  –مثل نواف البشير ومدلول العزيز – المحسوبة على كل منهما  

معابر  –تهريب النفط الرئيسية من مناطق قسد    وتسيطر ميليشيا القاطرجي بشكل كامل على معابر
وتمنع أي شخص يعمل مع شركة    –بلدات سعلو والزباري وبقرص وذيبان في ريف دير الزور الشرقي

 حمشو المدعومة من الفرقة الرابعة من العمل في تلك المعابر. 

ا االعتماد  وأسلوب  الديموغرافي،  التكوين  توظيف  على  وإيران  روسيا  من  كل  األفضل  تعتمد  لمالي 
معظمها   مثالً  25بكثير من قوات النظام لضمان والء تلك التشكيالت بما يكفي الستخدامها، فالفرقة 

من األقليات خاصًة من الريف المحيط بحمص وحماة.  بينما ُتشكل قوات الدفاع الوطني المحسوبة  
علوية، وينطبق األمر ذاته على  على إيران والتي حاولت تقويتها وتدريبها بغالبية عظمى من الطائفة ال

 . اللواء الثامن بقيادة أحمد العودة في مدينة درعا الذي تقوم روسيا بدعمه وتدريبه

 

 

 

 
 

 
 .الرابط  19/8/2022"نداء بوست"،  ميليشيا الدفاع الوطني تستعرض قوتها في دير الزور بعد دعمها من ِقبل القوات الروسية.  24
   . الرابط ، 18/6/2022، 24. دير الزور حمشو الوافد الجديد على ساحة دير الزور يعلن النفير 25
   . الرابط ، 20/7/2022. تلفزيون سوريا، دير الزور –ميليشيا القاطرجي تنشر حواجز لها على طريق البوكمال  26
   . الرابط ، 22/6/2022، 24. دير الزور لزور في دير ا  وقاطرجياألمن القومي يتدخل بصراع حمشو  27

https://nedaa-post.com/?p=42672
https://deirezzor24.net/حمشو-الوافد-الجديد-على-ساحة-ديرالزور?fbclid=IwAR0NO9AiyAXAvPkz_eaouqWQmjrlKoOTmb6NZairS0Yq5zOpsm2i3at6xnY
https://www.syria.tv/ميليشيا-القاطرجي-تنشر-حواجز-لها-على-طريق-البوكمال-–-دير-الزور?fbclid=IwAR0LPbtMP43VxEItxvT5_cjQAnCzAIVBgHWy5gvdzFgQe3PiynAYgvUOw3U
https://deirezzor24.net/الأمن-القومي-يتدخل-بصراع-حمشو-وقاطرجي/?fbclid=IwAR0aKufCZjieXsanPl8y607UOSCppqK6WSafX02NhvQvMQFoM_jBfX8in0A
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الصعوبة البالغة في إعادة تأهيل قوات   أعوام على تدّخلها في سورية، باتت روسيا تدرك  7بعد مضي  
النظام؛ بسبب ما يعانيه من مشكالت انضباطية ومهنية. لكّنها أمسكت في الوقت ذاته بالناحية الفنية  

وصيانته – بالسالح  النظام  قوات  األع  –تزويد  وخّفضت  سورية.  في  العسكرية  العمليات  مال  وإدارة 
 القتالية إلى الحدود الدنيا. 

على ما يبدو أّن روسيا رأت ضرورة توظيف وجودها العسكري بشكل عام في سورية، والبحري على  
مصالحها  شواطئ المتوسط بشكل خاص، كبديل عن إعادة هيكلة قوات النظام السوري، وذلك لتحقيق  

شّن العمليات العسكرية، وتعطيل القدرة  الجيوسياسية في مناكفة الواليات المتحدة وحلف الناتو على  
 عمليات عسكرية. نلديهم بش 

، على مرسوم يتضمن  2022تموز/ يوليو  31الرئيس الروسي فالديمير بوتين في   وّقع في األصل،  
كما وقع على وثيقة أخرى تحت عنوان "ميثاق األسطول    ،سنوات   5عقيدة بحرية جديدة لبالده مدتها  

تضّمنت تعديالت في مواثيق الخدمة الداخلية وخدمات الحماية والحراسة للقوات العسكري الروسي"  
 المسلحة الروسية.

تنظر العقيدة البحرية الجديدة في تعزيز وجود البحرية الروسية في منطقة البحر المتوسط انطالقًا من 
 سورية إحدى  قاعدة طرطوس في سورية، واعتبار أن منطقة شرق البحر األبيض المتوسط التي ُتعدّ 

المادية   والرفاهية  االقتصادية  التنمية  على  كبير  بشكل  تؤثر  "التي  المهمة  المجاالت  إحدى  دولها، 
واإلقليمي للدولة". وضمان    اإلستراتيجي للسكان وحالة األمن القومي، فضاًل عن الحفاظ على األمن  

 .28اعدة طرطوسالوجود البحري لروسيا على أساس دائم في البحر األبيض المتوسط في ق

تدل العقيدة البحرية الجديدة على أن روسيا تراهن على قاعدة طرطوس في سورية بعد تطويرها في   
لبناء مركز   اً فريقيا والبحر األحمر؛ حيث وقعت اتفاقإالسنوات األخيرة كنقطة انطالق نحو شواطئ  

ز في البحر المتوسط ليست في السودان، وترغب بدور أكبر في الخليج العربي، وإليجاد قوات تتمرك
بعيدة عن مضائق تركيا، وضمان مصالح روسيا االقتصادية في موضوع الغاز بعد اكتشافه في شرق  
المتوسط، وهي ال تريد على ما يبدو أن تكون هذه المنطقة بديال عن الغاز الروسي إلى أوروبا، بل  

 .29شريكا في المشروعات إن لم تستطع تعطيلها 

 

   .الرابط، 31/7/2022. موقع الكرملين الرسمي. تاريخ وسي قرار العقيدة البحرية لالتحاد الر إمرسوم الرئيس فالديمير بوتين حول    28
 . 15/10/2022سامر رشيد إلياس. مقابلة خاصة أجراها الباحث مع الكاتب المتخصص بالشأن الروسي،  29

http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/xBBH7DL0RicfdtdWPol32UekiLMTAycW.pdf
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العقيدة البحرية الجديدة، استيالء روسيا على قاعدة طرطوس البحرية التي تعتبر  يؤكد ما جاء في  
  2017القاعدة الوحيدة لها في البحر األبيض المتوسط، واستئجارها ضمن اتفاق مع النظام في عام  

وتحديث إمكانياتها، لتعزيز وجودها العسكري الجوي والبحري في    والقيام بتوسعتها،  عاماً   49لمدة  
. إضافة للمناورات التكتيكية المشتركة في البحر  30، والستخدامها ألغراض اقتصادية ولوجستية ةسوري

وحدات من القوى البحرية والدفاع الساحلي في قوات النظام، وقوات األسطول البحري  المتوسط بين  
حضر أحدها وزير الدفاع الروسي سيرغي  مناورات    3إلى    2022خالل عام    الروسية، التي وصلت 

    شويغو.

، وكل المناورات التي  1984مع القوى البحرية السورية في عام    تدريبية  مناورةوكانت روسيا قد نفذت  
، ويعود السبب في ذلك إلى ضعف سالح البحرية  2011نفذتها بعد التاريخ المذكور أتت بعد عام  

المناورات   أن  كما  التخزين.  سوء  بسبب  المتفجرة،  مواده  وفساد  الكهربائية  داراته  وتعطل  السورية، 
ال يتوفر بالنسبة لسالح البحرية   التدريبية تهدف إلى التعلم والتدريب على نوع سالح جديد، وهو ما

السورية، وإنما تأتي هذه المناورات الروسية انطالقًا من سورية بهدف إيصال الرسائل الرامية لتحقيق  
 .31أهدافها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   .الرابط ، 20/4/2019. الجزيرة نت، عاماً  49ميناء طرطوس السوري بيد الروس لمدة  30
  . 14/10/2022مقابلة خاصة أجراها الباحث مع الضابط المنشق عن قيادة القوى البحرية في النظام السوري، العقيد مالك الكردي،  31

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/20/روسيا-ميناء-طرطوس-سوريا
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األقوى   أنهما السالح  إلدراكه  الشعب  مواجهة  واألمنية في  العسكرية  المؤسستين  السوري  النظام  زج 
ته لم تتوافق مع النتائج التي تم الوصول إليها، وإنما نجم عن ذلك تصدعهما واألضمن، إال أن حسابا

 من ناحيتين. 

أواًل، سقوط كامل لصورة الجيش وضوابطه المجتمعية، وانكشاف انعدام القيم اإلنسانية وغياب الهوية  
وال القيادة  منظومة  انهيار  وثانيًا،  المستشري.  والفساد  الضعف  بسبب  صفوفه،  في  سيطرة، الوطنية 

وآليات الضبط والربط بين الوحدات العسكرية والهياكل التنظيمية على اختالف مستوياتها العليا والدنيا، 
وعدم القدرة على تطوير الحالة القيادية بما يتناسب مع المرحلة التي ُوضع فيها، وتأثير تشكيل القوات  

 المحلية والقوات الحليفة على ذلك. 

شريكًا سياسيًا وعسكريًا    1955عمومًا إّن روسيا االتحادية وريثة االتحاد السوفيتي الذي كان منذ عام  
وكفاءتها   النظام  قوات  مهنية  تقدير  في  فشلت  والمشورة،  بالمعدات  السوري  الجيش  وزّود  لسورية، 

عدة شهور بداًل    ، 2015وأدائها، عندما خططت أن تستغرق العملية العسكرية إبان تدخلها في سورية  
من عّدة سنوات. ووجدت نفسها مضطرة للتالؤم مع واقع جديد تمثل في جيش سوري شديد التفتت  

موقف روسيا السياسي الداعم للنظام لن يترك لها المجال إلعادة بناء قواته  . كذلك، فإّن  وعديم الفعالية
 الدولي حال التوافق على الحل.على المستوى الشعبي والرسمي في المستقبل، وال حتى على المستوى  

بناء على ما سبق، ال يبدو أّن لدى روسيا رغبة في وجود جيش قوي لدى النظام؛ ألنه من المحتمل  
 يكون مجرد أداة تستخدمه في تحقيق أهدافها.  اً أن ينازعهم وجودهم في سورية، وإنما تريد جيشًا ضعيف
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