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عام   في  الثورة  أن    2011انطلقت  يمكن  التي  االستحقاقات  لجهة  مكتملة  غير  برؤية 

تواجهها، فالنماذج الذي استقت منها الثورة السورية رؤيتها لمسارها المحتمل مقتبس من  

والمصري التونسية  التجربة  استنساخ  على  إما  أساسا:  والقائم  العربية،  الثورات  ة  مسار 

ارع والساحات، يليها تنازل عن السلطة من قبل الرئيس والبدء بمرحلة بمظاهرات تملء الشو

الثورة   مسار  ولكن  ليبا،  في  حدث  كما  انتقالية  مرحلة  يرعى  خارجي  بتدخل  أو  انتقالية. 

السورية كان مختلفا وأكثر امتدادا زمانيا، فال هي حصلت على تنازل الحكام عن السلطة، وال  

تد  وحالغرب  النظام.  إلسقاط  الغالبية خل  السورية  الثورة  تداعيات  شملت  جغرافيا،  تى 

العظمى من الرقعة الجغرافية السورية، ومع االنتقال االجباري للمسار الثوري من الحالة  

السلمية إلى الحالة العسكرية باتت سورية أمام حالة صراع مسلح " حرب داخلية " بين أطراف 

طراف الثورة تسيطر على مساحات جغرافية هذه المعادلة باتت أ  الصراع في سورية، وضمن

% من المساحة  70% الى  50ال يستهان بها من المساحة السورية تختلف تقديراتها ما بين  

 . 2013الجغرافية السورية في عام 

   2013الخريطة التالية تظهر واقع السيطرة في سورية في آذار عام 
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لم تشم السيطرة  المدن والحواضطبعا هذه  أبرز  أرخت بظاللها على ل  السكانية، ولكنها  ر 

كاهل قوى الثورة لجهة مسؤولية إدارة هذه المناطق. خاصة، أن قوى الثورة لم تمتلك 

مصار   بعض  على  الثورية  الفصائل  بعض  فيها  سيطرت  التي  الفترة  وحتى  دولة  مقدرات 

مراء الحرب ذه المقدرات بنموذج أالطاقة في سورية )النفط والغاز( فقد تم التعامل مع ه

حيث لم يتم االستفادة من هذه المقدرات في بناء نظام حوكمي واضح، ومع ذلك فإن  

السيطرة الجغرافية وخاصة االمتداد المتصل الذي شمل خمسة محافظات وهي: الالذقية 

سياسيا   وزنا  تشكل  بأن  الثورة  لقوى  سمح  الزور،  ودير  والحسكة  والرقة  وحلب  ال وادلب 

الثورة على مناطق حساسة محيطة في  يستهان به، وقد تز امن ذلك مع سيطرة لقوى 

دمشق في الغوطتين الشرقية والغربية مع إمكانية االمتداد الجغرافي وصوال  لدرعا، هذه 

السيطرة سمحت لقوى الثورة بقدرة مناورة مقبولة نسبيا حيث لم تعتبر سقوط منطقة  

رية حيث يمكن تعويض هذه الخسارة  على وضع الثورة السو  معينة أو مدينة عامال خطيرا

بمنطقة جغرافية أخرى، ومع ظهور تنظيم داعش انحسرت منطقة سيطرة قوى الثورة 

ليزيد من حدة انحسار    2015بشكل ملحوظ، وأتى التدخل العسكري الروسي في أيلول عام   

م تستفد منها قوى  سيطرة قوى الثورة الجغرافية، وحتى عملية القضاء على داعش ل

على الث سيطرت  التي  الديموقراطية  سورية  قوات  هي  األكبر  المستفيد  كان  حيث  ورة، 

% من مساحة سورية مع سيطرة على أهم موارد سورية النفطية مما ساعد   30حوالي  

أمريكية،   وبمساندة  والعسكري  اإلداري  نموذجها  بناء  على  الديموقراطية  قوات سورية 

لنظام مع حلفاءه الروس معارك حلب الشرقية  ثورة وخاصة بعد حسم اوعليه باتت قوى ال

والغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي ودرعا؛ محصورة في رقعة جغرافية ضيقة في  

الشمال الغربي في سورية وأتت العمليات العسكرية األخيرة من قبل النظام والروس خالل  

ل ملحوظ  لب الجنوبي لتخفض بشكعلى ريف حماة الشمالي وريف إد  2020و    2019عامي  

من المساحة الجغرافية التي تسيطر عليها قوى الثورة، ورغم أن قوى الثورة استطاعت 

مع تركيا توسعة رقعتها الجغرافية من خالل عملية نبع السالم بقيت منطقة نبع السالم  

منطقة منفصلة جغرافيا عن باقي مناطق السيطرة لقوى الثورة مما يخفض من القيمة 

طرة فيما لو كانت كل المناطق متصلة جغرافيا. وعليه، باتت قوة الثورة  السياسية لهذه السي 

نهاية عام   الشمال  11تسيطر على حوالي    2020مع  % من مساحة سورية، وهي منطقة 
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الغربي ومنطقة نبع السالم ومنطقة التنف التي تخضع للتحالف الدولي مع وجود كتلة 

قد نشر مركز جسور للدراسات خريطة  سكانية كبيرة خاصة في منطقة الشمال الغربي، و

 تظهر نسب سيطرة القوى على األرض، وهي على النحو اآلتي:

التي تم تسجيلها في شهر تشرين  -1 المعارضة على نسبة سيطرتها  حافظت فصائل 

 %(10.98الثاني/نوفمبر عند )

تشرين   -2 شهر  في  تسجيلها  تم  التي  سيطرته  نسبة  على  السوري  النظام  حافظ 

 %(.63.38عند ) الثاني/نوفمبر

حافظت قوات سوريا الديمقراطية على نسبة سيطرتها التي كانت قد سّجلتها منذ  -3

 %(. 25.64عند ) 2019شهر تشرين الثاني/نوفمبر 

بطبيعة الحال لم يعد لتنظيم داعش أّية سيطرة عسكرية على األرض السورية منذ شباط/  و

 . 2019فبراير 
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افيا مما يقلل من خيارتها السياسية المستقبلية، فلم وعليه باتت قوى الثورة محصورة جغر

تعد خسارة منطقة جغرافية لها تداعيات محدودة على الثورة. وإذا ما انتقلنا باتجاه جبهة  

باتت على مسافة حوالي   المدينة  إدلب  أن  نرى  العسكرية.    10إدلب  الجبهة  كم من خط 

من مليون نسمة باتت مهددة بشكل    وبالتالي، فمركز المحافظة والمدنية التي تشمل أكثر

أن  الثورة كالباب واعزاز، ورغم  رئيسية تخضع لقوى  ينطبق على مدن  أيضا  مباشر، واألمر 

الوجود العسكري التركي المباشر يشكل ضمانة نسبية لهذه المدن وللسيطرة الجغرافية  

لى واقع الثورة لقوى الثورة، ولكن ذلك ال يلغي بان أزمة الجغرافية باتت ترخي بظاللها ع

السورية وخاصة أن تعديل هذا الواقع يفوق مقدرات قوى الثورة حيث أن المعادالت الدولية 

 هي الحكامة الفعلية اليوم للسيطرة الجغرافية في سورية.  

 

 :ة الجزء الثاني من السلسلةتابعلم

m/?p=2227https://nmaresearch.co 

 : سلسلةل من الاألوعة الجزء لمتاب

https://nmaresearch.com/?p=2202 
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 جميع الحقوق محفوظة     مركز نما لألبحاث المعاصرة

 البريد اإللكتروني

info@nmaresearch.com 

 الموقع اإللكتروني

nmaresearch.com 

 

ربحية ُتعنى بتقديم الدراسات واألبحاث مؤسسة بحثية مستقلة غير 

اعية حول القضية السورية، إلسناد صناع السياسية واالقتصادية واالجتم

القرار والمجتمع بالمعلومات والتحليالت العلمية المساهمة في اتخاذ 

القرارات العقالنية، وزيادة الوعي وتحقيق التنمية السياسية للوصول إلى 

 تمكين المجتمع.

في الشمال السورية كمؤسسة ريادة في  2019مركز في أيلول تأسس ال

ات واألبحاث المعمقة لصناعة سياسات أكثر فاعلية من خالل تقديم الدراس

استجالب المعلومة الصحيحة وإخضاعها لعملية تحليلية علمية للوصول 

إلى النتائج المنطقية التي يمكن االستناد إليها في عملية صناعة القرار 

 الرشيد.
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