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تعتبــر الطائفيــة بمثابــة النقيــض التاريخــي للمواطنــة بمفهومهــا المتعــارف عليــه، وهــي بالتالــي العائــق األبــرز 

أمــام إقامــة دولــة حديثــة علــى أســس العدالــة والمســاواة والديمقراطيــة والحريــات االجتماعيــة.

وحيــن نتحــدث عــن الطائفيــة فــي ســورية، فنحــن أمــام ظاهــرة مرّكبــة؛ فهــي طبيعية/مفهومــة علــى اعتبــار 

أّن المجتمــع الســوري مّكــون مــن طوائــف وإثنيــات متعــددة لــم ُتتــح لهــا، منــذ فجــر اإلعــان عــن والدة ســورية 

بحدودهــا المعروفــة، فرصــة التاقــي -بالمعنــى السياســي والعقــدي الواســع وليــس اإلجتماعــي- وإنتــاج حالــة 

»وطنيــة«، وإنمــا كان مفهــوم الوطــن والمواطنــة - واليــزال- يفّصــل علــى مقــاس الســلطة الحاكمــة.

ــة  ــة- الطائفي ــي العلماني ــي تّدع ــًا -الت ــة حالي ــلطة القائم ــارب الس ــن تح ــة حي ــر طبيعي ــرة غي ــًا ظاه ــي أيض وه

بالطائفيــة ذاتهــا، وتعمــل علــى ترســيخها فــي مفاصــل الدولــة، وخاصــة المؤسســة العســكرية واألمنيــة، مــا 

نجنــي نتائجــه اليــوم.

نتــاول فــي هــذا الملــف مراحــل تطييــف الجيــش الســوري، أي تحّولــه مــن جيــش وطنــي إلــى عقائــدي فطائفــي، 

ــى المؤسســة العســكرية  ــك عل ــي عايشــتها ســوريا، وانعــكاس ذل ــر الســرد التاريخــي ألهــم المحطــات الت عب

بشــكل خــاص. 

مراحل تطييف الجيش:

مســألة تطييــف الجيــش الســوري لصالــح العلوييــن هــي قضيــة متفــق عليهــا وال تحتــاج إلــى كثيــر مــن البراهيــن، 

فـــ »العلونــة« موجــودة علــى مســتوى القيــادات والممارســة الفعليــة فــي صفــوف الجيــش منــذ انقــاب الـــ 8 

مــن آذار مــارس 1963، حيــن جــرى إعــادة هيكلــة المؤسســة العســكرية علــى أســاس التكافــل بينهــا وبيــن حــزب 

البعــث العربــي االشــتراكي.

ولفهــم أصــِل الســردية الطائفيــة للجيــش الســوري علينــا العــودة إلــى نشــأة ســوريا المعروفــة اليــوم ومــا تــا 

ذلــك مــن انتــداب واحتــال ومــن ثــّم بــزوغ شــمس الديمقراطيــة علــى الجمهويــة الوليــدة لفتــرة قصيــرة، قبــل 

أن تــزول، وإلــى غيــر رجعــة، علــى وقــع إجــراءات دولــة الوحــدة وانقابــات العســكر التــي ُتّوجــت بديكتاتوريــة 

مطلقــة آلل األســد.

ــى مــن عــام 1945-1920  ــاث؛ األول ــى ث ــف الجيــش الســوري إل ــك، يمكــن تقســيم مراحــل تطيي ــى ذل ــاًء عل بن

ــة  ــّم ترســيخ الطائفي ــن عامــي 1946-1970 وفيهــا ت ــة بي ــة. والثاني ــزوغ الطائفي ــة ب ويمكــن تســميتها بمرحل

فــي الجيــش، والثالثــة؛ مرحلــة »الطائفيــة الخالصــة« التــي بــدأت باســتياء حافــظ األســد علــى الســلطة فــي عــام 

1970 وتّوجــت فــي عهــد ابنــه بشــار.

أوالً- مرحلة بزوغ الطائفية )1945-1919(:

وهــذا يأخذنــا إلــى حقبــة اإلنتــداب الفرنســي لســوريا، حيــث أّسســت فرنســا فــي العــام 1920 مــا ســّمي حينهــا 

بـــ »جيــش المشــرق« )بالفرنســية Armée du Levan( وكان يتألــف مــن المغاربــة والفرنســيين واألفارقــة 

ــه تحــت مســمى القــوات  ــًا قــوات داعمــة ل ــد. وتأسســت الحق ــف مجّن ــي 70 أل ــغ حوال والســوريين بتعــداد بل

الخاصــة فــي المشــرق Troupes Speciales du Levant كفــرق أمــن داخليــة مهمتهــا حفــظ النظــام وقمــع 
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الثــورات داخــل المــدن الكبــرى فــي ســوريا ولبنــان وكان تعدادهــا عنــد التأســيس عــام 1924، 6500 مجنــد، ثــم 

وصــل العــدد عــام 1935 إلــى 14 ألــف مجنــد. وكانــت هــذه القــوات مــن األقليــات الدينيــة وباألخــص العلويــة، 

ــوات  ــت »الق ــرد، وأصبح ــركس والك ــدروز والش ــن ال ــًا م ــرطة غالب ــدرك والش ــة كال ــوات إضافي ــكّلت ق ــا ش بينم

الخاصــة فــي المشــرق« هــي نــواة الجيــش الســوري واللبنانــي فيمــا بعــد.

ــة  ــى مرحل ــوري إل ــوري الس ــراك الث ــّول الح ــرى  )1927-1925(وتح ــورية الكب ــورة الس ــا للث ــاد فرنس ــد إخم بع

الكفــاح السياســي، نجــح الوطنيــون الســوريون فــي تحقيــق بعــض المطالــب، كانتخابــات الجمعيــة التأسيســية 

ووضــع دســتور 1930 وإعــان الجمهوريــة الســورية األولــى التــي أنهــت التقســيم الفرنســي لســورية إلــى عــدة 

ــاح  ــت فيهــا فرنســا، لكنهــا اســتجابت الفتت ــش ســوري، فماطل ــب المتعلقــة بتأســيس جي ــا المطال ــات. أم دوي

ــنة التــي تجــاوزت النصــف  ــة، نســبة العــرب والّس ــة العســكرية فــي حمــص« 1932. مــا زاد، بدرجــة الفت »الكلي

مــن خريجــي الكليــة العســكرية فــي حمــص، خاصــة أن المســتوى التعليمــي فــي الجبــال والمناطــق النائيــة كان 

متدنيــاً، بــل ومنعدمــًا فــي كثيــر منهــا، وهــو مــا يفســر قلــة الضبــاط العلويييــن تحديــدًا، مطلــع االســتقال.

ــم الفــرق العســكرية  ــدأ »فــرق تســد« فــي إنشــاء وتنظي ــداب الفرنســي مب ــة، اتبعــت إدارة االنت فــي المحصل

ــت  ــن كان ــر، اســتبعاد ســكان ســوريا المســلمين الســّنة الذي ــى حــد كبي ــّم إل لضمــان مصالحهــا فــي ســوريا، وت

تبلــغ نســبتهم نحــو 65% مــن الخدمــة، األمــر الــذي ســاهم فــي تشــكيل مامــح الجيــش فــي فتــرة مــا بعــد 

اإلســتقال.

ثانيًا- مرحلة ترسيخ الطائفية )1970-1946(:

وهــي الفتــرة التــي تمتــد مــن اإلعــان عــن اســتقال ســوريا فــي 1946 حتــى تنفيــذ حافظ األســد- الــذي كان وزير 

الدفــاع- انقابــًا عســكريًا ُعــرف بـ«الحركــة التصحيحيــة« أطــاح خاله برئيــس الجمهورية نور الدين األتاســي.

شــهدت هــذه الفتــرة العديــد مــن األحــداث التــي ســتؤثر فــي مســتقبل ســوريا، أهمهــا حــرب النكبــة وسلســلة 

اإلنقابــات العســكرية ومــن ثــّم الوحــدة مــع مصــر واإلنفصــال عنهــا بعــد 3 أعــوام وصــوالً إلــى تغــّول حــزب 

البعــث فــي الحيــاة السياســية ومــن خلفهــا العســكرية عبــر »اللجنــة العســكرية«.

وبــدأت هــذه الحقبــة بتســّلم الحكومــة الســورية برئاســة شــكري القوتلــي للجيــش بعــداد يقــارب ثاثيــن ألــف 

ــى أن مرســوم  ــل، إال أن العــدد تناقــص بشــكل الفــت وفــق اإلحصــاءات واألرقــام الموثقــة، مــا يعــود إل مقات

تحديــد مــاك الجيــش الســوري الصــادر فــي 1945/11/12 اســتثنى مــن آثــر مــؤازرة الفرنســيين ولــم ينضــم للجيــش 

الوطنــي بعــد حادثــة االعتــداء علــى البرلمــان فــي 29 مــن أيــار مايــو 1945 مــن قبــل قــوات االنتــداب الفرنســي. 

وتشــير بعــض المراجــع التاريخيــة إلــى أّن ثمــة شــخصيات سياســية هامــة فــي النخــب التــي تســلمت زمــام األمــور 

ــة  ــك النخــب -البرجوازي ــت تل ــة، إذ كان ــارات طبقّي ــة الجيــش العتب ــة فــي تقوي ــر راغب ــت غي بعــد االســتقال كان

واإلقطاعيــة بطبيعتهــا- تــرى أن تقويــة الجيــش ودعمــه باإلمكانــات البشــرية والماديــة يخلــق أساســًا لمؤسســة 

قويــة تنتمــي اجتماعيــًا إلــى شــرائح طبقيــة أقــل شــأنًا )أبنــاء الريــف والطبقــات المتوســطة والشــعبية( ويشــكل 

خطــرًا حقيقيــًا علــى ســلطة تلــك النخــب. وهــذا بالفعــل مــا أكدتــه األحــداث واأليــام، فــكان هــذا األمــر عامــل 

أساســي فــي النــزاع الدائــم بيــن حزبــي تلــك النخبــة )الوطنــي والشــعب( وبيــن المؤسســة العســكرية علــى مــدى 
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الســنوات العشــر أو الخمــس عشــرة التــي أعقبــت االســتقال.

ومــن الماحــظ أن نهــج تطييــف الجيــش لصالــح الّســنة كان هــو الــدارج خــال عهــد أديــب الشيشــكلي )1951 

– 1954(، حيــث تّعــرض الجيــش لعمليــة غربلــة تحــت ذرائــع شــتى، تعــّزز مــن خالهــا حضــور الضبــاط الُســنة مــن 

أبنــاء المــدن )دمشــق، حلــب، حمــص، وحمــاة( ، فــي المواقــع الحساســة داخــل الجيــش، علــى حســاب الضبــاط 

المتحدريــن مــن األقليــات. األمــر الــذي أتــاح للضبــاط الســنة لعــب دور محــوري فــي الســنوات التــي ســبقت الوحــدة 

ــول ســبتمبر  ــى الوحــدة، فــي أيل ــر لانقــاب عل ــوا هــم المخطــط والمدّب مــع مصــر، عــام 1958. والحقــاً، كان

.1961

حاَفــظ العلويــون علــى وجودهــم داخــل المؤسســة العســكرية خــال فتــرة الخمســينات )عدديــًا( فقــط، وجــرى 

ــًا  ــدة الحق ــة الوح ــاهمت دول ــد س ــتثنائية«، وق ــة »اس ــام قيادي ــن أي مه ــات- م ــا كل األقلي ــم – كم إقصاؤه

فــي تقويــة الكتلــة الســنية فــي الجيــش الســوري )إقليــم الشــمال(، وخاصــة الكتلــة الدمشــقية )الشــوام( التــي 

انقلبــت علــى الوحــدة فيمــا بعــد. وفــي موقــف يكشــف الحساســية المصريــة مــن تولــي ضبــاط مــن غيــر الســنة 

لمناصــب قياديــة فــي الجيــش الســوري؛ اعترضــت القيــادة المصريــة علــى تعيييــن المقــدم »جــادو عــز الديــن« 

)درزي( فــي منصــب قائــد الجيــش األول )الســوري( رغــم أّن عــز الديــن كان ناصريــاً.

وأمــام الصراعــات المســتمرة للضبــاط الّســنة، ســواء المســتندة إلــى خافــات إيديولوجيــة وحزبية ) قومــي مقابل 

انفصالــي، قومــي مقابــل شــيوعي، ناصــري مقابــل بعثــي، اشــتراكي مقابــل يمينــي..( أو إلــى أســس مناطقيــة 

وطبقيــة )كصراعــات الكتــل الدمشــقية الحلبيــة الحمويــة الحمصيــة(- ونحــن هنــا نبّســط وضعــًا بالــغ التعقيــد-  

تأّسســت فــي مصــر ســرّيًا ُقبيــل اإلنفصــال لجنــة عســكرية بعثيــة خماســية مــن كبــار الضبــاط البعثييــن الناقميــن 

علــى قــرار حــل الحــزب، برئاســة أعاهــم رتبــة العميــد »بشــير صــادق« الــذي ســبق وكان ضمــن الوفــد العســكري 

المطالــب بالوحــدة، فيمــا كان أدناهــم رتبــة الرائــد محمــد عمــران، وهــو الوحيــد ضمــن الخمســة مــن الطائفــة 

العلويــة. لــم يكتــب لهــذه اللجنــة االســتمرار، بســبب حــركات النقــل إلــى البعثــات الدبلوماســية، حيــث لــم يبــق 

منهــم فــي مصــر إال محمــد عمــران الــذي قــام بتأســيس لجنــة جديــدة برئاســته. وهنــا نقطــة التحــول كبــرى، 

حيــث جــاء التشــكيل الجديــد ليعكــس غلبــة واضحــة لألقليــات المذهبيــة فــي جســم البعــث العســكري بعكــس 

مــا كان عليــه ســابق الحــال فــي الخمســينات. وكانــت تركيبــة اللجنــة العســكرية البعثيــة مكونــة مــن خمســة 

ضبــاط: ثاثــة علوييــن هــم محمــد عمــران وصــاح جديــد وحافــظ األســد، واثنيــن مــن الطائفــة اإلســماعيلية هــم 

ــي:  ــوا كالتال ــة لتضــم 15 عضــوا كان ــة توســعت اللجن ــة الحق ــدي، وفــي مرحل ــم الجن ــر وعبدالكري ــد المي أحم

5 علوييــن 2 مــن اإلســماعيلية 2 مــن الــدروز )ســليم حاطــوم وحمــد عبيــد(، وســتة مــن الســنة منهــم: أميــن 

الحافــظ ) حلــب( ومحمــد ربــاح الطويــل )الاذقيــة(، موســى الزعبــي ومصطفــى الحــاج علــي وأحمــد ســويداني 

)والثاثــة مــن حــوران(.

ــد  ــد عب ــط الدمشــقي العقي ــذي قــاده الضاب ــول 1961 ال ــى وقــع اإلنفصــال عــن مصــر فــي 28 ســبتمبر/ أيل عل

الكريــم النحــاوي، مدعومــًا مــن الكتلــة الدمشــقية بمــا تمتلكــه مــن نفــوذ مالــي وتأثيــر اجتماعــي، بــات الجيــش 

الســوري محكومــًا بتناحــرات السياســيين وخصومــات زعمائهــم أكثــر مــن أي وقــت مضى، وشــهد الجيــش عمليات 

تصفيــة متبادلــة، بيــن الُكتــل الُســنية الوازنــة، وقــد اتخــذت أشــكاالً متعــددة منهــا عمليــات التصفيــة الجســدية 
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واالعتقــاالت ومحــاوالت اإلنقــاب والتمــرد علــى ســلطات اإلنفصــال، كان أبرزهــا تمــرد قائــد المنطقــة الوســطى 

)حمــص( العميــد بــدر األعســر وعصيــان حلــب بقيــادة الناصــري جاســم علــوان فــي 30 آذار مــارس 1962 لتتختــم 

بمحاولــة انقــاب جديــدة للضابــط عبــد الكريــم النحــاوي فــي 13 ينايــر 1963 أّدى فشــلها الــى تصفيــة شــاملة 

لبقايــا الضبــاط الدمشــقيين )الشــوام( فــي هــرم القيــادة العســكرية الســورية.

ــة  ــن باالشــتراك مــع اللجن ــن القوميي ــاط الناصريي ــن الضب ــة، نجحــت مجموعــة م ضمــن هــذه األجــواء المضطرب

العســكرية البعثيــة ومســتقلين فــي تنفيــذ انقــاب عســكري فــي 8 آذار مــارس 1963، وكانــت الافتــة التــي 

رفعهــا االنقابيــون الجــدد هــي »إنهــاء حكــم االنفصــال والعمــل علــى إعــادة الوحــدة بيــن مصــر وســوريا«، 

حيــث تــّم ســريعًا تســريح قيــادات الجيــش الســابقة والضبــاط تحــت ذريعــة تأييدهــم االنفصــال عــن مصــر، وجــرى 

ــاد  ــتقلين زي ــي، والمس ــى الزعب ــد وموس ــاح جدي ــران وص ــد عم ــن محم ــّم البعثيي ــوري« ض ــس »ث ــكيل مجل تش

الحريــري )رأس الحربــة فــي انقــاب الثامــن مــن آذار مــارس( وغســان حــداد وفهــد الشــاعر، وعــدد مــن الناصرييــن. 

وفــي األشــهر التاليــة لإلنقــاب، بــدا واضحــًا أّن اللجنــة العســكرية البعثيــة تســعى لاســتفراد بالحكــم، إال أّن 

تدّنــي رتــب ضباطهــا والتــي التســمح لهــم بشــغل المواقــع القياديــة يحــول دون ذلــك، فلجــأت إلــى التخلــص مــن 

كل المنافســين، مــن ضمنهــم شــركاء اإلنقــاب، كالمســتقلين والناصرييــن، بــل وحتــى الجنــاح السياســي المدنــي 

للبعــث، وتزامــن ذلــك مــع إقــرار سلســلة مــن الترفيعــات ألبــرز ضبــاط البعــث العلوييــن، حيــث جــرى ترفيــع كل مــن 

محمــد عمــران والرائــد صــاح جديــد إلــى رتبــة لــواء، بالتزامــن مــع تحــّول الجيــش الســوري مــن جيــش وطنــي إلــى 

جيــش عقائــدي، عقيدتــه »البعــث«.

مــن الحقائــق المدعومــة بالروايــات الحيــة أّن صــاح جديــد كان العقــل المدبــر والقائــد الفعلــي للجنة العســكرية 

ــة  البعثيــة، وأنــه مــارس بدهــاء منقطــع النظيــر كل أنــواع الخــداع والغــدر إليصــال البعــث إلــى »قيــادة الدول

والمجتمــع«، كمــا ســينص الدســتور. وعلــى الّرغــم مــن أّن رئيــَس البــاد، ورئيــَس المجلــس العســكري، ووزيــَري 

ــد  ــظ األس ــد وحاف ــاح جدي ــال ص ــن، أمث ــن البارزي ــاط العلويي ــنة، إال أّن الضب ــن الّس ــوا م ــة، كان ــاع والداخلي الدف

ــي  ــة الت ــِة العلوي ــن األغلبي ــٍة م ــاٍت عســكريٍة قوي ــدوام بمســاندِة جماع ــى ال ــد حظــوا عل ــران، ق ومحمــد عم

التّفــت حولهــم وازداد تغلغلهــا فــي الجيــش منــذ انقــاب البعــث. حتــى أّن الرئيــس أميــن الحافــظ صــار يتهــم 

رئيــس األركان صــاح جديــد َجهــارًا بأّنــه يعمــل علــى تطييــف الجيــش. 

وبــدءًا مــن العــام 1964، ســيتحول الجيــش الســوري الــذي بــات تحــت ســيطرة البعثييــن إلــى عــدد مــن التكتــات 

العســكرية المتناحــرة ذات البعــد الطائفــي الواضــح، أبرزهــا الكتلــة الســنّية التــي التفــت حــول أميــن الحافــظ، 

والكتلــة العلويــة التــي التّفــت حــول صــاح جديــد وحافــظ األســد، إضافــة إلــى تكتــل اللــواء محمــد عمــران الــذي 

كان يحظــى بالتأييــد مــن ضبــاط علوييــن وبقايــا الناصرييــن والمحافظيــن الدمشــقيين، يضــاف إليهــم تكتــل صغيــر 

قــاده الضابــط الــدرزي ســليم حاطــوم بدعــم مــن ضبــاط الســويداء. وكان القاســم المشــترك بيــن جميــع النزاعــات 

التــي نشــأت بيــن عامــي 1964 و 1970 هــو اللــواء صــاح جديــد الــذي انتصــر علــى خصومــه فــي جميــع الجــوالت 

وخســر المعركــة النهائيــة ضــد صديقــه حافــظ األســد. 

أول النزاعــات التــي خاضهــا »جديــد« كانــت مــع تكتــل اللــواء »محمــد عمــران« الــذي آثــر اإلصطفــاف مــع أعضــاء 

ــرزاز وصــاح البيطــار وأميــن الحافــظ، ضــد  ــة المدنييــن للحــزب أمثــال ميشــيل عفلــق ومنيــف ال القيــادة القومّي
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عســكر البعــث، وباتــت لــه شــعبية كبيــرة بيــن العلوييــن نتيجــة أدواره المحوريــة قبيــل اإلنفصــال وبعــده، إال أّن 

األمــر انتهــى بعمــران منفيــًا إلــى إســبانيا تحــت مســمى »ســفير«، ومــن ثــم معتقــًا بعــد انقــاب 1966/2/23. 

ورغــم أّن اللجنــة العســكرية أطلقــت ســراحه عقــب نكســة 1967، إال أّنــه اغتيــل فــي مدينــة طرابلــس اللبنانيــة 

يــوم 4 آذار مــارس 1972.

النــزاع الثانــي كان انقــاب جديــد وصديقــه حافــظ األســد فــي 1966/2/23 علــى المؤسســين األساســيين لحــزب 

البعــث الذيــن فــّر معظهــم باتجــاه العــراق فيمــا تــم اعتقــال آخريــن مثــل الرئيــس أميــن الحافــظ الــذي بقــي 

مســجونًا إلــى مــا بعــد حــرب 1967 عندمــا ُنفــي إلــى لبنــان وصــاح البيطــار الــذي تــم اغتيالــه فــي باريــس. تخلــل 

ــة ومعــاداة  ــع شــتى منهــا »البرجوازي ــط تحــت ذرائ ــر مــن 100 ضاب ــة وتســريح أكث ــزاع إبعــاد وتصفي هــذا الن

الثــورة والتواطــؤ مــع أميــن الحافــظ«، ليغــدو صــاح جديــد القائــد الفعلــي للحــزب والدولــة.

النــزاع الثالــث كان مــع دروز البعــث، وباألخــص الضابــط الطمــوح والمتهــّور ســليم حاطــوم الــذي كان رأس 

ــاح  ــة لص ــة مناهض ــة بعثي ــى مجموع ــام إل ــددًا لانضم ــه مج ــاده طموح ــث ق ــي انقــاب 1966، حي ــة ف الحرب

جديــد بقيــادة )منيــف الــرزاز – فهــد الشــاعر(، هدفهــا تنفيــذ انقــاب معاكــس، علــى رفــاق األمــس االنقابييــن 

ــون«. تّوجــت تحــركات حاطــوم باحتجــاز  ــاط العلوي ــه »الضب ــس عســكري. ُيســتبعد من بدورهــم. وتشــكيل مجل

ــر  ــة عناص ــه، برفق ــد اقتحام ــن، عن ــن البعثيي ــاط والقياديي ــن الضب ــدد م ــد، وع ــواء جدي ــي، والل ــس األتاس الرئي

عســكرية ومدنيــة مســلحة اجتماعــًا حزبيــاً، عقــد فــي مدينــة الســويداء. وبحســب روايــة الدكتــور محمــد أحمــد 

الزعبــي، القيــادي البعثــي الســابق، وأحــد شــهود العيــان علــى حــوادث مــن ذاك الزمــان، فــإّن حافــظ األســد لعــب 

دورًا مزدوجــًا فــي األزمــة، وأنــه حــرض ســرًا ســليم حاطــوم، علــى عصيانــه، وأوهمــه بمســاندته. ثــم غــدر بــه 

فــي نهايــة المطــاف حيــن عجــل بتنفيــذ قــرار إعــدام حاطــوم بتاريــخ 24 حزيــران يونيــو 1967. والصــق التهمــة 

باللــواء صــاح جديــد، مســتغًا أن األخيــر، كان هدفــًا مباشــرًا لتمــرد األول.

عقــب اإلنتهــاء مــن معظــم الخصــوم والطامحيــن، لــم يبــَق علــى الســاحة مــن اللجنــة العســكرية البعثيــة ســوى 

صــاح جديــد ومعــه الضابــط اإلســماعيلي عبــد الكريــم الجنــدي مــن جهــة، وحافــظ األســد ومعــه أخيــه رفعــت 

مــن جهــة أخــرى، وقــد أّســس األخيــر فرقــة طائفيــة ضاربــة اســتخدمها حافــظ األســد بمواجهــة جديــد للوصــول 

إلــى الســلطة والقضــاء علــى نفــوذ عبــد الكريــم الجنــدي. وكان الضبــاط اإلســماعيليون البــارزون؛ الجنــدي وأحمــد 

الميــر، قــد اصطفــوا إلــى جانــب الكتلــة العلويــة فــي جميــع الصراعــات التــي خاضتهــا منــذ انقــاب مــارس 1963، 

وصــوالً إلــى مشــاركتهم الفعالــة فــي انقــاب فبرايــر 1966. بــل إّن الجنــدي هــو مــن ألقــى القبــض علــى رفيــق 

دربــه الســابق الضابــط الــدرزي ســليم حاطــوم وأعدمــه. ولكــن هــذا التوافــق العلوي-اإلســماعيلي تصــّدع علــى 

خلفيــة الصــراع الــذي اندلــع بيــن صــاح جديــد وحافــظ األســد. وفــي فبرايــر 1962 اشــتّد تضييــق حافــظ ورفعــت 

علــى الجنــدي وأتباعــه لينتهــي األمــر باألخيــر منتحــرًا بمكتبــه فــي دمشــق بتاريــخ 2/3/1969.

غــاب عــن ذهــن األميــن القطــري المســاعد لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي، صــاح جديــد، أّن البندقيــة هــي 

مــن أوصلتــه إلــى ســّدة القيــادة، ودخــل فــي صــراع معلــن مــع وزيــر دفاعــه حافــظ األســد، علــى خلفيــة عــدد 

مــن القضايــا السياســية، بينهــا هزيمــة 1967، ورفــض األســد دعــم الفلســطينيين فــي مواجهــة الملــك األردنــي 

فيمــا عــرف بـ«أيلــول األســود«.
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وفــي الســادس عشــر مــن تشــرين الثانــي نوفمبــر عام 1970 نفــذ حافظ األســد ما أســماه »الحركــة التصحيحية«، 

ليتخلــص مــن جميــع مناوئيــه ويتولــى الســلطة منفــرًدا، وكتــب دســتوًرا جديــًدا، حمــل في طياتــه المــادة الثامنة: 

ــة والمجتمــع«، ليكــون بالتالــي أّوِل رئيــٍس علــوي حــّول الجيــش الوطنــي إلــى  »حــزب البعــث هــو القائــد للدول

عقائــدي فطائفــي، فيمــا انتهــى المطــاف بمهنــدس اإلنقابــات والصراعــات، صــاح جديــد، معتقــًا فــي ســجن 

المــزة حتــى وفاتــه فــي 19 آب أغســطس 1993.

ثالثًا- مرحلة الطائفية الخالصة )1970- ...(:

بعــد اإلطاحــِة بصــاح جديــد، تمّكــن حافــظ األســد مــن إنهــاء حالــة االزدواج بيــن مؤسســات الدولــة العســكرية 

ــة تحــت ســلطته المطلقــة، مســتغًا  ــد ســلطة القــرار فــي الدول ــة، وجــري فــي حكمــه توحي ــة واألمني والحزبي

الهويــة الطائفيــة مــن أجــل ترســيخ حكمهــا األوتوقراطــي المســتبد، حيــث جــرى فــي عهــده تعييــن أقاربــه 

ــة الســورية لســحِق أّي  وأفــراد عشــيرته فــي المناصــب العســكرية واألمنيــة المفصليــة والحّساســة فــي الدول

ــاع شــبه العســكرية )ســرايا  ــد وحــدات الدف ــح شــقيقه، رفعــت، قائ ــٍة أو انقــاٍب محتمــل ضــّده، وأصب مقاوم

ــن  ــة بتأمي ــاع المكلف ــدات الدف ــاٍص فــي وح ــل، رئيســًا لقســٍم خ ــر، جمي ــاع( فــي دمشــق، وشــقيقه اآلخ الدف

المناطــق العلويــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، عدنــان األســد، ابــن عــم الرئيــس، قــاد ســرايا الصــراع، وهــي وحــدة 

شــبه عســكرية أخــرى فــي دمشــق. وأخيــرًا، كان عدنــان مخلــوف، )أخ زوجتــه ناعســة( المســؤوَل عــن الحــرس 

الجمهــوري.

ــة  ــة« مــكان الهوي ــة »العلماني ــة العقائدي ــة بالحزبي ــة المغلف ــة الطائفي ــوب الهوي ــدأت تن خــال الســبعينات ب

الوطنيــة لمؤسســة الجيــش ممارســًة وســلوكا، وعلــى الرغــم مــن تقلُّــد الضبــاط التابعيــن لطوائــف دينيــة أخــرى 

مهــامَّ عســكرية عليــا، وتبــّوء الغالبيــة الســنية حصــة كبــرى فــي الحكومــة واإلداراة المدنيــة وحصــة األكثريــة 

فــي تشــكيات الحــزب، إال أّن الجميــع كان يســّبح بحمــد القائــد الملهــم طيلــة حكمــه المســتمر نحــو 30 عامــاً.

اختبــار الثمانينــات ضــد جماعــة اإلخــوان وذراعهــا العســكري »الطليعــة المقاتلــة« ومارافقــه مــن صعــود لخطــاب 

ــن ودفعهــم  ــدى العلويي ــان ل ــز مشــاعر الخــوف وعــدم االطمئن ــة الطوائــف، حّف ــن وبقي ــر بحــق العلويي التكفي

لإلنخــراط أكثــر فــي القــوات المســلحة، وعــزز هــذا الميــل بيئــة اجتماعيــة محفــزة للتطــوع، ســواء النتشــار الفقــر 

فــي مناطــق الســاحل الســوري أو لوجــود تســهيات تمنحهــم أفضليــة فــي القبــول بالكليــات الحربيــة بمقابــل 

انخفــاض تدريجــي فــي نســبة المتطوعيــن الســنة، حيــث بــات الجيــش مــذاك الحيــن فرقــًا خاصــة مطلقــة الــوالء 

وصافيــة االنتمــاء الطائفــي قبــل الحزبــي، مهمتهــا حمايــة نظــام الحكــم، ويترأســهم قــادة عقائديــون طّيعــون 

يعّينهــم القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة، أي رئيــس الجمهوريــة »حافــظ األســد«، بشــكل مباشــر ودون 

األخــذ بــأي أســس مهنيــة متعــارف عليهــا فــي جيــوش العالــم، بــل كانــت الترفيعــات والترقيــات تتــم علــى أســاس 

الــوالء واالنتمــاء األســرة الحاكمــة.

ورث بشــار األســد عــن أبيــه الحكــم عــام 2000، وحاَفــَظ األســد اإلبــن، مقابــل تفكيــك حــزب البعــث وواجهاتــه 

ــة والعســكرية، ورفــع مــن  ــى المنظومــة األمني ــة ونهجــه االقتصــادي اإلشــتراكي، عل ــة التقليدي البيروقراطي

كفاءتهــا، مــع إضافــة بصمتــه اإلصاحيــة مــن اســتبدال حــرس قديــم بحــرس جديــد بنفــس المواصفــات لكــن 

ــارب؛  ــى األق ــة حكــرًا عل ــت المناصــب الحساســة فــي المؤسســة العســكرية واألمني ــر شــباباً. وبقي بأوجــه أكث
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شــقيقه ماهــر، نســيبه ذو الهمــة شــاليش، ابــن خالــه حافــظ مخلــوف، ابــن عمــه هــال األســد، صهــره آصــف 

شــوكت، وعشــرات غيرهــم.

ومــن الماحــظ هنــا أّن المعاملــة التمييزيــة ضــد الضبــاط الســّنة اشــتدت فــي عهــد بشــار، أي أنهــا صــارت أكثــر 

ســوءًا مــن عهــد أبيــه، ومــرّد ذلــك هــو أّن األســد األب جــاء مــن الطبقــة العســكرية وكان قــادرًا علــى أن يكبــح 

جمــاح النخبــة فــي الجيــش حتــى يحافــظ علــى األقــّل علــى مظهــر تضامنــٍي عاٍبــر للطوائــف، ولــو شــكليًأ، ومثــال 

ــه لــم يمنــع ظهــور أقطــاب  ذلــك مــا فعلــه بأخيــه رفعــت. فــي حيــن لــم يكــن بشــار قــادرًا علــى ذلــك، بــل إّن

عســكرية نافــذة تتنافــس علــى الســلطة وعلــى وضــع تابعيهــم العلوييــن فــي القطاعــات المختلفــة للقــوات 

المســلحة.

وممــا أفرزتــه األحــداث الدائــرة فــي ســورية منــذ عــام 2011 أنهــا أظهرت الوجــه الحقيقي لبشــار األســد وزمرته 

ــاً عبــر »الهندســة  المتســلطة فــي تكريــس الحكــم الطائفــي فــي البــاد، ليــس فقــط سياســًيا وإنمــا اجتماعي

الديمغرافيــة« التــي جــاءت كتطبيــق عملــي لنظريــة »المجتمــع المتجانــس« التــي طرحهــا بشــار وترافقــت مــع 

تغــّول الميليشــات الشــيعية المواليــة إليــران فــي ســوريا، إلــى جانــب تمــدد الطائفيــة بمجــاالت الفــن والثقافــة، 

وتجّذرهــا أكثــر فــي المؤسســة العســكرية كمــا يظهــر فــي الملحــق رقــم )1( الــذي يتضمــن القــادة الحالييــن 

للفيالــق والفــرق البريــة والجويــة والبحريــة فــي الجيــش الســوري.

الملحق )1( - قادة الفيالق والفرق البرية والجوية والبحرية في جيش النظام السوري:

معلومات أخرىالطائفةالمنصبالصورةاإلسم والرتبة
 القائد العام للجيش الفريق بشار األسد

والقوات المسلحة
رئيس الجمهوريةعلوي

العماد علي عبداهلل 
أيوب

نائب القائد العام - 
وزير الدفاع

تسلم المنصب في تموز يوليو عام علوي
2018 بقرار رسمي من بشار أسد، 
وكان قبلها رئيسا لهيئة األركان 

العامة لميليشيا أسد التي تسلمها 
مع ترقيته لرتبة عماد في تموز 

عام 2012، عقب تفجير خلية األزمة 
في دمشق، وينحدر أيوب من بلدة 

البهلولية بريف الاذقية وهو 
مواليد عام 1952، وشغل قائد 
اللواء )103( في مرتبات الحرس 

الجمهوري، وبعدها قائد الفرقة 
الرابعة، حتى تولى قائد الفيلق 

األول.
يعتبر أيوب ثاني علوي يستلم حقيبة 
الدفاع، منذ انقاب حافظ األسد في 
العام 1970. وسبق أيوب إلى وزارة 

الدفاع، اللواء علي حبيب
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معلومات أخرىالطائفةالمنصبالصورةاإلسم والرتبة
اللواء طال شفيق 

مخلوف
مدير المكتب العسكري 

الخاص للقائد العام
يعتبر هذا المنصب من أكثر المناصب علوي

حساسية وله دور في اتخاذ القرارات 
العسكرية.

مخلوف، القائد السابق للحرس 
الجمهوري، من مواليد الاذقية 

ومرتبط أسريًا باألسد ومقّرب منه 
ومن شقيقه القائد العسكري ماهر 

األسد.
العماد محمود عبد 

الوهاب شوا
من مواليد حلب 1952، عين بالعديد سّنينائب وزير الدفاع

من الوظائف القيادية كان آخرها 
نائب رئيس هيئة األركان ثم احيل 

على التقاعد وعين نائبًا لوزير 
الدفاع بالمرسوم رقم /42/ تاريخ 

2016/1/29م.

اللواء صالح هال 
العلي

هناك معلومات عن إمكانية تعيينه علوينائب رئيس األركان
رئيسًا لهيئة األركان، وهو المنصب 

الشاغر حالياً.

نائب رئيس األركان، اللواء سليم حربا
رئيس اللجنة األمنية 

والعسكرية في 
محافظة حلب.

من مواليد قرية نائية في ريف علوي
الاذقية. حاصل على شهادة 

الدكتوراه بالعلوم العسكرية، وهو 
مقرب من روسيا.

اللواء علي محمود 
عباس

ينتمي اللواء علي عباس الى علوينائب رئيس األركان.
عائلة عسكرية، منها ابنه، وأبناء 
عمومته، وأهل زوجته. وهو من 

قرية »تل صارم« إحدى قرى »جبلة« 
في الاذقية.

وهو القائد العسكري للواء 
الكيمياء 139 في دمشق.

اللواء مفيد يونس 
حسن

جرى تعيينه صيف العام 2021 قادما علويقائد »الفيلق األول«
من منصب قائد »الفرقة الخامسة«، 

وينحدر من »بشاما« في ريف 
الاذقية.

يضم الفيلق األول عدة فرق تنتشر 
في جنوب الباد، ضمن محافظات 

درعا والسويداء والقنيطرة، ويعتبر 
قائد الفيلق األول رئيسًا للجنة 

العسكرية في المحافظات الثاث 
بشكل تلقائي.
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اللواء ايوب ابراهيم 

حمد
رئيس أركان الفيلق 

األول
من قرية بعرين/ريف مصياف، وكان علوي

يشغل منصب قائد »الفرقة الثانية«.

هو األخ غير الشقيق لرئيس النظام علويقائد »الفيلق الثاني«اللواء زهير األسد
السوري السابق، حافظ األسد،كان 

زهير ضابطًا في جيش النظام، بعد 
تخرجه في الكلية الحربية في سرايا 

الدفاع، التي كان يقودها شقيق 
حافظ األسد من األبوين رفعت، ثم 

تدرج في الرتب العسكرية حتى 
وصل إلى رتبة لواء ركن وعين قائدا 

للفرقة األولى – ميكانيكي لفترة 
طويلة.

 اللواء محمد علي 
صبح

هو أيضًا رئيس الجنة األمنية علويقائد الفيلق الثالث
والعسكرية لمحافظة حمص منذ 25 

كانون الثاني يناير لعام 2020. 
قاد ميدانيًا ميليشيات النظام لفتح 
طريق تدمر دير الزور وكان بمنصب 
قيادي لعدة عمليات عسكرية في 

تدمر، ودير الزور شرقي الباد.
 اللواء جمال محمود 

يونس
رئيس أركان الفيلق 

الثالث
من مواليد القرداحة، كان يشغل علوي

منصب قائد المنطقة الشرقية. سرت 
أحاديث عن تعيينه بمنصب قائد 

الفيلق الثالث ولكن لم يتسنى لنا 
التأكد من صحتها.

قائد الفيلق الرابع اللواء رمضان رمضان
)اقتحام(

من مواليد قرية »المحروسة« شيعي
التابعة لمنطقة »مصياف« في ريف 

حماة. عاقاته وطيدة بحزب اهلل 
وإيران.

تم تعيين رمضان في أيار مايو 2021 
خلفًا للواء حسن مرهج الذي اتهم 

بقضايا فساد.
يشغل رمضان أيضًا منصب رئيس 
اللجنة األمنية والعسكرية في 

المنطقة الساحلية.
تم تكليفه سابقًا بقيادة الفيلق 

األول ورئاسة اللجنة األمنية 
والعسكرية في حماة.

تّم تشكيل الفيلق الرابع في أكتوبر 
من عام 2015، بعد شهر واحد من 

وصول القوات الروسية إلى ساحة 
المعركة، ويتكّون هذا الفيلق من 6 
ألوية مستقلة من القوات التطوعية 

وما يسمى بـ«الدفاع الوطني«.
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رئيس أركان الفيلق اللواء ابراهيم خليفة

الرابع ورئيس اللجنة 
العسكرية واألمنية في 

حماة.

من بلدة حمام القراحلة بمنطقة علوي
جبلة بريف الاذقية، كان يخدم 

بالفرقة العاشرة )رئيس فرع تنظيم( 
وبعدها استلم اللواء 67 في 

الفرقة 11 وبعدها نائب قائد الفرقة 
الثامنة وعينه بشار األسد قائدا 

للفرقة األولى )اختصاص دبابات( في 
شباط فبراير عام 2019، خلفا للواء 
زهير أسد. ثم عاد إلى حماة رئيسًا 

للجنة العسكرية واألمنية ورئيسًا 
ألركان الفيلق الرابع في أيار مايو 

2021، وهو غير متزوج.
من مواليد القرداحة، وقد عّين قائدًا علويقائد الفيلق الخامس. اللواء مياد جديد

للفيلق في تموز يوليو 2020، 
بعدما شغل منصب قائد القوات 

الخاصة.
الفيلق الخامس – اقتحام طوعي 

مؤلف من عدة ألوية وليس من فرق 
كما يقتضيه التقسيم العسكري 

عادة.
رئيس أركان الفيلق اللواء مراد خير بيك

الخامس
علوي

العميد جابر علي من مواليد حماة.علويقائد الفرقة األولىالعميد جابر علي علي
الفرقة األولى دبابات تحظى 

باهتمام الروس واإليرانيين على 
السواء وتعتبر حاليًا من أكبر فرق 

الجيش بعد أن ألحق عليها »اللواء 
61 مشاة مستقل« من الفيلق 

األول، كما ألحق عليها »اللواء 68 
ميكانيكي« من الفرقة السابعة، 

إلى جانب تشكيل »اللواء 171 
ميكانيكي« مكان معسكر »اللواء 

76 دبابات« الذي تم نقله إلى ماك 
الفرقة السادسة ميكانيكية عند 
تشكيلها، وكان الروس قد أجروا 

تعديًا جوهريًا على ماكات الفرقة 
األولى عام 2018 من خال تحويلها 

من دبابات إلى ميكانيكية قبل أن 
يتم إعادتها العام الماضي 2019 
إلى فرقة دبابات مرة أخرى على 

حساب الفرقة الثالثة.
نائب قائد الفرقة العميد فؤاد حمدان

األولى
من صافيتا، كان قائدًا للواء 138 علوي

ميكانيكي التابع للفرقة الرابعة.
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اللواء منذر أسعد 

ابراهيم
جرى تعيينه في المنصب في حزيران علويقائد الفرقة الثانية

يونيو 2021 قادما من منصب نائب 
الفرقة نفسها، وهو من الاذقية.

من قرية عين البيضا بريف الاذقيةعلويقائد الفرقة الثالثةاللواء موفق حيدر

ماهر هو األخ الشقيق لرئيس علويقائد الفرقة الرابعةاللواء ماهر األسد
النظام السوري بشار األسد، من 

مواليد 8 ديسمبر/ كانون األول عام 
1967، وكان قد درس الهندسة 
الميكانيكية في جامعة دمشق 

قبل التحاقه بالكلية الحربية التي 
تخرج منها برتبة مازم أول، ليكمل 
مسيرته العسكرية بسلسلة الترقيات 

المتسارعة حتى رفع لرتبة لواء 
مطلع عام 2017 وليستمر بقيادته 
للواء 42 في الفرقة الرابعة قبل 

تسلمها كاملة في ابريل 2018.
اللواء سهيل فياض 

أسعد
من مواليد قرية شين بريف حمص.علويقائد الفرقة الخامسة

 جرى تعيينه قائدًا للفرقة في 
حزيران يونيو 2021 بعد أن كان نائبا 

لرئيسها.
شغل »أسعد« في وقت سابق قيادة 

»اللواء 134« في الفرقة الخامسة 
أيضاً، الذي ينتشر في مدينة »إزرع« 

وما حولها في ريف درعا. كما 
جرى تعيينه رئيسًا للجنة األمنية 

والعسكرية في الرقة في شهر 
شباط فبراير 2021.

اللواء هيثم سليم 
عساف

من مواليد الشنية غرب حمص. تم علويقائد الفرقة السادسة
تعيينه في المنصب أواخر 2020.

قائد الفرقة السابعة اللواء علي محمود
ميكانيكية

من مواليد الاذقية، تسلم مهامه علوي
في شباط فبراير 2021 خلفًا للواء 

أكرم أحمد حويجة
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»نيساني« كان يشغل نائب قائد علويقائد الفرقة الثامنةاللواء عساف نيساني

»فرقة 8«، وينحدر من »مصياف« 
بريف حماه.

اللواء أحمد إبراهيم 
نيوف

ينحدر »نيوف«، من قرية »بارمايا« علويقائد الفرقة التاسعة
التابعة لمدينة »بانياس« بريف 

طرطوس.

من مصياف بريف حماة، مقيم في علويقائد الفرقة العاشرةاللواء فؤاد مسعود
قطنا.

من بلدة المعمورة بمنطقة علويقائد الفرقة 11اللواء كمال صارم
دريكيش في محافظة طرطوس. 

شغل سابقًا منصب رئيس أركان 
الفرقة الرابعة عشرة.

قائد الفرقة 14 قوات العميد نزار طيار
خاصة

-

اللواء محمد سلمان 
الصافتلي

قائد الفرقة 15 قوات  
خاصة

من مواليد )القطيلبية – جبلة(، جرى علوي
تعيينه في شباط فبراير 2022 قائدًا 

للفرقة 15 قوات خاصة بدالً عن 
اللواء عيسى سليمان الذي تم تعيينه 

بمنصب رئيس أركان الفيلق الثاني 
الذي يقوده اللواء زهير األسد.
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من مواليد طرطوس، جرى تعيينه علويقائد الفرقة 17اللواء معين خضور

في ابريل نيسان 2021 خلفًا للواء 
نزار الخضر.

عرف عنه عاقته القوية بقيادات 
»قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، 

وشغل سابقًا منصب قائد الفوج 
»123« في جيش النظام، ورئيس 

مركز التأهيل والتدريب بالحسكة، 
ومسؤول أمني بالمدينة، ولم تتوفر 

كثير من المعلومات حوله سوى 
أنه تنّقل بين الفرقة 17 والفوج 

123، مما يدل على معرفته الكبيرة 
بمحافظة الحسكة.

يعرف عن اللواء خضور أنه صاحب 
سجّل إجرامي وأوغل خال الحرب 
السورية في دماء السوريين على 
مدى سنوات، إذ كان ضمن خطوط 

الجبهات في إدلب ضمن الفرقة 18 
والفيلق الثالث، باإلضافة لمشاركته 
في معارك درعا وريف حماة وريف 

الاذقية ومدينة حلب.
ينحدر من مدينة حمص وهو من علوياللواء نزار الخضر

سكان حي عكرمة النزهة.
حصل خضر على عدة ترفيعات خال 

السنوات الثاث الماضية، أولها 
منصب قائد اللواء الثالث في 

»الفيلق الخامس« المدعوم من 
روسيا، وبعدها نائب قائد »الفرقة 
الثالثة« في جيش النظام، وبعدها 
نائب قائد »الفرقة 18«، ليعين في 

بداية العام الماضي نائبًا لقائد 
»الفرقة 17«، وفي ديسمبر/ كانون 

األول من العام 2020 ُعين قائدًا 
للفرقة حتى ابريل من العام 2021.

نائب قائد الفرقة العميد نضال دليلة
17  والقائد العسكري 

لمحافظة الحسكة.

من قرية »زاما« في منطقة جبلة علوي
التابعة للاذقية. شغل منصب قائد 
المجموعة العملياتية في الاذقية 
وشارك في عقد اجتماعات متكررة 

عام 2017 حول تشكيل الفيلق 
الخامس اقتحام المدعوم من روسيا، 

قبل أن يصبح قايدًا عسكريًا في 
الحسكة.

اللواء محمد شكيب 
الحاج

من مواليد بلدة جباتا الزيت، وهي سّنيقائد الفرقة 18 دبابات
إحدى قرى الجوالن السوري المحتل. 

تّم تعيينه في حزيران يونيو بدالً عن 
اللواء »عبدالمجيد حسن محمد«.



15
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العميد سهيل نديم 

عباس
نائب قائد الفرقة 18 

دبابات
من مواليد قرية عرمتي بمنطقة علوي

جبلة في محافظة الاذقية. 
شارك بمعارك درعا وقلعة الحصن 

والزارة ومورك والقريتين وتلول 
الصفا وريف إدلب.

من بلدة كرتو بريف طرطوس.علويقائد الفرقة الجوية 20اللواء أحمد ديوب

اللواء توفيق أحمد 
خضور

ينحدر »خضور - 1966« من قرية علويقائد الفرقة الجوية 22
»حلة عارا« في قضاء بيت »ياشوط«، 

أحد أقضية »جبلة« بريف للاذقية.
عّين بشار األسد اللواء الطيار 
»توفيق محمد خضور« قائدا 

لـ«الفرقة الجوية 22« التي تتمركز 
قيادتها في مطار »الشعيرات«، بعد 

ترفيعه إلى رتبة لواء بأيام قليلة 
مطلع العام 2020، خلفا للواء 

الطيار »علي غانم«. 
قائد الفرقة 24 دفاع اللواء سالم الصالح

جوي
من منطقة السلمية بريف حماة.-

العميد سهيل الحسن 
الملقب بـ«النمر«

قائد الفرقة 25 مهام 
خاصة

مواليد 10 يونيو 1970 )العمر 51 علوي
سنة(

بيت عانا، منطقة جبلة، محافظة 
الاذقية.

اللواء هيثم علي 
شاهين

قائد الفرقة 26 دفاع 
جوي

من قرية بعبدة التابعة لجبلة علوي
بمحافظة الاذقية.

اللواء بركات علي 
بركات

قائد الفرقة 30 حرس 
جمهوري

من الاذقية, كان قائدا للفيلق الثالث علوي
ورئيسا للجنة األمنية والعسكرية 

في محافظة حمص
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مدير إدارة الحرب اللواء علي يوسف حمد

اإللكترونية
ينحدر من بلدة »برج عرب« التابعة علوي

لمنطقة »تلكلخ« غرب حمص، تخرج 
من األكاديمية العسكرية العليا، 

عام 1987.
خال اندالع الثورة السورية كان 

يشغل مدير )المقر 47(، وهو المقر 
المركزي المسؤول عن جمع وتحليل 

المعلومات.
تّم تعيينه مديرًا إلدارة الحرب 

اإللكترونية في حزيران يونيو 2021 
خلفًا لـ«اللواء يونس عزيز علي« 

الذي أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن 
القانوني.

مدير عام مركز د. محمد خالد نصري
الدراسات والبحوث 

العلمية

جرى تعيينه في أيار مايو 2021 خلفا سّني
للدكتور عمرو أرمنازي الذي شغل 

منصبه لمدة 22 عام.

قائد القوى الجوية اللواء أحمد بلول
والدفاع الجوي

تولى بلول منصب قيادة القوى علوي
الجوية والدفاع الجوي، خلفا للواء 

عصام حاق، في تشرين األول/
أكتوبر 2012.

بلول )66 عاما( استكمل كل سنوات 
التمديد، وتمت إحالته للتقاعد 

في تشرين األول/أكتوبر الماضي 
)2020(، بعد وصوله للسن القانوني 

)62 عاما(، وتم تعيين اللواء حسان 
علي مكانه، غير أن النظام أعاد 

بلول إلى منصبه، بعد أيام.
معروف بقربه من إيران.

اللواء »ياسر مصطفى 
الحفي«

من بلدة صنوبر جبلة التابعة علويقائد القوى البحرية
لمحافظة الاذقية.

رئيس أركان القوى اللواء بهاء زحلوط
البحرية والدفاع 

الساحلي

من مواليد الاذقية. مقرب من حزب علوي
اهلل وله دور في نشاطاتهم السرية 

بسوريا.

اللواء علي توفيق 
سمره

نائب مدير إدارة الدفاع 
الجوي

من بلدة عين الكروم الواقعة غرب علوي
مدينة السقيلبية في ريف حماة 

الغربي.
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اللواء عمار منير 

سليمان
مدير إدارة المخابرات 

الطبية
من مواليد 1964 قرية »المقليسية« علوي

التي تبعد عدة كيلومترات عن 
القرداحة بريف الاذقية.

مدير إدارة التجنيد اللواء سمير الحجل
العامة

من مواليد قرية الزيادية في جبلة علوي
بريف الاذقية.

قادة أجهزة األمن والمخابرات
رئيس شعبة المخابرات  اللواء كفاح ملحم

العسكرية
كفاح ملحم يعّد أحد أيرز مجرمي علوي

الحرب في نظام األسد، هو ابن 
اللواء محمد ملحم، المتحدر من 
جنينة رسان في طرطوس، مدير 

مدارس أبناء الشهداء.
حائز على اجازة في الهندسة 

المدنية التحق بالكلية الحربية ومن 
ثم الى الحرس الجمهوري.

تم تعيينه نائبا لرئيس الفرع 248 
في شعبة المخابرات.

تم تعينه نائبًا لرئيس فرع المخابرات 
العسكرية بحلب.

ثم رئيسا لفرع المخابرات العسكرية 
في الاذقية ثم رئيسا للفرع 294

ثم رقي لرتبة لواء.
عين نائبا لرئيس شعبة المخابرات

ثم تم تكليفه القائد األمني في 
جنوب سوريا قبل أن يعين رئيسًا 

لشعبة المخابرات العسكرية صيف 
العام 2019.
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معلومات أخرىالطائفةالمنصبالصورةاإلسم والرتبة
اللواء غسان جودت 

اسماعيل
مدير إدارة المخابرات  

الجوية
من مواليد جنينة رسان، في علوي

دريكيش بريف طرطوس، 1960، 
كان يشغل منصب نائب مدير إدارة 

المخابرات الجوية قبل ترفيعه خلًفا 
لجميل حسن صيف 2019.

عمل إسماعيل، في منصب فرع أمن 
الدولة في السويداء عام 2016، 
ورئيس فرع المهام الخاصة عام 

.2011
برز اسم إسماعيل خال خدمته في 
إدارة المخابرات الجوية، حينما كان 
يشغل رئيس فرع المهام الخاصة، 

وشارك، مع عناصر هذه القوة 
باإلضافة إلى “الفرقة الرابعة” التي 

يقودها ماهر األسد في عمليات 
قمع المتظاهرين في مدينتي داريا 

والمعضمية، في تموز من عام 
.2011

يعتبر إسماعيل المسؤول المباشر 
عن حوادث االختفاء القسري آلالف 

المدنيين، وعن تصفية عدد كبير من 
المعتقلين في سجن المزة العسكري

رئيس شعبة األمن اللواء ناصر العلي
السياسي

ينحدر اللواء “ناصر العلي” من قرية سّني
مقطع الحجر غرب منبج 10 كم 

مدينة منبج ومعروف عنه بوالئه 
المطلق لنظام األسد، ومع بداية 

الثورة السورية شارك بارتكاب جرائم 
و عمليات تعذيب بحق ابناء الشعب 

السوري عندما كان برتبة عميدا و 
رئيسا لفرع األمن السياسي بدرعا 

خلفًا للعميد عاطف نجيب ومن ثم 
تم تعينه رئيسًا لفرع األمن الساسي 

في حلب
مدير ادارة المخابرات اللواء حسام لوقا

العامة
ينحدر “لوقا” من “خناصر” في سّني

ريف حلب الجنوبي، وهو من أصول 
شركسية ويعرف عنه ُقْربه من 

الشخصيات الروسية.
تسلَم العديد من المناصب في 

أجهزة النظام األمنية حيث تسلم 
فرع األمن السياسي في حمص 
وقسم شرطة الشعار ثم قسم 

الصاخور في مدينة حلب، كما شغل 
منصب رئيس اللجنة األمنية في 

الجنوب.
اللواء أكرم أحمد 

حويجة
ينحدر أكرم حويجة من قرية علويضابط بارز

كلماخو قرب القرداحة في 
ريف الاذقية. كان يشغل منصب 
رئيس اللجنة األمنية في مدينة 
»البوكمال«، ونائبًا لـ«الفرقة 11 

دبابات« في حمص.


