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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص تنفيذي

تتناول هذه الدراسة قضية السوريين املوجودين في تركيا، وتعمل على وضع التقييمات املتعلقة باملنطقة 
اآلمنة التي تعتزم تركيا إنشاءها في شمال سورية، وتعالج بداية انعكاسات الربيع العربي وآثاره على سورية، 
ا من انسحاب أثر االضطرابات 

ً
ومن ثم تناقش مسألة عودة السوريين )املقيمين في تركيا( الطوعية، انطالق

الداخلية السورية على تركيا، كما تتناول سياسة تركيا املتعلقة بإنشاء املنطقة اآلمنة ما وراء الحدود.

والقضايا البارزة في هذه الدراسة هي:

ّسست في الشرق األوسط، فهي تتمتع   
ُ
نظًرا ألن سورية إحدى الدول القومية املتأخرة التي أ

بحدود ُرسمت بشكل مصطنع، وتمتلك بنية غير متجانسة من مختلف األديان والطوائف 
والثقافات والهويات التي يمكن أن تمّهد الطريق لنشوب النزاعات والصراعات االجتماعية.

أدت الجهات الفاعلة العاملية واإلقليمية دوًرا كبيًرا في تحويل املشكلة السورية من صراع   
داخلي إلى حروب بالوكالة؛ فصراع املصالح بين الواليات املتحدة وروسيا والصين في املنطقة 
جعل من الشرق األوسط ساحة للحروب والنزاعات، وكانت املقاربة اإليرانية القائمة على 
املذهبية الطائفية للقضية، ودعمها لألسد بتوفير الحشد البشري له على األرض، من األسباب 

التي أسهمت في تعقيد املشكلة على املدى الطويل.

إن ظهور املنافسة الجيوسياسية والجغرافية - االقتصادية الحاسمة واملحددة، التي خلقتها   
قد زاد من أخطار  الجهات الفاعلة املتدخلة في الصراع في منطقة البحر األبيض املتوسط،  
النزاع، وهكذا بدأت رياح حرب باردة تهّب في البحر األبيض املتوسط من جديد، لتتحول إلى 

حروب بالوكالة بين أطراف إقليمية وعاملية.

عملت الدول الغربية في معرض تحييد )داعش( على تعزيز قدرات وحدات حماية الشعب/   
حزب العمال الكردستاني؛ إذ سرعان ما باتت بعض األجزاء املالصقة للحدود التركية، التي 
كان يسيطر عليها )داعش(، من ضمن املناطق التي ينّفذ فيها حزب االتحاد الديمقراطي/ حزب 
العمال الكردستاني أنشطته، لكن بالنظر إلى االنعكاسات األمنية لذلك على تركيا، يتبين أن 

ذلك ليس سوى تبديل لألسماء فقط، وحلول تنظيم إرهابي مكان تنظيم إرهابي آخر. 

مّهد تراخي وفراغ السلطة الذي حدث مع اندالع الحرب األهلية في سورية، أرضية مالئمة   
وخصبة )بيئة( لظهور التنظيمات اإلرهابية في املنطقة، وهكذا باتت تركيا، إضافة إلى تداعيات 

االضطراب الحاصل في سورية، وجًها لوجه مع قضايا وتحديات أمنية فيما وراء الحدود.

في    بالوكالة  والحرب  االستقرار  إدارة عدم  مهام  تولت  مختلفة  فاعلة  بسبب وجود جهات 
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املنطقة، يمكن القول: إن لتركيا ثالث قضايا رئيسية في ما يتعلق بسورية، وهي ضمان األمن 
وراء الحدود، ومشكلة اإلرهاب، وحركة الهجرة الجماعية.

هجرة السوريين ونزوحهم إلى تركيا أحدثت عملية تأثر ثقافي متبادلة بعيدة عن منحى االحتواء   
والتالقح الثقافي.

على الرغم من أن النظام الذي تم إنشاؤه إلدارة حركات الهجرة وفًقا للقانون الدولي الذي يقوم   
على أساس تقاسم األعباء واملسؤوليات، فإنه في املمارسة العملية ال يعمل على هذا النحو.

ت تركيا، بسبب الحرب األهلية وعدم االستقرار في سورية، املسؤوليات القانونية تجاه   
ّ
تول

ت سياسة الباب املفتوح، وقبلتهم من منطلق توفير األمن 
ّ
حركات الهجرة الجماعية إليها، وتبن

اإلنساني.

ثمة ثالث سياسات يجب اتباعها في حل قضية الالجئين وهي: إعادة التوطين في بلد ثالث؛   
التعايش االجتماعي وفق شروط بلد اإلقامة؛ العودة الطوعية.

العودة الطوعية هي وسيلة يجب معالجتها أثناء حّل قضية الالجئين، وأثناء التعاطي معها ومع   
الخيارين اآلخرين املتمثلين في التعايش االجتماعي وإعادة التوطين.

لكي يعمل برنامج العودة إلى البالد بطريقة مقبولة دولًيا، يجب أن يؤخذ شرط طوعية العودة   
كأساس لها، ويجب أن تكون العودة آمنة ومستدامة.

يمكن تصنيف العودة الطوعية بثالثة أشكال: العودة الطوعية الكاملة؛ العودة التي تفرضها   
الحكومات؛ العودة التلقائية. فالعودة املنشودة هنا هي العودة الطوعية الكاملة التي تحدث 

بسالسة وهدوء.

معظم الالجئين السوريين ذكروا، في عدد من الدراسات امليدانية التي أجريت، أن أهم سبب   
للجوئهم إلى تركيا هو املشكلة األمنية الناتجة عن الحرب الدائرة في بالدهم، وأعربوا بكل وضوح 
عن عدم رغبتهم في العودة إلى سورية، ما لم يتحقق األمن واالستقرار فيها. ولذلك، من املهم 
جًدا في سبيل إدارة عملية العودة بنجاح أن يخطط لها زمانًيا ومرحلًيا )توقيتها وفي أي مرحلة 

من مراحل الصراع( أيًضا. 

العودة الطوعية نظمتها املادة 42 من الباب التاسع )العودة الطوعية واملغادرة إلى دولة ثالثة(   
من الالئحة التنفيذية للحماية املؤقتة رقم 6883 الصادرة بتاريخ 22 تشرين األول/ أكتوبر 

2014، والتعميم الوزاري رقم 10/ 2017 املؤرخ في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. 
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مع تطبيق إجازة األعياد، أتيح للمواطنين السوريين الفرصة لزيارة أقاربهم ومعايدتهم. والهدف   
من ذلك هو السماح لهم، عبر الذهاب إلى املناطق التي كانوا يعيشون فيها سابًقا والعودة منها، 
لع، ُعْد وأخبر(، بتقييم الوضع من ناحية األمن والسالمة: هل بمقدورهم 

ّ
من منطلق )اذهب، اط

مواصلة الحياة والتكّيف مع الظروف املعيشية في حال عودتهم الطوعية إلى بالدهم أم ال.

جريت تناسًبا عكسًيا، بين الرغبة في البقاء في تركيا والعودة   
ُ
أظهرت الدراسات امليدانية التي أ

الطوعية، إذ كلما طالت مدة البقاء انخفضت الرغبة في العودة.

ُيعّد النموذج التركي في فهم الخدمات التي قدمتها تركيا فيما وراء الحدود نموذًجا فريًدا على   
أنتجت واحدة من كبرى  الديمقراطي  التحول  بآمال  التي بدأت  العالم؛ فالعملية  مستوى 
االضطرابات في منطقة الشرق األوسط، واملرحلة القادمة حبلى بعملية سياسية تكون تركيا 

قائدتها أو جزًءا منها على األقل.

في سياق القانون الدولي، ال تقتصر تسمية إنشاء مناطق معينة بغية حماية املدنيين على اسم   
ستخدم مفاهيم مختلفة مثل »القرى الصحية« و«القرى األمنية« 

ُ
»املنطقة اآلمنة« فقط، بل ت

و«األماكن اآلمنة« و«املناطق املحايدة« و«األماكن املعرضة للخطر« و«املناطق املستضعفة«، 
وغيرها من املفاهيم األساسية املستخدمة في االتفاقيات الدولية.

على الرغم من وجود عوامل مستقلة وغير خاضعة للرقابة تؤثر في نشاطات إعادة الهيكلة مثل   
البيئة السياسية، والقدرة االقتصادية، والتنمية املحلية، والفسيفساء الثقافية، والعوامل 
النفسية أو القيود القانونية، تظهر أمامنا ثالث درجات أو مراحل، أال وهي: االستجابة والتحول 

واالستدامة.

ينصّب الهدف الرئي�سي من إنشاء تركيا للمنطقة اآلمنة على اتخاذ التدابير الالزمة بشأن   
أمن حدودها، وإعادة الحياة في املنطقة إلى طبيعتها، ووقف الهجرات الجماعية القادمة من 

سورية، وضمان العودة الطوعية قدر املستطاع.

من أجل فهم أفضل لعملية املنطقة اآلمنة التي يجري العمل على إنشائها في سورية، من املهم   
عّد أنشطة إعادة الهيكلة التي تم تنفيذها في أفغانستان 

ُ
مقارنتها بأمثلة تطبيقية أخرى؛ إذ ت

والبوسنة نموذًجا في هذا السياق.

في الوقت الذي ُمولت فيه فعاليات إعادة الهيكلة املنفذة في أفغانستان والبوسنة من املوارد   
املالية املتدفقة من بلدان مختلفة، فإن تركيا تحّملت املسؤولية بمفردها في عملية إعادة 

الهيكلة في سورية، من دون االعتماد على موارد دول أخرى.

عند مراجعة مسألة إدارة تركيا للمنطقة اآلمنة، نجد أن أعمال إعادة الهيكلة في املنطقة   
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التوالي في تأسيس املناخ والبيئة اآلمنة، وتحديد الوضع الحالي، وعملية إدارة  تتجلى على 
االحتياجات، واتخاذ التدابير املتعلقة باالحتياجات اإلنسانية امللّحة، وتطوير البنية التحتية 
 على 

ّ
وتحسين ظروف املعيشة، وإزالة آثار الصراع، وفي الخدمات وتعزيز القدرة اإلدارية والحث

الوفاق واملصالحة، وضمان االكتفاء الذاتي، وتحقيق التماسك والتعايش االجتماعي.

ت مسؤوليتها تركيا نموذج مصمم خصيًصا وفق متطلبات الوضع.  
ّ
املنطقة اآلمنة التي تول

بمجرد انتهاء االشتباكات في املنطقة، بوشر باألعمال التي تيّسر عودة الحياة إلى طبيعتها على   
ثالثة محاور رئيسية: تشكيل املجالس املحلية؛ ضمان األمن؛ إزالة األنقاض. باإلضافة إلى 

ذلك، هنالك أعمال وأنشطة يجري تنفيذها في خدمات أخرى.

قّدم جمهورية تركيا في مناطق العمليات خدماتها االستشارية فقط، فيما تتولى املجالس   
ُ
ت

املحلية وحدها القرارات املتعلقة باإلدارة. 

حتى اآلن، تّم إعداد وتدريب ما يقارب من 10.524 فرًدا من أفراد الشرطة السورية، وبهذه   
 نموذج )حفظ 

ً
الطريقة تكون تركيا قد طبقت بشكل فاعل نموذج )صناعة السالم( بدال

السالم( الذي كان سائًدا في العالم في التسعينيات من القرن املا�سي، والهدف من تدريب 
وحدات إنفاذ القانون )الضابطة( هو إكساب البلدان القدرة على الحفاظ على نظامها العام 

من خالل دينامّياتها الداخلية. 

يسود اليوم املناطق التي كانت تعاني )قبل العمليات العسكرية التركية فيما وراء الحدود(   
 من تضاعف في عدد السكان، 

ٌ
اإلرهاب والظلم والقمع والجوع والعنف وتقييد الحريات حالة

وتواصل في العملية التربوية من دون انقطاع، وانتعاش في التجارة وتوفر في األمن، إذ باتت تلك 
املناطق قادرة على االعتماد على ذاتها وتلبية احتياجاتها نتيجة هذه العمليات وتأثير العودة 

الطوعية.

تكشف الدراسات عن إطار عمل يتكون من خمسة أبعاد، حول ما يجب القيام به من أجل   
إنجاز هيكلة مستدامة ودائمة في املنطقة، يديرها أهل املنطقة، وتشمل؛ 1( األمن، 2( مكافحة 

التطرف، 3( التنمية، 4( القدرة اإلدارية، 5( التوافق االجتماعي.

إذا تطلب األمر تقييم عملية إنشاء املنطقة اآلمنة فيما يرتبط باألمن الداخلي، فالهدف من   
إنشائها هو الحد من تداعيات عدم االستقرار السوري وانعكاساته على تركيا، وتخفيف ضغط 
الالجئين إلى املستويات الدنيا. أما في سياق األمن الخارجي، فهي آلية مهمة من حيث ضمان 

األمن وراء الحدود التركية والتعامل مع التهديدات في مصدرها وقبل حدوثها.

تدفقات الهجرة الجماعية املتجهة إلى تركيا عبء ليس بمقدور تركيا حمله أو مجابهته بمفردها.   
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إن مشروع املنطقة اآلمنة أمٌر على غاية من الضرورة، بالنسبة إلى مئات اآلالف من السوريين   
املوجودين على الحدود التركية، في سياق بسط األمن السالم واالستقرار في منطقة مطهرة 
من اإلرهاب، للحد من أزمة الالجئين، وإنهاء حالة عدم االستقرار اإلقليمي في سورية، وحل 

املشكالت في موقعها. 

ضرورة تبني الجهات الفاعلة، وعلى رأسها الدول الغربية واإلقليمية، أطروحاتها ذات الصلة   
باملنطقة اآلمنة ومسألة الالجئين، والقبول بها، وتقديم الدعم الالزم لتركيا في مرحلة التنفيذ.
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مدخل

2011 في جميع البلدان  أظهرت االنتفاضات الشعبية التي انطلقت من تونس، وانتشرت منذ عام 
العربية، فاعلية )الدومينو(، لترخي بظاللها وتأثيراتها على جميع دول املنطقة تقريًبا؛ إذ إن العملية موضوع 
الحديث واملعروفة باسم »الربيع العربي«، جعلت من جغرافية الشرق األوسط الذي كان مهًدا لكثير من 
ص منها سنوات عديدة، فقد نالت 

ّ
املدنيات والحضارات القديمة، مركًزا لحالة فو�سى قد يستغرق التخل

سورية نصيبها من االحتجاجات التي ظهرت كرّدة فعل على سوء الظروف املعيشة واملشكالت االقتصادية 
واملمارسات القمعية االستبدادية والفساد السيا�سي، ففي سورية التي ساد فيها الظلم والقمع والفساد 
والبطالة، وُحكم فيها على الديمقراطية بعقوبة االرتباط بحكم الحزب الواحد لسنوات، ارتكب نظام األسد 
جرائم حرب غير آبه بحياة مئات اآلالف من السوريين، وزاد من مستوى العنف الذي مارسه ضد هذا الشعب 
يوًما بعد يوم، وتحولت الحرب األهلية في سورية إلى مشكلة إقليمية وعاملية، بتدخل الجهات الفاعلة )على 

اختالف مصالحها( والجماعات املسلحة املتعاقدة من الباطن، لتنفيذ أجندات الحروب بالوكالة.

بحسب أرقام غير رسمية، اضطر أكثر من 13 مليون شخص في سورية إلى مغادرة منازلهم وديارهم، 
وبهذا يكون السوريون قد شكلوا أكبر مجتمع للنزوح في العالم، واستقبلت تركيا داخل حدودها، منذ اندالع 
الصراع عام 2011 حتى اليوم، أكثر من 3.6 مليون سوري مسجلين رسمًيا، وصارت أكبر بلد يستضيف طالبي 
لجوء سوريين في العالم، وتحركت تركيا في هذه القضية من منطلق الوعي باملسؤولية القادمة من تاريخها في 
ل الوعي بالتاريخ املشترك واملوروث االقتصادي والثقافي بين البلدين أساس 

ّ
محور القيم اإلنسانية؛ إذ شك

السياسة التركية فيما يخص الهجرة. تركيا التي نجحت في الحفاظ على استقرارها الداخلي، على الرغم من 
التحديات األمنية املتعلقة بمحاربة التنظيمات اإلرهابية التي عانت منها لسنوات، سواء في الداخل أم على 
ا آمًنا ملاليين الالجئين الذين اضطروا إلى الفرار من 

ً
الحدود، كانت في الوقت ذاته، من خالل فتح أبوابها، مالذ

الحرب في سورية التي شهدت مأساة إنسانية كبيرة. 

وقد ُبدئ بالعمل، منذ اليوم األول النطالق موجات الهجرة باتجاه تركيا، على إجراء دراسات ترتكز 
تيحت الفرص واإلمكانات 

ُ
على التعايش واالنسجام بين السوريين الوافدين إلى تركيا والشعب املحلي، وأ

شرت على نطاق واسع قدر املستطاع، بالشكل الذي تشمل فيه طالبي اللجوء، 
ُ
املعنية بغالبية املجتمع، ون

بغية استفادة املجتمع بأسره، إذ كان التسامح والتراحم في سياق القيم االجتماعية من أولويات تركيا على 
الدوام؛ فقد تم إحراز تقدم وقطع أشواط كبيرة في تحقيق الوئام املتبادل بين الالجئين والسكان األصليين، 
غير أن نكوث الدول الغربية وفي مقدمتها االتحاد األوروبي بااللتزامات والوعود التي قطعتها، وتقييمهم قضية 
الهجرة على أنها مسألة تخص تركيا وحدها، قد صّعب من قدرات تركيا في إدارة عملية الهجرة؛ فباإلضافة إلى 
السياسة السلبية التي اتبعتها دول الغرب فيما يتعلق بقبول الالجئين لديها، فإن إخالفها في تعهداتها املتعلقة 
بتقديم املساعدات اإلنسانية لالجئي املخيمات قد ضاعف من أعباء تركيا االجتماعية واالقتصادية، وكان 
عدم االستقرار الذي شهدته دول لبنان والعراق واألردن، التي ُعّدت املالذ البديل ملن هاجر من سورية، سبًبا 
جبر 

ُ
ظر إليها على أنها امللجأ واألمل الوحيد للشعور باألمان، وأ

ُ
في ازدياد حجم الهجرة املتوجهة إلى تركيا التي ن

ما يقرب من )1( مليون إنسان على النزوح والهجرة، بعد األحداث والتطورات التي حدثت أخيًرا في إدلب. 
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نتيجة لتغّير املعايير الداخلية والخارجية، بدأت السياسات املتعلقة بالالجئين السوريين املوجودين في 
تركيا تتغير أيًضا؛ ففي الوقت الذي كان يجري فيه العمل على ضمان التعايش بين السوريين داخل البالد 
مع املجتمع املحلي بشكل مستقر والحث عليه، كان يجري التأكيد في الجانب اآلخر على تأمين عودتهم إلى 
املنطقة اآلمنة املخطط إنشاؤها في شمال سورية، وتحقيًقا لهذا الغرض، قامت تركيا )عبر عمليات درع 
الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السالم، وأخيًرا عملية درع الربيع( بتطهير مناطق الشمال السوري من عناصر 
اإلرهاب، بغية خلق مناطق عيش جديدة، تشّجع الالجئين على العودة إلى املنطقة اآلمنة املراد إقامتها هناك. 

فالحفاظ على وحدة التراب السوري، من خالل منع املنظمات اإلرهابية )التي تعمل باملقاولة من الباطن( 
من تجزئة هذا التراب وتقسيمه، وكذلك التقليل من تداعيات عدم االستقرار واملشكالت األمنية في سورية 
والتخفيف من حدة انعكاساتها على تركيا، يفرض أهمية قصوى عند النقطة التي وصلنا إليها اليوم. لذا، 
فإن تأمين عودة الالجئين السوريين إلى منطقة آمنة في شمال سورية هو السياسة الوحيدة التي يجب 

اعتمادها في هذا السياق. 

ا من القضايا السالفة الذكر، تتناول الدراسة في املقام األول انعكاسات عملية الربيع العربي 
ً
وانطالق

على سورية، ومن ثم تناقش تداعيات االضطراب الداخلي وعدم االستقرار السوري وآثاره على تركيا، لتنتهي 
بقضية العودة الطوعية للسوريين املوجودين في تركيا، وسياسة تركيا املتعلقة بإنشاء املنطقة اآلمنة وراء 

الحدود. 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

10

ظهور ونشأة االضطراب الداخلي في سورية في سياق االنتفاضات العربية عام 
2011

تطايرت شرارة النار التي أحرق بها نفسه الخريج الجامعي محمد البوعزيزي في تونس، لتنتشر في أرجاء 
 مراجعة الخلفية 

ً
الشرق األوسط. ولفهم األسباب الجوهرية للصراعات التي اندلعت في املنطقة، يجب أوال

سست في 
ُ
التاريخية للمنطقة والجهات الفاعلة واملشاركة في هذا الصراع؛ إذ يظهر أن عدًدا من الدول التي أ

الشرق األوسط لم تتمكن من استكمال وحدتها الوطنية، بسبب قيامها على أسس الدول القومية املتأخرة، 
باإلضافة إلى ذلك، إن السلوك االستبدادي للزمر الحاكمة املتجاهلة ملطالب الشعب في دول مثل سورية، 
كان من األسباب الداخلية للصراع االجتماعي بالدرجة األولى، وعملت ممارسات العهد االستعماري على 

تعّمق البنية غير املتجانسة، وشكلت ديناميات الصراع الطائفي.

وقد أدت الجهات الفاعلة الدولية واإلقليمية دوًرا كبيًرا في تحويل املشكالت في سورية، من صراع داخلي 
إلى حروب بالوكالة؛ إذ إن صراع املصالح بين كل من الواليات املتحدة وروسيا والصين في املنطقة جعل من 
الشرق األوسط ميداًنا للحروب والنزاعات، وكانت املقاربة اإليرانية -املذهبية الطائفية- للوضع، ودعمها 
لألسد ميدانًيا من خالل تأمين املوارد البشرية، من بين األسباب التي أسهمت في تعقيد الوضع فيما يتعلق 

باحتماالت الحل املستقبلي للصراع.

عّد إحدى القوى الفاعلة واملؤثرة في الشرق األوسط، فكانت أكثر الدول تأثًرا مما تشهده 
ُ
أما تركيا التي ت

جارتها )التي تشترك معها بأطول حدود برية( سورية من اضطرابات، إذ بلغ عدد السوريين الخاضعين 
للحماية املؤقتة في تركيا حالًيا 3.594.981 شخًصا ]1[. وقد مّهد ازدياد قوة ونفوذ التنظيمات اإلرهابية، 
بسبب فراغ السلطة في املنطقة، الطريق لتحول القضية إلى مشكلة أمن قومي، ولذلك قامت تركيا بعمليات 
ا على أمن حدودها من جهة، ومن أجل إنشاء منطقة آمنة تجاه أي موجات هجرة 

ً
عسكرية خارجية حفاظ

جديدة من جهة ثانية.

حركة الثورات العربية وأثرها على سورية

بينما ظهرت فكرة »األمة« في املجتمعات الغربية كنتيجة لتطور اجتماعي معين، تجلت القومية في بلدان 
أخرى غير الغرب تزامًنا مع املرحلة االستعمارية عموًما. وهكذا، ومثلما كان نشوء الدول في الشرق األوسط 
ا بعوامل خارجية غالًبا، فقد تم ترسيم حدودها بشكل مصطنع أيًضا، وما يزال هذا الوضع يف�سي 

ً
مرتبط

إلى صراعات داخلية، ويتسبب في عدم قدرة هذه الدول على إتمام وإنجاز عملية تكوين الدولة القومية. فلم 
سست في الشرق األوسط بشكل مصطنع، وهي تفتقر إلى التجانس، من ضمان 

ُ
تتمكن الدول القومية التي أ

عملية بناء املجتمع الوطني، إذ ُيالحظ السلوك السلطوي لدى مسؤولي هذه الدول )على سبيل املثال، 
دار البالد عموًما من قبل مجموعة أقليات. وملا كان الحال على ما هو عليه، فإن البلدان 

ُ
سورية ومصر( وت

التي ال تتمكن من تحقيق الوحدة االجتماعية تكون أرضية خصبة لحدوث الصراعات، فيظهر ضعف دور 
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الدولة وعدم كفايتها في البلدان التي تشهد صراعات اجتماعية تنشأ في هذا اإلطار، وبخاصة تلك التي ال يتم 
تلبية احتياجات الهوّية فيها، فيذكر إدوارد عازار، في نظريته الخاصة بالصراع االجتماعي املزمن )املمتد(، 
أن الصراعات االجتماعية تحدث أكثر في املجتمعات متعددة الهوية واملنفصلة عرقًيا واثنًيا ودينًيا وثقافًيا ]2[.

سست في الشرق األوسط، فقد رسمت حدودها 
ُ
ونظًرا ألن سورية هي إحدى الدول القومية املتأخرة التي أ

بشكل مصطنع، وهي ذات تركيبة غير متجانسة، تحتوي على مكونات من مختلف الهويات والثقافات 
والديانات والطوائف التي قد تسّهل الطريق لظهور صراعات اجتماعية، حيث يشكل املسلمون 70 %، 
واملسيحيون 14 %، والنصيريون 11 %، والدروز 3 %، واإلسماعيليون 1.5 %، والكرد 8.5 %، واألرمن 4 %، 

فيما يشكل التركمان 3 % من هذه التركيبة االجتماعية ]3[. 

طبق الفرنسيون بعد الحرب العاملية األولى في مستعمراتها سياسة »فّرق تُسْد«، فأدت النزاعات الطائفية 
إلى إلحاق الضرر بالثقة في الذاكرة الجماعية للمكونات االجتماعية، وبهذا تحّول التنافس بين الفئات 
االجتماعية املختلفة في سورية إلى صراعات، وُوضعت العراقيل أمام تأسيس الوحدة الوطنية من خالل 
دعم العسكر وحكم األقليات، ليبدأ عهد االنقالبات العسكرية بعد إعالن االستقالل، إلى أن استولى حافظ 
األسد على السلطة عام 1970 معلًنا حكمه الدكتاتوري في البالد، ولكون حافظ األسد من أبناء األقلية 
النصيرية في بلٍد يدين غالبيته باملذهب السني، فقد جلب معه نظرية إسناد شرعيته على القوة العسكرية 
والجهات الخارجية، ومع وصول بشار األسد إلى السلطة بعد وفاة حافظ األسد، لم تظهر في املجتمع مالمح 
فكرة اتباع سياسات مؤيدة لإلصالح بالشكل املنشود، أي إن »ربيع دمشق« كان قد استمر مدة قصيرة، 
ا في املشكالت االقتصادية والبطالة، وقع تحت تأثير املطالب الديمقراطية 

ً
وبينما كان الشعب السوري غارق

الصاعدة من تونس، غير أن بشار األسد أصّم أذنيه تجاه مطالب اإلصالح املطالب بها، وبدأ باتخاذ إجراءات 
صارمة ضد املحتجين في املسيرة التي أدت في نهاية املطاف إلى اشتعال شرارة الحرب األهلية، ومع انتشار 
التظاهرات التي بدأت في مدينة درعا، وانتقالها إلى مدن أخرى، لجأ األسد إلى استخدام القوة والنار ضد 
مواطنيه، تماًما كما فعل أبوه في حماة، هذه األحداث التي جذبت ردات أفعال العالم كله لم تكن سوى 
نقطة البداية لدوامة العنف، وبهذا يكون انتقال األسد من القيادة اإلصالحية إلى القيادة االستبدادية قد 
بدأ مع حراك الربيع العربي، فدخلت الحكومة السورية )التي لم تتردد في قصف شعبها باألسلحة الكيمياوية( 
في أزمة شرعية، وأسهمت بتشددها في تأسيس األرضية لتسلح املحتجين، فتوسعت الحاضنة االجتماعية 
سس »الجيش السوري الحر« بعد ذلك على أيدي الضباط والقوى 

ُ
للمعارضة املسلحة املناهضة للنظام، وأ

علن أن تشكله كان بهدف حماية كتلة جماهير املعارضة من جنود النظام، 
ُ
املنشقة عن جيش النظام، وأ

وتمكن الجيش السوري الحر، الذي انحسرت قوته لبعض الوقت بسبب الدعم الخارجي الالمحدود املقدم 
للنظام، من استعادة قوته مجدًدا تحت اسم »الجيش الوطني السوري«، بعد توحيد صفوف بعض 

الفصائل التي كانت تتحرك بشكل مستقل ]4[. 

تسببت األزمة السورية في بروز مفهوم توازن القوى إلى الواجهة، فيما بقيت القوانين والهيئات الدولية 
عاجزة عن إيجاد حل للنزاع.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

12

أثر الجهات الفاعلة والعمليات الدولية 

ا خاًصا 
ً
عّينت األمم املتحدة في البداية، عام 2012، األمين العام السابق لألمم املتحدة كوفي عنان مبعوث

لحل املشكلة السورية، وقد تضمنت خطة كوفي عنان، فيما يخص املسألة، إنهاء العنف من قبل جميع 
تلّبي مطالب املجتمع، والشروع باألنشطة الداعمة للسالم، وإطالق  األطراف، والبدء بعملية سياسية 
سراح املعتقلين املعارضين، وقد تطرقت األمم املتحدة إلى أن الوضع في سورية، من كوفي عنان إلى غير 
بيدرسون، املبعوث الخاص الحالي لألمم املتحدة إلى سورية، قد ازداد سوًءا، وأن املدنيين دفعوا أثماًنا 
باهظة، لكن املفاوضات التي ُعقدت إليجاد حل للمشكلة لم تفض إلى أي نتيجة، بسبب تضارب مصالح 
األطراف اإلقليمية والعاملية؛ فمنذ اجتماعات جنيف التي انعقدت في املرحلة األولى حتى مؤتمر أصدقاء 
الشعب السوري، تم البحث عن حلول مختلفة -ومنها خطة عنان- غير أن جميعها باءت بالفشل في التوصل 
إلى توافق، وكان للضغط املتزايد لألسد يوًما بعد يوم، واالفتقار إلى معارضة قوية تمثل الفصائل املناهضة 
للنظام، أثٌر كبيٌر على ذلك، كما حالت الخالفات في املصالح بين أعضاء مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
دون تمكن املجلس من اتخاذ القرارات املناسبة، فقد أدى استخدام روسيا والصين لحق الـ )فيتو( على 
القرارات التي كانت تستهدف معاقبة األسد، إلى عجز األمم املتحدة عن إيجاد حلول لألزمة في سورية، ومّهد 

الطريق لتفاقم الحرب األهلية في البالد، لتتحول إلى مشكلة عاملية فيما بعد ]5[. 

تناولت عملية جنيف التي أطلقتها األمم املتحدة املشكلة من منظور غربي، ولم تكن كافية لحل القضية، 
وهذا مّهد لتدخل الجهات الفاعلة اإلقليمية في هذه املرحلة، ليبدأ مسار آستانا بقيادة تركيا وإيران وروسيا 
ا 

ً
في 20 كانون األول/ ديسمبر عام 2016، وقد جاء في البيان املشترك الصادر عن الدول الثالث، وانطالق

من احترام استقالل سورية ووحدة أراضيها، التأكيد على عدم جدوى الوسائل العسكرية في حل النزاع 
السوري، وعلى إنشاء آلية ثالثية مشتركة ملراقبة وقف إطالق النار والحد من الخروقات، وعلى الكفاح 
املشترك ضد )داعش( والنصرة ]6[، لكن استمرار انتهاكات النظام والتنظيمات اإلرهابية، لوقف إطالق النار 

بعد االتفاق، جلب معه عدم تحقيق عملية آستانا للنتائج املرجوة منها.

في عام 2017، وفي نطاق االتفاقية املوقعة بين تركيا وروسيا في ما يتعلق بوقف إطالق النار، ُبدئ بتاريخ 
12 تشرين األول/ أكتوبر عام 2017 بالعمل على إنشاء نقاط مراقبة في مناطق خفض التصعيد في إدلب 
للسيطرة على تحركات النظام، وكانت نقاط املراقبة هذه تهدف في األساس إلى تطهير الشريط الحدودي 
الذي تسيطر عليه التنظيمات املسلحة في إدلب من السالح، وفتح طريقي حلب – الالذقية، وحلب - حماة. 
وعلى الرغم من توقف االشتباكات لفترة ما بعد االتفاق، أدى تصاعد االشتباكات بين الجيش السوري 
والتنظيمات املسلحة مجدًدا، إلى فشل فكرة املنطقة منزوعة السالح ]7[. وعلى غرار مسار آستانا، تناول القادة 
الذين اجتمعوا في مدينة سوت�سي الروسية، في 30 كانون الثاني/ يناير 2018، في البيان الختامي ملؤتمر الحوار 
الوطني، احترام وحدة األرا�سي والسيادة الوطنية لسورية والخطوات الواجب اتخاذها في سبيل الوصول 
إلى حل سيا�سي، وقد تم تضمين البيان املذكور ضرورة تولي الشعب السوري قضية تقرير مستقبل بلده 
وتحديده بنفسه بالوسائل الديمقراطية، من خالل نبذ كل أنواع اإلرهاب والتطرف والتعصب والطائفية 
ومحاربة الوسائل والظروف التي تسمح بانتشارها، واحترام حقوق اإلنسان وحرياته، واتخاذ التدابير الالزمة 
لب إلى جانب ذلك تشكيل لجنة دستورية مؤلفة من وفد موسع لكل من الجمهورية 

ُ
للقضاء على الفقر، وط

العربية السورية واملعارضة، من أجل تحقيق التوافق االجتماعي ]8[. 
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رر بنتيجة االتفاق الذي تم الوصول إليه بين تركيا وروسيا في سوت�سي في 17 أيلول/ سبتمبر 
ُ
وكان قد ق

2018، التفاهم على إنشاء منطقة خالية من السالح بعمق 15- 20 كيلو متًرا حتى تاريخ 15 تشرين األول/ 
أكتوبر في املنطقة الواقعة بين قوات املعارضة والقوات التابعة للحكومة السورية، وإنهاء الحكومة السورية 
لعملياتها العسكرية، وسحب الفصائل املسلحة ألسلحتها، غير أن استيالء النظام والقوى الداعمة له على 
مساحة كبيرة من األرا�سي، في مناطق مثل كفر نبودة وخان شيخون وسراقب ومعرة النعمان، ضاربين بعرض 
الحائط اتفاقيات سوت�سي، أدى إلى مقتل اآلالف من املدنيين، واضطرار ماليين املدنيين للهجرة جماعًيا، 
فوفق بيانات تنسيقية التدخل السورية التي تجري دراسات حول الهجرة، اضطر مليون و794 ألف شخص 

إلى اللجوء إلى الحدود التركية، منذ كانون الثاني/ يناير عام 2019 ]9[. 

حروب الوكالة وانعكاساتها على أمن تركيا 

حرب الوكالة يمكن تعريفها على أنها محاوالت الجهات الفاعلة التي ال ترغب في االقتتال املباشر فيما بينها، 
في معرض توسيع مجال نفوذها وهيمنتها، بدعم قوى أخرى يقاتل بعضها بعًضا بالنيابة عنها في منطقة 
معينة ]10[، ويكون الوكيل في هذه الحرب، باإلضافة إلى املصالح املتبادلة بينهما، تابًعا للفاعل الخارجي 
ا به ]11[، لذلك نجد أن القوى املحلية بدأت بالتعاون مع الجهات الدولية ذات املصالح املختلفة، 

ً
ومرتبط

مستفيدة من فراغ السلطة الناجم عن انهيار السلطات السياسية في الشرق األوسط. 

احتل تصارع القوى العالمي واإلقليمي مكانة مهمة في تزايد حدة الصراع وتشعب أبعاده في شمال سورية. 
إن ظهور املنافسة الجيوسياسية والجغرافية - االقتصادية الحاسمة واملحددة التي خلقتها الجهات الفاعلة 
املتدخلة في الصراع في منطقة البحر األبيض املتوسط  قد ضاعف من أخطار النزاع وتداعياته، وهكذا، بدأت 
رياح حرب باردة تهب في البحر األبيض املتوسط من جديد، لتتحول إلى حروب بالوكالة بين أطراف إقليمية 
ا من وجهة نظر قوتها العاملية تنّفذ في سبيل تحقيق مصالحها اإلقليمية 

ً
وعاملية؛ فأميركا التي تتحرك انطالق

عّد أقل تكلفة من الحروب التقليدية، فهي تنّفذ هذه اإلستراتيجية في األزمة السورية 
ُ
حروبها بالوكالة، التي ت

أيًضا، وبذلك تحاول مواصلة مزاعمها بأنها قوة مهيمنة، بتسخير التشكيالت املسلحة في املنطقة بما يتما�سى 
مع مصالحها الخاصة؛ إذ إن وجود ]12[ وحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا 
الديمقراطية )التي بدأت تتلقى الدعم األميركي املباشر( في جزء من الحدود التركية - السورية، وهدفها 
الدائم إعالن الحكم الذاتي، يخفي أخطاًرا وتهديدات على أمن الحدود التركية ]13[، فقد عملت الدول 
الغربية، بذريعة تحييد )داعش(، على تعزيز قدرات وحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني، إذ 
سرعان ما باتت بعض األجزاء املالصقة للحدود التركية، التي كان يسيطر عليها )داعش(، من ضمن املناطق 
التي ينّفذ فيها حزب االتحاد الديمقراطي/ حزب العمال الكردستاني أنشطته، لكن بالنظر إلى االنعكاسات 
األمنية لذلك على تركيا، يتبين أن ذلك ليس سوى تبديل لألسماء فقط، وحلول تنظيم إرهابي مكان تنظيم 
إرهابي آخر. لذلك، فإن وجود وحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة في سورية 
يهدد األمن على الحدود وما وراء الحدود التركية على حد سواء، ويؤسس األرضية لظهور عدد من املشكالت 
األمنية داخل البالد، ألن وحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني عملت على إعادة تدوير سياساتها 
األمنية، بغية إجبار تركيا على االنسحاب الكامل من الساحة السورية، وهذا األمر تسبب في مقتل املئات من 
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املدنيين نتيجة العمليات التي نفذتها، سواء داخل سورية أم في الداخل التركي. 

ت روسيا التي تعاظم نفوذها في عهد بوتين يوًما بعد يوم، نهج »البحر األبيض 
ّ
وفي جانب آخر، تبن

املتوسط الكبير«، ودخلت املعادلة عبر األزمة السورية، وأقدمت، في سبيل زيادة وجودها في شرق املتوسط، 
على إنشاء قاعدة جوية إستراتيجية في أطراف الالذقية، مع توسيع قاعدتها البحرية املوجودة في طرطوس، 
وضاعفت في الوقت ذاته من قواتها العسكرية في املنطقة، مستغلة صمت الدول الغربية ]14[، واختبرت 
أحدث منظومات األسلحة لبيعها هنا، إذ إن الجيش الرو�سي كان يرغب في نقل قواته املوجودة في البحر 
األسود إلى البحر األبيض املتوسط. روسيا التي دعمت نظام األسد منذ األيام األولى للصراع الدائر في سورية، 
زّودت هذا البلد بالسالح والذخيرة واملهمات العسكرية أيًضا، وبنت معادلة املفاوضات الدولية مع الواليات 
املتحدة األميركية واالتحاد األوروبي، تحت اسم محاربة )داعش(، وواصلت املساومة على مسألة القرم - 
أوكرانيا عبر البحر األبيض املتوسط، فروسيا التي حالت -إلى جانب الصين- دون اتخاذ مجلس األمن الدولي 

عّد من أكبر الركائز في بقاء النظام في السلطة اليوم.
ُ
قرارات ضد األسد، ت

أما إيران التي أّيدت، في سياق حركات الربيع العربي، ثورتي مصر وتونس، فقد قالت إن هذه الثورات لم 
طيح بهؤالء الحكام بسبب مواالتهم ألميركا، ووصفت ما يحدث 

ُ
تكن نتيجة استبداد الحكام وطغيانهم، بل أ

بأنه امتداد للثورة اإليرانية التي قامت عام 1979. لكنها، عند انتقال األحداث إلى سورية، تبنت منذ اليوم 
األول موقًفا موالًيا لألسد، وأرسلت مساعدات عسكرية، وقدمت في الوقت نفسه دعًما فنًيا وبشرًيا للنظام، 
وشكلت قوة الدفاع الوطني املؤلفة من امليليشيات الشيعية ]15[، فإيران، اعتقاًدا منها بالقرب املذهبي من 
النظام في سورية، وتماشًيا ملصالح النظام مع مصالحها الخاصة، وقفت في صف األسد النصيري ضد 
أبناء املعتقد السني وهياكلهم املعارضة له، ورأت أن اإلطاحة بالنظام ستؤدي إلى خسارتها أهم حلفائها 
في املنطقة، وفقدانها نقطة اتصالها بحزب هللا في لبنان، فقد وضعت إيران إلى جانب مصالحها الجيو - 
سياسية الشيعية، مصالحها الجيو - إستراتيجية في املقدمة، عند تحديد سياستها الخارجية في سورية ]16[. 

على الرغم من بروز االنتماءات )التي يتم التعبير عنها من خالل االختالف في املعتقدات والهويات الثقافية( 
إلى الواجهة في تحويل الصراع السوري إلى حرب أهلية، فإن عوامل أخرى، كانعدام املساواة االجتماعية 
واالقتصادية، واملشكالت الهيكلية في بنية االقتصاد، وضعف سلطة الدولة، أسهمت بشكل كبير في تعميق 
الصراع، ففي املجتمعات املفتقرة إلى ديمقراطية فاعلة يستطيع فيها األفراد الدفاع عن حقوقهم، ال يمكن 
كسر تعصب التشكيالت العرقية - الطائفية االستبدادية الواقعة على الفرد، كما هو الحال في سورية؛ إذ 
اكتسب السكان املهمشون في سورية بعًدا عرقًيا - طائفًيا متسارًعا، بالتوازي مع عدم االستقرار الداخلي في 

سورية نتيجة نزع امللكيات واإلفقار الجماعي ]17[.

من أجل سحق السوريين املعارضين له، وإحداث بيئة مضطربة على طول الحدود مع تركيا، عمل نظام 
األسد على تشجيع حزب االتحاد الديمقراطي ]18[، الذراع السوري لتنظيم حزب العمال الكردستاني/ اتحاد 
مجتمعات كردستان اإلرهابي الذي ينشط داخل الحدود التركية، وقام بتسليم املدن في شمال سورية، 
والتنازل عن إدارتها لحزب العمال الكردستاني/ حزب االتحاد الديمقراطي، بعد االنسحاب منها ]19[، واتفق 

من جانب آخر مع التنظيم املذكور على اإلدارة املشتركة ملدينتي القامشلي والحسكة. 
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فنظام األسد عّد املعارضين له خطًرا، وبدأ بتطوير سياساته في هذا االتجاه، ووضع نصب عينيه 
االستيالء على إدلب بالكامل لضمان تهجير 3.6 مليون مدني معارض له إلى تركيا، غير أن تركيا أثبتت قدرتها 
العسكرية الرادعة في املنطقة من خالل عملية درع الربيع، ووقعت مع روسيا على مذكرة تفاهم عقب تلك 
العملية، وبها تمكنت تركيا من تعطيل إستراتيجية زعزعة استقرار املناطق اآلمنة الواقعة تحت سيطرتها، 
من قبل إيران والنظام السوري ووحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني والجماعات املرتبطة 

بالقاعدة في إدلب، وأفشلت سياسة تركها وجًها لوجه مع أزمة هجرة جديدة ]20[.

عّد قوة إقليمية؛ إذ في 
ُ
أما الدول األكثر تضرًرا من االضطراب الذي شهدته سورية، فكانت تركيا التي ت

سست فيه تركيا دولة مستقلة بعد الحرب العاملية األولى، بدأت سورية بالدخول تحت حكم 
ُ
الوقت الذي أ

االنتداب الفرن�سي، ولطاملا كان الوضع القانوني لهاتاي ]لواء إسكندرون[، واملياه العابرة للحدود، واإلرهاب، 
من بين أهم املشكالت التاريخية في العالقات بين البلدين، لكن العالقات التي تدهورت بينهما عقب التحاق 
هاتاي بتركيا عام 1939، دخلت مرحلة من التهدئة، بعد اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد هللا 
أوجالن وتسليمه لتركيا عام 1999، وعندما انطلق حراك الشعب العربي، قامت تركيا كدولة نموذجية 
بدعوة النظام السوري إلى القيام باإلصالحات الالزمة في طريق التحول الديمقراطي، لكن فراغ السلطة 
الذي أحدثه اندالع الحرب األهلية في سورية مّهد لنشأة وظهور التنظيمات اإلرهابية في املنطقة، وباتت 
تركيا، باإلضافة إلى تداعيات االضطراب الحاصل في سورية على أمنها الداخلي، وجًها لوجه مع قضايا 
وتحديات أمنية فيما وراء الحدود، لذا، يمكن القول: إن تركيا، نتيجة لوجود عدد من الفاعلين املسببين 
لعدم االستقرار وحروب الوكالة في املنطقة، أمام ثالث قضايا أساسية تتعلق بسورية، وهي األمن فيما وراء 
الحدود، واإلرهاب، وحركة الهجرة الجماعية، وفي هذا السياق، فإن اإلطار األسا�سي للعالقات التركية 
تصوغها وتشكلها قضايا الهجمات اإلرهابية اآلتية من وراء الحدود، واألعمال اإلرهابية داخل حدود الدولة، 

ومسألة الالجئين السوريين ]21[. 

وقد أصبح تنظيم )داعش(، باستغالله فراغ السلطة املركزية، أحد األطراف الفاعلة في الصراع في 
سورية، ونتيجة ازدياد نفوذه في املنطقة، أحالت الواليات املتحدة وعهدت بمشروع محاربته إلى وحدات 
حماية الشعب بالوكالة، وقدمت ما يلزم من السالح واملهمات العسكرية والذخيرة لهذا التنظيم اإلرهابي. 
الواليات املتحدة األميركية التي قوت قدرات تنظيم إرهابي على حساب تنظيم إرهابي آخر، تسببت في هبوب 
رياح باردة جًدا بينها وتركيا، أحد حلفائها الكبار في حلف )ناتو(، لذلك، قامت تركيا من منطلق الشعور 
بضرورة تعطيل وظيفة املمر اإلرهابي املهدد ألمنها، الذي تشكل في الطرف اآلخر من الحدود، ببضعة عمليات 
عسكرية خارج حدودها، أولى هذه العمليات كانت عملية درع الفرات التي انطلقت في 24 آب/ أغسطس 
عام 2016، باالستناد إلى القرار الذي اتخذته األمم املتحدة في ما يخص محاربة )داعش(، وتمكنت القوات 
املسلحة التركية -بالتعاون مع الجيش السوري الحر- من تطهير مثلث الراعي - إعزاز - جرابلس، والراعي - 
الباب، من العناصر اإلرهابية، وما زالت تعمل بعزم وتصميم في سبيل الحفاظ على ظروف الحياة الطبيعية 

في املناطق املعنية.

طلقت في 20 كانون الثاني/ 
ُ
أما العملية العسكرية التركية الثانية، فكانت عملية غصن الزيتون التي أ

يناير عام 2018، بهدف تطهير منطقة عفرين )التي كان يسيطر عليها تنظيم حزب االتحاد الديمقراطي/ 
ّفذت على ثالث مراحل بتطهير 

ُ
حزب العمال الكردستاني اإلرهابي( من عناصر اإلرهاب، فبدأت العملية التي ن
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الريف، ومن ثّم مركز مدينة عفرين، وفي املرحلة الثالثة واألخيرة، جرى العمل على توفير مناخ آمن ومستقر في 
نجزت هذه العملية في إطار إستراتيجية »دّرب - جّهز وقاتل مًعا« ]22[، وقامت تركيا باستثمارات 

ُ
عفرين، وقد أ

جديدة في املنطقة بعيد العملية، في سبيل عودة حياة الناس إلى طبيعتها، إذ كان الهدف، بفضل الدعم 
الذي أظهرته مؤسسات املجتمع املدني لهذه االستثمارات، هو أن يتمتع شعب املنطقة بالحق في العيش 
بشكل إنساني في أسرع وقت ممكن، فتّم في سبيل ذلك تحسين الظروف املادية والتكنولوجية للمرافق 
الصحية في املنطقة، وجرى تشغيل العيادات الصحية لطالبي اللجوء، وُسّرعت أعمال البنية التحتية بغية 

تلبية احتياجات السكان من املياه وازدهار التجارة وتطورها واستعادة الحياة االجتماعية لعافيتها. 

ذت في 9 أيلول/ سبتمبر عام 2019، من أجل القضاء على التهديد  ِفّ
ُ
مع عملية نبع السالم العسكرية التي ن

اإلرهابي النا�سئ عن حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب في شمال سورية، تم تحييد العناصر 
اإلرهابية في مدن مثل تل أبيض ورأس العين، وتدمير كثير من املهمات والذخيرة التي كانت تحوزها التنظيمات 
اإلرهابية، فتركيا التي ضيقت مساحة تحرك هذه التنظيمات في املنطقة أثبتت مرة أخرى أنها لن تساوم 

ا في مسألة املمر اإلرهابي املراد إنشاؤه في الجنوب من حدودها. 
ً
إطالق

أما آخر العمليات العسكرية خارج الحدود، فكانت عملية درع الربيع التي أطلقتها تركيا في إدلب، في 
أعقاب استشهاد 33 جندًيا تركًيا على يد قوات النظام، في 27 شباط/ فبراير عام 2020، فقد كان هدف 
تركيا الرئي�سي من هذه العملية، باإلضافة إلى ضمان أمنها الوطني، هو تأمين االستقرار في املنطقة، ووقف 
هجمات قوات النظام الذي كان السبب في املأساة اإلنسانية الحقيقية التي شهدتها املنطقة، ولم يلتزم بأي 

من االتفاقات املبرمة حتى اآلن. 

رر في القمة املنعقدة في 
ُ
أعقب عملية درع الربيع التوقيع على اتفاقية )مذكرة تفاهم( موسكو، إذ ق

موسكو بتاريخ 5 آذار/ مارس 2020 تأمين وقف إلطالق النار في إدلب، وإنشاء ممر آمن على الطريق الدولي 
M4، وتسيير دوريات تركية - روسية على طول الجزء الواقع بين بلدتي ترنبة وعين الحور من الطريق الدولي 
M4. وقد خرجت االتفاقية بنتائج على غاية من األهمية، سواء لجهة العالقات التركية – الروسية، أو لجهة 
التطورات التي تحدث في املنطقة، فاالتفاقية التي أظهرت أن حّل النزاعات بالطرق الدبلوماسية أهم بكثير 

من العمل العسكري، فرضت أهمية سيطرة تركيا على مساحة من املناطق املالصقة لحدودها.

وعلى الرغم من أن االتفاقية لم تتطرق باإلشارة إلى املنطقة اآلمنة مباشرة، فإنها كانت فعلًيا خطوة مهمة 
باتجاه إنشائها، فكما 

أن وقف االقتتال سيأتي بالسالم واالستقرار، فإن استدامة وقف إطالق النار تحمل أهمية كبيرة في 
الحد من حركات الهجرة من إدلب إلى تركيا، وكذلك يمكن أن ُيعد تفضيل القنوات الدبلوماسية، بين تركيا 
وروسيا، تطوًرا في ما يتعلق بالتأثير في السياسة الروسية، بشأن العمل املشترك في قضية مكافحة اإلرهاب، 
خذ، لتصاعد التوتر أكثر، وتسببت قوات النظام في مزيد من انتهاكات 

ُ
فلو لم يكن قرار وقف إطالق النار قد ات

حقوق اإلنسان واملذابح بحق السكان املدنيين في املنطقة ]23[. أضف إلى أن االتفاقية أكدت عل حق تركيا 
بالرد الالزم على أي هجوم محتمل عليها من قبل سورية، في نطاق الدفاع املشروع عن النفس لحماية 
 غير منفصل عن األمن وراء الحدود، فعلى الرغم من عدم خروج 

ً
األمن الداخلي لتركيا، واعتبار ذلك عمال
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االتفاقية بأي إشارة مباشرة تتعلق بإنشاء املنطقة اآلمنة، كانت خطوة مهمة عملًيا فيما يخص األطروحات 
املتعلقة بإنشاء تركيا للمنطقة اآلمنة.

لم تكن تركيا تخفي وراء العمليات العسكرية التي نفذتها وراء الحدود أّي مقصد يتعلق بحيازة األرا�سي 
واالحتفاظ بها، بل تدخلت في املنطقة بهدف ضمان أمنها وحماية نفسها من آثار الحرب األهلية الدائرة 
بالقرب منها ]23[، فالغاية التي ترمي إليها تركيا هي تحويل املناطق التي طهرتها من اإلرهاب إلى أماكن آمنة، 

وجلب الطمأنينة واالستقرار لشعب املنطقة مع العودة الطوعية. 

يقيم أكثر من ثالثة ماليين ونصف مليون سوري اضطروا إلى مغادرة بالدهم نتيجة هجمات النظام، في 
تركيا. ألن األحداث واالشتباكات التي تدور في املنطقة تظهر أن موجة هجرة جديدة قد تكون على األبواب في 
أي لحظة، فإن منع حدوث موجات هجرة جديدة قد تنشأ عن الصراع، وضمان عودة الالجئين إلى وطنهم في 

حال رغبوا بذلك، كان أحد أطروحات تركيا األساسية لبناء املنطقة اآلمنة. 

حركات الهجرة الجماعية من سورية باتجاه تركيا

واجه املجتمع الدولي، بسبب املجاعات والحروب األهلية والهجمات اإلرهابية وعدم اليقين السيا�سي، 
أزمة هجرة قّل نظيرها في املا�سي، فقد تعرض ما ال يقل عن 79.5 مليون إنسان إلى التهجير القسري حول 
العالم، وبارتفاع عدد األشخاص الذين أجبروا على مغادرة ديارهم عام 2019 بمقدار 9.4 مليون شخص، 

بلغ عدد األشخاص الذين باتوا الجئين وطالبي لجوء 33.6 مليون إنسان ]25[. 

ا؛ إذ فّر ما يقرب من 5.6 مليون شخص إلى 
ً
وتسببت الحرب األهلية في سورية في أزمة الجئين أوسع نطاق

البلدان املجاورة، في حين نزح أكثر من 6.2 مليون شخص داخل البالد، ففي األشهر الستة األولى من عام 
2018 وحده، نزح 1.6 مليون شخص نتيجة تصاعد أعمال العنف في إدلب وشمال حماة والغوطة الشرقية 

في ريف دمشق، لكن عاد ما يقرب من 1.4 مليون نازح عام 2018 إلى ديارهم مجدًدا ]26[.

أدت أعمال العنف واملجازر التي ارتكبها )داعش( في املناطق التي استولى عليها، إلى موجات هجرة كبيرة 
 -FETO(و )نحو تركيا ]27[، ففي الوقت الذي واصلت فيه تركيا نضالها بعزم وثبات، ضد تنظيمات )داعش
فتح هللا غولن( وحزب العمال الكردستاني وأذرعه حزب االتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب 
اإلرهابية، لم تبق في موقف املتفرج على موجات الهجرة املتجهة من سورية التي تشترك معها بحدود يبلغ 
طولها 911 كيلومتًرا، بل تولت مسؤوليتها في إدارة األزمة ومكافحة اإلرهاب، وانتهجت سياسة الباب املفتوح 

تجاه 3.6 مليون سوري، الذين يعادلون 4.5 % من مجموع عدد سكانها. 
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الجدول رقم )1(: عدد السوريين املشمولين بالحماية املؤقتة بحسب السنوات ]82[ 0202.70.20 

)املصدر: وزارة الداخلية، املديرية العامة إلدارة الهجرة، الحماية املؤقتة(

كما يتبين من الجدول رقم 1، أظهرت أعداد طالبي اللجوء السوريين الذين لجؤوا إلى تركيا زيادة متسارعة 
بسبب طول أمد عدم االستقرار الداخلي في سورية، عند األخذ بعين الحسبان النظر إلى السنوات التي سبقت 
وضع تركيا سياسة املنطقة اآلمنة حيز التنفيذ، وقد وصل عدد السوريين املسجلين في الوقت الحاضر تحت 
الحماية املؤقتة إلى 3،594،981 شخًصا، لكن ثمة تقلبات في عدد السوريين الخاضعين للحماية املؤقتة، 
 عن العوامل املتعلقة بديناميكيات السكان، فقد 

ً
وذلك بسبب التغيرات في عدد العائدين الطوعيين، فضال

أدى االقتتال الداخلي والضغوط املختلفة في جنوب إدلب وشمال حماة منذ نيسان/ أبريل عام 2019 حتى 
اآلن، إلى موجات نزوح كبيرة مجدًدا؛ إذ أعلنت األمم املتحدة في هذا السياق نزوح أكثر من 450 ألف شخص 
في الفترة ما بين منتصف أيار/ مايو ومنتصف تموز/ يوليو نتيجة االشتباكات، وانتقال الغالبية العظمى منهم 

إلى املناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر في إدلب واملناطق الشمالية ]29[.

غير أن الشراكة التاريخية والثقافية بين املجتمعين التركي والسوري )ال سّيما مسألة القرابة العرقية 
واإلثنية في املحافظات الحدودية( وكذلك التشابه في املناخ والبنى املعمارية والروابط الدينية والصوفية 
والقيم التقليدية، لعبت دوًرا كبيًرا في تسهيل عملية االنسجام والتعايش بين الالجئين السوريين والسكان 
املحليين ]30[. فمنذ اليوم األول لحركة الهجرة الجماعية املتجهة إلى الحدود التركية، قامت تركيا، على 
العكس من سياسات دول الغرب املتعلقة بالهجرة، بتعبئة طاقاتها ومواردها من أجل السوريين، وقّدمت 
كّل التضحيات في مجال التعليم والصحة والغذاء والدعم النف�سي، وتحسين نوعية الحياة والوصول إلى 
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الخدمات األخرى ]31[، غير أن عدم وفاء املجتمع الدولي، وعلى رأسه االتحاد األوروبي، بااللتزام بتعهداته، 
وتنصله من املسؤوليات امللقاة على عاتقه تجاه ضغوط وأعباء الهجرة، وضع تركيا في موقف أكثر صعوبة 
فيما يتعلق بإدارة العملية. ومن هنا، فإن إنشاء املنطقة، في الوقت الذي ُيعمل فيه على تخفيف تداعيات 
االضطراب الحاصل في سورية منذ عام 2011 إلى اآلن على األمن الداخلي، والتقليَل من آثار ضغط الهجرة 
الجماعية على تركيا إلى الحد األدنى، يحتفظان بمكانتهما كخطوة مهمة أيًضا في طريق ضمان األمن واالستقرار 
فيما وراء الحدود التركية في سياق األمن الخارجي. لذلك، فاملنطقة اآلمنة، إضافة إلى مساهمتها في تأمين 

العودة اآلمنة لطالبي اللجوء، تتمتع بأهمية كبيرة لجهة تذويب اإلرهاب والقضاء عليه في مصدره.

فضمان استقرار طويل األمد ومستدام في سورية، وتأمين عودة الالجئين السوريين إلى بلدهم عبر إنشاء 
منطقة آمنة في هذه املنطقة، يستوجب توفير التعليم والخدمات الصحية، وتوفير مجاالت العمل والتوظيف 
بتأسيس البنية التحتية للتشكيل والتنظيم اإلداري، ففي حين ركزت تركيا أولوياتها في هذا السياق على 
العمل لتأمين عودة السكان الفارين من بطش التنظيمات اإلرهابية إلى ديارهم، رسخت من جهة أخرى األمن 
في املنطقة من خالل تعزيز دور الشرطة السورية، بعد تدريبهم على يد مؤسسة األمن التركية، فازداد عدد 
ظمت الفعاليات 

ُ
السكان بشكل سريع في التجمعات السكنية مثل الباب والراعي ومارع وجرابلس وعفرين، ون

املتعلقة بتشكيل املجالس املحلية القادرة على إدارة ذاتها في املناطق التي بلغت األمن واالستقرار بقيادة 
تركيا، واستعادت املشافي التي تعرضت لدمار كبير على يد التنظيمات اإلرهابية عافيتها، بعد عمليات التأهيل 

والصيانة التي أجريت فيها، فازداد بذلك وصول السكان إلى خدمات الرعاية الصحية. 

أظهرت نتائج الدراسات التي أجريت مع بعض السوريين املقيمين في تركيا أن ما يزيد عن نصف طالبي 
اللجوء أبدوا رغبة في العودة إلى سورية، فوفًقا للبيانات التي تم جمعها من خالل عينات عشوائية في مدن 
غازي عنتاب وشانلي أورفا وكيليس في كانون الثاني/ يناير عام 2019، تبين أن 56.1 % من طالبي اللجوء 
لديهم الرغبة في العودة إلى بالدهم ]32[. وبينت دراسة لألمم املتحدة نشرت في آذار/ مارس عام 2019، أن 
75 % من السوريين الالجئين في لبنان واألردن ومصر أبدوا رغبتهم في العودة إلى بالدهم ]33[. ولهذا السبب، 
فإن إنشاء منطقة آمنة في سورية في املرحلة املقبلة، وتهيئة ظروف العودة املناسبة لالجئين السوريين إلى 

ديارهم، أمٌر يفرض أهمية تتزايد يوًما بعد يوم. 

إن إنشاء منطقة آمنة، تتيح لطالبي اللجوء مواصلة حياتهم أن يتمكنوا من العودة التي ينشدونها 
إلى ديارهم، أمٌر مهٌم لدرجة كبيرة، إذ إن فرص عودة السوريين إلى وطنهم تبدو ضئيلة، ما لم يتّم إيجاد 
حل سيا�سي وتحقيق سالم دائم في سورية، حتى لو تحقق ذلك فإن احتمال عودة كثير من السوريين إلى 
أماكنهم التي كانوا فيها قبل اندالع األزمة اإلنسانية ضعيف جًدا، وذلك بسبب األضرار الجسيمة والخراب 
والدمار الذي لحق بمنازلهم وسكناهم. لذلك، فإلى جانب مواصلة سياسة االنسجام والتالحم مع الالجئين 
السوريين من جهة، يجب على املجتمع الدولي في الجانب اآلخر تقديم الدعم الالزم لجعل املنطقة مهيأة 
للعودة، ولذا يجب أن ينصب الهدف األول في هذا السياق على توفير بيئة آمنة وفعالة وقابلة للوصول، 
ن السوريين املشمولين بالحماية املؤقتة من استدامة حياتهم على املدى الطويل، ومن األهمية بمكان في  ِ

ّ
مك

ُ
ت

هذه املرحلة توجيه تصورات الرأي العام الدولي في ما يتعلق بسياسات بناء املناطق اآلمنة فيما وراء الحدود 
ا آمًنا ملئات اآلالف من السوريين 

ً
توجيًها صحيًحا، حول ضرورة املشروع املتعلق بهذه املنطقة بوصفها مالذ

املوجودين على الحدود التركية، في سياق إعادة األمن والسالم واالستقرار إلى الشرق األوسط مرة أخرى.
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املنطقة اآلمنة املعروضة بهدف تحقيق األمن اإلنساني، والتعاطي مع العطالة والتشوهات التي أصابت 
الفعاليات االقتصادية التي ظهرت بعد االضطراب الداخلي، كما في النموذج السوري، بإعادة هيكلتها في 
مرحلة ما بعد الحرب، والقضاء على التهديدات اإلرهابية التي تستهدف أمن تركيا قبل أن تمهد الطريق 
 للمشكالت األساسية التي كانت السبب في اندالع الصراع، فموجة 

ً
عّد في األصل حال

ُ
ألضرار مستديمة، ت

الهجرة التي اتجهت نحو تركيا هي عبٌء ليس بمقدور تركيا مكافحته وحمله بمفردها. وقضية الالجئين من 
القضايا ذات األهمية الحيوية، وبخاصة بالنسبة إلى دول االتحاد األوروبي التي تنظر للظاهرة من وجهة 
نظر قائمة على أساس أمني، فدول االتحاد األوروبي التي تتعاطى مع ظاهرة الهجرة بمقاربة أمنية وإقصائية 
تتجاوز القيم اإلنسانية، وتسعى قدر اإلمكان للحد من الهجرة داخل حدودها، فهي ترى في الهجرة )سواء 

كانت هذه الهجرة منظمة أم غير منتظمة( خطًرا وتهديًدا لهويتها وقيمها وثقافتها. 

لذلك، فإن قبول املجتمع الدولي والالعبين اإلقليميين، وتبني طروحات تركيا املتعلقة باملنطقة اآلمنة 
ل أهمية بالغة لجهة الحد من أزمة اللجوء، وإنهاء التوتر اإلقليمي 

ّ
والعودة الطوعية لطالبي اللجوء، يشك

السوري، وبسط األمن والسالم وتحقيق االستقرار مجدًدا في املناطق التي تم تطهيرها من اإلرهاب، عبر إيجاد 
الحلول للمشكالت والتحديات في مصدرها.
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العودة الطوعية )كيفيتها - شروطها(

واجهت تركيا، بسبب موقعها الجيو – سيا�سي، عدًدا من موجات الهجرات واللجوء املهمة عبر التاريخ، 
وشكلت حركات الهجرة التي حدثت خالل فترة اإلمبراطورية العثمانية األساس لذلك، ويمكن إعطاء مثال 
ا عن الحق في الحياة في 

ً
في هذا اإلطار، وهو الهجرة اليهودية لليهود القادمين من إسبانيا عام 1492، بحث

أرا�سي األناضول، كما واجهت موجات من الهجرة املتواصلة بعد قيام الجمهورية؛ فمن املعروف لجوء 800 
ألف شخص من البلقان بين أعوام 1923- 1945، و51.542 شخًصا فّروا من األسلحة الكيمياوية التي 
اسُتخدمت في حلبجة عام 1988، و345 ألف شخص من بلغاريا عام 1989، و467.489 شخًصا من العراق 
أثناء حرب الخليج األولى عام 1991، و20 ألف شخص بين أعوام 1992- 1998 من البوسنة، و17.746 
شخًصا عام 1999 من كوسوفو، و10.500 شخص عام 2001 من مقدونيا إلى تركيا ]34[. وتشير األرقام 
املسجلة )دون البيانات غير الرسمية( إلى أن تركيا استضافت أكثر من مليون وسبعمئة ألف طالب لجوء 

بين أعوام 1923 و2001. 

 ذاتها، فقد قدم إليها بسبب االضطرابات الداخلية 
َ
 تعيش تركيا، اليوم، بسبب األزمة السورية، التجربة

التي اندلعت في سورية عام 2011، حوالي ثالثة ماليين وستمئة ألف طالب لجوء. ويمكن عرض بعض 
األسباب في تفضيل حركات الهجرة لتركيا، كاالستقرار السيا�سي، وقوتها االقتصادية، وقدرتها على توفير 
عّد واحدة من الجهات 

ُ
الثقة وضمان األمن، فتركيا، بوصفها دولة عايشت مختلف املوجات من الهجرة، ت

الفاعلة واملهمة وذات خبرة في موضوع إدارة الهجرة الدولية، وقد أظهرت، مستفيدة من خبراتها وتجاربها 
السابقة، مقاربة ترتكز على اإلنسان والحلول مًعا، في إدارة عملية هجرة طالبي اللجوء السوريين الجماعية، 

التي ُعّدت أكبر عملية هجرة جماعية في القرن الحادي والعشرين. 

بداية، تجدر اإلشارة إلى أن الهجرة هي دائًما لقاء بين الثقافات املختلفة، إذ تتشكل الثقافة التي نشأت 
مع التطورات التاريخية من خالل اجتماع عدد من عناصر وأساليب التعلم املختلفة. والثقافة هي أسلوب 
حياة تتضمن العقيدة واإليمان، وتحتوي إلى جانب القواعد املرئية واملعيارية، على عدد من القواعد غير 
املرئية، فعند اجتماع الثقافات املختلفة يكون هناك التقاء بين البعد املعياري والبعد الروحي، ولذلك قد 
تنشأ في هذه النقطة حالة إما من تأثر الثقافات ببعضها وإما من نبذ بعضها بعًضا. ومن املمكن أن تحدث 
أيًضا عملية »تثاقف«، وتأتي بمعنى التغيير الثقافي الذي تحدثه ثقافة ما في الوافدين من الخارج عن طريق 
الهجرة، أو عملية »احتواء« عبر القضاء على الثقافة الوافدة تماًما. فإن وجدت أوجه تشابه بين الثقافات 
 من الصراع بينهما، وبالتالي فإن وظيفة العمليات الثقافية ال تتحول إلى 

ً
التي تلتقي، حدث تأثير متبادل بدال

احتواء، من هنا، وعند النظر إلى العالقات بين السوريين واملجتمع املضيف، يمكن الحديث عن هذا التأثير 
الثقافي املتبادل.

نوا في مناطق مختلفة، نتيجة لسياسات اإلسكان 
ّ
خالل املرحلة التاريخية، اضطر األتراك الذين ُوط

والتوطين خالل فترة اإلمبراطورية، إلى الهجرة إلى تركيا بعد مدة، تلك املجموعات التي هاجرت جلبت 
عند عودتها ثقافة األمم التي كانت تعيش بينها، وهكذا استمرت النظرة إلى العالم من املنظور التقليدي 
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ا من 
ً
اإلمبراطوري القائم على التعايش بين الثقافات املختلفة، وفي فترة الجمهورية التركية أيًضا، وانطالق

ذلك، وجدنا أن الالجئين السوريين لم يعانوا حالة تصارع ثقافي في تركيا، وقد كان للتالقي الثقافي الذي حدث 
بعد هجرة السوريين إلى تركيا بعض النتائج املباشرة املهمة، على صعيد السياسة التركية والعاملية:

بداية، جددت الثقافة التركية، من خالل هذه اللقاءات الثقافية، ثقتها بنفسها، فغالبية الرأي   
العام تعتقد أن تركيا بموقفها هذا تفي بواجبها اإلنساني الذي يعّد رّدة فعل ومظهًرا من مظاهر 

الوقوف إلى جانب املظلومين، الذي حدث مرات عديدة خالل تقليد يمتد ألف عام. 

أظهرت الدولة أنها تقترب من املشكالت، وتنتج الحلول بعقلية الدولة التي ما زالت تمتلك ماضًيا   
عريًقا وعميق الجذور. وعلى عكس نماذج الدول األخرى التي عمدت إلى استبعاد املشكلة أو 
تجفيفها في مصدرها، ومارست بحق الالجئين أسوأ أنواع املعاملة، أبدت تركيا موقف الدولة 

الواثقة بنفسها املنتجة للحلول، وفًقا ملا تقتضيه القوانين واألعراف الدولية. 

قدمت أزمة لجوء السوريين للسياسة الدولية معياًرا لقياسهم، هذه األزمة التي أدت إلى   
تصاعد التمييز العنصري في دول أخرى، جلبت وجهة نظر مختلفة في تركيا التي لم تتولد فيها 
نتيجة كهذه. باإلضافة إلى ذلك، أعدت أرضية محاسبة من خالل أمثلة حية، حول ما يمكن 

القيام به تجاه مسألة الالجئين في بلدان تتمتع بإمكانات اقتصادية أكبر من تركيا. 

من الجوانب األخرى لعملية الهجرة التي حدثت في سورية، التي ال تقل أهمية عن انعكاساتها   
الثقافية، هناك األساس القانوني لهذه القضية، فالقانون الدولي مفهوم أوروبي، إذ إن أهم 
اللوائح الناظمة لهذا املجال، التي تمخضت عن معاهدة وستفاليا لعام 1648، كان القبول 
بالدول ككيانات متساوية وذات سيادة، ومنذ ذلك الحين، تم تطوير القانون الدولي بالشكل 
درج فيه مبادئ جديدة قائمة على الخبرات والتجارب، وفي هذا اإلطار، ظهر مبدآن 

ُ
الذي ت

أساسيان آخران، ليتم اعتبارهما كمرجع أثناء مناقشة مسألة الهجرة، وهما مبدأ االستقالل 
السيا�سي، ومبدأ وحدة وسالمة أرا�سي الدول، وهذا وارد في الفقرة الرابعة من املادة )4/2( 

الثانية من ميثاق األمم املتحدة. 

بالنظر إلى املرجع التشريعي املتخذ في تركيا في ما يخص مسألة الهجرة، يتبين أن اتفاقية جنيف لعام 
القانونية  املصادر  يتصدران  اللذان  الرئيسيان  النصان  هما   ،1967 لعام  نيويورك  وبروتوكول   ،1951
لالتفاقيات الدولية، غير أن تركيا التي أبدت في البداية بعض التحفظات املكانية والزمانية على اتفاقية 
جنيف، ألغت عام 1967 القيود والتحفظات املتعلقة بالزمان، فيما أبقت على التحفظات الخاصة باملكان 
]جغرافًيا[ سارية حتى اآلن، وهذه التحفظات تعني القبول بالالجئين واملهاجرين الوافدين من غير دول 
املجلس األوروبي، في تركيا ملدة مؤقتة إلى حين توطينهم في دولة ثالثة. وهي املادة املصانة أيًضا بموجب قانون 
األجانب والحماية الدولية رقم 6458، والالئحة التنفيذية للحماية املؤقتة رقم 6883. لذلك، فإن تركيا 
تمنح )بعد إتمام إجراءات تحديد الوضع القانوني( صفة الالجئ »لكل شخص عديم الجنسية وموجود 
خارج بالده نتيجة لألحداث التي وقعت في أوروبا، ويخ�سى ألسباب محقة من التعرض في بلده التي يحمل 
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جنسيتها لالضطهاد والظلم، بسبب عرقه أو دينه أو جنسه، أو بسبب انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، أو 
بسبب آرائه السياسية، من العودة إليها، أو كان مقيًما في بلٍد ال يحمل جنسيتها، وغادرها بسبب الخوف 
والخشية من التعرض لالضطهاد فيها بسبب عرقه أودينه أو جنسه، وال يرغب في العودة إليها واالستفادة 
من حمايتها«. ولهذا، فإن السوريين املوجودين في تركيا خاضعون لـ »الحماية املؤقتة«، بموجب الالئحة 

التنفيذية للحماية املؤقتة الصادرة باالستناد إلى قانون األجانب والحماية الدولية. 

وُيتخذ القرار الخاص بالحماية املؤقتة من قبل رئاسة الجمهورية، بناًء على اقتراح من وزارة الداخلية، 
وتكون رئاسة الجمهورية مخولة عند اتخاذ قرار الحماية بـما يلي:تحديد املشمولين بالحماية املؤقتة.

تحديد تاريخ بدء الحماية املؤقتة وتحديد مدتها عند االقتضاء.  

شروط تمديد أو إنهاء فترة الحماية املؤقتة.  

إمكان تطبيق الحماية املؤقتة في عموم أنحاء البالد أو في منطقة معينة.  

 تحديد القضايا واملسائل املتعلقة بتقييد أو تعليق إجراءات القبول في بلدنا في نطاق الحماية   
املؤقتة.

ن�سئ إلدارة حركات الهجرة وفًقا للقانون الدولي مصمٌم لتقاسم األعباء 
ُ
على الرغم من أن النظام الذي أ

واملسؤوليات، فهو ليس كذلك من الناحية العملية، فعند مقارنة أعداد الالجئين السوريين املنتشرين في 
دول املنطقة، نجد أن أكثر من 3.5 مليون سوري موجودون في تركيا وحدها، في حين يبلغ عددهم في لبنان 
892.310، وفي األردن 657.287، وفي العراق 247.247، وفي مصر 130.047 سورًيا. أي نسبة عدد الالجئين 
السوريين في تركيا تبلغ 64.7 %، قياًسا على عددهم في دول املنطقة ]35[. أما عند مراجعة الوضع في الدول 
 من أملانيا والسويد والنمسا وهولندا هي أكثر الدول املستضيفة 

ً
أعضاء االتحاد األوروبي، فيتبين أن كال

لطالبي اللجوء السوريين، حيث بلغ عدد هؤالء بحسب بيانات تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019، في أملانيا 
 .]36[ 32.000 طالب لجوء سوري  49.000، وفي هولندا  109.000، وفي النمسا  532.000، وفي السويد 
وباالطالع على الوضع في أكبر الدول املستقبلة لالجئين )بمن فيهم الالجئون السوريون( على مستوى العالم، 
يتبين مرة أخرى أن تركيا تتصدر قائمة الدول املستضيفة. في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد املهجرين قسًرا  
79.5 مليون الجئ في عموم أرجاء العالم، وهذا يعني أن 25 شخًصا يضطرون إلى ترك ديارهم في كل دقيقة، 
إضافة إلى كون عدد الخاضعين لوضع اللجوء والباحثين عن طلب للجوء قد وصل إلى 33.6 مليون إنسان، 

فإن تركيا تواصل بثبات منذ 7 سنوات استقبال واستضافة أكبر عدد من طالبي اللجوء في العالم ]37[. 

في الوقت الذي كان فيه هناك ميٌل لقبول األشخاص الذين كان احتمال فرارهم من الدول الشيوعية 
خالل فترة »الحرب الباردة« ضعيًفا، نجد اليوم، مع تزايد حركات الهجرة نحو الغرب، أن الدول األوروبية 
قد وضعت سياسة الدفع بالهجرة إلى خارج حدودها في مقدمة سياساتها، باعتبار أن ظاهرة الهجرة تشكل 
تهديًدا وخطًرا أمنًيا عليها، فبينما اتبعت تركيا تجاه حركة الهجرة الجماعية التي توجهت إلى حدودها، بسبب 
االضطرابات التي أنتجتها الحرب األهلية الدائرة في سورية، سياسة »الباب املفتوح«، من منطلق املسؤولية 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

24

القانونية القائمة على األمن اإلنساني، وجدنا أن الدول الغربية، وبخاصة اليونان، قد تعاملت مع قضية 
الالجئين بعيًدا عن القيم اإلنسانية والقانونية.

بشكل عام، ثمة سياسات ثالث يجب اتباعها في حل قضية الالجئين وطالبي اللجوء، وهي:

إعادة التوطين في دولة ثالثة.  
تحقيق التعايش واالنسجام في البلد الذي يقيمون فيه.  
العودة الطوعية.  

النظر  يجب  إذ  واملتغيرات،  الشروط  لتفاعل  نتيجة  االحتماالت  هذه  تطبيق  قابلية  تحديد  ويمكن 
إلى الظروف في البلد األصلي لطالبي اللجوء، والظروف في بلد اللجوء األول، واألوضاع في البلدان الثالثة 
والظروف الفردية الشخصية، على أنها شروط يجب على طالبي اللجوء أخذها بعين االعتبار مباشرة، عند 
التخطيط ملستقبلهم، إلى جانب عدد من العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والديمغرافية التي 
ستحدد العملية، من كل ذلك يجب أن ُيفهم أن القرارات املتعلقة بمستقبل الالجئين السوريين، ال يمكن 
اتخاذها أو تنفيذها من قبل تركيا أو دولة أخرى بمفردها، إذ إّن الطريق الذي ستسلكه تركيا في هذا الصدد 
سيكون مقتصًرا على تحفيز اللجوء وتأمين الفرص واإلمكانات املتعلقة بتلك الخيارات الثالثة. ويمكن إيجاز 

التطورات املهمة املتعلقة بتطور مسار السياسة التركية تجاه عملية اللجوء السوري على النحو التالي:

اتبعت تركيا منذ اللحظة األولى التي بدأت فيها األزمة عام 2011 تطبيق سياسة الباب املفتوح،   
األمنية  الضمانات  انعدام  بسبب  حدودها،  وصلوا  الذين  األشخاص  قبول  على  ووافقت 

لحياتهم.

أقر مجلس األمة التركي الكبير )البرملان( القانون رقم 6458 املتعلق باألجانب والحماية الدولية   
ليدخل حّيز التنفيذ في 4 نيسان/ أبريل عام 2013، وقد تم بموجب القانون املذكور تنظيم 
القواعد واإلجراءات املتعلقة بدخول األجانب إلى تركيا وخروجهم منها وإقامتهم فيها، وتنظيم 
األسس واألصول الخاصة بنطاق وتنفيذ الحماية التي ستوفرها تركيا لألجانب الذين يطلبون 

الحماية من تركيا. 

صدرت في 22 تشرين األول/ أكتوبر عام 2014 الالئحة التنفيذية للحماية املؤقتة، وتضمنت   
األسس واألصول املتعلقة بتطبيق القانون رقم 6458، وقد تم في هذه الالئحة إيضاح »الحماية 
جبروا على مغادرة بالدهم، وليس بإمكانهم 

ُ
املؤقتة« على أنها »الحماية املمنوحة لألجانب الذين أ

العودة إلى البلد الذي غادروا منه، أو الذين وصلوا حدودنا من أجل إيجاد حماية طارئة ومؤقتة 
عبر تدفق جماعي، أو الذين تمكنوا من عبور حدودنا فردًيا في فترة التدفق الجماعي، ولم تتم 

إجراءات تحديد وضعهم القانوني في الحماية الدولية«.

في الالئحة التنفيذية املتعلقة بتصاريح عمل األجانب املشمولين بالحماية املؤقتة والصادرة   
بتاريخ 15 كانون الثاني/ يناير عام 2016 بموجب القانون رقم 6458، وضعت األسس واألصول 
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الخاصة بشروط العمل والتوظيف واألجور التي قد تعترض طالبي اللجوء املوجودين في تركيا 
في حياتهم املهنية. 

كانت االتفاقية التركية - األوروبية املبرمة في 18 آذار/ مارس عام 2016، بشأن الحد من حركة   
الهجرة غير النظامية إلى دول االتحاد األوروبي عبر تركيا، تطوًرا مهًما آخر في هذه العملية، ومن 
بين النقاط التي برزت بشكل رئي�سي في االتفاقية، إعادة املهاجرين السوريين الذين يصلون 
إلى الجزر اليونانية عبر تركيا بطريقة غير شرعية، من تاريخ 20 آذار/ مارس 2016، إلى تركيا 
مجدًدا، على أن يتم وفق إطار معايير الحساسية لألمم املتحدة، أي )صيغة 1 مقابل 1( توطين 
رر في االتفاقية أن تعمل 

ُ
سوري واحد مقيم في تركيا مقابل كل سوري أعيد إلى تركيا، كما ق

تركيا على الحد من تشكل وجهات هجرة غير نظامية جديدة باتجاه االتحاد األوروبي، على أن 
تساهم الدول األعضاء في العملية على أساس طوعي في حال انتهاء العبور غير النظامي بين تركيا 
ودول االتحاد األوروبي، أو انكماشها بدرجة كبيرة، وقدمت دول االتحاد لتركيا تعهدات في حال 
إطالق خطة القبول اإلنساني الطوعية، بشأن تقييم مسألة التسهيالت املتعلقة باإلعفاء من 
التأشيرة، والتزمت بتقديم مبلغ 3 مليارات يورو لتركيا في إطار »برنامج الدعم املالي لالجئين في 
تركيا«، من أجل استخدامها في دعم مشاريع مختلفة، وتسييل مبلغ 3 مليارات يورو إضافية في 
إطار البرنامج نفسه شريطة استيفاء كافة املعايير في نهاية حزيران/ يونيو عام 2016، لكن، على 
الرغم من مرور ما يقرب من أربع سنوات على توقيع اتفاقية االتحاد األوروبي للهجرة مع تركيا، 
لم تف بأي من االلتزامات املتعلقة بتحرير التأشيرات، واملساعدات املالية، وإعادة التوطين 
وتحديث االتحاد الجمركي، ولم تقدم من الـ 6 مليارات يورو املتعهد بها في إطار »برنامج الدعم 

املالي لالجئين في تركيا« سوى 3 مليارات يورو فقط. 

كان ترديد قضية العودة الطوعية قد ازداد بالتزامن مع السياسة التركية املتعلقة بإنشاء   
منطقة آمنة، في املناطق التي طهرتها تركيا من اإلرهاب بعد عملية درع الفرات التي أطلقت في 
24 آب/ أغسطس عام 2016، وعملية غصن الزيتون التي بدأت في 20 كانون الثاني/ يناير عام 

2018، خطوة من الخطوات املهمة األخرى. 

نظم القانون رقم 6458 الخاص باألجانب والحماية الدولية مسألة التعايش والتكيف أيًضا، ومع هذه 
الالئحة دخلت مسألة التكيف واالنسجام تشريعاتنا ألول مرة، وحددت اإلطارات املعيارية املطلوبة لصنع 
عّد خطة التنمية الحادية عشرة، ووثيقة إستراتيجية التكيف، وخطة العمل 

ُ
السياسات في هذا املجال، وت

الوطنية التي أعدتها املديرية العامة إلدارة الهجرة، أحد املصادر املهمة لسياسة االنسجام الخاصة باألجانب، 
إذ كان الهدف من هذه الوثائق زيادة جودة الخدمات املقدمة لألجانب، من خالل التنسيق بين املؤسسات 
التي تقدم هذه الخدمات لهم، وقد أسهم توفير الخدمات املوجهة لتلبية االحتياجات في الحد من أخطار 
التهميش، من خالل دعم االنسجام املتبادل لألجانب مع املجتمع، فتركيا وضعت منذ اليوم األول متطلبات 
االنسجام والتعايش الالزمة موضع التطبيق وما تزال، وفي عام 2019 بدأت نشاطات وأعمال أكثر فاعلية 
في هذا الخصوص، وزيدت الفعاليات واملشاريع عن طريق املديرية العامة إلدارة الهجرة بشكل أكبر لتحقيق 

التواصل بين املواطنين وطالبي اللجوء.
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أما عملية إعادة توطين األشخاص املوضوعين في تركيا تحت الحماية املؤقتة في دولة ثالثة، فتتم 
بالتنسيق مع املفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم املتحدة، حيث جرى تشكيل تجمع بعد تحديد 
األشخاص الذين يمكن إعادة توطينهم في دول ثالثة، ليتم إرسال الذين استوفوا املعايير التي حددتها البلدان 

الثالثة إلى هذه البلدان، عبر اختيارهم من قبل املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئين.

وملا كانت العودة الطوعية أحد الخيارات الثالثة املحتملة في حل قضية الالجئين، كما ذكر أعاله، فإن 
الخيارين اآلخرين املتمثلين في البقاء في بلد اللجوء األول )تعايش/ اندماج( وإعادة التوطين في بلد ثالث، هما 
مسألتان يجب تناولهما مًعا. بشكل عام، ووفًقا للفهم السائد اليوم، فإن برنامج العودة الطوعية يجب أن 

يتضمن ثالثة شروط، لكي يعمل بطريقة مقبولة دولًيا:

الطوعية وارتباطها بالرضا وحرية اإلرادة.( 	
b ).توفير الظروف األمنية وضمان العودة اآلمنة
توفر برنامج عودة طوعية مستدامة.( 	

ويمكن في هذه النقطة الحديث عن مراحل العودة الطوعية ودرجاتها، التي قد تندرج تحت عناوين العودة 
الطوعية الكاملة، والعودة الطوعية املفروضة واملخططة من قبل الدول، والعودة الطوعية التلقائية التي 
تتطور من تلقاء ذاتها، ففي العودة املفروضة، أي التي تخطط لها الدول، ال مفّر من حدوث بعض املشكالت 
والتحديات، ولهذا السبب، يمكن القول إنها وضع غير مرغوب فيه. أما العودة اآلمنة فهي تعني ضمان األمن 
واالستقرار في مكان العودة، بحيث يمكن للناس مواصلة حياتهم هناك، من دون مخاوف أمنية، إذ إن خلق 

الشعور باألمان بين الناس يكشف عن أهمية أكبر من أي حالة أخرى. 

أما ضمان االستدامة في عمليات العودة، فسيكون ممكًنا عن طريق إعادة طالبي اللجوء وإيصالهم إلى 
ممتلكاتهم الخاصة، إذ من الطبيعي أثناء قيام الناس بالتخطيط ملستقبلهم أن تهيمن على عقولهم فكرة 
العيش في ممتلكاتهم ودورهم ومنازلهم الخاصة بهم، لكن العقبة الرئيسية التي تقف في وجه الراغبين 
في العودة إلى ممتلكاتهم هي انعدام الضمانات األمنية على الحياة، فقد أفاد الالجئون السوريون في عدد 
من الدراسات امليدانية التي درست أحوالهم، أن السبب الرئي�سي لنزوحهم إلى تركيا هي املشكالت األمنية 
الناجمة عن االقتتال الداخلي، وعّبروا بوضوح أنهم ال يفكرون بالعودة ما لم يتحقق األمن واالستقرار 
في سورية. وهنا تكمن األهمية البالغة لتوقيت العودة الطوعية والتخطيط لها في أي مرحلة من مراحل 

الصراع، لتحقيق النجاح املأمول منها. 

وبالنظر إلى نماذج العودة الطوعية واملناطق اآلمنة في العالم، يتبين أن لكل واقعة مراحلها ودينامياتها 
 مهًما في هذا السياق، بسبب خلقها وعاًء كبيًرا وغير نظامي للهجرة التي 

ً
الخاصة بها، وتعّد أفغانستان مثاال

ما تزال تعاني حالة فو�سى وعدم انتظام، إذ إن أولى املوجات الكبيرة للهجرة في أفغانستان هي تلك املوجة 
الكبرى التي بدأت مع غزو االتحاد السوفيتي ألفغانستان )1979-1989(، واستمرت بكثافة في السنوات 
الخمس األولى )1979-1984(، ثم تراجعت تدريجًيا، أما املوجة الثانية فهي الحركة التي تسبب بها نظام 
طالبان عام 1992، ومهدت للهجرة من أفغانستان إلى عدد من البلدان، وبخاصة إيران وباكستان، بين 
عامي 1995-2000، أما ثالث أكبر هذه املوجات، فهي التي شهدتها أفغانستان نتيجة الصراعات الدولية التي 
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نشأت في أعقاب الهجمات اإلرهابية لطالبان ضد الواليات املتحدة في 11 أيلول/ سبتمبر 2001. 

ونظًرا لكون إيران وباكستان أقرب دول الجوار إلى أفغانستان، فقد كانتا البلدين اللذين استقبال أكبر 
 ،)UNHCR( حركات الهجرة األفغانية، فوفق إحصائيات املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئين
كان هناك أكثر من 6 ماليين أفغاني، يعيشون في إيران وباكستان ]38[ بحلول عام 1990. لكن عمليات العودة 
تزايدت بعد عام 2002 نتيجة دعم وجهود املفوضية العليا لشؤون الالجئين، ولكن، على الرغم من عمليات 

العودة الطوعية الحالية، ما يزال هناك تقريًبا أكثر من مليوني طالب لجوء أفغاني منتشرين في 70 دولة.

أما في النموذج السوداني، بسبب أزمة دارفور التي اندلعت عام 2003، نزح حوالي 2.7 مليون شخص 
داخل البالد، وهاجر ما يقرب من 350 ألف سوداني إلى تشاد ]39[. وقد اعتبرت األمم املتحدة أن أزمة دارفور ما 
هي إال حركة الجئين قائمة على صراع نا�سئ بسبب تغير املناخ، وبالرغم من حدوث عودة جزئية بمرور الوقت 
حتى عام 2017، كانت هذه العودة محدودة جًدا، ووقعت اتفاقية عودة طوعية بين تشاد والسودان، لكن 
هذا االتفاق لم يكتب له النجاح عند التطبيق العملي، بل على العكس، كانت هناك حركة الجئين جديدة 

في كانون الثاني/ يناير عام 2020.

ومن األمثلة األخرى الالفتة لالهتمام سريالنكا، حيث توجه بسبب الحرب األهلية التي اشتعلت في 
الثمانينيات ما يقرب من 100 ألف من التاميل إلى الهند ]40[، وعمليات العودة املحدودة منذ عام 2009 
يجري العمل على تنظيمها تحت قيادة املفوضية العليا، غير أن تعّرض العائدين إلى املنطقة اآلمنة املقامة 
في سريالنكا لهجوم، جعل من سريالنكا نموذًجا يستحق الدراسة. وبالطبع، يمكن اإلكثار من هذه األمثلة، 
لكن زيادة العدد لن تغير من حقيقة عدم وجود نموذج مشترك للمناطق اآلمنة والعودة الطوعية القابلة 

للتطبيق في كل مكان.

أما النقاشات املتعلقة بـ »عودة« طالبي اللجوء السوريين، فهي من القضايا املطروحة على جدول األعمال 
في عدد من الدول التي فيها طالبو اللجوء بكثافة، وفي مقدمتها لبنان واألردن وتركيا والدول األوروبية. ومن 
املفيد مراجعة اإلجراءات القانونية املتعلقة بالعودة الطوعية املطروحة على جدول األعمال في تركيا أيًضا، 
ا، يستند إلى 

ً
كسياسة من سياسات الدولة، إذ تمتلك تركيا فيما يتعلق بالعودة الطوعية نظاًما شفاف

أسس قانونية، فقبل عام 2013، كانت اإلجراءات املتعلقة باملهاجرين تتم من قبل رئاسة شعبة األجانب 
التابعة للمديرية العامة لألمن، لكن تم إسناد هذه الوظيفة إلى املديرية العامة إلدارة الهجرة التابعة لوزارة 

الداخلية، واملحدثة بموجب القانون رقم 6458 الصادر عام 2013. 

ظمت العودة الطوعية بموجب املادة 42 من الباب التاسع، من الالئحة التنفيذية للحماية املؤقتة 
ُ
وقد ن

رقم 6883 واملؤرخة في 22 تشرين األول/ أكتوبر 2014، املتعلقة بـ )العودة الطوعية واملغادرة إلى دولة ثالثة( 
والتعميم الوزاري رقم 2017/ 10 تاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وبموجب ذلك، تبدأ إجراءات 
العودة الطوعية في تركيا من طلب يتقدم به الشخص إلى مديرية الهجرة في الوالية التي يوجد )يقيم( فيها، 
حيث يجري بعد ذلك إبالغ طالبي اللجوء، الذين يتم التحقق من هويتهم من خالل قاعدة البيانات، بالوضع 
الحالي للمنطقة املخطط عودتهم طوعًيا إليها، ويكتسب الطلب الصفة الرسمية بالتوقيع على استمارتي 
طلب العودة الطوعية املعدة باللغة التركية واللغة األم لالجئين )العربية بالنسبة للسوريين( وإشعار العودة 
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الطوعية املعدة بالطريقة ذاتها، ولتأييد صفة الطوعية في العودة، يجب حضور ممثل عن املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئين أثناء إتمام اإلجراءات، وفي حال تعذر حضور ممثل املفوضية السامية، 
يحضر مسؤول عن منظمة الهالل األحمر أو ممثل عن منظمة غير حكومية معتمدة لدى سلطات الوالية، 
أو مسؤول عن مجلس حقوق اإلنسان واملساواة في الوالية، في غياب أحد املذكورين آنًفا، والستيفاء معايير 
الشفافية الخاصة بالعملية، يعمل األشخاص املعنيون املذكورون على الحصول على التأكيد الشفهي 
لطالب اللجوء بعد توقيعه على نموذج طلب العودة الطوعية، وفي أعقاب هذه اإلجراءات ُيعطى طالب 
اللجوء نسخة من نموذج طلب العودة الطوعية مع تصريح السفر الذي يتيح لألجنبي السفر إلى املدينة التي 

قدم اإلرشادات الالزمة له في هذا الخصوص. 
ُ
من املقرر الخروج منها إلى البوابة الحدودية، وت

 ،)Akç	k	le( وشانلي أورفا ،)Cilvegözü( تتم العودة الطوعية من البوابات الحدودية ملدن هاتاي
وكيليس )Oncüpınar( وغازي عنتاب )Karkamış(، حيث يجري على البوابات الحدودية البرية، أثناء عملية 
املغادرة الطوعية، من تركيا إلى الجمهورية العربية السورية، استالم بطاقة الحماية املؤقتة العائدة لألجنبي 
شعر 

ُ
السوري املغادر وإتالفها، وتعقب ذلك عملية إدخال البيانات من قبل إدارة بوابة املغادرة، وهي عملية ت

بحصول العودة الطوعية، ثم إنهاء سجل الحماية املؤقتة لألجنبي املعني، من قبل مديرية الهجرة في الوالية 
التي تتبع لها البوابة الحدودية البرية، بناًء على سجالت الخروج واملغادرة. 

ويمكن لألجانب الذين أنجزت إجراءات عودتهم الطوعية إلى بالدهم، أن يتقدموا مجدًدا بطلب الحماية 
املؤقتة بعد مدة، وُيقرر بنتيجة التقييم الذي يعقب املقابلة، والتحقيق مع األجانب الذين يتقدمون بطلب 
الحماية املؤقتة مجدًدا، في نطاق املادة 13 من الالئحة التنفيذية للحماية املؤقتة، تطبيق أو عدم تطبيق 
أحكام الحماية املؤقتة، )إذ يتم التحقق في هذه العملية بشكل خاص من مسألة ذهاب الشخص إلى مناطق 
الصراع أوقع أم ال، ومن إمكانية وجود أي ارتباط بينه وبين التنظيمات الراديكالية املتطرفة(، بحيث يسمح 
لألجانب الذين ترى الوالية املعنية أنهم استوفوا شروط القبول في نطاق الحماية املؤقتة، باإلقامة في تركيا 

بعد منحهم وثائق التسجيل الالزمة. 

عد »إجازة العيد« التي ُوضعت حيز التنفيذ بدًءا من عام 2017، من املسائل التي ينبغي الوقوف عندها 
ُ
وت

 الفرصة لألجانب من ذوي الجنسية 
َ
في سياق العودة الطوعية، إذ كان الهدف من هذه العملية إتاحة

لْع، ُعْد وأخبْر(، واالطالَع 
ّ
السورية لزيارة أقاربهم املوجودين في سورية خالل األعياد، من منطلق )اذهب واط

على ظروف املعيشة في األماكن التي كانوا يعيشون فيها سابًقا، وعلى إمكانية مواصلة حياتهم هناك بالشكل 
ذن لألجانب السوريين في األعياد الدينية 

ُ
اآلمن واملطلوب، في حال عودتهم طوعًيا، وبموجب ذلك، فقد أ

-في تواريخ محددة- بالذهاب إلى بالدهم، وكان عدد املغادرين إلى سورية 272 ألف شخص عام 2017، 
و154 ألف شخص عام 2018، فيما وصل عددهم إلى 198 ألف شخص عام 2019. وقد تبين أن 118.689 
شخًصا من السوريين الذين قاموا بزيارة بلدهم خالل السنوات الثالث هذه، في نطاق إجازات أعياد الفطر 
واألضحى، لم يعودوا مرة أخرى، حيث قرروا عدم العودة إلى تركيا، بعد أن تسنى لهم الوقوف على أحوال 
وظروف مناطقهم التي كانوا يعيشون فيها بأنفسهم. عند جمع هذا الرقم بعدد العائدين تبًعا إلجراءات 
العودة الطوعية، يتبين العدد اإلجمالي لألجانب السوريين العائدين طوًعا إلى بالدهم، ووفًقا لذلك، فقد بلغ 
عدد املواطنين السوريين العائدين طوًعا إلى بالدهم، بحلول 15 حزيران/ يوليو 2020، أربعمئة ألف وألفين 

وأحد عشر شخًصا )402.011(. 
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وقد أظهرت الدراسات امليدانية التي أجريت وجود ارتباط سلبي )تناسب عك�سي(، بين طول مدة اإلقامة 
في تركيا والرغبة في العودة الطوعية إلى املناطق اآلمنة، أي بعبارة أخرى؛ كلما طالت فترة اإلقامة في تركيا، 
انخفضت الرغبة في العودة، إذ أفاد 57.2 % من السوريين الذين لم تتجاوز مدة إقامتهم في تركيا 5 سنوات 
بأنهم يرغبون في العودة إلى املنطقة اآلمنة، فيما ذكر 47.2 % من السوريين الذي تخطت مدة إقامتهم  6 

سنوات، أنهم ال ينوون العودة إلى املنطقة اآلمنة، بينما أبدى 2.1 % منهم رغبته في العودة إليها. 
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إنشاء املنطقة األمنة

مفهوم املنطقة اآلمنة ونماذج تطبيقها 

في القرن الحالي الذي نعيشه، اعترت الحرب كثيًرا من التغيرات والتحوالت من حيث املحتوى واألسلوب، 
مثلها مثل عدد من املفاهيم واملمارسات، ففي هذه املرحلة التي باتت فيها »حروب اإلدراك والتصور« من 
كبريات الحروب، تحول »الغموض وعدم اليقين« إلى سياسة دائمة مع نهاية الحرب الباردة، لتبدأ هيمنة 
السياسة التي يمكن تلخيصها بسياسة »اخلق أزمة، وحّولها إلى فرصة، واستفد من الغموض وعدم اليقين«، 
وتعّد سورية من أفضل األمثلة على ذلك، أما العراق فكانت من أول األماكن التي تمت فيها تجربة السياسة 

السالفة الذكر.

إن التغيير في طبيعة الحروب والنزاعات، واكتساب األخطار والتهديدات التي لم تجد مكاًنا لها في املفهوم 
التقليدي طابًعا مختلًفا، وظهور تهديدات جديدة، عوامل أسهمت في اتساع مفهوم األمن، فقد  األمني   
لوحظ، مع انتهاء الحرب الباردة على وجه الخصوص، أّن النزاعات املجمدة بدأت من جديد، وبدأت اإلجابات 
الكالسيكية لألسئلة املطروحة: )أمُن من؟ وأمُن ماذا؟ وأمٌن ضّد أي خطر وتهديد( تتسع، لتشمل »الفرد 
واملجتمع والدولة«. ومع هذه العملية، ونتيجة لتزايد الصراعات، طّورت األمم املتحدة أساليب وممارسات 
جديدة، وضعتها موضع التنفيذ، مثل الدبلوماسية الوقائية بغية منع نشوب الصراعات، وصنع وتحقيق 
السالم وفرضه وحفظه، والتعاون مع املنظمات اإلقليمية األخرى، وليس من قبيل املصادفة، مع التوسع 
الحالي في مجال األمن وأنشطة تحقيق وحفظ السالم التي تقوم بها األمم املتحدة، أن تكتسب ظاهرة األمن 

 مهمة. 
ً
اإلنساني )البشري( املرتقية على أسس حقوق اإلنسان مكانة

فكان تقرير التنمية البشرية الذي أعّده برنامج األمم املتحدة اإلنمائي )UNDP( عام 1994 الخطوة األولى 
درج ألول مرة في العام املذكور ضمن التقارير التي يعدها برنامج 

ُ
امللموسة، في ما يخص األمن اإلنساني الذي أ

األمم املتحدة اإلنمائي كل عام. فاألمن اإلنساني، وفقا لألمم املتحدة، ومن منظور محوره اإلنسان، يتلخص 
في أن يعيش اإلنسان متحرًرا من »الخوف والفقر« بالشكل الذي يليق بالكرامة اإلنسانية. 

تتناول األمم املتحدة قضية األمن اإلنساني تحت سبعة عناوين أمنية، كما هو مبين في الجدول أدناه، 
وينبغي تنفيذ األنشطة والفعاليات في جميع هذه األبعاد األمنية في املناطق اآلمنة التي سيتم إنشاؤها.
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جريت في الفترة الواقعة بين 9 - 26 كانون األول/ ديسمبر عام 2019، حول نشاطات 
ُ
وفي دراسة ميدانية أ

تركيا في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون العسكرية في ما يتعلق بعناوين األمن السبعة وفًقا ملفهوم األمم 
املتحدة لألمن، قد برزت النقاط التالية ]41[:

األمن الصحي: رصدت تغييرات وتحوالت كبيرة في قطاع الصحة من حيث ازدياد فرص الوصول . 	
إلى الخدمات الصحية، مقارنة بما قبل الوجود التركي في املنطقة، إذ بنيت املشافي وجرى العمل 
على رفع مستوى الكوادر واملعدات والتجهيزات وجودة الخدمات الطبية إلى أعلى املستويات، 
فعلى سبيل املثال، ارتفع عدد املراكز الصحية الستة التي كانت تقدم خدمات الرعاية الطبية 
األولية في منطقة عمليات غصن الزيتون إلى 22 مركًزا، بفضل األنشطة التركية في املنطقة، 
م الخدمات الصحية  قدَّ

ُ
وفي حين كانت املنطقة تفتقر تماًما إلى الخدمات الصحية املتنقلة، ت

اليوم إلى القرى بواسطة 10 وسائل نقل متنقلة، وتواصل 5 مشاٍف و17 مركًزا صحًيا تقديم 
 عن ذلك. أما في منطقة عمليات درع الفرات، فتقدم الخدمات الطبية 

ً
خدماتها الطبية فضال

عبر 4 مشاٍف و11 مركًزا صحًيا، إضافة إلى ذلك، تم البدء بطلب إبراز الهوية الشخصية 
أثناء املعاينات الطبية من الخاضعين للمعاينة، بهدف إنشاء سجل سكاني، كما َسُهل وصول 
املهاجرين إلى الخدمات أكثر في املخيمات التي يعيشون فيها بفضل املراكز الصحية التي افتتحتها 

املنظمات غير الحكومية.
الغذائي: اتخذت تركيا عدًدا من الخطوات لحل املشكالت الناجمة عن عدم وجود . 	 األمن 

بنية تحتية كافية في عهد األسد، في ما يتعلق باألمن الغذائي، إذ تقوم عبر مؤسساتها وهيئاتها، 
وبالتعاون مع املنظمات غير الحكومية، على تأمين الوصول إلى املياه النظيفة وتوفير الكهرباء 
بانتظام، وتسعى للقضاء على مشكلة نقص الغذاء، حيث تجري الدراسات حول إمدادات 
الغذاء والرقابة وإمدادات املاء النظيف بالتعاون والتنسيق بين مختلف املؤسسات واملنظمات 

غير الحكومية. 
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لغيت الضرائب التي جبيت من الناس . 	
ُ
االقتصادي: فيما يتعلق باألمن االقتصادي، أ األمن 

عيدت 
ُ
بالقوة خالل فترة )داعش( وحزب العمال الكردستاني/ حزب االتحاد الديمقراطي، وأ

املمتلكات املصادرة، في سياق الهدف املتمثل بإحياء الحياة االقتصادية، من خالل خلق بيئة 
ل إعطاء األولوية، ملشاريع التجارة والزراعة 

ّ
يتم فيها ضمان حياة الناس وأمن ممتلكاتهم، ومث

ومجاالت العمل الجديدة وتقديم املنح، تطورات مهمة من أجل هيكل اقتصادي مالئم.
األمن البيئي: تنّفذ تركيا بعد أن أنجزت عملياتها العسكرية التي أطلقتها في املنطقة، في إطار . 	

 ودراسات تتعلق بالوصول إلى املياه النظيفة وحماية املوارد 
ً

تأمين السالمة البيئية، أعماال
املائية والغابات وتلوث الهواء، والهدف األسا�سي الذي حددته تركيا في ما يتعلق باألمن البيئي 
هو التقليل قدر اإلمكان من تلوث الهواء، عن طريق الحد من استخدام الديزل، واتخذت، 
باإلضافة إلى ذلك، خطوات من أجل ضمان توفير الطاقة النظيفة واملناسبة للمدينة، من 
خالل االتفاقات املبرمة في مجال الطاقة الكهربائية بمبادرات من املجالس املحلية، كما أجريت 
دراسات جادة حول قضايا مثل إنشاء خزانات املياه وخطوط النقل في مناطق عمليات غصن 
حدثت مديرية باسم مديرية غصن الزيتون للكهرباء واملياه والصرف 

ُ
الزيتون ودرع الفرات، إذ أ

الصحي في منطقة عمليات غصن الزيتون على وجه الخصوص.
األمن الفردي )الشخ�صي(: كانت ظاهرة األمن الشخ�سي القائمة على مبادئ الالعنف والحياة . 	

الالئقة بالكرامة اإلنسانية من أكثر املواضيع أولوية بالنسبة إلى تركيا التي تبنت تقاليد الدولة 
، تم تطهير منطقة عمليات درع الفرات من اإلرهاب، في 

ً
املوجهة نحو الفرد واإلنسان، فمثال

لقي 
ُ
وقت كان فيه الناس في فترة سيطرة )داعش( ال يجرؤون حتى على النزول إلى الشوارع، وأ

املتعلمون واملثقفون في السجون وتحولت املباني العامة إلى مراكز تعذيب، وق�سى عدد ال يح�سى 
من املدنيين، نتيجة عمليات اإلعدام والهجمات التي نفذها التنظيم عبر الدراجات النارية 
واملركبات املفخخة، أما في منطقة عمليات غصن الزيتون، فقد كانت الدراسات واألعمال التي 
تناولت عمليات نزع السالح، وتسجيل األسلحة املقتناة بسبب املخاوف األمنية وجمع النتائج 
البالستية عنها، أهم الخطوات امللموسة املتخذة في إطار األمن الشخ�سي. وشكلت وحدات 
أمنية من عناصر محلية، بعد تنظيم املجالس املحلية، األسس املتعلقة بأماكن ومنافذ بيع 
السالح، وتقدم وحدة الشرطة املشكلة بهدف القيام بتلبية متطلبات قوات الشرطة خدماتها 
في األحوال التي تتطلب تحقيًقا، وذلك عبر خط الهاتف الذي يقابل الرقم 155 في تركيا، بحيث 

يصبح وصول الجمهور إلى وحدة إنفاذ القانون أسهل.
املجتمعي: وفيما يتعلق باألمن املجتمعي، تم بالتزامن مع عملية درع الفرات إصالح . 	 األمن 

دخلت اللغتان التركية واإلنكليزية في 
ُ
املدارس وتشغيل 553 مدرسة من املدارس املتضررة، وأ

مناهج التعليم املطبقة في مدارس املنطقة، كلغة أجنبية ثانية إلى جانب اللغة العربية، وأحدثت 
مراكز اإلرشاد والبحوث لألطفال والشباب الذين يحتاجون إلى الدعم بسبب ظروف الحرب، 
قدم في هذه املراكز برامج وخدمات تعليمية خاصة باألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة 

ُ
إذ ت

والسمع واإلعاقة  البصر  االنتباه، وفقدان  في  التعلم، وقصوًرا  في  يعانون صعوبات  الذين 
الذهنية، وُوضع في الخدمة معهٌد عاٍل وكلية للعلوم االقتصادية واإلدارية، في منطقتي الباب 
وجرابلس. وفي منطقة غصن الزيتون، ُبدئ بتقديم خدمة التعليم التعوي�سي للطالب لتالفي 
النقص في العملية التربوية، سواء بسبب ظروف الحرب أم بسبب أعمال تنظيم حزب العمال 
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الكردستاني/ حزب االتحاد الديمقراطي اإلرهابي. وفي املناهج الجديدة التي تم تبنيها في منطقة 
عيد ترتيب املناهج التعليمية بأسلوب يختلف عما كانت عليه في عهد 

ُ
عمليات غصن الزيتون، أ

النظام، لتشمل اللغة الكردية والتركية واإلنكليزية إضافة إلى لغة التدريس األساسية وهي اللغة 
العربية. إضافة إلى كل ذلك، إسهاًما من تركيا في تطبيع الحياة في املنطقة، ُبدئ بتقديم خدمات 
التدريب والدورات التي شكلت النساء غالبيتها على مهن الخياطة والقبالة املساعدة وتصفيف 
الشعر، بفضل مراكز التعليم الشعبي ودورات التدريب املنهي التي لم تكن معروفة، ال في عهد 
النظام وال في فترة سيطرة حزب العمال الكردستاني/ حزب االتحاد الديمقراطي، فبفضل 
الوجود التركي وتوفير البيئة اآلمنة في املنطقة، تمسكت املرأة بالحياة بحرية أكبر، وحيل دون 

تجنيدها من قبل التنظيمات اإلرهابية.
األمن السيا�صي: في ما يتعلق باألمن السيا�سي، تسير العودة الطبيعية إلى الحياة، كما في بقية . 	

املجاالت األخرى، بعيًدا عن الضغوط السياسية وانتهاكات حقوق اإلنسان والضغوط الثقافية 
العرقية وممارسات العسكرة التي كانت سائدة خالل فترتي )داعش( وحزب العمال الكردستاني 
وحزب االتحاد الديمقراطي، فعلى الرغم من عدم إمكانية الحديث عن حركة سياسية نشطة 
في منطقة العمليات، النشاطات املتعلقة بالصحف العربية التي تصدر على شكل كتيبات 
أسبوعية وشهرية، في إطار الصحافة واإلذاعة واإلعالم مستمرة إلى جانب بث إذاعي باللغة 
ا عن حلول ملشكالتهم من خالل 

ً
العربية، إذ إن إيصال أبناء املنطقة إلى مطالبهم السياسية بحث
املجالس املحلية، هي خطوات مهمة في إرساء األمن السيا�سي.

في سياق القانون الدولي، ال تقتصر تسمية إنشاء مناطق معينة بغية حماية املدنيين على اسم »املنطقة 
ستخدم مفاهيم مختلفة في هذا الشأن، وبالنظر إلى اتفاقية جنيف، نجد أن تسميات 

ُ
اآلمنة« فقط، بل ت

مثل »القرى الصحية« و«القرى اآلمنة« و«األماكن اآلمنة« و«املناطق املحايدة« و«األماكن املعرضة للخطر« 
و »املناطق املستضعفة«، تأتي في مقدمة املفاهيم األساسية املستخدمة في االتفاقيات الدولية، ومع ذلك، 
وبعيًدا عن االتفاقيات، فإن مفهوم املنطقة اآلمنة مستخدم في عدد من التطبيقات املشتركة بين الدول 
وقرارات مجلس األمن الدولي، ومن األمثلة العملية على ذلك، إنشاء الواليات املتحدة وبريطانيا وتركيا 
ملنطقة آمنة في شمال العراق عام 1991، من دون أن يكون هناك قرار من األمم املتحدة، إذ كان الهدف 
األسا�سي منها إنشاء منطقة لحماية املدنيين، لكن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة أّيد هذه الخطوة الحًقا 
ببعض القرارات، وقد نفذت »املنطقة اآلمنة اإلنسانية« في عدد من األماكن، وال سيما في البوسنة ورواندا 

والعراق. 

اآلمنة  »املنطقة  مفهوم  الدولي  القانون  في  املستخدمة  املهمة  املفاهيم  أحد  فإن  ذلك،  إلى  وإضافة 
السياسية«، وعليه، فإن املنطقة املنشأة ألغراض سياسية كوقف النزاعات في بلد ما أو ضمان أمن دولة ما، 

تسمى بـ »املنطقة اآلمنة السياسية«.

وعند مراجعة األدبيات، يتبين أن نماذج إعادة اإلعمار والهيكلة في مناطق مختلفة يتم تنفيذها بأساليب 
مختلفة، إذ إن السبب الرئي�سي لالختالف في تعريفات النماذج، يكمن في التسميات املختلفة ملراحل أنشطة 
إعادة الهيكلة وفعالياتها، بحيث يمكن الحديث عن عدد من العوامل املستقلة املختلفة البعيدة عن 
السيطرة، وهي تؤثر في العملية، كالبيئة السياسية، والقدرة االقتصادية، والتنمية املناطقية، والفسيفساء 
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الصراع،  كوجهة  الجانبية  العوامل  جانب  إلى  هذا  القانونية،  القيود  أو  النفسية  والعوامل  الثقافية، 
والتطرف، والشروط الجغرافية. 

عند األخذ بعين االعتبار أن كل هذه العوامل قد تؤثر في العملية، يمكن القول إن توحيد أنشطة إعادة 
الهيكلة أمٌر غير ممكن تقريًبا، ومن الواضح أن عمليات إعادة الهيكلة تتكون بشكل عام من ثالث مراحل 

رئيسية:

االستجابة: وهي عملية االستجابة للعواقب اإلنسانية، في سياق تلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة، – 1
عند اندالع األزمة، أو إثر اندالعها مباشرة، أو في بعض األحيان قبل اندالعها.

التحول: هو العمل )إذا كانت األزمة قد ُحلت بشكل من األشكال أو إذا سمحت األزمة بذلك( على – 2
إجراء تحول داخل ذلك البلد أو املنطقة.

االستدامة: الهدف منها تأسيس نظام في املنطقة في نطاق االكتفاء الذاتي أو االستدامة.– 3

لطاملا كان إنشاء منطقة آمنة في سورية مدرًجا على جدول األعمال منذ بداية االشتباكات، إذ كانت 
إدارة أوباما في الواليات املتحدة قد أدلت بتصريحات رسمية حول إنشاء تلك املنطقة في سورية، غير أنه 
مع اقتراب نهاية فترة إدارته، فضلت الواليات املتحدة اتباع مسار سيا�سي يميل إلى استخدام العناصر التي 
 لتحقيق بعض أغراضها في 

ً
عّد امتدادات لحزب االتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني، خدمة

ُ
ت

املنطقة، وبهذه الطريقة جرت محاوالت إلقامة »مناطق آمنة« باسم الواليات املتحدة ونيابة عنها، لتأمين 
إعادة انتشارها في املنطقة، ويالحظ أن هذه السياسة تواصلت وتعززت بعد أوباما في عهد إدارة ترامب 
أيًضا، ولهذا السبب، لم ُيقّدم الدعم املطلوب لجهود تركيا الرامية إلى إنشاء املنطقة املذكورة. لكن مسألة 

إنشاء املنطقة اآلمنة لم تفقد أهميتها بالنسبة إلى تركيا في أي وقت من األوقات. 

وقد طرحت فكرة إنشاء املنطقة اآلمنة وضرورتها ألول مرة عام 2012، من قبل رئيس الوزراء رجب طيب 
أردوغان، وصدرت في هذا اإلطار بعض التصريحات امللموسة حول كيفية حدوث ذلك، فعلى سبيل املثال، 
وفي بيان رسمي صادر عام 2014، تم التأكيد على وجوب أن تكون املنطقة املمتدة من ساحل البحر األبيض 
املتوسط غرًبا حتى شرق سورية، التي تشمل التجمعات السكنية إلدلب وعفرين وجرابلس وعين العرب 
 آمنة، على أن هذه املقترحات القت دعًما أميركًيا على مستوى التصريحات 

ً
وتل أبيض والحسكة، منطقة

واألقوال، فقد افتقرت إلى الدعم الحقيقي امللموس من الناحية العملية، حتى إن بعض األسماء املهمة في 
اإلدارة األميركية، مثل جيمس جيفري ونيكوالس بيرنز، أكدت في تصريحاتها مراًرا الفائدة الكبيرة من إنشاء 
 ناجًعا 

ً
منطقة آمنة في سورية، ومن بين فوائدها التي ذكرت على سبيل املثال؛ أن املنطقة اآلمنة ستكون حال

سهم في الحد من تدفق الالجئين غرًبا، وفي تعزيز العالقات مع 
ُ
في قضية حماية املدنيين السوريين، وأنها ست

كر أن تشكيل 
ُ
تركيا، وقد وردت ضمن هذه اآلراء تفاصيل حول كيفية حماية املنطقة اآلمنة أيًضا، حيث ذ

وحدة أمنية قوامها 15 ألف عنصر، نصفهم من األميركان والنصف اآلخر من األتراك، قادرة على حماية هذه 
املنطقة اآلمنة، غير أن افتقار الفكرة للتأييد على الصعيد الدولي، دفع تركيا إلى اتخاذ قرار تحمل املسؤولية 
بمفردها، ويمكن تقييم تصريحات وزير الدفاع الوطني خلو�سي أكار، التي أدلى بها في مؤتمر األمن القومي، 
في هذا النطاق، فقد تحدث خلو�سي أكار عن وجود منطقة آمنة بطول 440 كيلومتًرا، وعن ضرورة تولي 
القوات املسلحة التركية مسؤولية حماية هذه املنطقة. وفي السياق ذاته، قال رئيس الجمهورية رجب طيب 
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أردوغان، في مقابلة أجراها مع نيويورك تايمز في 7 كانون الثاني/ يناير عام 2019: إن تركيا وحدها القادرة 
على ملء الفراغ الذي قد يحدث بعد االنسحاب األميركي من املنطقة، وأعرب أن ذلك لن يتحقق إال بإنشاء 

منطقة آمنة. 

ويمكن ترتيب أهداف تركيا املتعلقة بإنشاء املنطقة اآلمنة على النحو التالي:

الغرض األول من إنشاء املنطقة اآلمنة هو بسط وتوفير األمن، إذ من املتوقع أن تكون منطقة تلبي – 1
احتياجات األمن القومي التركي، وتبعد عن تركيا األخطار والتهديدات األمنية الصادرة عن التنظيمات 

اإلرهابية الخارجة على الدولة.
جعل املنطقة منطقة صالحة ومالئمة للعيش، من خالل خدمات الصحة واملأوى والتعليم.– 2
اإلسهام في التخفيف والحد من هجرة املواطنين السوريين إلى الخارج.– 3
إتاحة الفرصة لطالبي اللجوء السوريين املوجودين في تركيا والدول األخرى بالعودة إلى املنطقة. – 4

بطبيعة الحال، فإن التفكير بالسوريين املوجودين في تركيا التي حملت أكبر أعباء اللجوء في هذه 
النقطة كأولوية هو أمٌر طبيعي. وبالنظر إلى التصريحات املختلفة التي صدرت، فإن الهدف يتوجه إلى 

توطين ما بين مليون  ومليوني سوري في املنطقة.

عّد مسألة حماية املنطقة اآلمنة من أهم القضايا في عملية إنشائها، فقد هيمنت مقاربة مفادها قيام 
ُ
ت

تركيا وروسيا والواليات املتحدة األميركية بحماية املنطقة اآلمنة املزمع إنشاؤها، كجزء من التفاهمات التي 
جرت بين الدول الثالث حول شمال سورية، لكن ال يمكن التنبؤ بطبيعة النتائج التي سيولدها املوقف 

املتردد لروسيا في هذا املوضوع.
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وقد صّممت املنطقة املمتدة من عين العرب إلى ديريك في شرق الفرات شمال سورية، لتكون منطقة 
آمنة. أما منطقة غرب الفرات، فما زالت تحت سيطرة تركيا إلى حد كبير، ويتم الحديث حالًيا عن مساحة 
480 كم، بعمق 30- 32 كم، تضم تجمعات سكنية مهمة مثل عين العرب وتل أبيض والقامشلي ورأس 
العين، حيث تخطط تركيا إلنشاء 10 مناطق تضم 140 قرية، بحيث تضم كل منطقة 30 ألًفا، وكل قرية 

5 آالف نسمة. 

إن إنشاء املنطقة اآلمنة ليست مسؤولية تقع على عاتق تركيا وحدها، بل تمتلك بعًدا مهًما فيما 
يتعلق باألمن األوروبي، ملا ستجلبه من حد لحركات الهجرة باتجاه أوروبا، ومن هذا املنطلق، يجب على 
 تدعها تتحمل العبء 

ّ
املجتمع الدولي والدول األوروبية باألخص أن تقدم الدعم املادي واملعنوي لتركيا، وأال

االقتصادي وحدها. 

 ومن القضايا املهمة التي تواجهها تركيا في هذا الشأن، املبادئ واألسس القانونية التي سيستند إليها 
إنشاء وإدارة املنطقة اآلمنة، أضف إلى ذلك، وجوب مراعاة أق�سى درجات الحساسية بشأن امللكيات 
الخاصة والحقوق األساسية في أعقاب إنشاء املنطقة اآلمنة التي ستتحول إلى منطقة تستلزم تطبيق 
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان فيها بمجرد دخولها تحت إشراف تركيا. لذا، يجب إنجاز الدراسات 
القانونية املتعلقة بأسس ومعدالت السلطة التي يمكن استخدامها في املنطقة اآلمنة التي سيتم إنشاؤها، 
فمن الواجب إجراء الدراسة من خالل أخذ كل ذلك في االعتبار، إذ ما يزال الغموض يكتنف املوقف الذي 
سيتخذه النظام فيما يتعلق بقبول النازحين السوريين في البالد بعد الحرب في سورية، ويمكن القول، في 
مثل هذا املناخ الغامض، إن مسألة تنفيذ املنطقة اآلمنة ستحافظ على أهميتها لفترة طويلة، ولهذا السبب، 

فإن سير العملية على أسس قانونية يفرض أهمية بالقدر الذي تحمله قابلية تطبيقها من أهمية، 

ويمكن اعتماد املقارنة مع أمثلة تطبيقية أخرى كأسلوب من أجل فهم أفضل ألعمال وأنشطة املنطقة 
اآلمنة التي يتم تنفيذها في سورية، فعند املقارنة بالبوسنة وأفغانستان، فإن سورية تشكل نموذًجا لدولة 
نجزت كل 

ُ
يمكن أن ُيوقف فيها عند كثير من النقاط املهمة، ففي أعقاب الحرب في البوسنة وأفغانستان، أ

النشاطات املتعلقة بإعادة اإلعمار وبسط األمن وتلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة، بجهود من املجتمع 
الدولي، إذ تم في البوسة تأسيس آلية مراقبة مركزية وفًقا ملقررات اتفاقية دايتون، بإشراف املفوض السامي، 
أي إن األمم املتحدة كانت قد شاركت في العملية بالذات، فيما تولى حلف الـ )ناتو( البعد األمني للعملية، 
 في البوسنة، 

ً
ا وفاعال

ً
وبسبب كونها الفناء الخلفي ألوروبا، فقد لعبت دول أوروبية وغير أوروبية دوًرا نشط

فعلى سبيل املثال، في الوقت الذي اضطلعت اليابان فيه بالجوانب املالية للنقل العام واملواصالت )شراء 
املركبات وصيانتها وإصالحها(، كانت أنشطة تنظيم الحياة االقتصادية )ومنها صك النقود( من مسؤولية 
أملانيا، باإلضافة إلى أن كل دولة في بنية الـ )ناتو( كانت قد شكلت فرق إعادة الهيكلة في املناطق املسؤولة 
عنها، ونفذت أنشطة إعادة الهيكلة هناك وفًقا ملقاييس دولها واألموال املحولة من ميزانيات البالد، وكان 
الشاغل الرئي�سي هو منع استمرار الصراع العرقي وتهدئة الخطاب القومي، وكان الهدف خلق الظروف 

الالزمة لوحدة البالد وتضامنها.

 دولة عانت ويالت 
ً

أما في أفغانستان، فقد كان الوضع مختلًفا بعض ال�سيء، إذ كانت أفغانستان أصال
الحرب ألكثر من 30 عاًما، وكان الوضع العمراني للبالد سيًئا جًدا، وكانت هناك أجندات مختلفة لكثير 
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من الالعبين في بلٍد يتحدث أهله 32 لغة مختلفة. وكما في البوسنة، كان هناك في أفغانستان ممثل أعلى 
لحلف شمال األطل�سي أيًضا، وقد ُعين هذا املمثل لنقل املسائل املتعلقة بـ )ناتو( إلى الجناح املدني. غير أن 
كلت 

ُ
عدم وجود اتفاقية شبيهة باتفاقية دايتون مّهد لبقاء اإلدارة في البالد بالكامل في أيدي األفغان، فش

فرق خاصة لهيكلة املقاطعات بدًءا من عام 2006، وأطلقت الدول األعضاء في )ناتو( مشاريع إعادة هيكلة 
الدولة من خالل فرق إعادة هيكلة املقاطعات الخاضعة إلشرافها، لكن هذه املشاريع بقيت قاصرة، ولم 
يتحقق النجاح نفسه في كل األماكن، وباءت عملية تأسيس نظام تحكم مركزي بالفشل، وظهرت مجاالت 
عمل مختلفة كحفر اآلبار إلمداد املياه، وبناء السدود على منابعها، وفتح الطرق، وما إلى ذلك، لكن حدثت 
مشكالت وأوجه قصور عديدة مرتبطة بكفاءة الدول وقدراتها في هذا الخصوص، إذ إن القيام بمثل هذا 

النوع من األعمال وتنظيمها في بيئة متعددة الجنسيات يشكل بالفعل صعوبات وتحديات كبيرة.

قِدم عليه تركيا في سورية، ففي 
ُ
بمراجعة هذين النموذجين، ُيفهم أكثر مدى حجم وأهمية العمل الذي ت

نجزت فيه عمليات إعادة الهيكلة في أفغانستان والبوسنة بتمويل من املوارد املالية املتدفقة 
ُ
الوقت الذي أ

من بلدان مختلفة، تحملت تركيا مسؤولية أعمال إعادة الهيكلة في سورية بمفردها، من دون استخدام 
موارد الدول األخرى. 

إدارة املنطقة اآلمنة

ا من الخبرات والتجارب التي تجعلها قادرة على إدارة 
ً
امتلكت تركيا من العمليات التي أطلقتها موروث

العملية بالكامل، ومن الحقائق األخرى التي أظهرتها الدراسات في املنطقة هي صعود املقاربات البراغماتية 
في خلق نموذج إلى املقدمة، هذه املقاربات القابلة للتصنيف، وهي تتلخص تحت 10 عناوين، تتداخل في 
 

ً
 في األدبيات العامة، غير أن تركيا، تأثًرا بالظروف، نوعت قليال

ً
الواقع مع ثالث مراحل رئيسية، تلقى قبوال

من نشاطاتها في نطاق إعادة الهيكلة في املنطقة.

تأسيس بيئة آمنة: عندما بدأت تركيا عمليتها العسكرية األولى، كان الوضع املتعلق بردة فعل –  
أهالي وسكان املنطقة وتفكيرهم وموقفهم من تركيا غامضة وغير مؤكدة بعد، لكن يمكن 
تفسير هذا الوضع من خالل الفراغ األمني، إذ إن األعمال التي نفذتها التنظيمات اإلرهابية في 
إعزاز والباب، عقب العمليات العسكرية، خلقت تصوًرا بعدم قدرة تركيا على تحقيق األمن 
واالستقرار في املنطقة، فالشرط األول لتبني األعمال والفعاليات الجارية في املنطقة من قبل 
األهالي، هو القبول بتركيا كقوة يمكن الوثوق بها في املنطقة، لهذا السبب، كانت الخطوة 

االبتدائية لتركيا في نطاق نشاطاتها إلعادة هيكلة املنطقة تنصب في هذا االتجاه.
املوجودة –   واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية  القضايا  طرح  إن  القائم:  الوضع  تحديد 

في الساحة بتفاصيلها مهمٌّ جًدا، بسبب تأثيرها املباشر على السياسات التي ستتبع، وعلى 
مالئمة التدابير املتخذة في املنطقة، إذ تبدأ عملية اإلدارة بعد حصر االحتياجات واألولويات 

بنتيجة هذا التحديد.
ا كبيًرا جًدا، لكن تركيا –  

ً
تعّد عملية إدارة االحتياجات مخطط االحتياجات:  إدارة  عملية 

تحركت في املنطقة أكثر من منطلق الوقوف على االحتياجات في مكانها، ثم تأمين السلع 
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والخدمات التي تلبي هذه االحتياجات. 
عّد هذه املسألة –  

ُ
ت اإلنسانية:  باالحتياجات  املتعلقة  العاجلة  والتدابير  اإلجراءات  اتخاذ 

 األكثر نجاًحا لتركيا، قياًسا بالنماذج األخرى في العالم، فالعمل الذي ُينّفذ على يد 
َ
القضية

مؤسسات كبيرة وذات خبرة في هذا املجال، كاملديرية العامة إلدارة الكوارث واألحوال الطارئة 
العالم، فعند  في  به  يحتذى  نموذًجا  الواقع  في  األحمر، يشكل  الهالل  )AFAD( ومنظمة 
استطالع النموذج األفغاني، البلد الذي بدأ فيه التدخل عام 2002، وجدنا في عام 2005 أن 
 قد تجمدوا من البرد في مخيمات اإليواء التابعة لألمم املتحدة، حتى بحلول عام 

ً
هناك أطفاال

2012، ظّل هنالك أناس يتجمدون من البرد، وهذا يشير إلى عدم تغير الحال كثيًرا في ما يخص 
الظروف املعيشية وتلبية االحتياجات امللحة، بالرغم من السنوات العشر التي انقضت. 

عّد هذه العملية مكلفة وباهظة بالقدر –  
ُ
تطوير البنية التحتية وتحسين ظروف املعيشة: ت

الذي تحمله من أهمية، فقد سلكت تركيا مساًرا في تنفيذ هذه العملية باستخدام أسلوب 
أكثر فعالية لجهة التكاليف، من خالل حشد قدرات البلديات واملحافظات بالدرجة األولى، 
فقد أرسلت البلديات إلى املنطقة بعض متعلقات البنية التحتية من غرف التفتيش وحاويات 
القمامة وما إلى ذلك، وقد أسندت مسألة تنسيق هذه األعمال إلى بلديات املحافظات القريبة 
من املنطقة، غير أن القضية التي تجدر اإلشارة إليها هنا هي إجراء هذه األعمال عبر تخطيط 
جيد جًدا، وبعيد عن الهدر واإلسراف في املوارد، لكن األخطار التي يحملها هذا العمل تكمن 
 يحتذى به على األرض، 

ً
في احتمال عدم انعكاس الخدمات املقدمة التي يمكن أن تشكل مثاال

بسبب تولي املسؤولية ذاتها من قبل واليات مختلفة من مناطق مختلفة. 
محو وإزالة آثار الحرب )القتال(: وهو مجال نشاط خاص من نوعه إلعادة الهيكلة التي تتم في –  

سورية، ولم نشهده في النماذج والتطبيقات األخرى، ففي البوسنة على سبيل املثال، ما يزال 
هناك آثار للرصاص والطلقات على جدران املباني، لكن إحدى أولى الخطوات التي اتخذتها 
تركيا عند دخولها املنطقة تمثلت في أعمال إزالة ومحو آثار االشتباكات التي دارت، ألن في إزالة 
اآلثار الباقية من االقتتال ومحوها أثًرا كبيًرا على الحالة النفسية واملعنوية لإلنسان، حيث 
تنفذ أعمال إزالة األنقاض وإصالح املباني املتضررة وترميمها وإزالة آثار الطلقات في املنطقة 
بحساسية كبيرة، لم يسبق أن تمت في أي عملية إعادة هيكلة من قبل في هذا السياق، 
تبت أثناء 

ُ
ويجري تنفيذ النشاطات املتعلقة بتنظيف الجدران من الشعارات املتطرفة التي ك

ل مشكلة لجهة 
ّ
سيطرة التنظيمات اإلرهابية على املنطقة، ألن هذه الكتابات يمكن أن تشك

استمرارية التطرف وبقائه حًيا باملعنى النف�سي. 
األنشطة –   جانب  إلى  املقدمة  الخدمات  في موضوع  النطاق  واسع  تنّوع  هناك  الخدمات: 

االستثمارية والتنظيمية الالزمة الستمرار الخدمات التي ال غنى عنها، مثل التعليم والصحة 
عّد من بين الخدمات ذات األولوية، وتركت بصمتها في املنطقة مساحات الخدمة التي 

ُ
التي ت

سهم في تطبيع الحياة، وتستهدف األطفال بالدرجة األولى، وهم الشريحة األضعف واألكثر 
ُ
ت

تأثًرا من الحرب، كحدائق األطفال التي لم تشهدها نشاطات إنشاء منطقة آمنة في العالم، 
أفغانستان، سوى بعض  في  األطفال  بحدائق  يتعلق  اليوم مفهوم  يوجد حتى  ، ال 

ً
فمثال

الحدائق الترفيهية )لونا بارك( املعدة من الخشب هنا وهناك. 
املجالس –   عّد 

ُ
ت واملصالحة:  التوافق  على  والتشجيع  اإلدارية  والكفاءات  القدرات  تعزيز 
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املحلية من أهم ثمرات الجهود املبذولة في تعزيز القدرات اإلدارية والتشجيع على املصالحة. 
إن قيام تركيا بتشكيل مجالس محلية مستقلة خاصة بكل تجمع سكاني في املنطقة هو 
مسألة مهمة في املحافظة على حيوية القدرات واإلمكانات اإلدارية، حيث يعمل حوالي 20 
مجلًسا محلًيا في املنطقة، كمراجع لصناعة القرار في مناطقهم في الوقت الحاضر، إذ يمارس 
كل واحد من هذه املجالس نشاطاته ويدير األمور في املنطقة كأنه دولة مدنية، لكن املسألة 
 إلى إقطاعات، إذا 

ً
التي يجدر االنتباه إليها هنا هي خطر تطور هذه املجالس وتحّولها مستقبال

افتقرت إلى منظومة مركزية تنضوي تحتها، وعلى الرغم من هذا فإن وجود املجالس املحلية 
ووظائفها هو أولوية أولى. 

املنظومة –   الشروط الضرورية الستمرار  الذاتي هو أحد  الذاتي: االكتفاء  االكتفاء  تأمين 
القائمة، وافتتاح تركيا ملكاتب زراعية لتوفير العالج الزراعي، ونقل الخبرات إلى املنطقة في 
هذا املجال، وكذلك تأسيس الحدود في املنطقة لتوفير املوارد للمجالس املحلية، هو أحد 
الخطوات املتخذة في إطار تحقيق االكتفاء الذاتي، لكن قد تظهر بعض املحذورات والعيوب 
عند افتقار عملية االكتفاء الذاتي للديمومة، ولكي يتم تجنب ذلك، يجب العمل على تحقيق 

التوازن بين االكتفاء الذاتي والحفاظ عليه.
االجتماعي: وهو أحد أصعب القضايا، والسبب في ذلك يعود –    والوئام  التعايش  تحقيق 

إلى وجود النازحين من مختلف املناطق، إلى جانب العشائر املختلفة املوجودة في املنطقة، 
فالنزاع على قضايا كاألرا�سي أمر ال مفر منه. 

 وشمولية. 
ً

الدراسات التي أجريت في املنطقة، في مجال النشاطات املبينة واملحددة، هي أكثر تفصيال
ر برنامج أو ممارسة يمكن أن تتخذ نموذًجا في هذه العملية من قبل، يمكن القول إن الدراسات 

ّ
ولعدم توف

التي أجريت كانت رصينة ومخططة وفًقا ملتطلبات الوضع.

سس فريق العمل السوري عام 2016 بناًء على تعليمات رئاسة الوزراء، وضم مستشارين عن الوزارات 
ُ
أ

ّبقت قرارات وتعليمات فريق العمل السوري على الفور كأولوية 
ُ
املعنية برئاسة وكيل رئاسة الوزارة، فط

أعمال الجهات املختصة، وتمت عملية تنفيذ هذه القرارات وانعكاسها على أرض الواقع بالتنسيق مع وزارة 
عّدت خطة عمل بخصوص الخدمات االستشارية التي ستتم في مناطق العمليات، بحيث 

ُ
الداخلية، وقد أ

فذت الحًقا في عفرين، ومن بعدها في منطقة نبع 
ُ
لت هذه الخطة في إطار برنامجي جرابلس وإعزاز، ثم ن

ّ
ك

ُ
ش

السالم، وأهّم النقاط املؤثرة في النجاح الذي تحقق هنا هي أن صانعي القرار واملنفذين على حد سواء قد 
عملوا باالشتراك والتشاور مع الوحدات املختلفة، ووفًقا للمعلومات الواردة من امليدان، حيث ُعقدت في 
هذا الخصوص اجتماعات تنسيق أسبوعية برئاسة املحافظين، وبحضور ممثلي وزارة الدفاع الوطني، 

وقوات الدرك )الجندرمة(، واملديرية العامة لقوى األمن. 

سندت مهمة تنسيق نشاطات مناطق العمليات إلى محافظتي غازي عنتاب وكيليس، حيث خضع أولئك 
ُ
أ

، ثم إلى تدريبات عملية من خالل مشاهدة املنطقة 
ً

الذين تولوا مهام في املناطق املذكورة إلى تدريب نظري أوال
على أرض الواقع، إذ أنشئت مراكز لتنسيق املساعدات اإلنسانية في املنطقة بداية، ثم تالها تشكيل املجالس 
املحلية، إذ كان رؤساء املجالس املحلية يقومون في سياق قرارات املجالس بمراجعة مكاتب املحافظات في 
مدن غازي عنتاب وكيليس لطلب الخدمات االستشارية املتعلقة بنشاطات تطبيع الحياة في املنطقة، وفي 
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هذا اإلطار تم تحديد املراكز االستشارية بالشكل الذي تدخل فيه مدن إعزاز ومارع في منطقة مسؤوليات 
خذت قدرات 

ُ
مديرية قوى األمن، فيما تدخل مدن جرابلس والراعي والباب في منطقة قوات الدرك، وقد أ

املؤسسات ونطاق مسؤوليتها بعين االعتبار، عند تحديد منطقتي الشرطة والدرك، وتجري أعمال التطبيع 
وفعالياتها في املنطقة في إطار التعاون بين املحافظين املكلفين بتنسيق األعمال املشتركة لكل من وزارة الدفاع 
الوطني، والجيش الوطني السوري، واملجالس املحلية، ووحدات إنفاذ القانون املحلية )عناصر الضابطة 
بأنواعها(، وعناصر الدرك والشرطة، إذ تقتصر أعمال الجمهورية التركية في املنطقة على تقديم الخدمات 

تحذ القرارات الخاصة باملنطقة من قبل املجالس املحلية.
ُ
االستشارية فقط، فيما ت

بمجرد انتهاء االقتتال في املنطقة، انطلقت أعمال التطبيع على ثالثة محاور رئيسية، هي افتتاح املجالس 
املحلية، وبسط األمن، ورفع األنقاض، إضافة إلى بعض الخدمات األخرى.

سست »املجالس املحلية« في املناطق التي تّم تأمينها من خالل عملية درع –  
ُ
املجالس املحلية: أ

الفرات، إذ يواصل املجلس املحلي ملدينة جرابلس أعماله، على سبيل املثال، بواسطة 16 
 وموظًفا، وفيما يلي مخطط الهيكلة اإلدارية )املخطط التنظيمي( للمجلس 

ً
عضًوا، و388 عامال

املحلي لجرابلس:

لكن قد تختلف هيكلية املجالس املحلية من مجلس آلخر، بحسب األوضاع واالحتياجات في املناطق، 
وتكون مرتبطة بظروف املنطقة وشروطها، ففي حين تمتلك املناطق التي تحتوي بوابة حدودية على هيكلية 

جمركية، تفتقر التجمعات السكنية البعيدة عن الحدود إلى هذه الهيكلية. 

بسط األمن: تتولى قوات الشرطة مهمة الحفاظ على األمن الذي ُيعّد أهم احتياجات املنطقة، –  
فإذا كانت الرغبة متجهة في منطقة ما إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، فإن الخطوة األولى التي 
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يجب اتخاذها هي ضمان النظام العام هناك، وتحقيًقا لهذا الغرض، بدأت من عام 2016 
األعمال الخاصة بتدريب عناصر وحدات إنفاذ القانون )الضابطة( التي ستعمل في املناطق 
، وفي نموذج أن�سئ في هذا الصدد، تم تدريب 

ً
اآلمنة املحتملة التي سيتم إنشاؤها مستقبال

حوا 
ّ

أشخاص تراوح أعمارهم بين 18-50 عاًما من املتعلمين في أكاديمية الشرطة، بعد أن ُرش
للعمل عقب مقابالت أجرتها املجالس املحلية وقيادات املحافظات معهم. إذ إّن الدول تهدف 
من خالل تدريب رجال الضابطة إلى اكتساب املقدرة على الحفاظ على النظام العام من 
خالل دينامياتها الداخلية، ونتيجة لهذا العمل تخرجت الدفعة األولى من املتدربين بتاريخ 
كانون الثاني عام 2017، ليصل عدد عناصر قوات الشرطة السوريين الذين تم إعدادهم 
إلى 10.524 عنصًرا، وبهذه الوسيلة تكون تركيا قد وضعت حيز التنفيذ وبشكل فاعل نموذج 
 من نموذج »حفظ السالم- peace keeping« الذي 

ً
»صنع السالم- peace making«، بدال

كان سائًدا في العالم في تسعينيات القرن املا�سي، باإلضافة إلى هذا، يتم تأمين النظام العام 
أيًضا،  الشوارع«  بالكاميرات، وتطبيق »شرطة  املراقبة  السكنية عبر نظام  التجمعات  في 
وبدأ العمل من أجل إصدار تراخيص السالح وتسجيلها، إلى جانب إحداث سجالت سكانية 
الرقمية، ومنح »بطاقات  البيانات  قائم على قاعدة  جديدة، عبر »نظام تسجيل سكاني 
صدرت اللوائح الخاصة بتراخيص القيادة ولوحات املركبات وُبدئ 

ُ
تعريف« لألشخاص، وأ

بتسجيلها.
رفع األنقاض وتأسيس البنية التحتية وتطوير الخدمات الصحية والتربوية واالجتماعية: –  

فت تركيا خبيًرا يقّدم استشارات لكل وحدة من الوحدات، كي يبدأ بعد إزالة األنقاض تنفيذ الخدمات 
ّ
كل

الحضرية األساسية، كأعمال إنشاء الطرق واألرصفة، وأعمال الكهرباء واملياه والصرف الصحي، وأعمال مّد 
شبكة األلياف الضوئية )فايبر - نت(، باإلضافة إلى تنفيذ أعمال مراقبة الغذاء والتنظيم البيئي، وتحصيل 
املدفوعات املتأخرة من قبل مديريات الضابطة اإلدارية املنشأة في املنطقة، وبدأت األنشطة التعليمية من 
خالل صيانة وإصالح املدارس املوجودة في فترة وجيزة، وبناء مدارس جديدة في األماكن التي استلزمت ذلك، 
فقارب معدل االلتحاق املدر�سي في املنطقة في مستوى املرحلة االبتدائية 85 %، أما االلتحاق املدر�سي العام 
فوصل إلى معدل 50 %، واسُتحدثت املعاهد املتوسطة املهنية في محاولة لزيادة فرص التعليم العالي في 

املنطقة، وافتتحت دورات التعليم املنهي للنساء، ومنحت شهادات التأهيل املنهي للمشاركات فيها.

جريت اإلصالحات الالزمة في مباني املستشفيات 
ُ
وملا كانت الصحة من أهّم مجاالت الخدمة، فقد أ

القائمة، وأتيح الوصول إلى شبكة الخدمات الطبية عبر بناء مستشفيات ومراكز صحية جديدة في األماكن 
الضرورية، إلى جانب البدء بتقديم خدمات الصحة املتنقلة للقرى، وبينما تتنوع خدمات الرعاية الصحية 
عبر وحدات طبية كمراكز غسيل الكلى ووحدات طب األسنان، ما تزال عملية تطوير قدرات املستشفيات 
تتواصل في الطرف اآلخر، من خالل زيادة عدد األسّرة ووحدات العناية املركزة وغرف العمليات، فانخفض 
صت الصيدليات ملراقبة توريد األدوية وبيعها.

ّ
معدل إحالة املر�سى إلى تركيا في الوقت الحالي إلى 0.2 %، وُرخ

وفي ما يتعلق بالخدمات االجتماعية، فقد أجرى مركز الخدمات االجتماعية مسًحا ميدانًيا من أجل 
تحليل االحتياجات، وتحديد أسر الشهداء واأليتام واملعوقين، وتتم مراقبة دور األيتام واإلشراف عليها 
وتقديم اإلرشادات والتوجيهات الالزمة بشكل دوري، حيث تستفيد أسر الشهداء من إمكانية التسوق بمبلغ 
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250 ليرة تركية شهرًيا، في نطاق مشروع األسواق االجتماعية املمولة من قبل املنظمات غير الحكومية، التي 
تقوم، إلى جانب منحها املساعدة االجتماعية النقدية ألسر الشهداء واأليتام، بتوزيع وجبة طعام ساخنة في 
دور الطعام لهم يومًيا، كما توزع منتجات األغذية كاألطعمة املعلبة والحليب والزيتون واألرز على العائالت 
املحتاجة، فيما يتم تلبية احتياجات هذه العوائل من مستلزمات الكساء عبر مشروع »متجر بوتيك املحبة«. 

عطى األولوية 
ُ
ويجري تنفيذ مشاريع اإلسكان في املنطقة على قدم وساق، لتلبية الحاجة إلى املأوى، حيث ت

في السكن واإليواء ألسر الشهداء واأليتام أيًضا، فيما يتم إصالح وترميم دور العبادة أو بناء دور جديدة، 
وإنشاء دور عبادة جديدة من الخيام في حاالت الضرورة ووضعها في خدمة سكان املنطقة.

خدمات أخرى

بعد تأمين االنضباط املالي في املنطقة املزمع إنشاؤها كمنطقة آمنة، باتت معظم املجالس املحلية 
قادرة بنفسها على تقديم خدمات البنية التحتية والبنية الفوقية والخدمات البلدية والصحية والشرطية 
وخدمات املياه من مواردها الذاتية، فتطبق على مستوى املكاتب »ميزانية برنامج«، فيما تطبق على املستوى 
نجزت الدراسات الخاصة ببرمجيات الحاسوب املرتبطة باإلنترنت )الويب( ووضعت 

ُ
العام »ميزانية أداء«. وأ

نجز التخطيط والتنسيق ألسلوب عمل 
ُ
في االستخدام من أجل تحسين )نظام القيد املحاسبي( الحالي، كما أ

مديريات الجمارك في املنطقة بالشكل الذي أتاح عملية الضبط والرقابة بشكل روتيني.

وفي املجال الزراعي، أصبحت األرا�سي الزراعية املوجودة قابلة للري بعد فتح قنوات لها من أنهار ا 
ملنطقة، وبدأت زراعة البذور املحسنة املعتمدة، باإلضافة إلى تسجيل بيانات املزارعين )بيانات األرا�سي 
الزراعية، إلخ(، وباشرت املجالس املحلية بتوزيع الشتالت والغراس واألسمدة واملبيدات على املزارعين، 
وُبدئ شراء املنتجات الزراعية املحصودة )القمح والشعير( من قبل مكتب املحاصيل الزراعية - مكتب 
الحبوب، فيما تشتري التعاونيات الزراعية محاصيل )العدس والحمص والبطاطس( بناًء على طلب السكان 
املحليين. وتجري عمليات الذبح وعرض منتجات اللحوم في املذابح املنشأة في املنطقة تحت إشراف طبيب 
بيطري. ويتم توفير العشب األخضر اليومي للحيوانات، من خالل إنشاء غرفة إلنتاج العشب األخضر في املياه 
الراكدة، فيما بدأت حمالت التلقيح للوقاية من األوبئة وأمراض الحمى القالعية والبروسيال والجدري، إلى 

جانب أعمال رش املبيدات لوقاية املدارس واملخيمات والقرى من البكتيريا والحشرات. 

نشئت غرف 
ُ
وُبدئ بتنفيذ األعمال الخاصة بتنظيم تنمية وتطوير األنشطة الصناعية والتجارية، إذ أ

الصناعة والتجارة في املنطقة، وجرى في هذا السياق تسجيل أماكن العمل املوجودة في املنطقة، عن طريق 
إجراء عملية مسح ألماكن العمل في املراكز املحلية والقرى. وتم إعداد الئحة تنظيمية خاصة بالتراخيص 
والتعرفة الضريبية، وُوضعت القواعد واألصول الواجب على املشاغل مراعاتها، فيما تجري عملية الرقابة 

والتفتيش على أدوات الوزن )املوازين( وبطاقات األسعار وتاريخ انتهاء الصالحية والتراخيص، وما إلى ذلك. 

نشئت الساحات الخضراء املغلقة أللعاب كرة القدم 
ُ
أ أما في مجال دعم األنشطة الرياضية، فقد 

وكرة السلة، وُوضعت في حدائق األطفال سالل لكرة السلة أيًضا، إضافة إلى تزويد املدارس باملستلزمات 
ف مدربون لتدريب املعلمين 

ّ
ل
ُ
طلقت دورات التدريب الرياضية، وك

ُ
الرياضية، وتلبية احتياجاتها من ذلك، وأ

والطالب على دروس التربية الرياضية، وُزّودت مراكز الدعم االجتماعي لأليتام وحدائق األطفال بأجهزة 
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ظمت في املدارس 
ُ
رسل الرواد منهم لتلقي التدريبات في تركيا، ون

ُ
نشئت مراكز الشباب وأ

ُ
ومساحات ألعاب، وأ

بطوالت في كرات القدم والسلة والطاولة والشطرنج. 

جريت أرشفة رقمّية للوثائق 
ُ
وبدأت عملية تحديد البيانات والوثائق املتعلقة بنظام امللكية في املنطقة، وأ

والبيانات املتوفرة واملساحات املحددة واملقاسة، غير أنه لم يتسّن في الوقت الحاضر الوصول إلى معظم 
السجالت والوثائق واملعلومات والخرائط الالزمة لدراسات السجل العقاري، وتجري أعمال تحديد املواقع 
ّفذت 

ُ
ووضع الخرائط والقياس والتخطيط من أجل احتياجات سكان املنطقة واالحتياجات العامة، ون

في  املحمية  املساحات  تحديد  وترقيمها، وكذلك  الشوارع  بتحديد األحساء وتسمية  املتعلقة  الدراسات 
املنطقة، ومعالجتها على الخرائط املساحية للسجل العقاري، وجرى تحديث الخريطة املادية للمنطقة، 

وتسير أعمال تقديم الخدمات البريدية )PTT - املديرية العامة ملؤسسة البريد والبرق( في املنطقة بكل 
قّدم مختلف الخدمات املصرفية كالحواالت املالية، ودفع الشيكات، واإليداع والتحويل، 

ُ
نجاح، حيث ت

ومعامالت الصرف األجنبي التي تتم عبر حسابات الشيكات البريدية، بعد أخذ بصمات املوظفين العاملين 
واملواطنين في املنطقة، ويتم دفع رواتب ومعاشات املوظفين في قطاعات التعليم والصحة ودار القضاء 
واألمن واملجلس املحلي وموظفي اإلفتاء كلها عن طريق PTT، كما توفر املؤسسة خدمات توصيل البريد 

وشحن البضائع واالحتياجات اللوجستية لجميع سكان املنطقة. 

بتأثير العودة الطوعية، تضاعف عدد السكان في املناطق التي كانت قبل الوجود التركي الفاعل تعاني 
اإلرهاب والظلم والقمع والجوع والحرمان والعنف وتقييد الحريات، وتواصلت العملية التربوية من دون 
ر فيها األمن واالستقرار، فاكتست حلة جديدة، ووصلت إلى النقطة التي 

ّ
انقطاع، وازدهرت التجارة، وتوف

تكون فيها قادرة على االعتماد على ذاتها وتلبية احتياجاتها بنفسها، فإلى جانب الـ 3.6 مليون سوري موجود في 
تركيا، بلغ عدد القاطنين في مناطق النفوذ التركي 3.4 مليون إنسان، و2.3 مليوًنا آخرين في مناطق العمليات 
العسكرية، إذ يمكن الحديث حالًيا عن وجود ما يقارب من 10 مليون سوري يعيشون تحت الرعاية التركية، 
وباملقابل نجد انخفاض عدد السكان كثيًرا في املناطق الواقعة تحت سيطرة حزب العمال الكردستاني 
ومناطق سيطرة النظام، ومن هنا، يبدو وضوح األهمية الحيوية للسياسات التركية في املنطقة، فيجب أال 
 بحد ذاته، على الرغم من إسهامه ولو بقدر يسير في 

ً
نن�سى أن مجرد تقديم املساعدات اإلنسانية ليس حال

التخفيف من معاناة الناس، فلو انطلقنا من حساب أن الفرد يحتاج إلى )1( دوالر في اليوم فقط، فالحديث 
يكون عن بضعة ماليين من الدوالرات يومًيا، فعند النظر إلى تكاليف املساعدات اإلنسانية، ينكشف بكل 

وضوح أن حل املشكلة من جذورها سيكون أقل تكلفة من الناحية املالية.

عد املرحلة 
ُ
في هذا السياق، يمكن القول إنه، من بعد تلبية الحاجات اإلنسانية امللحة والعاجلة التي ت

األولى من النشاطات املنفذة في مناطق األزمة، ينبغي تركيز الجهود على مرحلة أكثر تقدًما، أال وهي مرحلة 
»تطوير النظام«، فهناك مقترحات ونماذج محددة وثابتة بشأن النظام املخطط إنشاؤه في مسيرة الحل 
الدائم للمشكلة، إذ يظهر في نطاق هذه النمذجة إطار مكّون من 5 أبعاد تتعلق بما يجب القيام به بشأن 

هيكلة مستدامة ودائمة من أجل تنفيذها من قبل سكان املنطقة.

األمن: إذا استمر االقتتال في سورية، فإن تحقيق الشرطين الفرعيين الضروريين لوجود – 1
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القطاع األمني املتمثلين باإلصالحات األمنية   ونزع السالح، ال يبدو ممكًنا في املدى املنظور.
محاربة التطرف: يمكن القول إن املنظمات اإلرهابية ستحاول سد الفجوة التي ستحدث، – 2

في حال عدم وصول املساعدات الكافية إلى املنطقة، إذ إن الجهود السلفية في أوجها في 
املنطقة.

االقتصادية، – 3 التنمية  فرعية:  عناوين  ثالثة  تحت  التنمية  تناول موضوع  يمكن  التنمية: 
والبنية التحتية، والخدمات العامة.

القدرة اإلدارية: هنا يجب التأكيد بشكل خاص على ضرورة تطوير آلية التنظيم والعدالة.– 4
الوفاق االجتماعي: يجب اتخاذ الخطوات التي من شأنها تطوير ثقافة التعايش بين مختلف – 5

الجماعات في املنطقة. 

في املثال األفغاني، لوحظ أن ثالثة فقط من هذه األبعاد الخمسة برزت إلى الواجهة، فعلى سبيل املثال، 
لم تؤخذ بعين االعتبار مسألة الوفاق االجتماعي في نطاق إعادة الهيكلة في أفغانستان، ولهذا السبب ما يزال 
هنالك كثير من املشكالت بين الجماعات العرقية في تلك املنطقة، فمفهوم الخدمة التي تقدمها تركيا فيما 
وراء الحدود نموذج فريد على مستوى العالم، فهي أكبر دول العالم املستضيفة لالجئين، ألن مسألتي الهجرة 
عدان من أهم مشكالت القرن الحادي والعشرين، فهناك حاجة ملزيد من املناقشة والحديث 

ُ
وتغير املناخ ت

حول املوضوع بكافة أبعاده، وسيكون اإلعالم في هذه النقطة أحد أهم الجهات التي ستتولى املسؤولية األكثر 
أهمية.

على عاتق اإلعالم واجب إيصال املتغيرات والتطورات في املنطقة إلى الرأي العام الداخلي والخارجي، حيث 
تلعب العالقات بين وسائل اإلعالم واملسؤولين العموميين دوًرا مهًما في الوفاء بواجبات إعالم الرأي العام، 
إذ إن صحة هذه العالقات وسالمتها تؤثر كثيًرا في الحد من انتشار املعلومات املضللة، ألن آلية صناعة الخبر 
عّد مجال اختصاص مستقل بحد ذاته، وبخاصة في أوقات األزمات، إذ إن األخبار التي 

ُ
أو ضرورة صناعته ت

بث والتصور الذي يتكّون في مسألة الالجئين، قد تتسبب في حدوث مشكالت بينهم وبين السكان املحليين 
ُ
ت

في ما يتعلق بالتعايش واالنسجام، لذلك من الضروري أن يكون هناك تواصل سريع وشفاف بين السلطات 
العامة )وهي مصادر إخبارية( واإلعالميين الذين يؤدون واجًبا عاًما، إضافة إلى أن من واجب اإلعالم أن 
يصنع الخبر بعيًدا عن خطاب األمننة ولغة الكراهية وأساليب اإلقصاء التي تصور الالجئين خطًرا وتهديًدا، 

حيث إن خطاب األمننة حول طالبي اللجوء كثيًرا ما يصادف وسائل اإلعالم الغربية. 

ومن املعروف للجميع، أن الشرق األوسط كان مسرًحا لديناميكية دائمة منذ بداية القرن العشرين، 
كالنزاعات وتغير السلطات الحاكمة من حين آلخر، غير أن املرحلة التي بدأت مع حراك الربيع العربي بعد 
عام 2010 كانت أبعد من تلك الديناميكية بكثير، فقد وضعت أمامنا العملية التي بدأت بآمال التحول 
 من أكبر االضطرابات في الشرق األوسط، لذلك فإن املرحلة املقبلة حبلى بعملية سياسية، 

ً
الديمقراطي واحدة

تكون تركيا قائدتها أو أحد أطرافها على األقل، ألن تقليد الدولة التركية املرتكز واملوجه نحو اإلنسان قد حّدد 
أساليب إدارة العديد من األزمات اإلقليمية والعاملية من املا�سي إلى اليوم. وفي هذا السياق، فإن أعمال 
ز على األمن اإلنساني ويتجاوزه، وهو ما 

ّ
اإلحياء والبناء في مناطق العمليات تتمتع بعمق سيا�سي – ثقافي، يرك

يتجلى في شعور الوفاء واالمتنان الذي تكنه شعوب املنطقة لتركيا ونهجها. 
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وبعد م�سي ثالث سنوات تقريًبا على عملية درع الفرات، وما يقرب من عامين على عملية غصن الزيتون، 
فإن املستوى الذي وصلت إلية مكونات األمن اإلنساني املختلفة في هذا الوقت املحدود يشير أن الوجود 

التركي في املنطقة أبعد بكثير من النشاطات العسكرية، 

فاألمن، وهو املفهوم الذي يتجاوز مفهوم تأسيس منظومة أو ضمان األمن والنظام العام في املناطق التي 
تشهد حروًبا أهلية، يعني البناء املؤس�سي والنف�سي للرفاهية والحريات على مستوى الفرد واملجتمع.
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الخاتمة

باتت قضية الهجرة وأمن الحدود مع تأثيرات عملية الربيع العربي الذي انطلق عام 2011 على سورية، 
موضوًعا على درجة عالية من األهمية والحيوية بالنسبة إلى تركيا، فتركيا التي استضافت ماليين الالجئين 
ا مفتوًحا 

ً
الدائر في سورية، أصبحت هدف إلى مغادرة بالدهم، بسبب الصراع الداخلي  الذين اضطروا 

للتنظيمات اإلرهابية التي استغلت فراغ السلطة الذي حدث في املنطقة، فقد ألقت الحركة البشرية 
الجماعية التي توجهت إلى حدودنا نتيجة تكثيف النظام في سورية العنف ضد شعبه املدني، وعدم التزام 
املجتمع الدولي واالتحاد األوروبي بشكل خاص بالتقاسم العادل لألعباء املتعلقة بإدارة الهجرة، مسؤوليات 

 على كاهل تركيا. 
ً
كبيرة

تركيا التي شددت، منذ اليوم األول الندالع الصراع، على ضرورة وحدة وسالمة أرا�سي سورية، عّبرت 
دار من قبل السوريين أنفسهم أصحاب البالد 

ُ
في كل املحافل عن وجهة نظرها القائلة بأن البالد يجب أن ت

األصليين. ومن أجل تخفيف آثار املأساة اإلنسانية التي تشهدها املنطقة، اتبعت سياسة واسعة النطاق 
لجهة التكامل بين املجتمع املحلي والسوريين الذين فتحت لهم أبوابها من دون تمييز، لكّن تزايد عدد 
طالبي اللجوء تبًعا لطول أمد الصراع، وانعدام االستقرار الداخلي في سورية، طرح بالتزامن مع الديناميات 

الداخلية والخارجية، قضية إنشاء املنطقة اآلمنة، والعودة الطوعية، على جدول األعمال.

تضمنت هذه الدراسة النقاشات التي تدور حول العودة الطوعية التي ظهرت في سياق وجود السوريين 
في تركيا، وجرى التأكيد على ضرورة إنشاء املنطقة اآلمنة لتحقيق تلك العودة بنجاح، وفي هذا الصدد، تبرز 

القضايا التالية إلى الواجهة: 

سس في إطار اتفاقية جنيف لعام 1951 لم يستجب لحركة   
ُ
إن نظام الحماية الدولية الذي أ

د أزمة »تدافع إدارة«.
ّ
اللجوء الجماعية، بل ول

إن مناقشة الدراسات املتعلقة بمستقبل طالبي اللجوء تتمحور حول ثالث نقاط هي: 1(   
العودة، 2( املالئمة والتكيف في بلد اللجوء األول، و3( إعادة التوطين في دولة ثالثة. وتبين أن 

ميل السوريين إلى البقاء في تركيا يبدي تزايًدا نسبًيا بمرور الوقت.
تحتوي ظاهرة الهجرة التي يمكن وصفها بلقاء الثقافات املختلفة، عملية تفاعل متبادل بين   

هذه الثقافات، فالسياسة التي اتبعتها تركيا تجاه السوريين، والبعيدة عن مفهوم »االحتواء«، 
هي في الوقت نفسه سياسة تستطيع، في حال توظيف مسارات الثقافة بشكل سليم، اإلمساك 
بزمام األمور لتجنب أي صراع ثقافي محتمل، لذلك فإن هذه السياسة تضع قيًما يجب اتخاذها 

نموذًجا بالنسبة إلى دول الغرب في السياسة الدولية. 
على املجتمع الدولي واالتحاد األوروبي أن يقتربوا من املسألة في إطار عقالني، والقبول بأن الحرب   

األهلية السورية هي ليست مشكلة تركيا وحدها، ويمكن في هذا الصدد لالتحاد األوروبي أن 
يباشر بالوفاء بالعهود التي قطعها في القمة التركية - األوروبية التي ُعقدت في 18 آذار/ مارس 

عام 2016. 
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وينبغي التعامل مع ظاهرة الهجرة في األوساط اإلعالمية من منظور إنساني، ومعالجة التحديات   
جبروا على مغادرة بالدهم إلى أماكن أخرى قسًرا، عبر 

ُ
والصعوبات التي يقاسيها أولئك الذين أ

التطرق إلى البعد اإلنساني للعملية، باإلضافة إلى أن التركيز على املبادرات التي تقوم بها تركيا 
لضمان أمنها وأمن حدودها واألمن اإلنساني في املنطقة، هي من املسؤوليات الضرورية التي 

على اإلعالم أن يتحملها. 
الخاصة    الخبر عن بعد، والتخفيف من اإلجراءات  ينبغي منع وسائل اإلعالم من صناعة 

بالحصول على إذن مشاركة البيانات واملعلومات األكثر دقة من امليدان، وتوسيع منطقة عمل 
وسائل اإلعالم، وإزالة العقبات التي تعترض عمل مندوبي وسائل اإلعالم املحلية في مناطق 

النزاع. 
في الوقت الذي تعّبر فيه فكرة املنطقة اآلمنة املخطط إنشاؤها في شمال سورية عن مكان   

آمن، يتمكن فيه الشعب املوجود في سورية من العيش بطمأنينة وأمان، ويتمكن السوريون 
املوجودون في تركيا من العودة الطوعية إليها، تهدف في جانب آخر إلى تأمين الحدود الجنوبية 

لتركيا. 
إن التغيير والتحّول في فهم إدارة األمن في القرن الحادي والعشرين، والزيادة في وجود التهديدات   

املختلطة، يجعل إدارة األمن الداخلي جزًءا من األمن القومي من ناحية، ويجعل إدارة األمن 
الداخلي مرتبطة بشكل مباشر بالقضايا الدولية من ناحية أخرى. لذلك، في الوقت الذي يسهم 
فيه إنشاء املنطقة اآلمنة، كمتعلق من متعلقات األمن الداخلي، في التخفيف من انعكاسات 
عدم االستقرار السوري املستمر منذ عام 2011، ومن ضغط اللجوء على تركيا، فهو ُيعّد 
خطوة مهمة في طريق ضمان أمن تركيا في ما بعد الحدود، ألن املنطقة اآلمنة، باإلضافة إلى 
إسهامها في القضاء على اإلرهاب في منبعه، هي عملية مهمة من حيث ضمان العودة الطوعية 

اآلمنة لطالبي اللجوء.
إن مبادرة إنشاء املنطقة اآلمنة التي بدأت بعملية درع الفرات، وتواصلت مع عمليات غصن   

الزيتون ونبع السالم ودرع الربيع، بهدف ضمان السالم واالستقرار في سورية، هي الحل األوحد 
لألمن اإلنساني املستدام.

املنطقة اآلمنة مهّمة لجهة عودة طالبي اللجوء إلى األماكن التي توجد فيها ممتلكاتهم ومنازلهم   
 من الذهاب إلى أماكن أخرى ُحددت من دون إرادتهم. لذلك، يجب على منتجي 

ً
وأراضيهم، بدال

املشاريع وصناع القرار املشاركين في العملية السياسية وضع أهمية بناء املنطقة اآلمنة بعين 
االعتبار. 

يجب أن ُينظر إلى قضايا امللكيات الخاصة والحقوق األساسية وإلى تطبيق االتفاقية األوروبية   
لحقوق اإلنسان في املقام األول من وجهة القانون الدولي في املنطقة اآلمنة املخطط إنشاؤها 

بقيادة تركيا.
 إن املبدأ القانوني الذي ستخضع له إدارة املنطقة اآلمنة، واإلطار الذي ستستخدم فيه   

الصالحيات، مهّمان من حيث حماية حقوق املدنيين في هذا السياق. 
حملت تركيا كثيًرا من املسؤولية في مسألة تأمين املنطقة اآلمنة، وفي هذا السياق، باتت املنطقة   

)التي طهرتها تركيا من اإلرهاب بعملية درع الفرات( تواصل تنميتها بطمأنينة وأمن واستقرار، 
ففي حين منحت تركيا األولوية لتمكين الفاّرين نتيجة األعمال اإلرهابية من العودة إلى ديارهم، 
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كان هدفها ترسيخ األمن في املنطقة من خالل قوات الشرطة السورية التي تلقت تدريباتها على 
يد مؤسسة األمن التركية، فازداد عدد السكان بشكل سريع في التجمعات السكنية، مثل الباب 
مت الفعاليات املتعلقة بتشكيل املجالس املحلية القادرة على 

ّ
ظ

ُ
والراعي ومارع وجرابلس، ون

إدارة ذاتها في املناطق التي بلغت األمن واالستقرار بقيادة تركيا.إن املوقف النموذجي الذي ظهر 
ّهرت 

ُ
ط الضوء على املناطق التي ط

ّ
في املناطق التي تم تطهيرها، بعد عملية درع الفرات، سل

من اإلرهاب نتيجة عمليتي غصن الزيتون ونبع السالم أيًضا، أما بعد عملية غصن الزيتون، 
فقد ُوضعت استثمارات جديدة في املنطقة، وما زالت تتواصل في سبيل عودة حياة الناس إلى 

طبيعتها. 
طّهرت الجمهورية التركية عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون مساحة تقّدر بأربعة آالف   

الكردستاني،  العمال  الشعب/  حماية  ووحدات  )داعش(  إرهاب  من  األرا�سي  من  كيلومتر 
وأنشأت في مناطق هاتين العمليتين منظوًرا لألمن اإلنساني، يمكن أن يشكل نموذًجا يحتذى 

في العالم. 
وكان مصير منطقتي تل أبيض ورأس العين قد تغير مجدًدا، نتيجة عملية نبع السالم التي   

طلقت في 9 تشرين األول/ أكتوبر عام 2019، فمن خالل هذه العملية، تمت تنقية مساحة 
ُ
أ

بطول 120كيلومتًرا، وبعمق 30 كيلو متًرا من الحدود السورية، من عناصر اإلرهاب، حيث 
هرت من إرهابيي حزب العمال 

ُ
إن العديد من املشاريع تنفذ اآلن بهدف تنمية املنطقة التي ط

الكردستاني/ وحدات حماية الشعب، وجرى إحياء قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والبنية 
التحتية، فرّممت املستشفيات التي خربها اإلرهابيون أثناء فرارهم، بعد أن حفروا األنفاق في 
أقبيتها، وزرعوا املتفجرات املصنوعة يدوًيا في غرف املر�سى، فازدادت فرص وصول العامة إلى 

الخدمات الصحية.
على عكس الجهات الفاعلة والقوات الوكيلة األخرى في املنطقة، لم تكن سياسات تركيا في ما   

يتعلق بعملية درع الربيع تنصهر في إطار تقوية نفوذ أو اقتطاع أراض، إنما كان الهدف وضع حد 
للمأساة اإلنسانية التي تحدث في سورية، وحماية حدودها وأمنها القومي.

بينما كانت جهود إعادة الهيكلة في النماذج األخرى في العالم تقوم على تلبية الحاجات العاجلة   
وامللحة والتحول واالستدامة، فإن تركيا تنّفذ في سورية، باإلضافة إلى كل ما ذكر، دراسات 
على املستوى الكلي، تشتمل على بناء الثقة وتحديد الوضع وأعمال البنية التحتية وإزالة آثار 

االقتتال وضمان التماسك االجتماعي.
تركيا هي الدولة التي تقوم بأكبر أعمال إعادة التأهيل على مستوى العالم، باالعتماد على   

مواردها الذاتية، وهي الدولة الوحيدة التي تصرف جهوًدا في سبيل إعادة تأهيل السكان 
العالقين بين النظام والتنظيمات اإلرهابية، والذين باتوا عرضة لكل أشكال القمع االقتصادي 

واالجتماعي والنف�سي. 
تتغذى الديناميات الداخلية وعملية تدخل مختلف الفاعلين الدوليين في سورية في الوقت   

الحاضر من خالل أدوات عديدة، كالحرب اإلعالمية والحرب النفسية والعمليات السرية 
والدعاية.

أكثر،    تقاربهما  السوري والتركي، من حيث  للمجتمعين  تكوين مرجع  في  العمليات  أسهمت 
والتعرف بشكل صحيح إلى بعضهما، وفي إنشاء جسور جديدة للمستقبل، فتركيا تمكنت من 
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استخدام املساعدة اإلنسانية كقوة ناعمة في املنطقة بشكلها الصحيح. 
أوصلت املديرية العامة إلدارة الكوارث واألحوال الطارئة )AFAD( املساعدات اإلنسانية إلى   

مناطق العمليات، في شمال سورية )درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السالم، درع الربيع(، 
وهذا ال يمكن التقليل من قيمته وحجمه، غير أن عدم كون املساعدات اإلنسانية هي الحل 
الوحيد للمشكلة في هذه املناطق، وممارسة العاملين في مجال املساعدات اإلنسانية الضغط 
على السياسة، وكذلك عدم تجاهل خطر التطرف، وإنشاء نظام لتحقيق التقاسم العادل 

لألعباء، هي من القضايا الواجب التأكيد على أهميتها في هذا الخصوص.
   

ً
سيشكل نموذج التنظيم اإلداري املطبق في املناطق الواقعة تحت سيطرة تركيا، أنموذًجا قابال
للتطبيق في بقية مناطق سورية، إذ يمكن الحديث اليوم عن وجود إدارات ملجالس محلية 

مستقلة على شكل دولة املدينة.
يرتبط الهدف الرئيس للسياسات التركية الخاصة بسورية في سياق إدلب بقضية طالبي   

اللجوء، إذ ليس لدى السوريين فرصة للعودة إلى أوطانهم إلى حين إحالل السالم الدائم، 
حتى لو تحقق هذا السالم فإن احتماليات عودة غالبية السوريين، إلى حيث كانوا قبل األزمة 
اإلنسانية، تبدو ضئيلة، وذلك بسبب الدمار الخطير والكبير الذي لحق بأماكن سكناهم. ولهذا، 
يجب على املجتمع الدولي تقديم ما يلزم من الدعم، لجعل املنطقة قابلة للعودة الطوعية 

املناسبة، بالتزامن مع تواصل عملية دعم التعايش وانسجام طالبي اللجوء في تركيا.
ملا كانت حركة الهجرة املتوجهة إلى حدودنا ليست من األعباء واألحمال التي تستطيع تركيا   

حملها ومجابهتها وحدها، فإن مشروع إنشاء منطقة آمنة بات مسألة ضرورية وملحة )في سياق 
إنهاء أزمة الالجئين والحد منها، وإنهاء االضطراب اإلقليمي في سورية، وسيادة األمن واالستقرار 
والسالم في املناطق املطهرة من اإلرهاب من خالل التعامل معها في املنبع( ملئات اآلالف من 

السوريين املوجودين على الحدود التركية.
بات لزاًما على دول الغرب، وعلى رأسها االتحاد األوروبي، وكذلك الجهات الفاعلة اإلقليمية،   

دعم األطروحات التركية الخاصة بطالبي اللجوء واملنطقة اآلمنة عبر تبنيها، والقبول بتنفيذها. 
طلق   

ُ
على الرغم من تعرضها النتقادات كبيرة في املراحل األولى، فقد لوحظ أن املمارسة التي أ

عليها »إجازة العيد« أسهمت إسهاًما كبيًرا في عملية العودة الطوعية، إذ وصل عدد األشخاص 
الذين عادوا مع إجازات العيد، وفًقا إلجراءات العودة الطوعية، إلى 402،011 شخًصا بحلول 

الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2020.
من حيث النتيجة، يجب أن يكون الهدف األول هو املحافظة على أمن وسالمة السوريين   

الخاضعين للحماية املؤقتة من خالل توفير منطقة/ بيئة آمنة وفعالة، وتمكينهم من الوصول 
إليها الستدامة حياتهم على املدى الطويل، ومن األهمية بمكان في هذه املرحلة، وضع تصّورات 

الرأي العام الدولي بشأن سياسات إنشاء املناطق اآلمنة وراء الحدود على مسارها الصحيح.
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متا جبقجي )صحفي(	 
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أولكو نور زنجين )محاضرة، أكاديمية الشرطة( 	 

حول الباحثين

إبراهيم إردم: تخرج في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية - قسم العلوم السياسية واإلدارة العامة وقسم 
العالقات الدولية في جامعة غازي. أكمل درجة املاجستير في جامعة لينكوبينغ السويدية - قسم العلوم 
السياسية برنامج العالقات الدولية واألوروبية. وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة غازي - معهد العلوم 
ا مساعًدا وعضًوا في الهيئة 

ً
االجتماعية قسم العلوم السياسية واالجتماعية. لـ إردم الذي يعمل حالًيا أستاذ

التدريسية في معهد العلوم األمنية التابع ألكاديمية الشرطة، ويشغل منصب رئيس قسم إستراتيجيات األمن 
واإلدارة، منشورات أكاديمية واهتمامات في مجال إدارة الهجرة وأمن الحدود وعلوم اإلدارة واإلرهاب. 

أولكو نور زنجين: تخرجت في كلية العلوم السياسية - قسم اإلدارة العامة في جامعة أنقرة. أكملت درجة 
املاجستير في معهد العلوم االجتماعية والعلوم السياسية واإلدارة العامة في جامعة يلدريم بيازيد في أنقرة، 
وما زالت تواصل تحصيلها لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة والبرامج ذاتها، تعمل حالًيا محاضرة في معهد 

العلوم األمنية التابع ألكاديمية الشرطة.

أبانت عزت بايصال - قسم العالقات  كبرى بتول بيتشن غورن: أتمت تعليمها الجامعي في جامعة 
الدولية، وأتمت درجة املاجستير في الجامعة نفسها بأطروحتها التي تحمل عنوان »اإلخوان املسلمون في 
سياق الحركات االجتماعية الجديدة«، وتواصل منذ عام 2018 تعليمها للحصول على الدكتوراه في مجال 

األمن الدولي، فيما تعمل في أكاديمية الشرطة، باحثة في املجال العلمي نفسه.

مراد أوظون: أتم دراسته الجامعية في جامعة أولوداغ، ودرجة املاجستير في جامعة ساكاريا في قسم 
املالية، ويواصل دراسة الدكتوراه في معهد العلوم االجتماعية بجامعة ساكاريا قسم املالية. في عام 2019 
ا في 

ً
حضر كطالب دكتوراه زائر في قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية في جامعة إدنبرة. يعمل باحث

معهد علوم األمن التابع ألكاديمية الشرطة.
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