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الواقع المتغير للمناطق التي يسيطر عليها النظام السوري 
وتلك التي يسيطر عليها الجيش الحرفي ظل الثورة السورية

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

تقرير من اعداد فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان عن طبيعةالواقع الجغرافي و الديموغرافي للمناطق التي يسيطر 
عليها النظام السوري وتلك التي يسيطر عليها الجيش الحر بعد انطالق الثورة السورية في ظل الحراك الثوري السلمي 

والمسلح .

من الصعب فهم خريطة السيطرة في البالد وتحديدها بدقة ألنها متبدلة على مدار الساعة، إال أنه يمكن القول إن قوات النظام 
ومقاتلي الجيش الحر يتقاسمون السيطرة على األراضي السورية. بعد مرور أكثر من ثمانية عشر شهرا من الثورة.،اذ انه 
يوما بعد آخر تتسع رقعة المناطق الساخنة التي تشهد اشتباكات والتي تتعرض للقصف العنيف، في محيط المدن الكبرى، 
دون أن يتمكن النظام من تحقيق وعده بقرب الحسم العسكري، ودون أن يستقر حال أي منطقة، فهي حينا مناطق »مطهرة« 

وأحيانا كثيرة مناطق »محررة«. 
العاصمة، كمدينة دوما  التي تطوق  النظام تطهير منطقة ما أكثر من مرة وباألخص في محافظة ريف دمشق  وقد يعلن 
وبلدات الغوطة الشرقية والغربية وأحياء دمشق الجنوبية والشرقية، والذي يعني اجتياحها وتنفيذ عمليات عسكرية واسعة فيها 
وارتكاب مجازر وحشية وتدمير أكثر من %60 منها بهدف إخمادنشاط المعارضة سواء كانت سلمية او مسلحة  فيها، اال ان  
ذلك ال يمنع عودة عناصر الجيش الحر إليها أشد وأعنف، بل  تتجددهذه العودة ايضا في نفوس الثوار واالهالي حيث تكون 
محملة بروح االنتقام للمجازر الوحشية التي ارتكبتها قوات النظام خالل االجتياح، بل إن أعدادا أكبر من المدنيين ينضمون 
للجيش الحر باإلضافة النشقاق المزيد من جنود النظام، وهو ما عبرت عنه الفتة رفعت في مظاهرة خرجت في حلب تتوجه 

لرأس النظام بشار األسد بالقول: »شخص قتل أهله ودمر بيته وقطع رزقه ماذا يبقى له سوى التطوع في الجيش الحر؟«
وفي هذه المحاولة لهذا  التقريرفي تسليط الضوء على طبيعة المناطق المسيطر عليها من قبل النظام السوري وتلك 

المسيطر عليها من الجيش الحر كان البد من وقفة صغيرة بداية عند :
• التركيبة الديموغرافية للشعب السوري

• تركيبة  جيش النظام السوري والجيش الحر وبعدها
سنأتي بالتفصيل على التبعية العسكرية للمناطق السورية

 وماهو موقف سكانها من الثورة والنظام السوري.

ومعظم األكراد والتركمان والشراكسة هم مسلمون سنيون، إال أن األرمن مسيحيون وبالتالي فهم يمثلون أقلية عرقية 
ر عددهم بنحو 200 ألف  ودينية في آن واحد. ومن األقليات العرقية أيًضا السريان ومنهم اآلشوريون والكلدان، ويقدَّ
ر عددهم بحوالي 100 ألف نسمة.  نسمة في سوريا وأغلبهم يتركز في منطقة الجزيرة شمال شرق سوريا، والشركس ُيقدَّ
وفيما يتركز وجود الدروز السوريين في محافظة السويداء وبعض قرى الجوالن وفي ريف العاصمة السورية السيما 

جرمانا وأشرفية صحنايا، فإن األرمن يتركز وجودهم في مدينة حلب ومدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

الخميس  2013/11/7

التركيبة الديمغرافية في سوريا:
يقدر عدد سكان سوريا اليوم حوالي 22 مليون نسمة ُيمثَّل 
العلويين  عدد  ر  يقدِّ ،فيما  بالمئة   74 بـ  السنَّة  المسلمون 
واإلسماعيليين والشيعة بـ 13 بالمئة من عدد السكان فيما 
بالمئة ،أما الطوائف المسيحية المختلفة  ل الدروز 3  يشكِّ
فيقدرون  بـ 10 بالمئة )3(. ومن األقليات الدينية الطائفة 
السورية  الجزيرة  منطقة  في  وجودهم  ويتركز  اليزيدية 

شمال شرق سوريا.
أما األقليات العرقية الرئيسة فهم األكراد 8.5 بالمئة واألرمن 

4 بالمئة، والتركمان 3 بالمئة وأيًضا هناك الشراكسه. 
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و يتميز الريف السوري، ال سيما في حمص وحماة وطرطوس، بالتجاور المدهش بين القرى العلوية والسنية والمسيحية؛ 
ففي ريف حمص ذات األغلبية السنية هناك بعض القرى المختلطة وهناك قرى مسيحية بالكامل أو علوية أو تركمان ُسنَّة 
أو قرى تنتمي للطائفة المرشدية. كذلك ريف حماة نجد فيه قرى لإلسماعيليين والعلويين والمراشدة والشيعة والمسيحيين؛ 

وإن كانت المدينة المركز حماة يغلب عليها الوجود السني.
من  وغيرهم  والعلوي  والمسيحي  اإلسماعيلي  الوجود  فيها  يختلط  قرى  هناك  السني  المركز  ذات  ريف طرطوس  وفي 

الطوائف مثل مصياف والقدموس والخوابي، وهناك قرى يتركز فيها الوجود التركماني السني.
أما الريف الحلبي فيضم قرى شيعية ومسيحية وعلوية ومختلطة، وفي المناطق الشمالية الشرقية مثل الحسكة والقامشلي، 

حيث يغلب الوجود الكردي، تتواجد أقليات مسيحية مثل السريان واألشوريين واألرمن.
وفي الالذقية وريفها يتركز الوجود العلوي والمسيحي وهناك بعض القرى السنية، وفي مدينة جبلة هناك وجود سني مع 
أن الشائع أنها علوية.وحتى داخل كل مدينة هناك أحياء لكل طائفة أو أقلية يعكس ما هو عليه حال الريف، وهناك أحياء 

تختلط فيها األقليات العرقية والدينية بشكل فريد حتى في الشارع الواحد.
فعلى سبيل المثال: يغلب على ريف حمص الغربي الوجود المسيحي وهناك بعض القرى يتركز فيها التواجد العلوي مثل 
أم جامع وقرب علي وجن كمرة وخربة التين وخربة غازي، أما الوجود السني فيبرز بشكل عام في تل كلخ وقرية الحصن 
وأغلب سكانها من التركمان السنة، وهناك صالت قربى بين بعض العائالت وبين أهالي تل كلخ، أما القرى التي تحيط بتل 
كلخ فتتنوع كالموزاييك فقرية عين الخضرا من الطائفة العلوية فيما قرية البلهولية من الطائفة المرشدية، والقريات علوية 
وعزير موارنة، وحاالت من التركمان السنة. وعلى طريق القبو شمال غرب حمص نجد أن قرية تل دو فيها علويون وسنة، 

وهناك في مريمين مراشدة وعلوية لكن السمة األبرز للريف الغربي من حمص هو الغالبية المسيحية فيه.
أما في ريف طرطوس فنجد مثالً في منطقة صافيتا طوائف مسيحية وعلوية وشيعة وتركمان سنة. وفي ريف حماة لنا مثال 
في مصياف التابعة للمركز السني ففيها نجد طوائف شيعة وجعفرية وعلوية وإسماعيلية ومسيحية وحتى سنية. وفي هذا 
الريف أيًضا نجد أن أغلب سكان منطقة سلمية من اإلسماعيليين وحولها قرى مثل تلدرة والصبورة علوية، وفي ريف إدلب 

الذي يغلب عليه الطابع السني نجد قرى مثل الغسانية واليعقوبية فيها غالبية مسيحية وأقلية شيعة.
تركيبة  جيش النظام السوري والجيش الحر.

جيش النظام السوري :
 ُيعتبر الجيش العربي السوري أحد أكبر جيوش المنطقة؛ إذ يبلغ تعداده 325000 شخص في الخدمة الفعلية بينهم االحتياط 

باإلضافة إلى 314000 شخص احتياط خارج الخدمة يمكن استدعاؤهم أوقات الطوارئ.
و االمر الملفت للنظر هو تركيبة القوات المسلحة التي تعتمد المركزية في التنظيم وبغلبة الطائفية على تشكيلتها القيادية 
وباحتوائها على عدد من الميليشيات أو القوى غير النظامية التابعة لحزب البعث الحاكم والتي يبلغ عددها مائة ألف عنصر 
،إال أن المتظاهرين في سوريا يطلقون عليهم اليوم اسم “الشبِّيحة”، وهم يقودون عمليات القمع بمساندة الجيش. وُتقدر نسبة 
العلويين في صفوف الجيش النظامي المحترف )ضباطا وجنودا( بحوالي %70في حين يشكل السنة الغالبية العظمى من 

قوات االحتياط في الجيش باإلضافة إلى سالحي الجو والبحرية.
ل قوات البر الكتلة األكبر واألهم في تركيبة وهيكلية القوات المسلحة؛ إذ إنها تشكل %80 من مجمل عدد الجنود  وتشكِّ
والضباط كما أن قائدها هو نفسه رئيس األركان، الذي غالبا ما يكون من الطائفة العلوية. وتتألف القوات المسلحة السورية 
من أربعة قطاعات: قوات البر، سالح الجو، قوات الدفاع الجوي، والبحرية. ويملك وزير الدفاع صالحيات واسعة أيضا 
تحد من تفرد رئيس األركان بالتصرف األحادي، في حين أن الرئيس األسد هو القائد األعلى للقوات المسلحة. كما أن في 
سوريا ما يقارب الخمسة عشر من أجهزة األمن واالستخبارات، أهمها مديرية المخابرات العامة والمخابرات العسكرية 
ومخابرات سالح الجو واألمن العسكري واألمن السياسي. ويملك قادة أجهزة األمن والمخابرات -ينتمي غالبيتهم للطائفة 

العلوية- نفوذا وصالحيات واسعة غالبا ما تفوق ضباط وقيادات الجيش، ويتبعون جميعا لسلطة الرئيس األسد مباشرة.
م الجيش العربي السوري إلى ثالث قيادات جيوش، أهمها وأكثرها تسليحا هما الجيشان األول والثاني المتواجدان في  ُيقسَّ

العاصمة دمشق ومحيطها وعلى طول الحدود مع لبنان واألردن وجبهة الجوالن.
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ُتظهر تركيبة القوات المسلحة السورية أن هدفها األساسي هو منع انقالبات أو حركات تمرد شعبي من اإلطاحة بالحكم عبر 
نظام مركزي يحد من قدرة قائد عسكري واحد أو حتى اثنين من التحرك بفاعلية ضد الدولة. كما أن تسليم أهم المراكز 
الحساسة والقيادية للطائفة العلوية، وجعل غالبية الجيش النظامي منها يمنع الشريحة الكبرى من سكان الدولة، أي السنة، 
من التمرد وُيبقي قدرا كبيرا من الوالء داخل الجيش للقيادة العلوية للبالد؛ حيث إن هناك خوفا طبيعيا داخل الطائفة العلوية 
ل أفرادها إلى مواطنين من الدرجة  في سوريا من أن أي انقالب يطيح بالحكم العلوي الحالي قد يخرجها كلّيًا من الحكم ويحوِّ
الثانية. وعليه فإن النظام يستغل التركيبة الطائفية للبلد لحماية موقعه، بمساعدة حلقة من القيادات األمنية والعسكرية. كما 
ُتظهر تركيبة قوات االحتياط ذات الغالبية السنية والمؤلَّفة من أفواج وكتائب وبضعة ألوية، أنها موزعة بتشكيالت محدودة 
العدد مما يحد من قدرتها على تنظيم انقالب إثر عودتها من حرب ما. وتضيف كثرة األجهزة األمنية مناعة مضاعفة للنظام 
إذ تقوم هذه األجهزة بالتجسس على بعضها وعلى القوات المسلحة والمسؤولين والسياسيين من أجل رصد أي حركات 

عصيان وتمرد وقمعها في مراحلها األولى.

الجيش السوري الحر: 
هو تلك المجموعات من المدنيين القادرين على حمل السالح وفهم أخالقيات استخدامه، ومن انضم إليهم من الضباط وصف 
الضباط والجنود المنشقين، حيث بدأ عملهم جميعا بحماية المتظاهرين السلميين، وانتهى بهم الهدف إلى تحرير البالد من 
آل األسد. إذن هو مجموعات متفرقة تظللها الثورة ويوحدها الهدف ،لكن يعوزها التنسيق والترابط. فالجيش السوري الحر 
وإن كان غطاؤه العسكريين، إال أن عماده الثوريون المدنيون، وهذا ما يجعل القضاء عليه أمرا ال طاقة للنظام به، لذلك 

فإن أي حل لألزمة ال بد أن يكون هو طرفا فيها، بل هو من يستطيع فرضها أم رفضها.
عندما اتخذ النظام السوري الحل األمني سبيال ضد الشعب األعزل في سوريا في محاولة إلجهاض ثورته وتأديبه على 
شجاعته ،بادر كثيرا من الجنود،و من ضباط وصف ضباط وأفراد الى االنشاق عن جيش النظام ، حيث آثروا أن يقتلوا 
على أيدي قوات النظام غدرا على أن يقتلوا أبناء أمتهم ، فاالنشقاق عن النظام يعني مصيرا واحدا وهو التعذيب والقتل، ثم 
التمثيل، وربما قتل األهل واألوالد، بل األقارب أيضا. هذا ما آلت إليه أحوال السابقين األولين من المنشقين أو على األقل 
معظمهم. صحيح أن االنشقاقات لم تكن من الضباط الكبار أو القادة في البداية، لكنها بتعدادها وعديدها كسرت ظهر النظام 
وغيرت اتجاه الثورة. وعوضت الشعب السوري معنويا عن اإلحباط الذي أصيب به من موقف جيش النظام الذي لم يكن 

أبدا جيش الوطن، بل جيش العائلة من الطائفة.
أولى االنشقاقات حصلت بين العسكريين. حين انشق المقدم حسين الهرموش عن النظام في حزيران 2011 وشكل “لواء 
العريضة  المظلة  غدا  الذي  الحر”  “الجيش  وشكل  األسعد  رياض  العقيد  انشق  من شهر  بأقل  وبعده  األحرار”،  الضباط 
للمقاومة المسلحة في البلد. وبعدهما لم تتوقف االنشقاقات العسكرية في مختلف مناطق البلد، ومن مختلف الرتب، بما فيها 
عمداء وألوية. ومن أشهر المنشقين العميد مناف طالس الضابط في الحرس الجمهوري، ابن وزير الدفاع السابق، وقبل أيام 

انشق اللواء محمد فارس، هو رائد الفضاء السوري الوحيد بعد أن حلق في مركبة روسية عام 1986. 
وفي شهر آب الجاري أعلن عن انشقاق العقيد يعرب الشرع الذي كان رئيسا لفرع المعلومات التابع لجهاز األمن السياسي. 

وكان المساعد آفاق أحمد من جهاز المخابرات الجوية أعلن انشقاقه تشرين الثاني 2011.

واهم خصائص تللك االنشقاقات : 
• انها تصيب “الدولة” وليس “النظام”، فهي تصيب المؤسسات العامة وليس األجهزة الخاصة أو “الدولة الخفية”.

• الطابع غير الجمعي لالنشقاقات ، فالبرغم  أن عدد االنشقاقات كبير، اال انه لم يحدث انشقاق جماعي لفرقة عسكرية أو 
للواء، أو حتى لكتيبة بأكملها.ويالحظ السبب في جذر ذلك التكوين األمني الطائفي لوحدات الجيش السوري؛ إذا كان قائد 
إحدى الوحدات من طائفة، فإن نائبه من طائفة ثانية، ومسؤول األمن في الوحدة من طائفة ثالثة. وهذا يبقي مستوى الثقة 

على مستوى الوحدات ككل متدنيا، بحيث يتعذر أن تتصرف على قلب رجل واحد.
• الخاصية الثالثة نستدل عليها من أنه لم يعلن عن انشقاق أية شخصية مهمة عسكرية أو مدنية عن النظام قبل أن يجري 

تأمين أسرته، وهذا ألن من عوائد النظام السوري أن ينتقم من األبناء باآلباء واإلخوة.
ولقد كانت مهمة الجيش الحر في بداية النزاع دفاعية فقط. حيث  كان يتعين على جنوده حماية المتظاهرين. ولم يكن عندهم 
في الغالب إال مسدسات بسيطة أو كالشنكوف، وما زال الجيش الحر أحيانا يكفل حماية المتظاهرين لكنه أصبح اليوم قوة 
هجوم. ومعظم المقاتلين فيه اليوم منضوون في كتائب . وبعضهم منضوون تحت “ألوية” مثل لواء التوحيد الذي يكاد يضم 
مجموع كتائب حلب ونواحيها. كما يصعب تحديد عدد الجنود المنضوين تحت راية الجيش السوري الحر بدقة  وذلك لسببين ، 
أحدهما رفض ضباطه الخوض في هذا الموضوع لدواع استراتيجية ، واآلخر لعدم وجود قائمة بالجنود المنضوين إلى اآلن. 
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ويستعين الجيش الحر بالمجالس العسكرية المحلية. لتنسيق عملياته في جميع أنحاء البلد ،  وتتألف هذه المجالس من قادة 
مختلف الكتائب في المنطقة ومن مدنيين أيضا لهم خبرة عسكرية مثل الضباط المتقاعدين.

اما أسلحة الجيش الحر تأتيه من مصادر مختلفة. فبعض األسلحة الخفيفة هرب بها المنشقون وبعضها اآلخر جاء غنيمة 
غارات على الجيش النظامي. ويمرر العتاد العسكري عبر تركيا ولبنان، لكن مراقبة الحدود تعرقل أي إدخال لكميات كبيرة.

التبعية العسكرية للمناطق السورية و موقف سكانها من الثورة والنظام السوري: 
مع انعدام توازن القوى بين جيش حر ال يمتلك سوى السالح الخفيف والمتوسط ، وجيش نظامي يستخدم كل أنواع السالح 
المدفعي والجوي ، تصبح الحاضنة الشعبية هي نقطة القوة واالرتكاز للجيش الحر ، لكنها أيضا سبب إطالة أمد الصراع ، 
فال يمكن ألي طرف االنتصار ، فالجيش الحر يقاتل ضمن عائالته ومحيطه االجتماعي ويحوله إلى هدف للقصف والتدمير ، 
وجيش النظام ال يمكنه شن حرب إبادة تطال اآلالف في ضربة واحدة ، فتراه يقوم بمجازر وعمليات ترويع تهدف إلى إخالء 
المناطق ومن ثم ضربها بالبراميل المتفجرة لتدمير بنيتها التحتية بحيث يمنع عودة السكان إليها ، فتتحول إلى مناطق خراب 
كما فعل في عدة احياء في حمص منها جورة  الشياح وبابا عمر والرستن ، ومؤخرا عمد النظام إلى طريقة تفخيخ المباني 
وهدمها بالكامل ال سيما في أحياء دمشق بحجة إزالة العشوائيات وشق طرق وتوسيع أخرى في مخطط تنظيمي مزعوم 
شمل المناطق الثائرة في أحياء مزة بساتين و كفرسوسة  والقدم والحجر األسود و العسالي والتضامن والمخيم والميدان و 
برزة، وبث ناشطون فيديوهات تظهر عملية هدم مبان من عدة طبقات بعد تفخيخها . ويقول ناشطون: »إن النظام يلجأ إلى 

هذا األسلوب بهدف تغيير ديموغرافية  المناطق الثائرة والقضاء على الحاضنة الشعبية للثورة والجيش الحر.
ويمكن تقسيم المناطق بشكل اساسي الى ثالث انواع وفق معايير الجهة العسكرية التي تسيطر عليها

وموقف سكانها من الثورة والنظام السوري .
1. مناطق يسيطر عليها النظام السوري  2. مناطق يسيطر عليها الجيش الحر   3. مناطق متغيرة في تبعيتها

وفيما يأتي تفاصيل أوسع عنها : 
1( مناطق يسيطر عليها النظام : وتنقسم الى قسمين : 

• مناطق بسيطر عليهارغم عدم والئها له في غالبيتها الديموغرافية السكانية.
• مناطق يسيطر عليها وموالية له في غالبيتها الديموغرافية السكانية.

• مناطق يسيطر عليها رغم عدم والئها له في غالبيتها الديموغرافية  السكانية :
فما يزال النظام يحكم قبضته على قلب العاصمة دمشق ، من خالل تقطيعها إلى مربعات أمنية ، وأيضا خنق مداخلها 
بحواجز أمنية كبيرة تمكنه من عزلها عن الريف واألحياء الساخنة بسرعة كبيرة، وأحيانا يتم ذلك عدة مرات في اليوم 
الحكومي على على محاور  األمني  الجهاز  يسيطر  األسد.  لحكم  معادية  سّنية  أغلبية  مع  النظام  يتعامل  ، وحيث  الواحد 
المواصالت الرئيسية وعلى معظم أحياء العاصمة باستثناء بعض األحياء الجنوبية، مثل الحجر االسود والقدم والعسالي  ، 
إال أن ذلك لم يمنع وقوع عمليات هجوم  نوعية وتفجير على مراكز قوات النظام في قلب العاصمة آخرها استهداف بناء 
القضاء العسكري في المزة وقبله ثالث عمليات استهدفت مقر األركان العامة وعملية استهدفت مقر األمن القومي. كما 
تتعرض كل المقرات األمنية داخل المدينة لهجوم سريع من قبل مقاتلي الجيش الحر حيث يجري تبادل إطالق نار سريع 
تحت جنح الليل. وعلى الرغم من العمليات العسكرية الشرسة التي قامت بها قوات النظام البعاد  مقاتلي الجيش الحر عن  
أحياء أطراف العاصمة وريفها، فإنها عادت لتتجدد في االونة االخيرة على  نحو أعنف، وكل يوم هناك اشتباكات عنيفة 
يليها قصف مدفعي شديد على مناطق القدم والحجر األسود والعسالي والتضامن ومخيم اليرموك ومناطق وبلدات الغوطة 
الدفاع الجوي، وبث ناشطون فيديو يظهر استيالء مقاتلي  الجيش الحر سيطرته على كتيبة  الشرقية ودوما، حيث أعلن 
الجيش الحر على الكتيبة ومنظومة السالح الجوي وكميات كبيرة من الذخائر. ويسيطر الجيش الحر على عدة بؤر في 

الكثير من الضواحي والبلدات الواقعة في الغوطة الشرقية.ومطار مرج السلطان .
• مناطق يسيطر عليها وموالية له في غالبيتها الديموغرافية السكانية.

الساحل وهي مناطق  المطلّة على  الجبلية  بين”الالذقية” و”طرطوس”، والقرى  الواقعة  الضّيقة  الساحلية  المنطقة  وتشمل 
هادئة نوعابسبب  تأييد سكان هذه المنطقة للنظام  والذي يعود ألسباب طائفية )أغلبية سّكانه من”العلويين”( وألن معظم 
أبناء المنطقة موظفون في مؤسسات الدولة، وخصوصاً أجهزتها األمنية.اضافة النها  تحت قبضة حديدية للشبيحة من أبناء 
المنطقة وقوات النظام كما ان انسجام هذه المنطقة معّرض للخطر من جانب ثوار “جبل األكراد” و”جبل التركمان” )اللذين 

يقعان في شمال شرق الالذقية( الساعين إلى التقّدم باتجاه الساحل.
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اضافة الى البلدات والقرى ذات الغالبية العلوية في المنطقة الوسطى في محافظة حمص وحماة وبعض االحياء في حمص 
كالنزهة وعكرمة وغيرها.وكثيرا ماشهدت تلك المناطق اضطرابات واحداث دموية طائفية خصوصا تلك المحاذية منها 
للمناطق ذات الغالبية السنية.مثل مجزرة الحولة بريف حمص حيث قامت  قوات الشبيحة بارتكاب مجازر جماعية أسفرت 
عن مقتل 107 أشخاص ، بينهم نحو 49 طفل  و 32 سيدة وإصابة  مااليقل عن 400 شخص معظمهم في حاالت 
خطيرة  بحسب التوثيق الذي قامت به الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في ذلك الوقت .ووثقت بعض الحاالت التي قضت 
ذبحا واالخر جراءالقصف العشوائي على المدينة.وتكررت مثل هذه المجازر الجماعية بحق االطفال والمدنيين العزل في 

عدة بلدات مثل كفر عويد وغيرها.

أما محافظة السويداء ذات األغلبية الدرزية فما تزال تحت سيطرة النظام وتعد من المناطق الهادئة نسبيا وأحد أهم مقاصد النازحين 
من المناطق الساخنة.رغم انها باتت تشهد في االونة االخيرة بعض المظاهر المناهضة للنظام والمؤيدة للثورة والوحدة الوطنية .

2( مناطق يسيطر عليها الجيش الحر: 

حيث يسيطر الجيش الحر على أكثر من %60 من المدينة في أحياء: السكري، بستان القصر، الكالسة، الفردوس، الميسر، 
الشعار، صالح الدين، سيف الدولة، األعظمية، باب النيرب، قاضي عسكر، الصاخور، مساكن هنانو الحيدرية، الهلك، 

بستان الباشا ، كرم الجزماتي . كما يسيطر على مناطق واسعة من بلدات ريف حلب.
وفي الشمال الغربي يسيطر الجيش الحر على مدينة إدلب وريفها وكل المعابر الحدودية مع تركية، معبر تل أبيض وباب 
السالم وباب الهوا باإلضافة للسيطرة على قرية خربة الجوز، ما عدا معبر كسب في محافظة الالذقية والذي بقي تحت 
سيطرة النظام، وما زال الجيش الحر في إدلب وحلب يحقق تقدما في السيطرة على مزيد من المناطق والقرى في الريف 
الشمالي لمحافظات حلب وإدلب وحماه والالذقية، مع سيطرة كاملة على مدينة إدلب ، ما يؤهل تلك المنطقة لتكون منطقة 
عازلة، وتقع خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب، على الطريق الدولي بين دمشق وحلب الذي يعد واحدا من أهم خطوط 

اإلمداد لقوات النظام في الشمال والشمال الغربي، ويسيطر الجيش الحر على سراقب.
كما يسيطر الجيش الحر إذ ان  أكثر من ثلثي محافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق خارج سيطرة الحكومة. 
ويقولون الشيء نفسه عن مدينة دير الزور. وهناك يسيطر الجيش الحر على معظم الطرق الدولية المارة في البادية نحو 

حقول النفط، والتي توقفت على العمل بشكل نهائي. 
وفي وسط البالد تعتبر حمص عاصمة الثورة ومركزها، بعدما انقسمت إلى أحياء تحت سيطرة الجيش الحر وعددها ثالثة 
عشر حيا أهمها: حمص القديمة ، جورة الشياح ، الحميدية ، الخالدية ، البياضة ، دير بعلبه وغيرها ، وأحياء هادئة نسبيا 

منها الوعر وطريق الشام وأحياء موالية: الزهرا والنزهة وكرم شمشم. وما تزال االشتباكات دائرة هناك .
بهدف  متواصل،  لقصف  وتتعرض  والقصير  وتلبيسة  الرستن  وبلدات  مدن  على  الحر  الجيش  يسيطر  ريف حمص  في 
القصير ومدينة  اللبنانية، إلحكام الحصار على منطقة  المؤدي لألراضي  القصير - ربله  الدولي  االستيالء على الطريق 

حمص، ولمنع وصول إمدادات عن طريق لبنان .
كما تعرضت المدينة والريف ألعنف قصف منذ بدء الحصار على المدينة منذ نحو ثمانية أشهر. ورجح ناشطون أن يكون 
هذا الهجوم لتعويض فقدانه السيطرة في شمال البالد، وللحد من امتداد سيطرة الجيش الحر نحو العاصمة. حيث ما زال 
النظام يسيطر على طريق حمص - القصير وطريق حمص دمشق، في حين يستخدم الجيش الحر طرقا زراعية إلدخال 

المعونات الغذائية واألدوية اإلسعافية للمشافي الميدانية في تلك المناطق.

المناطق  على  سوريا  في  الحر  الجيش  قوات  تطلق 
لكنها  »المحررة«،  المناطق  اسم  عليها  تسيطر  التي 
قبل  من  »محاصرة«  مناطق  إلى  تتحول  الواقع  في 
قوات النظام وهدف دائم للقصف المدفعي والجوي، إذ 
يعتبرها النظام مناطق تعج بـ»اإلرهابيين والعصابات 
المسلحة« بينما يراها الثوار السوريون مناطق محاصرة 
الحر  الجيش  يسيطر  األسدي«.  »االحتالل  جيش  من 
المحاذية  خاصة  األراضي  من  كبيرة  قطاعات  على 
للحدود مع تركيافي الشمال السوري حيث تشمل الريف 
حلب  اما   ، والالذقية  وادلب  وحماة  لحلب  الشمالي 

العاصمة االقتصادية مايزال االقتال مستمرا فيها.
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وفي القلمون يسيطر الجيش الحر على مناطق الجرد المحيطة بمدينتي النبك ويبرود وجيرود، وهي المناطق التي تشهد 
عمليات هجوم على القوافل العسكرية لدى مرورها على الخط الدولي دمشق - حمص. كما أن هذه المنطقة تحوي طرق 
اإلمداد للمناطق الوسطى. كما تعتبر من أكثر المناطق التي تشهد عمليات خطف طلبا للفدية. في الوقت الذي تعد فيه مدينتا 

النبك ويبرود أكثر المناطق استقطابا للنازحين من محافظة حمص. وما زال النظام يتعامل معها بحذر.
في الجنوب، غالبية مناطق محافظة درعا تحت سيطرة الجيش الحر، بينما يسيطر الجيش النظامي على الطريق الدولي 
دمشق درعا عمان خالل النهار، من خالل حواجز عسكرية ضخمة تتركز في محيطها أعداد كبيرة من قوات النظام، التي 

تحيط بالبلدات من الخارج وتقصفها باستمرار.
لكن هذا اليعني خلو تلك المناطق المحررة من الجيوب المتبقية لقوات النظام والتي  تتمتع بأهمية حاسمة بالنسبة للنظام ألنها 
تكسر اإلستمرارية الجغرافية للمناطق المحررة . مثل معسكر وادي الضيف في محافظة ادلب ، على مقربة معرة النعمان 

،  والذي يسعى النظام عبره لحماية خطوط إمداده نحو مدينة حلب 
اما شرقا فان أكثر من ثلثي محافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق خارج سيطرة النظام  وينسحب هذا على 
مدينة دير الزور، وهناك يسيطر الجيش الحر على معظم الطرق الدولية المارة في البادية نحو حقول النفط  ،فمع  فقدان 
النظام السوري سيطرته على أراضيه بشكل تدريجي لصالح الثوار ، خرجت بذلك المؤسسات التابعة له عن السيطرة، 
ومنها الحقول النفطية التي تديرها شركات تابعة للحكومة في المناطق الشرقية ، مما تسبب بخسائر مادية كبيرة للنظام.اذ 
ان قوات النظام اضطرت  مؤخرا إلى االنسحاب من حقل العمر النفطي الواقع شمال مدينة الميادين، والذي كان يعتبر آخر 

مراكز تواجدها في شرق مدينة دير الزور، وأحد أكبر حقولها النفطية الرئيسية.
وفي حين التزال  القوات النظامية تسيطر على حقول نفط التيم ، والمزرعة ، و الخراطة ،  والمهاش ، والبشري الواقعة 
في الريف الغربي لمدينة دير الزور ، إال أن أنابيب نفط ومحطات ضخ عدة تعرضت في السابق لعمليات تفجير في مناطق 
مختلفة من سوريا ، كما خسرت سلسلة حقول نفطية كان أولها حقل الورد في دير الزور التي تضم أهم حقول إنتاج النفط 

الخام والغاز الطبيعي في سوريا.
ويتضح من خالل استعراض التركيبة الديموغرافية للمناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر انها تمثل بيئة حاضنة ومساعدة 

له كونها مناهضة للنظام السوري ومؤيدة للثورة والتغيير.
3( مناطق متغيرة في تبعيتها : 

ويمكن ان نصنفها الى نوعين كاآلتي :
• مناطق مواجهة غير ثابتة :

وهي مناطق ُمَتناَزع عليها تشهد مواجهات متكّررة، وخطوط مواجهة غير ثابتة.تشمل ضواحي المدن الكبرى، مثل دوما 
وحرستا  وداريا في ريف دمشق ، والمنطقة المحيطة بدرعا وبعض أحياء أطراف حلب ، التي تظل تحت سيطرة النظام. 
وتشمل هذه المناطق الُمَتناَزع عليها ، كذلك األحياء الداخلية لبعض المراكزالمدنية  ، التي تشكل خط تصّدع طائفي ، مثل 
حمص  التي تنقسم بين أحياء سنية وأحياء علوية  أو التي تنقسم على أساس إقتصادي بين أحياء محرومة وأحياء ميسورة، 

وذلك هو الحال في “حلب”.
في هذه المناطق يعّوض النظام عن غيابه النسبي بقصف كثيف وبهجمات تعقبها مجازر أحياناً. لكن عمليات”التنظيف” هذه 

ال توّفر للنظام سوى راحة محدودة ، ألنها ال تمنع عناصر الجيش الحّر من العودة مجدداً بعد أسابيع أو بعد أشهر.
وفي ضوء المعارك التي تدور في ضواحي العاصمة، واغالق المطار الدولي امام المالحةالجوية وانقطاع خطوط االنترنت 
لمدة ثالثة ايام، وانتشار نقاط التفتيش في اماكنكثيرة من دمشق هناك شعور عام بان النظام يحضر الفرق الموالية له للدفاع 
عن العاصمة. ومع انه من الصعب معرفة ان كانت المعركة الحاسمة قد اقتربت ام ال ، إالأن معركة الدفاع عن المدينة 
مرجح ان تكون  االعنف واالكثر دمارا في االزمة . اضف الى ذلك ان االسد ولعقود طويلة اسكن العائالت العسكرية 
الموالية له، كثيرون منهم منالطائفة العلوية في الضواحي الغربية للعاصمة فيما يقع القصر الجمهوري على جبل مطلعلى 
العاصمة، خاصة ان خسارة دمشق ستكون ضربةموجعة له ولهذا يقوم بحشد كل القوات الموالية له واالحسن تجهيزا. كما 

تتواجد الفرقة الرابعة في العاصمة وقواتخاصة قرب مطار دمشق الدولي.
ويالحظ أن  قبضة النظام باتت تركز الضغط على غرب دمــشق وجنوبهـا الغربي، تحديداً على محوري دارّيا والمّزة 
حيث المطار المدني والمطار اآلخر العسكري الذي ال يفصله عن دارّيا سوى كيلومتر واحد وهو يستقبل طائرات التسليح 
الروسي واإليراني كما ُيستخدم للتنـقالت المحتملة للرئيس والمـسؤولين. ومهما بذل النظام لحماية هذين المطارين فـإنهما لم 
يعودا آمنين، باألخص المدني، ألن المناطق المحيطة بهما واسـعة ويـسهل على قـوات »الجيش الحر« اختراقها، لذلك كّثف 
طيران النظام الحربي غاراته على ريف دمشق ومناطق محيطة بطريق المطارالدولي المناطق المحيطة به مثل  ببيال ويلدا 
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وعقربا وبيت سحم  ،ويتزامن مع اشتباكات بين الثوار المعارضين والقوات النظامية، كمايشمل  القصف منطقة البساتين 
الواقعة بين حي كفرسوسة في غرب دمشق ومدينة داريا في ريف العاصمة.

 كما أن  الشبيحة  المعروفين بعنفهم والذين يخشاهم الجميع ، يلعبون دوراً عسكرياً مهماً جداً. حيث تقضي مهمتهم االساسية 
ترهيب السكان وردعهم عن المشاركة في االنتفاضة ضد النظام وكثيرة هي الحاالت التي توثقها الشبكة السورية لحقوق 
االنسان بشكل يومي عن شهداء قضوا بيد هؤالء وبشكل وحشي وعنيف، كما يالحظ  في االشهر الماضيةمن خالل  تقارير 

الشبكة  السورية لحقوق االنسان ان نسبة عدد الشهداء اليومية غالبيتها في ريف دمشق .
والجدير بالذكر هنا  أن جيش النظام  لم يتمكن خالل األشهر األخيرة إال نادراً من استعادة مناطق وأحياء خسرها في معارك 
شوارع. لذلك بات يميل الى إحكام الحصار على هذه المناطق وقصف معاقل الثوار من دون  دخولها ،  كما هي الحال مثالً 
في األحياء المحاصرة في وسط مدينة حمص ، ومدينتي  الرستن  والقصير في المحافظة ، أو بعض بلدات ومدن ريف دمشق.
ان نظام األسد اتبع  أسلوب ممنهج لتدمير األحياء والبيوت في كل المدن والقرى، وهو ما يمكن أن يصنف جرائم ضد 
اإلنسانية.ويبدو أن الهدف الرئيسي للنظام من خالل تدميره المتعمد للمدن والقرى السورية ، وتهجير أهلها، هو معاقبة من 
خرجوا ضده، وحرمان الثورة من الحاضن االجتماعي وتفريغ األماكن من كل الفاعلين ضد النظام ، حيث بات واضحاً أن 
الهدف األساسي هو تغيير الواقع الديموغرافي لهذه المدن والقرى،فمثال ماحدث في كفرسوسة حدث أيضاً في حي القابون، 
إذ هدمت مئات المنازل على عجل ويدون أذن أو سابق إنذار ، فقد قامت دوريات من األمن الجوي برفقة الجرافات بهدم 
ما تبقى من بيوت في حي القابون المقابل للوحدات الخاصة، وحاول األهالي إقناع ضابط األمن بمنحهم فرصة لنقل أثاثهم 
من داخل البيوت ، إال أنهم هددوا بالتصفية إن اقتربوا من بيوتهم ، أو بأن تهدم بالقصف فوق رؤوسهم، في حين تبدو باقي 
بيوت الحي التي تعرضت للقصف ،وكأنها تعرضت لهزة أرضية ، فقد طال القصف والتدمير مئات المنازل والمحالت 

التجارية، والمنشآت الحيوية ، وحتى األشجار والحدائق في محيط منتزه بيت عوض جانب المتحلق الجنوبي.
وهذا ما حصل أيضاً في مخيم النازحين بدرعا ، فبعد توقف القصف منع الناس من العودة إليه، ألنه سيهدم كما أبلغوا 
ويفسر الناشطون هذا التصرف بكونه ليس أكثر من إجراءات عقابية ألهالي المنطقة، لخروجهم بمظاهرات ضد النظام و 

لدعمهم الجيش الحر.

• مناطق حدودية حساسة :
وتشمل مناطق حدودية شديدة التوّتر. سواًء كانت سائبة أو محكمة اإلقفال، وسواًء كانت خاضعة للنظام أو للجيش الحر، فإن 
الحدود تشكل موضوعاً خاصاً في األزمة السورية. من جهة، كماأن هذه المناطق تشمل النقاط التي يمكن أن تشعل نزاعات 
إقليمية، فمنطقة الحدود مع تركيا، حساسة للغاية حيث تتمركز هيئة اركان الجيش الحر ومنطقة عبور لالجئين السورريين 
الفاريين من تصاعد العنف والقتل حيث وصل عددهم اكثر من 160 الف الجئ في المخيمات التركية وفق تقديرات الشبكة 

السورية لحقوق اإلنسان مؤخرا .
التطورات بعد  المدى. وجاءت هذه  الحدود مع سوريا منّصات صواريخ أرض/جّو متوّسطة  كما نصبت تركيا بمحاذاة 
إسقاط الجيش السوري النظامي طائرة حربية تركية فوق البحر األبيض المتوّسط من اشهر مضت وشهدت عدة مواجهات 

واشتباكات تخللها احيانا اطالق قذائف على االراضي التركية وسقوط ضحايا مدنيين في بعض القرى الحدودية.
اما في في أقصى الشمال الشرقي من سوريالجأ نظام األسد إلى االنسحاب من عدد من المدن والبلدات ذات األغلبية الكردية ،مثل 
المالكية والقامشلي وعامودا والدرباسية ورأس العين وعين العرب وعفرين، وتسليمها إلى ميليشيات حزب العمال الكردستاني 

التركي المتحالف مع امتداد شكلي لحزب االتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جالل طالباني.
وجاءت هذه الخطوة الخطيرةان النظام السوري  أراد ان  يضغط على أطراف أصابع رجب طيب أردوغان، كما أراد أيضا 
أن يرمي بكرة اللهب هذه في أحضان المعارضين السوريين ، و أن يقول للشعب السوري إنه هو وليس غيره ضمانة وحدة 
البالد بينما »المعارضة« تسعى لتمزيق وحدتها الوطنية. ويشار إلى أن تلك المناطق هي الوحيدة التي خرجت من سيطرة 

النظام ولم تتعرض للقصف والحصار من قبل قوات النظام.
في الجهة األخرى، فإن مخاطر زعزعة اإلستقرار أكثر وضوحاً في لبنان. بين حزب هللا الذي لم يعديخفي كثيراً أنه يلعب 

دور ميليشيا رديفة للنظام السوري، والمواجهات الدائرة في “طرابلس” بين”السّنة” و”العلويين.
ومؤخرا سيطر الجيش السوري الحرعلى أجزاء كبيرة من الشريط الحدودي بين سورية واالردن ، خاصة في المنطقة 
على  يستحوذ  النظامي  الجيش  يزال  ال  بينما  ونّصيب،  درعا  بمدينتي  الرسميين  الحدود  مركزي  بين  الشرقية  الشمالية 
المركزين الحدوديين. ومازالت تجري االشتباكات جارية بين الثوار وجنود من قوات الهجانة في العديد من المخافر التي 

سقطت في يد الجيش الحر، بينما نرى في بعضها جوالت يقوم بها ثوار على طريق عسكري خاص بالجيش النظامي.
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ويفسر بعضهم ذلك بقطع خطوط إمداد هامة في جنوب سوريا، إضافة لتدمير الثوار كل المواقع العسكرية التي سيطروا 
عدد  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  النظامي.وتقدر  للجيش  بالنسبة  مكلفة  المكشوفة  للمناطق  العودة  يجعل  مما  عليها 
الالجئين السوريين في  األردن بقرابة 340 ألف وهي الدولة االعظم احتضانا لالجئين السوريين من دول الجوار ، يحتوي 
مخيم الزعتري قرابة  45 ألفا يعانون ظروفا انسانية سيئة . ولذلك  طالب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون المجتمع 
الدولي بمزيد من المساعدات اإلنسانية لمئات آالف الالجئين السوريين، معتبراً أن حجم المساعدات حتى اآلن ال يتناسب مع 
عددهم، وذلك خالل زيارته إلى مخيمات السوريين في األردن وتركيا . وتجدر االشارة هنا ان األردن مع سورية بحدود 

يزيد طولها عن 370 كيلومترا.
وعند االنتقال الى الوضع على الحدود السورية اللبنانية نجد ان االوضاع الحدودية  التزال على حال من القلق والتوتر، 
نتيجة استمرار إطالق النار عند بعض النقاط الساخنة وبلوغ القذائف ورمايات االسلحة السورية الثقيلة والخفيفة القرى 
والبلدات القريبة من الحدود والبعيدة عنها ، كما أن قصف سوريا لشمال لبنان يؤثر على القرى الحدودية، إذ يعمد العديد 
من السكان إلى الفرار في أوقات القصف للعودة بعد تراجع حدة أعمال العنف.” .تتعرض بعض القرى اللبنانية، مثل النورة 
والدبابية وخربة داود لقصف كثيف، مما أسفر عن تدمير ممتلكات. طالت عدداً من المنازل اللبنانية القريبة من مجرى النهر 
الكبير، في منطقة البقعية في وادي خالد قرب معبر البقيعة – جسر قمار الحدودي،كما ان تدفق عائالت النازحين السوريين 
ال يزال مستمراً عبر نقطة المصنع الحدودية الشرقية إلى مناطق مختلفة وتحديداً بيروت وطرابلس وصيدا.وتجدر االشارة 
هنا انه ثمة أكثر من 135 ألف نازح سوري بحسب تقديرات مفوضية الالجئين.، في حين يبلغ طول الحدود المشتركة مع 
لبنان 375 كم.وعلى مدى األشهر القليلة الماضية، فقدت قوات النظام غالبية المعابر الحدودية مع تركيا والعراق، فيما 

ظلت متمسكة بالمعابر مع األردن ولبنان.
لذلك يتضح مماسبق ذكره اهمية الحدود السورية المشتركة في امكانية توفير مناطق آمنة او مناطق حظر الطيران الحربي 
داخل االراضي السورية على ثالث محاورمع االردن وتركيا ولبنان، بالرغم من فشل دعوات عدة دول عربية وغربية في 
األشهر األخيرة في إقامة مناطق آمنة، أو مناطق حظر طيران داخل األراضي السورية لرفض كل من روسيا والصين ذلك 
من خالل استعمالهما حق النقض )القيتو( في مجلس األمن لـ 3 مرات لمنع صدور قرار يتيح استخدام القوة بشأن سوريا 
تحت الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة.ومطالب المجلس الوطني السوري المعارض المتكررة، المجموعة الدولية 

بإقامة “مناطق آمنة”.
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