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 ؟وأبيهما تركيا تطالب يف الفرق بني املنطقة العازلة واملنطقة اآلمنة .. 

 

 

استحوذت مسألة إقامة "منطقة عازلة أو آمنة" بني سورية وتركيا على اهتمام الدول الغربية الكربى، بني أتكيد واشنطن أنّه "ليس 

وقد فشلت املبادرات الدولية خالل الفرتة  .حالياً"، مع ترك الباب مفتوحاً لـ "نقاش معّمق"، وبني أتييد ابريس هذا اخليارعلى الطاولة 

املاضية إلنشاء مناطق عازلة أو آمنة يف سورية، علماً أنّه ليس من الضروري أن تكون منطقة عازلة ابملفهوم التقليدي، ولكن هناك كل 

 .مناطق آمنة وخاصة للعدد الكبري من النازحنياإلمكانيات لتوفري 

مع املعارضة السورية إلقامة مناطق عازلة وممّرات إنسانية آمنة حمميّة  لقد قامت عدد من الدول مبناقشة عدة سيناريوهات

ل يستوجب تفويضاً ب للمساعدة يف أتمني حاجات السكان احليوية يف سورية، وال يستوجب تنفيذ كال االقرتاحني موافقة النظام السوري

دولياً. كما مّتت مناقشة إقامة مناطق حظر جوي اقرتحها خرباء عسكريون هبدف إنشاء منطقة حظر جوي يف سورية حلماية جمموعات 

 .املعارضة السورية واملدنيني والنازحني

ة بتاريخ غلو يف حديثه مع قناة اجلزير إال أّن املوقف الرتكي جاء واضحًا هذه املرة، حيث قال رئيس الوزراء الرتكي أمحد داود أو 

، إّن بالده تطالب إبقامة منطقة آمنة للمدنيني السوريني، وليس منطقة عسكرية عازلة. وأوضح داود 4152تشرين األول/أكتوبر 51

ين من قصف الطائرات ر أوغلو أّن "مطالبة أنقرة إقامة منطقة آمنة يف سورية هي ليست حلماية تركيا، بل حلماية املدنيني السوريني الفا

 وصواريخ سكود والرباميل املتفجرة واألسلحة الكيماوية"، داعيًا اىل "عدم اخللط بني املنطقة اآلمنة اليت تدعو إليها تركيا، واملنطقة

، "ولو 4155م االعازلة العسكرية اليت مل تطالب هبا تركيا أبداً". ولفت إىل أّن بالده عرضت هذا األمر لدى بداايت األزمة السورية ع

 أنّه مت تطبيق هذه املنطقة وقتها ملا حتّول هذا العدد من السوريني إىل الجئني".
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 يف مفهوم املنطقة العازلة واآلمنة:

ملناطق اهناك فرق يف القانون الدويل بني وظيفة 

اآلمنة واملناطق العازلة ااّل ّأن االثنتني تتطلبان قراراً 

من جملس األمن وتتطلبان فرض حظر جوي ووجود 

قوات على األرض، إّن املنطقة العازلة يتم فرضها 

 أثناء النزاعات املسلحة، ابالتفاق بني الدول املتحاربة، أثناء اهلدنة.

من األرض معزولة عن جوارها عسكرايً من الرب والبحر واجلو، أّما قانونياً فهي تكون عادًة على تُعّرف املنطقة العازلة أبّّنا مساحة 

احلدود حيث يكون جزء منها يف أراضي دولة واجلزء اآلخر يف أراضي دولة أخرى. وابلتايل حيصل االتفاق على حدود املنطقة العازلة 

، ومنع التهريب، وغريها من األمور األمنية احلدودية. ومن الضروري أن يتوفر من أجل حفظ األمن على احلدود ومنع تسلل اإلرهابيني

 .حظر جوي حلماية املنطقة العازلة، وهذا يتطلب موافقة جملس األمن

واملنطقة العازلة تعين أن تنسحب اجليوش بطريقة متزامنة، على أن تكون بينهما منطقة ال توجد هبا دابابت أو أسلحة أو يصدر 

من قرارًا ابعتبار املنطقة عازلة، لتبتعد الدول املتحاربة عن بعضها مبسافة عدة كيلومرتات، وقد تُفرض من جملس األمن أو جملس األ

 ضّد العراق بعد غزوها للكويت. 5991من حتالف دويل وذلك، كما حدث عندما تكون حتالف دويل يف عام 

كليف محاية نفسها، ويتم فرضها مبقتضى قرار من جملس األمن، كما يتم ت أّما املنطقة اآلمنة فُتفرض حلماية جمموعة ال تستطيع

دولة أو اثنتني بتنفيذ هذا القرار ابلقوة، ومينع حتليق أي طائرات عسكرية حول هذا املكان، لعدم تعرض السكان يف هذا املكان 

 ورية.ذلك على احلدود العراقية والرتكية والسللخطر. فمثالً ميكن فرض منطقة آمنة يف العراق حلماية املسيحيني واألزديني، و 

هتدف عملية إنشاء مناطق آمنة إىل توفري التدخل اإلنساين من خالل ممرات آمنة حلماية مدنيني حقوقهم مهدورة ويتعرضون 

هذه الظاهرة و للتعذيب، من خالل قرار يصدر عن جملس األمن بناء على توصيات جلنة حقوق اإلنسان التابعة جمللس حقوق اإلنسان، 

ليست جديدة يف العالقات الدولية، فقد قامت األمم املتحدة ابلتدخل يف عدد من الدول هبدف التدخل حلماية املدنيني ومحاية حقوق 

 .اإلنسان، ومحاية األقليات وتقدمي املساعدة اإلنسانية

تتطلب املنطقة العازلة واآلمنة، قرارًا من جملس 
 األمن، وفرض حظر جوي، ووجود قوات على األرض
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لس لطريان أحد أشكال العقوابت اليت يوقعها جمال ميكن إقامة مناطق عازلة أو آمنة بدون عملية حظر للطريان، حيث يعّد حظر ا

األمن على الدول بتصويت أغلبية األعضاء، إذا مل تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض الفيتو. ومنطقة حظر الطريان 

ر اجلوي إقامة فرض احلظ تعين منع حتليق الطائرات يف أجواء منطقة معينة أو دولة ما، استنادًا إىل قرار من جملس األمن. ويتطلب

 .دورايت على مدار الساعة فوق اجملال اجلوي للدولة املستهدفة، وأحيااًن تدمري مضادات الطائرات لذلك البلد

ومن آاثر احلظر حرمان القوات اجلوية للبلدان من سيادهتا اجلوية على أراضيها، وإفساح اجملال لقوات أخرى ابلتحرك يف األجواء على 

 .األرض، واإلضرار الكبري ابحلركة االقتصادية وحرية النقل اجلويحساب صاحب 

أما يف الوقت الراهن، فإن املعارضة السورية تركز على اخليار األكثر قابلية للتحقيق وهو إنشاء "منطقة آمنة" يف داخل احلدود 

ث تكون تلك ملدن والبلدات السورية، حبيالسورية هبدف توفري مالذ آمن للمدنيني الذين أّنكتهم العمليات العسكرية يف شىت ا

املنطقة اآلمنة قاعدة عمليات للقيادة السياسية اليت ختتارها املعارضة السورية وكمركز للقيادة العسكرية أيضاً، ولكن من الضروري 

 .التذكري أبن املناطق العازلة واملناطق اآلمنة حتتاج إىل قرار جملس األمن

ة اىل سورية، حىت اآلن يف اختاذ قرار لصاحل الشعب السوري، حيث استخدمت روسيا والصني ابلنسب ولقد فشل جملس األمن

حق الفيتو إلسقاط مشروع قرار خمفف كثرياً، يلوح فقط بفرض عقوابت على النظام، فإّن أاّي من الدولتني مل تظهر أي رغبة يف الرتاجع 

 .عن استعمال حق النقض

 ة:مواقف دولية جتاه املنطقة العازل

أبدت كل من بريطانيا وفرنسا أتييدًا واضحاً 

للمقرتح الرتكي، فيما قال وزير اخلارجية األمريكية جون  

كريي إّن املقرتح الرتكي يستحق الدراسة بعناية، فيما 

 -قضيف تصريح ُمنا–اعتربت وزارة الدفاع االمريكية 

 حد اخليارات احلالية. أّن املقرتح الرتكي ال زال حمل نقاش مستمر، لكّنه ليس مطروحاً كأ

 
 
التصرحيات والبيانات األخرية للدول الغربية  إن

تشري إىل أن هدف هذه الدول مكافحة تنظيم الدولة 
 وليس إقامة منطقة عازلة
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إّن التصرحيات والبياانت األخرية للدول الغربية تشري وبشكل واضح إىل أّن هدفها هو مكافحة تنظيم الدولة وليس إقامة منطقة 

 ءعازلة، وقد أكّد ذلك حلف مشال األطلسي "الناتو" ابلقول إّن إقامة منطقة عازلة مشال سورية مل يُعرض للنقاش بعد، ويعارض حلفا

 بشدة مشروع إقامة هذه املنطقة. -روسيا وإيران-النظام السوري 

 الرؤية الرتكية للمنطقة العازلة وأهدافها:

الثالثة ومن بينها إقامة منطقة عازلة ملساعدة الالجئني السوريني ومحاية املدنيني، لالنضمام إىل احلملة لقد أعلنت تركيا شروطها 

الدولية على تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" أو للتدخل حلماية مدينة عني العرب السورية ذات األغلبية الكردية واليت تقع قبالة 

رجب طيب أردوغان قد دعا مرارًا إىل إقامة منطقة عازلة ومنطقة للحظر اجلوي يف مشال  بلدة سروج الرتكية. وكان الرئيس الرتكي

 سورية حلماية املناطق اليت يسيطر عليها مقاتلو املعارضة والسكان الذين يفرون من هليب احلرب الدامية يف سورية.

وتصرُّ أنقرة على إقامة منطقة عازلة كحاجز 

ة ظيم الدولطبيعي يفصلها عن مناطق نفوذ تن

اإلسالمية، الذي فرض نفسه جارًا غري مرغوب به 

لرتكيا يف مشال سورية والعراق، حيث تبدأ هذه املنطقة 

 الرتكية.-من داخل األراضي السورية على امتداد احلدود السورية

ذا اإلصرار تواجهه وأمنية، لكن هويعزو مراقبون إصرار أنقرة على إقامة املنطقة العازلة إىل رؤيتها إبمكانية حتقيق مكاسب سياسية 

 معوِّقات عّدة حتول دون نقل الفكرة إىل حيز التنفيذ، أمهها تباين املواقف مع الوالايت املتحدة وحلفائها بشأن املوضوع،  فيما تتطلع

فل بصّد أية هجمات تكتركيا للمنطقة العازلة كمساحة جغرافية تؤمن حدودها وتوفر يف الوقت ذاته عمقًا دفاعيًا للداخل الرتكي، ي

حمتملة من قبل تنظيم الدولة أو القوات الكردية املسّلحة، وإّن جتربة اختطاف الدبلوماسيني األتراك يف املوصل تُبقي تركيا يف حالة 

 أتهب دائم حتسباً لضرابت مماثلة.

تزايدة، إضافة أوضاع وأعداد الالجئني امل وهناك أهداف تركية أخرى للتمسك ابملنطقة العازلة من بينها محاية احلدود، والتحكم يف

 للحّد من السيطرة اجلوية للنظام السوري عرب حظر طريان فوق هذه املنطقة.

من أهداف تركيا من إنشاء املنطقة العازلة: محاية 
حدودها، والتحكم بأعداد الالجئني املتزايدة، واحلد 

 من السيطرة اجلوية للنظام السوري



 عبد الكرمي عنكري ة .. وأبيهما تركيا تطالب؟يف الفرق بني املنطقة العازلة واملنطقة اآلمن

  
 

 

5
 

 

إّن احلديث عن املنطقة العازلة مينح حكومة العدالة والتنمية مزيداً من الوقت والتقييم، بعد فقداّنا ورقة الدبلوماسيني املختطفني 

ها االنضمام للتحالف ابخلشية على مصريهم، لكن توجس تركيا من االخنراط يف التحالف ابلطريقة اليت تريد الذين كانت تربر برفضها

واشنطن يعد أهم الدوافع للتمسك إبقامة املنطقة العازلة، حيث تنتظر واشنطن من تركيا مشاركة جبنودها وفتحاً لقواعدها أمام قوات 

ن يا إلقامة منطقة عازلة مبواصفات وظروف تنسجم مع قدراهتا وإمكانياهتا الذاتية بعيداً عالتحالف، وإّن هذه التحدايت قد تدفع ترك

 التحالفات الدولية.

إّن املنطقة العازلة اليت تريد تركيا إقامتها على احلدود مع سورية هتدف إىل منع قيام منطقة حكم ذايت كردي على حدودها، حيث 

إىل هذه املنطقة العازلة، وهو ما حيول دون إقامة حكم كردي يف سورية. وإّن االقرتاح الرتكي تسعى أنقرة إىل ضّم املناطق الكردية 

إبقامة منطقة عازلة له أهداف إنسانية حلماية النازحني بسبب احلرب يف سورية، ولتخفيف العبء عن كاهل تركيا، اليت تستقبل أكثر 

 مليون الجئ سوري على أراضيها. 5.1من 

 نطقة العازلة:عوائق إقامة امل

إّن فكرة املنطقة العازلة قد تلقى قبواًل غربيًا للتطبيق يف أجزاء معينة من احلدود لالستفادة من موقع تركيا وإمكاانهتا يف احلرب 

تنظيم الدولة، كما يُعتقد أّن مشاركة تركيا يف احلرب دون وجود منطقة عازلة سيعّرض استقرار جبهتها الداخلية ملخاطر كبرية، على 

غري  تُيشار إىل أّن املقرتح يف البداية كان إقامة تلك املنطقة العازلة يف املناطق الواقعة حتت سيطرة املعارضة السورية، إاّل أّن ذلك اب

 وجود تنظيم الدولة يف جوارها.ممكن مع 

ورغم إقرارها ببدء استعداداهتا لذلك ربطت 

تطبيق األمر على أرض الواقع بقرار من األمم 

املتحدة، وقد بدأت هيئة األركان العامة الرتكية 

ارجية الرتكي مولود خلبوضع تصاميم للخطط املتوقعة للشكل النهائي للمنطقة العازلة، حسب جريدة راديكال الرتكية. إال أّن وزير ا

 بتدخل بري منفرد ملواجهة تنظيم "الدولة اإلسالمية" يف سورية.  جاويش أوغلو، قد نفى أن تقوم تركيا

يعرتض حزب العمال الكردستاني على فكرة املنطقة 
العازلة، ويهدد بوقف مفاوضات السالم مع تركيا إذ 

 مضت يف تنفيذها



 عبد الكرمي عنكري ة .. وأبيهما تركيا تطالب؟يف الفرق بني املنطقة العازلة واملنطقة اآلمن

  
 

 

6
 

كما ميثل للعيان اعرتاض حزب العمال الكردستاين على الفكرة وهتديده بوقف مفاوضات السالم مع تركيا إذا مضت يف تنفيذها، 

 ل طول املسافة احلدودية اليت حتتاج عدداً كبرياً من اجلنود واإلمكانيات لتأمينها. إضافة إىل العوائق املادية مث

 

، فإّن إقامة منطقة عازلة يتضمن ابلضرورة وجود قوات برية لتوفر احلماية هلا، وهو ما حسمت واشنطن قرارها بشأنه، حيث ختاماً 

ظ م وجود قوات برية إلحدى الدول يف تلك املنطقة. ويرتبط حتفأشارت إىل أّن فكرة قبوهلا إبقامة منطقة عازلة صعب يف حال عد

اإلدارة األمريكية على إقامة منطقة عازلة إبمكانية استخدام روسيا والصني حق النقض "الفيتو" ضد قرار هبذا االجتاه، وسحب دعمهما 

 للضرابت اجلوية للتحالف الدويل بقيادة الوالايت املتحدة ضد التنظيم.

 

 عنكري عبد الكرمي

 كاتب وابحث سوري

 خاص مبركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث

 


