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 مقدمة

بخالف سيييييياسييييية سيييييل ا أوباماأل يرني الرنال األمامب،أل دونالد تراميأل أبدء رنبطا آم ة  يييييا  مناطق  منة 

مبكرة للمعارضييييييييييييية السيييييييييييييورية بمن رة  منةأل واكب  ا د وا  مطكررة آم سيييييييييييييوريةي و دطا الح اطةأل م البة 

ي هذا الخيارأل وتال للح ومة التمكية تحضي  تصيييييييييييييريحا  أوروبية مط  رة دا مة  ذلك املجطمع الدولم  لى تبني

أل وبعدهما آم ليبيا  ام 1992أل ثا آم البوسنة  ام 1991العراق  ام  ملاي واألمثلة: ة  ا  من رة  منة شمال

مكتسييبا  ن ما وبعيد   بم حظر جوي سييمل للحلا األطليييمي بمحاقييرة  وا  الرذاآم وشيي. حرك  اي  2011

أل وما سييييطردما تلك املناطق املو ودة للسييييوريان آم سييييورية الروء اإل ليمية من احطمال ة امة مناطق  منة

ن النظام دطمومة الصييييييييييييران بمسييييييييييييطويا   نا أ .أل وتبمطد لج  ا  الصييييييييييييران با" يرن ا ت ييييييييييييام ةلىأن سيييييييييييي األ 

 ي"غ األطراف بل ا ملحاربة دا شواملعارضة املسلحة ملصلحة ت ري 

مامب، آم حملطا االنطخابية بر امة مناطق  منة للسيييييييييييييوريانأل أل ا طزال الو د الذي   عا الرنال املكنأل 

 ط  
ي
امل يييييييييييييرون الييذي من شيييييييييييييي نييا و ا تييديق  ني أل ا لألطراف بييايييةي ا كبام  لغز  و . محور م يياوضييييييييييييييا  ة ليميييةأل مثيي

ل ةلى ور ة ضيييييييييغب وت اذب بان جئان ةلى أوروباأل وي تمض أن تعرض وزارة الديان األمامكية   طاأل تحوي الال 

  ألالال بان اإل ليميان
 

  بيي. أن ططخييذ شيييييييييييييكال
 

أل طتيل منييا  يييييييييييييية حيرييياتييا وشيييييييييييييروطييا ومعرييية مييا طرييدم  مكطمال

م زرة  تيذكرنيا أني  ال سييييييييييييييميا ةذاو ا  لى الط ياللأل للسيييييييييييييوريان أن سييييييييييييي اي ييالط يارب السيييييييييييييابرية ال تحمي. كثام  

 سامبرينتسا ذات ا و عت آم من رة ط تمض أن ا بانت  منةي

هذه املناطقأل وما حدودها الجغرايية الد يرةأل والدول الرا ية   ن ييييط  كيا سيييي ألامن نام الواضييييل حالي  

وما  د ت نيا آم املراب. من مكتسييييييبا ي وةن بان  ألل األ وما سيييييييتمتي  لى هذه الدول من مسييييييءوليا  وأ با 

ةال أنا ال طوجد أي  ألآم ال يييييييييييييمال السيييييييييييييوريأل ومن رة آم الغرب وأ رء آم الجنوب ةا  ن من رح ى حالي  ط  

ة من الزمن مدي أي ةلى و  ألتصور بعد لإلطار الرانو ، والت ريعم للبلدان التي سطرع هذه املناطق تحت ةدارت ا

أم سيييتطك . با  ألا هم العادةبر اطة أممية  بم قيييندوق  ام كم  ون سييييوةذا بان تمويل ا  ألسييياسيييطمر ذلك

آم الو ت الذي  ألي وي طل ذلك  لى دور األما املطحدة آم سيييييييييييييياق  رار من هذا النونةالدول الرا ية مباشييييييييييييير 

مناطق  منة هم مضييييييييييعة "يكرة  قيييييييييراحة أني  ألأ لن م وضييييييييي ا السيييييييييام، ل يييييييييءون الالجئانأل ييليبو نراندي

ات يياه ة يياميية منيياطق  منييةأل طبرى من نام آم ألمن ي و لى ايتماض ديع م لل ا"للو ييت ونام  ييابليية للط بيق

الواضيييل كيا سيييي ون املو  ان الروليييمي والصييييني وةن بان البلدان أو أحدهما سييييلج  ةلى حق النرض مرة 

 جدطدةي

 



 
 3 

:
ا

 املناطق اآلمنة املقترحة في سورية أّوًل

ا الدول و صيييوقييي   ألةةشيييرام جميع الروء اإل ليمي ا:مهأوًل  نر طان:لى ةم يييرون املناطق اآلمنة سيييتند ي

. مسيييييييييييييءولييية مطييابعيية الحيي. الجز ، ألن ييا املسيييييييييييييط يييد األول من  ألاملطيي ثرة بموجييا  اللجو  السيييييييييييييوري آم تحمييي

 لى أن  ألمحدود املسييييياحة وواضيييييل الحدود ةألتخصيييييي  جز  من سيييييوري ألامتهوثاني يتخ يا الضيييييغب    ا

أل هقيييييييييييييور  جميعآم  ةآم سيييييييييييييوري ن النزان املسيييييييييييييلل  اتماس واسيييييييييييييع مع حدود دولة م اورة لطحييده اط ون ذ

وتسييييييي ي. د ول املسيييييييا دا  اإل سيييييييانية ومسيييييييطلزما  الحياة الب يييييييرية ةلياأل  لى أن طرع تحت ةدارة مدنية 

 و ة مدي مل ومرا بة دولية ألوةشراف مباشر وحماطة مباشرة من الدولة املجاورة لا
ي
 يطة 

ا وي    مكييييةاالوالطيييا  املطحيييدة األمير ثالث منييياطق  منييية تحيييت ةدارة تركييييا وروسيييييييييييييييييا و اتو آم طيييداول حييياليييي 

السيييييييييييياح.  دي عي  بانما  ألحلي تحت اإلشييييييييييييراف التمب، مأل حيث ت ون املن رة اآلمنة التي ترع شييييييييييييمالوةشييييييييييييراي ا

من رية  منية تحيت  ألدلييةحتى حيدود  ا حمياة والغياب وحلييحم  مطضيييييييييييييمني  نرب، ةلى السيييييييييييييوري ةضييييييييييييييايية 

سييراني. وحتى الرني رة هم ةاد الحدود مع ةشييراف رولييميأل وأن ت ون املن رة الجنوبية نرب، در ا  لى امطد

املناطق  ألهاأوًل  :مب، وةدارة أردنيةي بانما هنام ثالث مناطق أ رء مرتمحةامن رة  منة تحت ةشيييييييييييييراف أم

لط ون من رة  منة تحت  ألآم الجزيرة السييييييييييورية (الدطمرراطية ة وا  سييييييييييوري)الخاضييييييييييعة اليوم لسييييييييييي رة 

 (دا ش)ةن يييياز  مليييييا  تحرير الر يييية ودطر الزور من  وا   ذلييييك  بيييي.  ون طمب،أل  لى أن ااإلشيييييييييييييراف األم

موجيييييا  النزوو املطو عييييية ةلا ييييياأل وهيييييذا املرتمو طصييييييييييييي يييييدم بموايرييييية تركيييييية نام  جميعلططمكن من احطوا  

املمطدة من  تها:ثانيو ؛بسييييبي مخاوف تركيا من تمدد ن وذ  وا  تابعة لحزب العمال الكردسييييطا ، ألحررةم  

  ألالر ةات اه آم  –املوقييييييييييييي. من دا ش حريربعد ت– الحدود العرا ية
 

 وا  )ن وذ  مناطق لطصييييييييييييي. شيييييييييييييماال

حيث ترع حماط  ا تحت  ألأو حماط  اةدارت ا آم دون أن ط ون لأل امة أي قيييييييييييالحيا   أل(الدطمرراطية ةسيييييييييييوري

 مسييءولية  وا  م  
ي
ا تحت اإلشييراف وهم ترع أطضيي   ألدولمةشييراف ةلى لة من الع ييانر العربية هنام ةضيياية  يي 

 مب، املباشرياماأل 

 ط  بانما 
 
 مربع للسييييييوريان بمسيييييياحة ألا كيلو متم ة  ييييييا  من رة  منة ثالثةآم  لق طده  الي لبنان ب ن ت

مراب. أن  ألروم بنر. مخيما  السيييييييوريان من أرضيييييييا ةلى تلك املناطقيل أل لى ظ ر سيييييييلسيييييييلة جبال الرلمون 

 جد   قغامةبانت وهم من رة وةن  رف  لا ا و لى حماط  ا وت مي  اي ي  
 
م  ن رنبة ح ومية لبنانية عبي األ لك  ا ت

  (حزب هللا)ي ييارك ا يا ا 
 

 أل من العدد األكبم من الالجئان السييوريان دا . األرايييمي اللبنانيةآم الطخل  أوال

ييما طح ظ  اقيييرتا آم  ألمن الناحية األمنية والعسيييكريةاملن رة آم ا لييييييييييييييييحزب أن طبرى مطحكم  لا ويتيل ثاني  

 م قيالرلمون ومحيب د

 



 
 4 

 تركيا واملناطق اآلمنة -أ

 
 

أل وةنمييا أن ت ون هنييام ةا آم سيييييييييييييوريييا تركييي    سيييييييييييييكرييي  م  وم املن ريية اآلمنيية  نييد األترام ال يعني تييد ال

ب دف األمن والسيييالمة الييييخصيييية لألسييير والعانال   ألمن رة  منة لل يييعي السيييوريأل يسيييط يع اللجو  ةلا ا

وال ة امة  ألةل األ من دون اضييييييي رارها ةلى مغادرة سيييييييوري واألط ال والنسيييييييا  وتويام املسيييييييا دا  اإل سيييييييانية

ن ت ون  منة من ب. ت دطد م ما أمث. هذه املن رة طنبغم  و نامهاي وبالط كيد يرني أمخيما  أ رء آم تركيا 

وبييالطييالم تحريق ال يمنيية التمكييية ال ييامليية  لى هييذه  ألحميياطيية األمن الروم، التمب،أل أي بييان مصييييييييييييييدره ونو ييا

 د تسيييييييطغ. السيييييييياسييييييية التمكية بعض الظروف و ت ون محميا  تركية ورا  الحدودأل  بحيث ألاملناطق اآلمنة

ع هذه املناطق نرب    (يتمكمانسوريون من أق. ترب، )جب. ال ايسك  حيث ا املربلة وتوسي

 

 املناطق الجنوبية ودور األردن -ب

ن   دد الحدطث آم األردن أل حتى تسيييييييوريةطا ة امة مناطق  منة آم ث الرنال األمامب،  ن ناي ما ةن تحدي 

 اقة بعد أن  ألا بدرن ال را ن  با   اب  وسان من ةطالق درن الاممومأل تيمي الذي الجاش العرب، الك و أل 

أوا ر شييييييييييييبااض يبماطر املايييييييييييييمي آم  "الجاش السييييييييييييوري الحر"أ اد   مليا  "املو  وال املذلة"أل التي بدأها 

ملا املناطق الجنوبية من سيييييييييييوريةأل وما طمكن أن  من حم املن ييييييييييييةأل يطل سيييييييييييل ة  ل األسيييييييييييد راج  وا  إل 

ما  ل ا آم املرحلة املربلة لألطراف املحلية واإل ليميةأل والساناريوها  املرسومة ملسطرب. هذه تحملا املطغاي 

 ياملن رة

 طنسيييييقالأل بةسييييوري ،آم السيييينوا  األ امة بصييييورة نام  لنية آم جنوبتعم. بانت االسييييطخبارا  األردنية 

 الية من  ألان. و وا  املعارضييييييييية املعطدلة من أج. ة امة من رة  ازلة  لى طول سيييييييييبعان كيلومتم  مع الربا

  املط رييييةأل ا طنظيميييال
 

وتغ ، املنييياطق األككم كثيييايييية  ألا من مرت عيييا  الجوالنوتمطيييد هيييذه املن رييية شييييييييييييير ييي

ان تعم. مع وحدا  من استماتي يةاإل وآم ةطار هذه  ألس انية  لى طول الحدود لجاش السوري أل بانت  مي

 الحر آم الجنوبي

ا مع الح. اإلسييييييييييرانيلم اإل لياي للرضييييييييييية ال لسيييييييييي ينيةأل ظني هنام من ط من أج. ةنراذ اململكة أل تراطع 

 ط  أل الذي "األردن الكبام"ثمة ضيييييييييرورة مل يييييييييرون أني ال اشيييييييييميةأل 
ي
ضيييييييييرورة اسيييييييييطمرارية أدا  األردن لا ت وير  . مث

ع الدور ويد ا هذا اال طرا أل"الدولة العازلة"وظي ة  د الطلويل بوجود ترحيي أمامب، وةسيييييرانيلم ب كرة توسييييي 

سييتماتي ية م مة لضييمان ة -الحاقييلة آم املن رة ت يي . يرقيية جيو الحوادث األرد ،أل وذلك  لى ا طبار أني 

 ط   "األردن الكبام" أمن مسطدام إلسراني.أل وأني 
ي
 ي. أحد الخيارا  املمكنة لطحريق هذا األمنمث
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سيييييتسيييياوق مع السييييياسيييية و ا آم الرضييييية السييييوريةأل ا م م  ي ون ال ب  لسيييياسييييعى األردن األحوالأل  جميعآم 

تطعلق باال طماد  لى  اغأل وةنما ضيييييييييييييمن بائة سيييييييييييييياسيييييييييييييية أمنيةوهذا لن طحدث آم ال ر  ألاألمامكية الجدطدة

مع د ا سيييييييالييييييمي وأمني وجوي من و  لى األرض للروا  الخاقيييييية األردنيةأل  وجود  مع أل وربما "الجاش الحر"

 حالا الدولم الذي تروده واشن نيالط

 

 اللبنانية –الحدود السورية -ج

   أللبنانية وسييييييييييورية ألتطراطع معلوما 
 من رةة امة   يار   سييييييييييل ة  ل األسييييييييييدومعا  (حزب هللا)ي  ن تبني

ا آم من رييية الرلمون الغرب،أل آم ويق تعريا هيييذطن ال ريانأل دا ييي. األراييييييييييييييمي السيييييييييييييورييييةأل تحيييدطيييد   أل منييية

سيييييييط ادة من الحدطث الدولم املطصيييييييا د  ن  يار لال   اللبنانيةأل آم ظ. محاولة مخ ب تييييييييجعا السيييييييل ا

الخ ة جارية  لى  دم هذه اسيييييطعدادا  تن يذ أل و املناطق اآلمنة دا . األراييييييمي السيييييورية وآم دول الجوار

 ل  سيييييييييل ةرني تيا ا املو ع األبرزأل بانما طمكن أن ت ون والدت ا  لى شيييييييييابلة ما  (حزب هللا)وسييييييييياقأل ويطولى 

 لى  ع  ليا مع  دد كبام من البلدا  واملدن الخارجة "ات اق مصييييييييالحة" شييييييييبيا بما وي  تصييييييييويره آم  األسييييييييد

 ا ما ت ون ات ا ا  ةذ ان أككم مما هم مصالحةيأل ونالب  هذه السل ةسي رة 

وسييييييييل ة  ل حزب الاأل جواني ثالثة ملصييييييييلحة الجاري البحث آم ت اقيييييييييلا حالي   أل(حزب هللا)آم م ييييييييرون 

األمنية والعسيييييييكرية التي تطعلق بط مان  ب اإلمداد  حسيييييييابا مرا اة ال ألأولهاوالسيييييييل ا  اللبنانية:  داألسييييييي

ةبعاد أي   ر محطم. من أي طرف سيييييوري  ألوثانيها ؛خام بالحزب دا . األراييييييمي السيييييوريةالعسيييييكري ال

ولال من النظام ا من رة  منة من املعارضيييييييييييييةأل هذه املن رة اآلمنة سيييييييييييييط ون يعلي    لى ا طبار أني  ألمعارض

ا آم من رة الطخل  من  دد كبام من الالجئان السييييييوريان املريمان آم لبنانأل و صييييييوقيييييي   ألوثالثهاوحل اناي 

تعاظا حجما مع  ألنراآمو ةزالة "  ر" وزن دطمآم ليييحزب الراني لالبرانأل وهم الخزان الب ري والعسكري 

ل ييييريب الحدودي للبران مع سييييوريةأل مث. وجود   ييييرا  اآلالف من السييييوريان املعارضييييان آم مناطق  لى ا

  رسال وم دل  ن ر  لى سبي. املثالي

 -طيييان يييية - سيييييييييييييكريييية حسيييييييييييييييابيييا أل وذليييك لبييياملييية ة الرصيييييييييييييامالخ ييية تسيييييييييييييتثني من رييي أني ت ومن الاليييي

ا مع تحول املدطنة باملة ةلى من رة  سيييييييكرية مغلرة ال طد ل ا ةال  ناقييييييير الحزب نراييةأل  صيييييييوقييييييي  و دطم

ومن  ل ا  (حزب هللا)ا بال ع. مارسيييينراآم طان ، طو الجدي واملوثق  ن تغيام دطماأل آم ظ. الحدطث حصيييير  

ا ةلى سيييييييييورية  ام ةطران آم الرصيييييييييام لطغيام التمكيبة ال ان ية آم املدطنة التي بانت مد . حزب هللا  سيييييييييكري  

 ي2013
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ا:  دوافع املطالبين بإقامة املناطق اآلمنة ثانيا

ية أو األهداف العسيييييييكر  ألق  منة آم سيييييييورية بان الغاطا  السيييييييياسييييييييةتطوزن دوايع امل طمان بر امة مناط

 شيييييير" الالجئان السييييييوريان  ن بالدهأل  يالواضييييييل أني ال اجل األمني و أو الحاجة اإل سييييييانية؛ ألواألمنية
ي

"كا

هما العامالن األسييياسييييان ورا  موايرة دونالد ترامي  لى املن رة اآلمنةأل لاييييجع بكج  ا السييي ان املدنيان 

بانميا طياليي األوروبيون بياملن ريية  ا حركية اللجو  والججرة نحو الغرب؛لبريا  دا ي. أرضييييييييييييي األ ويخ  لى ا

اآلمنةأل ربما كمو ا ة سييييييا ، طرا ا ضييييييغب الرأي العام نتي ة يجزها  ن حماطة املدنيان السييييييوريان أمام 

ي. ال اربان من يظا ة ما ططعرضيييييييييييييون لا من يطك وتنكي.أل واألها الطعوي.  لى املن رة اآلمنة الحطوا  سييييييييييييي

 لججرة نحو البلدان األوروبيةيةلى اأتون العنا وتخميد نزو  ا 

تبييدأ بو ا تييديق املزيييد من  ا ورا  م ييالب  ييا بيياملن ريية اآلمنييةألأمييا تركيييا يثميية أسيييييييييييييبيياب  ييدة بييانييت تر

 
 
ا بطوظيا تلك املن رة شييييري    االالجئان السييييوريان الى أراضييييا األ مرور 

 
ة تبلور  لى طول الحدود ملواج   ازال

ا بطحوي. املن رة اآلمنة  ألوضيييييع  سيييييكري وميدا ، لألكراد السيييييوريان طءهل ا إل امة بانطون ا الروم،أل مرور 

وت هيل ا ملواج ة سييييييل ة  ل األسييييييدأل وان  ا   ألةلى ما ي ييييييبا الرا دة لط ميع يصييييييان. املعارضيييييية املرربان م  ا

 نة حضييييييييوره السيييييييييالييييييييمي والعسييييييييكري ويرم وشيييييييير  ألبالرهان  لى ةدارة هذه املن رة لط عي. الن وذ التمب،

 محاقصطا  لى املسطرب. السوريي

مييا ع ة يياميية هييذه الروليييييييييييييمي ال ط   يييال رف ألأمامب، –نيياطق اآلمنيية د لييت مرحليية جييدل روليييييييييييييميكمييا أني امل

 30 لا األ كما  ال وزير الخارجية الروليييميأل سييياموم اليروفأل آم  سيييل ة  ل األسيييداملناطقأل شيييري ة موايرة 

طروم  لى ت مان مناطق إلطوا  الالجئان   كرةالمبدأ  آم حان طرء اليروف أني و ياملاييييييييييييييمي اطرطن ضبانون الثا ،

آم دول الجوار وةطصيييييييييييييال املسيييييييييييييا دا  ةلا األ طرء أ ضيييييييييييييا  جم وريون آم ال و غرس األمامب، أن ا ت دف ةلى 

ونامها  حماطة املدنيان من هجما   وا  النظامأل وتط لي ةحداث من رة حظر  جوي و  ييييييييييييير  وا  بريةأل

 من العمليا  اللوجستية التي طط ل  ا هذا األمري

ا لل كرة  وسيييييييل ة  ل األسيييييييدر اإلطرانيون كري  األسيييييييد طريد  ألني و  أل"! رق للسييييييييادة"ن ا ألمعارضييييييي  ما رسيييييييمي 

األ تعال ان ،بعد أن  ام بعملية الط  ام  ألالطخل  من مالطان السييييييييوريان الرايضييييييييان لا هي أوروباأل أطضيييييييي  ا دي

أل أو  ارج اي أما ةسييييييوا  ببنا  مناطق  منة دا . سييييييوري ألسييييييية ل األ تريد و ا النزوو ةلا ا ضييييييية أمن أسييييييا

 لى أرضيييييييييييييياي و ييد تبنىأل ألول مرةأل  طنمليون الجئ موجودنحو لبنييانأل يييرنييا طريييد منع  ييدوم املزيييدأل وة ييادة 

ا ضييييييييييييد دم ييييييييييييقأل و لى لسييييييييييييان الرنال ما يييييييييييي .  ونأل الذي  ال ةنا طءيد د وة ترمي بر ام  ا دا . يمو   

ا ةلى أن ت ون تحت ةشراف النظاميةسوري ا بر ادة الالجئان السوريان آم بالده ةلى هنامأل ودا ي   أل م الب 



 
 7 

طبرى الثابت ةقييييييييييرار سييييييييييل ة  ل األسييييييييييد وحلي ا ا روسيييييييييييا وةطران  لى ريض يكرة املن رة اآلمنةأل تحت 

 ادي 
 
ضيييييييعا هذا اإلقيييييييرار ردي  ييييييير ن ترسيييييييي ا  أن ا ت موسييييييي و املرن  لى تصيييييييريل تراميأل وةبدا   ا البالد! وال ط 

ت  م ا إل  يييا  من رة  منة شيييري ة موايرة دم يييق  لا األ ب. طءكده تاريد من تصيييعيدها العنا وت يييدطد 

األ ومن ريضيييييييييي ا تحييد   يأالحصييييييييييار إلثارة ر ي املدنيان وةرهاب ا وةجبارها  لى ال رار أو تججامها  سييييييييييري 

رعة سيييييييييييورية طناهضييييييييييي ا أهل األ ويمك  ا اسيييييييييييطربال النازحان وت ني  ا شيييييييييييروا اللجو  الراسيييييييييييية آم بلدان ب

 الجوار!

ا ترامي إل امة مناطق  منة آم سيييييييييييييورية آم أني  أللال من شيييييييييييييك  ط   ألتوجي
ي
ا آم السيييييييييييييياسييييييييييييية مث  كبام 

 
ال . تحوي

   الرنا من أنا لا لى  ألاألمامكية
ق  ألي ما ل كرة املناطق اآلمنة بعدد طحدي نسييييييييي ومع أيي من األطراف سييييييييوف ط 

نيمن  الل الحيريا  التي - وجاأل سييييييييييوف طلحظمن ططمعن آم مث. هذا الط لطن يذهاي ثا ةني  أنا جا   - لا ا ب 

ترامي طرء آم مث. هذه املناطق اآلمنة السبي. األيض.  بداللة املصلحة األمامكية  ب. أي أمر    رأل ذلك أني 

 ألمن الوالطا  املطحدةأل ولكن األ  ر أن ا تن وي  لى لو ا تديق الالجئان الذطن طرء 
 

ا محطمال يا ا ت دطد 

تراسييييييييييييا مناطق الن وذ بان الدول اإل ليميةأل وتم د لطراسييييييييييييا الن وذ بان أمامبا وروسييييييييييييياأل ب. ةن ا  د تم د 

 يلطرسيا سورية

ةاملمن مالحظة الطرارير الثالثة ملءسيييييسييييية راند األمامكيةأل الصيييييادرة آم  بدي  ال ن بانون األولض ديسيييييمبم م دي

أل حول "  ة سيييييالم ألج. سيييييورية"أل والدا ية ةلى "ضيييييرورة ة امة مناطق  منة 2017شيييييبااض يبماطر و  2015

مرتمنة بضيييييييييمانا   ارجية لطثبيت  لية و ا ةطالق النار"أل و"الالمركزية أقيييييييييلل نموذج للحكا آم سيييييييييورية 

بما آم ذلك ات اق و ا األ مال العدانية الذي واملن رة  ةالط ورا  األ امة آم سييييييييييوري أني املسييييييييييطربلية"أل و"

وهو ما سيييي رز  ألاآلياق لو ا ةطالق النار  لى أسييياس وطني مط ق  ليا  طلر طا روسييييا وةطران وتركيا سيييي

 "يمناطق سي رة تد م ا  وء  ارجية

م ردي
 
ا لالنخراا إلدارة الجدطدة ل لع. توقييييي ا  مءسييييسيييية راند ت رقيييي 

 
دة املسيييي لة السييييورية  لى  ا آم ي

يرامةأل لكن هنام يرقييييية أمام اإلدارة الجدطدة آم  ةتبرى احطماال  االنطرال السيييييياليييييمي ال يييييام. آم سيييييوري"

 واما: دولة  يواشييييييييييييين ن إلحراز تردم حرير، ةذا ما  مد  ةلى التمكاز  لى ح. ن ا ، وا عم و اب. للطحريق

ف ب يييا وامليييد ومييية من ال يييييييييييييربيييا  واملعتم  أللى املنييياطق اإل ليميييية املط ق  لا ييياةسيييييييييييييوريييية ال مركزيييية تسيييييييييييييتنيييد 

تضييييييا ثالثة ت معا  "البالد  مةنطاج مناطق  منة آم شيييييير  قييييييورةن ت ون النتي ة  لى أويمكن  ي"الخارجيان

وجميع ا تحظى بدرجة من حماطة الوالطا   ألومحايظة الر ة تحت اإلدارة الدولية ألتحت السي رة الكردطة

 ي"و حماطة دولية أوسعأ ألاملطحدة

 



 
 8 

ا: 
ا
 عوبات التي تعترض املناطق اآلمنةالصثالث

سيييييمل للمناطق اآلمنة ب ن تصيييييبل  :منة تكجي األسيييييئلة الصيييييعبةاآل طق اناملات اه آم االسيييييطدارة  ه. سيييييا 

من الج ة التي سييتطولى  ملية ضييبب يسييمل ل ا بذلكأل مالذا   منة ملسييل م املعارضيية السييورية  وةذا لا ي  

سيييييييييييورية وال ياب. اإلدارية املحلية العي  الرنال لطنسييييييييييييق هذا األمر  وما أرجحية أن تطحم. املعارضييييييييييية ال

 ألوح ظ النظام وتسيييييييوية النزا ا  ألالرشييييييييدة لة للحوكمةا ووضيييييييع نظا ي ألاملسيييييييا دة الدولية  لى األرض

 
 

يالتي ت أل من الجما ا  املسلحة املخطل ةبدال  ا معظا هذه امل ما  حالي   ءدي

 لى و ي املايمي يبماطر شبااض 2 الل لرائ ما آم  صعوبا ال هوالعاه. األرد ، هذاألمامب، الرنال نا ش 

الطعاون الوثيق مل ايحة  موسيييي و سييييطوايق  لى ة امة من رة  منةأل ةال أني  الرنا من أنا لال من املءكد أني 

 اإلرهاب بان الوالطا  املطحدة وروسيييييييييييا واألردن  د ط ع. االت اق  لى ترتاي معان أمر  
 

 آم الجنوبي ا محطمال

بلا دا . األرايييييمي السييييوريةأل واضييييحة ةلى  18ليا  ضييييمان أمن املن رةأل التي  د تصيييي. ةلى بعد وسييييط ون  

يلن ت ون هنام ضييييييرورة ل رض  –لى املوايرة مع اةدم ييييييق  ري وج –اي وةذا ما ايتمضيييييينا موايرة روسييييييياحد م

 
 

طانرا   مكية واألردنية ونامها منا من ذلكأل سيييييييييييييطواقييييييييييييي. ال انرا  األممن رة حظر جوي ترليدطةي وبدال

تسييييييييييييييام رحال  اسيييييييييييييط الن ومرا بة  ألالتي مررها آم اململكة ألدون طيار ل ذه الدول من الطحالا وال انرا  

يوق محيب املمر اإل سييا ،ي وآم الو ت ن سيياأل سييازطد األردن والوالطا  املطحدة من  درا  جمع املعلوما  

 االسطخبارية للروا  الصدطرة  لى األرضي

ةأل يسيييييط ون الطوقييييي. ةلى ت اهما  ب ييييي ن هوية الج ة املسيييييءولة بالضيييييبب  ن أما امل مة األككم قيييييعوب

 موسييييي و  لى  تصيييييري ةذ  ؛األمن  لى األرض
ي

ضيييييد  املعارضيييييةمعسيييييكر تدريي لججوم   منة تصيييييبل أي من رة أال

دي األسيييييييييييييدي وةذا سيييييييييييييل ية  ل  ا أو نام  ادرة  لى ت مان املن ريةأل الروا  املحليية نام مربولة دبلوماسييييييييييييييي     

ء ب ييييرية تنحدر  لى األرجل من الجيوع العربيةي بصيييي   ا  و د  وا  أجنبية ةلى وجو ام حاجة سييييط ون هن

من الح وما  اإل ليميةأل ةن وجد أل  د ت ون مسييييييييييييطعدة لطويام مث.  اأط  أن ومع ذلكأل يمن نام الواضييييييييييييل 

 هذه الروا ي

دارية من أج. املضييييييييييييمي من معالجة النحة طويلة من األسييييييييييييئلة اإل  ما ططخ ى املسييييييييييييان. العمليةأل ال بدي  آم

ْن الذي سيييييييييا   :ا آم تن يذ أي ا تماو  ام بر امة من رة  منةي  لى سيييييييييبي. املثال دم    يييييييييرف  لى املن رة  م 

 و 
 

ْن الذي سيييييييييي ون مسيييييييييءوال ير ما طك ، من السيييييييييكن واملياه والك ربا  والصيييييييييرف الصييييييييي م  ياألما ا  ن تو م 

 ةني  يدون موايرة من دم يييقمن األراييييمي السيييورية املطحدة واملنظما  اإل سيييانية الدولية األ رء لن تد . 

.ذلك طيع. األ ولكن شييييي ر  أهذه األسيييييئلة ونامها سيييييوف يسيييييطغرق  ناإلجابة  
ي
ا من مرحلة ا أسييييياسيييييي  جز    مث

ريد للمن ألالطخ يب
 
 أن ت ون قالحة للبرا  وأن تنجلي اآلمنة طقاةذا ما أ
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ن ان كردططااثنط :مناطق سي رة نا ثالثطمكن أن طنطج   ةالوضع  لى األرض آم مناطق شمال سوري ةني 

ويمكن للوالطييا  املطحييدة أن تسيييييييييييييطمر آم د ا ال ريان )التمب،  ألن وأ رء  ربييية تييد م ييا تركييياام صيييييييييييييولطيي

وآم الو ت الذي يعطمد اسيييييييطررار املناطق األ رء  لى الط اهما  الضيييييييمنية بان  ي ماوكبل جماح والكردي(

 الال بان الخارجيانأل  د تط لي الر ة تد
 

أد ى ط ون  لى شييييييي . ات اق  حدي آم و ألاا وتعاون  ا أككم حزم   دولي   ال

 ي الجاري   ذارض مارس 8و 7أل وهذا ما حص. آم اجطمان أن اليا طوم، بان الوالطا  املطحدة وروسيا وتركيا

ة يتحت وقيييييييياطة دول ألتحريرهايور  ألوصييييييييمي بوضييييييييع محايظة الر ةط تررير "مءسييييييييسيييييييية راند" ولذلك يرن

 و م
ي
ألمن ثطةأل و   أو املعارضيييييية آم انطظار نتي ة  سييييييل ة  ل األسييييييدمن رة محاطدة ال تخضييييييع لسييييييي رة  ت يئة اي

تاركان ورا ها  ألالسييييييييييييي رة  لا ايور ن الكردي املدطنة غادر امل وي وترطضييييييييييييمي الخ ة أن ي   ياملرطلة السييييييييييييورية

مكيان آم ااألموسييياسيييطمر  دد قيييغام من املوظ ان  ألاملراتلان العرب ةضييياية ةلى أي ميلا ييييا ةضيييايية محلية

  ألتردطا امل يييييييييورة والد ا ل ذه الروة
 
التي سيييييييييطعم. من  ألدار املحايظة ومحي  ا من األما املطحدة لى أن ت

ن يييييير  وة قييييييغامة من الخوذا  الزر ا  الطابعة لألما ط  سييييييو  الل م الل محلية بعد ةقييييييالح ا وت دطدهاي 

 
 
ق ممثلو األما املطحدة بالطعاون مع نسييييي وسييييي   ألللم ييييريان الدوليان املطحدة التي سييييطعم. ةلى حد كبام حماطة

ا  ن  وة السيييالم التي ترودها األما و وضييي   ألاملجالل املحلية  ملية د ول املسيييا دا  الدولية واإل سيييانية

والتي من املحطم. أن تن ئ ا روسيا والوالطا   ألبط ويض من األما املطحدة ألسطعم.  وة الطحالا ألاملطحدة

ااملطحدة   يمع 

 و الط اقيي. وكسيي الط طيد الدولم إلدارة دولية مجميع العم.  لى ةن از  يرني  ألب . ت كيد
ي
 ألطة آم الر ة 

 
 

ا األ شييي ن ا شييي ن الج د السيييابق ويمكن أن ت  ييي. أطضييي   أللن ط ون سييي ال
ي
ا السيييطدراج الال بان الخارجان مع  بل

 يرني التمكيةأل  –سيييييةالرو  –األمامكيةاملصييييالل  توايق نتي ةي ولكن ةن نجحتأل ةنحو   ة جامعة آم سييييوري

أو املعارضييييييييييةأل  سييييييييييل ة  ل األسييييييييييدمحايظة الر ة طمكن أن تمث. جزيرة قييييييييييغامة من الحياد ال تطما ييييييييييمى مع 

ةلى جاني مناطق أ رء تخضع  ألاملعارضة مأ السل ةلسي رة  تسوا   ضع ألمناطق أ رء مع  ألوسطرا

  ألملرا بة األطراف الدولية املعنية
 

  ةلى و ا ةطالق نار وطني شيياوقييوال
 

  ن هذا بلا يرن ا سييطمث. م.أل يضييال

 يةآم سوري واإل لياي الدولم االنخرااا لزيادة أساس  
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ا:  ومخاطرها فرص املناطق اآلمنة رابعا

  لى أني  سيييييييورية   وة اليطةأل ي و طدلي  أل ة امة مناطق  منة آمترامي دونالد  رار الرنال األمامب،أل عدي ي  

تدمام  الحرب آم سييورية  انمةأل ومرةييحة لالسييطمرار سيينوا  أ رءي واسييطمرار الحرب طرطضييميأل بالضييرورةأل

 ل رء ومييدن أ رء وتججام سييييييييييييي ييان يياأل لط ون تلييك املنيياطق اآلمنيية مالذهاأل و 
ي

حمل ا  ن دول اللجو أل  يخا

أل و  األم. آم ان  ا    . طرء ترامي أني ياملسييييءوليا  امللراة  لى  اتق املجطمع الدولم لح. هذه املسيييي لةي من ثاي

أل أل و املرطلةبعمر هذه  .أل وسيييييييطمدي ت ورا  سيييييييطحصييييييي ا  وه. يعرف أني ا طزال بعيد  م املرطلة السيييييييورية من ثاي

لن ترطصيييير هذه املوجة  لى املطضييييررين املباشييييرين يسييييطنطج    ا موجا  هجرة جدطدة  يرن حصيييي. ذلكأل 

ي ةذ يعاش تحت سيييييييل ة  ل األسيييييييدكثام من أبنا  املناطق اآلمنة  امن الرصيييييييا والطدمامأل ب. سيييييييانضيييييييا ةلا 

 
 
ي. ونياب املواد الطموينية وارت ان أسييييييييييعار املطوير م  األ ا معا ييييييييييية  انرةأل بسييييييييييبي  لة املدا هءال  ظروي

وها اليييذطن يعيييانون بسيييييييييييييبيييي نيييدرة الطييييار الك ربيييا ، وميييياه ال يييييييييييييرب  أل الوة  لى ارت يييان أسيييييييييييييعيييار الخيييدميييا 

كما سييييييييييييطضييييييييييييا ال ييييييييييييبان ال اربان من أدا  الخدمة  ألوامل ييييييييييييطرا  الن  ية املسييييييييييييطخدمة آم ال بد والطديئة

 مع يطل أي ج  ة جدطدةي العسكرية الذطن سازداد  ددها

يرقيييييييييييييا كبامة آم أن ت ون هذه املناطق مركز الديع آم  يرد طرء الرنال الروليييييييييييييميأل يالدطمام بوتانأل  أما

لضيغب  لى دول الخليج العربية لوةن بانت واشين ن تسيعى  م يرون    ا اإل ليمية ودسيطوره السيوريي

أل تبرى " وا  ح ظ سييالم" آم منزلةت ون  . ن را  ة  ييا  مناطق  منةأل وةرسييال  وا   ربية م ييتمكةلطحمي 

بصييييورة من رة  منة تعطمد  أيي  تركيا العردة األقييييعي آم  رد ال ييييرابا  املربلةي يالرنال ترامي طدرم أني 

  لى تعاون الجاني التمب،أل وأناأل م ما بانت العال ة سييييائة أو مطذبذبة بان البلدطن تبق   ةوأسيييياسييييي ةمباشيييير 

 
 
كما ل ا   اا طصييييييعي العم. معاي يتمكيا ل ا مخاويكن العم. من دوناأل ولكن أطضيييييي  ا ال طما ة ليمي  تركيا شييييييري 

االت يياهان السيييييييييييييوري واألوروب،أل لا تطيي  ر آم ةبييدا  رنب  ييا آم آم أل وهم ةذ تملييك م يياتيل الحييدود  ييامصييييييييييييييالح

ةالطعاون بعد   ايع وتت ري يةأل لك  ا آم الو ت ذاتا تطمني نمن الطل ء واالكط ا  باملوايرا  املبد مدي

املرتمحييية  لى األ ييي. ت ، بو ا الطيييديق وو ا اآلمنييية املنييياطق  يلعييي. ألمثيييالم ال طوجيييد حييي.   ألآم الوا ع

  أل ملية الط  ام ال ان يةأل التي بانت سيييييياسييييية مطعمدةأل بطصيييييدطر امل ييييي لة السيييييورية ةلى العالا
 

  من أنبدال

 ياوحده سل ة  ل األسدت ون م  لة 

 حيث نحو ال  اطا أل  املرطلة السيييييييييييوريةا تماب  ة ةلىةشيييييييييييار  منةاآل طق اناملة امة   د ت ون و 
 
 ت

ي
ا . دايع   ييييييييييي 

ةلى أن طنطهي أمر املناطق اآلمنة  السيييييييييييييوريان ططخويون منولكني ات اه تحريق السيييييييييييييالم الدانا يا اي آم ا كبام  

 
 

  أل وآم وا ع األمر ال توجد أي ضيييييييييييمانا  حالي  تكريل نواة مل يييييييييييرون ترسييييييييييييا  د طظ ر مسيييييييييييطربال
د هذه ا تبدي

يعني أن جميع السوريان ما   ي ا بلاألألن ا مخاوف حاضرة وبروة آم أوسع وسب شعبي سوري ب ألخاوفامل

اليوم أمام ا طبار مصييييييييييييامي لوط  األ يرما أن طح ظوه وةما أن طخسييييييييييييروه ةلى زمن طوي.  د طمطد ةلى مرحلة 

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/1/5/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
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 و د  نام معلومةي
 
ا األ لططحول بعد زمن ةلى  ل  بم تذوي  ا آم  صيييوقيييية الدول امل يييرية ألبطلع هذه املناطقت

 ياألم ةندماج بالدول امل رية  لا ا وتنسلخ ةلى األبد  ن سوريال  يار ا

من  ألاآلمنة الذطن طظنون أنا بط عي. املناطق ألبا وكندا وأسيييييييييتمالياو آم أور السيييييييييوريون ن و الالجئططخوف 

ونزن قييييييي ة  ألاملناطق تمحيل ا ةلى تلكل ةمباشييييييير  صيييييييورةاملمكن للدول التي احطضييييييين  ا كالجئان أن تسيييييييعى ب

أل الالجئان    األ و   اياملزاطا التي ططمطعون ب ا حالي  جميع ةلغا  من ثاي

 سييييط ادة من أيي ال با والذطن ها األولى ألاملخيما  منذ سيييينوا آم ن الذطن طمكثون و خوف السييييوريكما طط

ألممازا  تردم ا املناطق اآلمنة لطعويضيييييييي ا ما يا أل من احطمال ي يييييييي. ةدارة تلك املناطق و  أن ط ونوا  ن ثاي

 مض رين ليعا وا حالة اللجو  من جدطد لكن  لى أرض سوريةي

 

 خاتمة

أمامبييييا و تريييياسيييييييييييييا منيييياطق الن وذ بان الييييدول اإل ليمييييية   ليييييا املنيييياطق اآلمنيييية هوتن وي مييييا أ  ر ةني 

 
 
د وروسييييييياأل ب. ةني ا  د ت  ح.ي  . السييييييوريان هو لامل ييييييتمم الوحيد  األقييييييوبوالبدط.  ألسييييييوريةترسيييييييا ةلى م ي

أل ةال أن ا ال طمييا عون البييد  بمنيياطق يحسييييييييييييييي دون أ رء من ولال ملنيياطق  ةألسيييييييييييييورييي جميعلجييذري و من 

 ذلك أل ولن ط ون ةسيييييييوري جميعا لا يييييييم. ا ي يييييييائ  طوسيييييييع شيييييييائ  محددة ومن ثا ط  
 

د الدول  آم ضيييييييو  تعدي سييييييي ال

 وتضارب املصالل واألجندا ي ألامل رية  لى املناطق اآلمنة

سيييييل ة  ل األسيييييدأل طحم. مسيييييءوليطا تهذا أمر  يرني  ألمن الطرسيييييياةلى حالة منة املناطق اآل  لت لو  ما آم

التي تمنع الطوجا نحو انطرال سيالمي حرير، ط طل األيق أمام الوطنية السورية الجامعة والدولة الوطنية 

 السورية الحدطثةي
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