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 مقدمة
شعار حماية المدينين شعار يعكس روح الثورة، فهي مدنية بطبيعتها، اعتدى عليها نظام غاشم فاستغاثت لحماية أوالدها من 
التنكيل.  ويبذل المرء جهده في التفكير في أجدى السبل اجتهاداً وتقديراً، فيقع في الحرج النفسي حين يدله اجتهاده على عدم 

قّصر بحق المعاناة المريرة لشعب أبي.  غير أنه ال يجوز بحال اإلعراض عن النصيحة، ولو جدوى طريقة ما، فيشعر وكأنه ي
 أتت على غير ما يتمناه الناس.  وال مناص من محاولة التفكير في الحلول المقترحة للحماية وفيما إذا كانت حقاً تحقق المطلوب. 

  

 البحث
.  وسأسعى في كل منها أن والجيش الحر  ، والحظر الجوي، المناطق العازلة: وهناك ثالثة مداخل مطروحة لحماية المدنيين

 أتفحص عمليتها ومدى فاعليتها.
 

فيما يتعلّق بالمدخل األول سأعترف بالصعوبة التي ألقاها في محاولة فهمي لكيفية تحّققه في الواقع.  فما هو المقصود تحديداً 
كان يرّدد فكرة تشكيل منطقة عازلة في الشمال على الحدود التركية.  ولكن ضحايا .  الكثير من الناس ؟بفكرة المناطق العازلة

العدوان يقعون في كل أنحاء سورية.  وكيف يمكن لهذه المنطقة أن تحمي مدنيي حماة أو حمص أو درعا؟  ولعله يقال أنها 
العراق، وجنوباً محاذاة لألردن، وجنوب  مناطق آمنة على امتداد الحدود، شماالً وشمال غرب مع تركية، وشرقاً على تخوم

 غرب على الحدود اللبنانية.  والمنطق هنا أنه بقدر امتداد هذه المناطق فإنها تشكل ملجأً لعدد أكبر في كل األماكن.  ولكن 
مع المخيمات في كيف تتّم حماية هذه المناطق من االعتداء؟  وهل يتوانى النظام عن مهاجمتها واقتحامها؟  لم يفعل النظام هذا 

تركية بسبب القوة التركية وبسبب جزئية األمر.  أي ليس له مصلحة في تبديد قواه وإثارة الرأي العالمي.  وإذا كان واجب هذه 
الدول المجاورة أن تحمي الالجئين بالقوة العسكرية، فمعناها أن عليها االستناد إلى تفويض أممي أو إعالن الحرب على سورية 

 ل فيما هو داخل حدود دولة أخرى.  ألنها تتدخ
 

ودعك عن كل هذا، ولنفترض أنه أقيمت مناطق آمنة بالفعل. أفال يعني ذلك تجميع الكمون الثوري في مناطق على الحدود بعيدة 
ن أن عن المدن والبلدات، فيهدأ الحراك الثوري، ويحشر الناس في أشرطة حدودية ال تزعج النظام؟  نعم، مثل هذه المناطق يمك

 تصبح ملجأ للعائالت التي فّرت من التنكيل.  ومعناها أيضاً أّن الذي في الذهن هو تشريد الشعب السوري ال حمايته.
 

أما إذا قيل أن المناطق العازلة هي داخل حدود البلدان المجاورة، فهذا يعني أن هذه البلدان سوف تتحمل مسؤولية هؤالء وكلفة 
التركي يمكنه تحمل بعض األعداد من الالجئين، فهل تقدر على ذلك اقتصادات األردن ولبنان؟   وجودهم.  وإذا كان االقتصاد

 وهل سيكونون فعالً في آمان في لبنان أو العراق؟ 
 

وألفت النظر هنا إلى أن األصل السماح لالجئ بممارسة الحياة الطبيعية في البلد التي تؤويه، بما في ذلك حق العمل إلى أن 
زمة.  وإال فما بالك بشباب ورجال في سن العمل محبوسون في مخيمات على الحدود، حياتهم موقوفة رهن انفراج ليس تنتهي األ

له أجل معروف، كما هو الوضع في المخيمات التركية اليوم.  فإذا كان االقتصاد التركي لبلد بتعداد ثمانين مليوناً رفض استيعاب 
 مات خشية تدفق أعداد هائلة طلباً للرزق، فهل ستقبل الدول المجاورة األخرى؟الالجئين ضمن مجتمعه وحصرهم في مخي

 
أما فكرة )مناطق آمنة( داخل سورية، فإنه يصعب تصور إمكان تحقيقها.  يعني كيف يمكن أن تجعل من حماة، مثالً، منطقة 

ا قوات شرطة أو ماشابهها.  المناطق اآلمنة داخل آمنة؟  حمايتها من االعتداءات الهمجّية تحتاج إلى قوة عسكرية قادرة وال تكفيه
البلد ُتطرح كحٍل في الحروب األهلية حيث تقوم قوات أممية بحراستها من هجمات مدنيين مسلحين.  وعلى كل حال، علينا أن 

 ية. نتذكر أّن مذابح البوسنة حدثت داخل )مناطق آمنة( عجزت فيها قوات األمم المتحدة عن رّد الميليشيات الصرب
 

وقريب مما قيل في المناطق العازلة ُيقال في )الممرات اآلمنة(.  ومرة ثانية نسأل: ممّرات إلى أين وألي غرض؟  أهي ممرات 
ليصبح الناس مشّردين خارج بلدهم تتصّدق عليهم دولة أو أخرى أو األمم المتحدة؟  وال ُيستغرب إذاً أنه تلّقى بعض المحلّلين هذا 

 كوزي بالتعجب. االقتراح من سار
   



 مالحظات حول الوسائل المطروحة لحماية المدنيين  

 0.1: صدارنسخة اإل  

 

 

3 

ُطرحت كوسيلة أخرى لحماية المدنيين.  ولكن النظام إلى هذه المرحلة لم يعتمد على القوات الجوية إال  ثانياً، فكرة الحظر الجوي
على نحو محدود، ومعظم القتل والتنكيل تقوم به القوات البّرية.  يعني لو صار هناك فعالً حظر جوي، لما اختلف األمر على 

كثيراً.  مقولة الحظر الجوي لـ )حماية المدنيين( كانت شعاراً مؤدباً لنّية المساعدة في إسقاط النظام الليبي.  وفي الحالة  األرض
السورية علينا أن نتساءل فيما إذا كانت مثل هذه النّية منعقدة عند الدول المعنّية، وفي مدى سهولة تحقيق مثل هذا الهدف.  

كتابات ناقشت الفرق بين الوضع الليبي والسوري، من ناحية المساحة والكثافة السكانية والتضاريس وبالمناسبة، كثير من ال
 والقوات والثروات والموضع الجغرافي والعالقات اإلقليمية... بحيث ال يستقيم التشبيه بين الحالتين.

 
للطيران وضرب القوات األرضية عند .  وواحد يهدف إلى جعل الفضاء سالماً حظر جوي وحظر طيرانويذكر أن هناك 

الحاجة، ولذا فإنه يبدأ بتدمير كل الدفاعات الجوية؛ واآلخر يهدف إلى ضرب طائرات النظام فقط في حالة استعمالها، فيكتفي 
 بمراقبة هذا الفضاء.

 
تسلم من القصف الجوي.  والحظر الجوي له معنى فقط إذا كان للثورة قوات أرضية يمكنها هزيمة قوات النظام وتريد فقط أن 

وكما هو معروف، ال يتحقق الحسم إال بقوى أرضية في غالب األحيان.  المثال الصربي تحّقق بال قوات أرضية، وذلك بعد 
قصف جوّي مطّول استمر أكثر من شهرين.  ولكن كانت هذه الحالة حالة فوران قومي لشعب يساند نظاماً فاشياً يقوم بعمليات 

سكان كوسوفو.  وأخيراً اقتنعت شرائح من الشعب ومن رؤوس النظام بضرورة وقف عدوانهم بعد أن رأوا تطهير عرقي ضد 
بلدهم ومصانعهم وجسورهم تتحطم بالتدريج.  وبالمناسبة، عامة الصرب يعقتدون أّن ما جرى كان مؤامرة عالمية على بلدهم.  

 والسؤال هنا هل يكترث النظام السوري بتدمير البلد؟
 
هو الذي يمكن أن يحمي المدنيين، كما نصت شعارات واحدة من الُجَمع.  ربما الجواب  الجيش الحر  ، توجه الشعور إلى أن ثاً ثال

على هذا السؤال هو األسهل، فالجواب هو نعم إذا كان ذا عدٍد وعتاد، والجواب بغير ذلك إذا لم يكن األمر كذلك.  عندما نتكلم 
عن القوة كعامل حاسم.  والقوة الحربية تعتمد على نوعية التسليح وعلى توافر الذخيرة وتأمين  عن الجيش الحّر فإننا نتكلم

اإلمداد.  المفروض أن تكون مشكلة اإلمداد المعاشي محلولة بسبب أن فصائل الجيش الحّر متبّناة من السكان المدنيين الذين 
السطو على مخازن األسلحة وهناك االعتماد على التهريب.  ولكن  يؤمنون الطعام والشراب.  أما الذخيرة فأمرها أصعب، فهناك

خطوط التهريب ليست مستقرة، ويخشى أن يتحّكم بها أناس يمّدون بالسالح أو الذخيرة يوماً ثم يقبضون التزويد بالذخيرة، وينتج 
 عن هذا تصعيد مع العدو بال قدرة على االستمرار أو رّده.  

 
ت العسكرية والمعاشية مأّمنة، هناك مسألة التدريب.  الجرأة واإلقدام يلعبان دوراً كبيراً، ولكن ولنفرض أن أمور اإلمدادا

للتدريب دوراً مهماً من أجل الفاعلية في استخدام السالح.  وبغض النظر عن كل ذلك، القيادة واالستراتيجية مستلزمات في غاية 
.  والتخطيط واالستراتيجية هما اللذان يمّكنان من الوصول أمر محوري جداً  القيادة الحازمة التي لها احترام وطاعةالخطورة.  

إلى األهداف، وقد يربح الفصيل المعركة األولى ولكن يمكن أن يندحر في أخرى.  والتخطيط يفتقر إلى المعلومات، ولذلك فإن 
 أجهزة الكشف العسكرية ربما تفوق أهميتها أهمية السالح والذخيرة.  

 
(.  وكما هو معروف هي فاعلة جداً، إذ حرب العصاباتالجيش الحّر تعمل على شكل مجموعات فدائية أو ما يسمى )فصائل 

تعمل وفق استراتيجية دفاعية تترّبص بالعدو وتباغته.  وسواء أكانت هذه هي االستراتيجية العامة أم الكّر والفّر، فهي فاعلة جداً 
ساسية من التزويد والمخابئ وإمكانية االنسحاب التكتيكي تحاشياً لمواجهة القوات ويصعب هزيمتها إذا تحققت لها شروط أ

النظامية األكبر عدداً وعّدة.  وكما هو معروف، التضاريس تلعب دوراً حاسماً، وإذا كانت المواجهات في المدن، فينقلب األمر 
 إلى حرب شوراع.  

 
يس سهالً ألن طبيعة هذا النوع من المواجهة طويل األمد وال يمكنه حماية الجواب ل  ولكن هل يقود هذا إلى حماية المدنيين؟

المدنيين بشكل مباشر.  ففي حين أن القوات النظامية يمكن أن تحسم المعارك بقوتها، حرب العصابات هي حرب استنزاف 
الصواريخ لقصف األحياء.  حماية  بالدرجة األولى.  والقوات النظامية عندها عادة بدائل، مثل استعمال الطائرات أو راجمات

المدنيين تتحقق عندما تعجز القوات النظامية عن اختراق خطوط دفاع أقامتها القوات الشعبية.  ومثال ذلك ما حدث في غزة.  
فبرغم التطور الفائق لآللة العسكرية اإلسرائيلية التي هاجمت براً وبحراً وجواً، فإنها عجزت عن اختراق خطوط الدفاع 
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فلسطينية، سواء أكانت خنادق أو أماكن سكنية كثيفة.  وكما هو معروف، تسليح الفلسطينيين ال يتجاوز الرشاشات ومضادات ال
الدروع، باإلضافة إلى الصواريخ محلية الصنع التي يطلقونها إلرهاب المدن اإلسرائيلية.  ويشار هنا إلى أّن مضادات الدروع 

بات اإلسرائيلية، وبرغم ذلك لم تستطع القوات اإلسرائلية اقتحام غزة، ذلك الهجوم التي ترافق المعروفة ال يمكنها اختراق الدبا
مع قصف بالطيران لثالثة أسابيع.  في حالة غزة، التدريب موجود، والقيادة موجودة، والذخيرة متوافرة، واالستراتيجية 

بي يأبى االستسالم برغم القصف بقنابل النابالم.  واستهلكت العسكرية كانت استراتيجية دفاعية كاملة، وإلى جانبها تصميم شع
إسرائيل شباَك فرصٍة سياسيٍة لم يمكنها بعد ذلك االستمرار في القصف، فاضطرت إلى إعالن وقف إطالق النار من جانب 

 واحد.
 

زع مناطق يعجز النظام عن فصائل المقاومة من الجيش الحّر يمكن أن ينتج عن نشاطها نوعاً من حماية المدنيين بعدما تنت
ر في بعض المناطق وصعب التحّقق أو االحتفاظ به في مناطق أخرى، وال سيما إذا كانت قريبة من  اختراقها.  وهذا متصوَّ
دمشق العاصمة.  فهل هناك شباك سياسي للنظام يسمح بالقصف بالطائرات وراجمات الصواريخ.  يبدو أّن النظام أحجم عن هذا 

ّدة فعٍل دولية، ولذا تابع في عملية التقتيل بالتقسيط، وإن كان طبعه اإلجرامي يدعوه إلى القيام بمجازر كبيرة في عدة تحّسباً من ر
م وصول الملف السوري إلى طاولة مجلس األمن حالً جذرياً للمشكلة، فهل يمكنه أن مدن ليخمد الثورة مرة واحدة.   وإذ لن يقدِّ
  ُيبعد احتمال مجازر باآلالف؟ 

 
وبقدر اتساع المناطق التي تخرج عن سيطرة النظام، وبقدر تعّددها وتباعدها الجغرافي، يصعب عليه استرجاعها.  وبالطبع، كل 
هذا يعتمد على درجة االستنزاف التي وصلت إليها قوات النظام الغاشم.  وكما يالحظ كثير من المراقبين، تبدو قوات النظام 

يخشى من درعا كونها منطقة حدودية كما يخشى من مناطق في إدلب، وحمص مستعصية عليه، مشّتتة ومستنزفة.  والنظام 
ودير الزور يمكن أن تنزلق من اليد أية ساعة، وحماة حالة معقدة بذاتها، ومحيط دمشق يهّدد قريباً من عقر الدار، وظهر مؤخراً 

 عتها.نشاط للجيش الحّر في ريف حلب.  ولكن هذه تطورات بطيئة بحسب طبي
 

، وما زال يعاني مشاكل اتصال وقيادة، يقّدر بـأربعة إلى سبعة آالف.  وعلينا هنا أن نتذكر أن الجيش الحر  ما زال قليل العدد
.  ولو ال احتضانه من الشعب لما استطاع إنجاز ما ينجزه، فهذه أهم مكامن قوته.  وليس مجهزاً بما يكفي من السالح والعتاد

، بغض النظر على اإلنجاز تتعل ق على نحو كبير بما يمكن أن يحصل عليه من دعم لوجستي في المستقبل وقدرة الجيش الحر  
 عن قوة السالح.

 

 الخاتمة

نتيجة التحليل الموضوعي ليست بتلك السارة.  فبرغم من العجز الواضح في قدرة النظام على اإلمساك بكل المناطق بآن معاً، ما 
زال عند النظام قدرة قمعية انتقامية عالية، وما زال يتلقى المعونات، والبواخر المحملة بما ال نعرف من الذخيرة والسالح ما 

لقد قام النظام باألعمال اإلجرامية في إمكان تدّفق الدعم من العراق ولبنان يزيد األمر صعوبة.  زالت تصل شواطئ سورية، و
مت شرعية استبداده، وهو اليوم يواجه ما هو أشد من ذلك: إنه يواجه تهديداً وجودياً يجعله يغامر  درعا ألن حركتها حط 

 ُتفّرط بها جهاُتها إال في آخر المسيرة وعند تيّقن اقتراب نهاية والمصالح اإلقليمية التي يرتبط بها مصالح راجحة ال  بجنون.
وباعتبار أنه ليس من المتوقع أن يقوم المجتمع الدولي بخطوات حاسمة، يبدو أن  قدر سورية أن ُتنجز معظم التحرير النظام.  

 بنفسها، ولن يكون ذلك من غير ثمن عزيز، ولكنه سيسمح بانعتاٍق أكبر.
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 المركز عن نبذة

 إلى به للوصول الناشئ السوري بالمجتمع النهوض إلى يرمي مستقل شبابي جهد هو للدراسات المعاصر الشام مركز

 وترفع القرار صناع تدعم حيادية موضوعية دراسات تقديم خالل من ديموقراطية أسس على مبني مدني مجتمع

 .المنشود المدني المجتمع لمؤسسات وتؤسس للحوار وترسخ العام الوعي مستوى

 :إلى ويهدف

 .الحراك هذا لترشيد 2011 آذار 15 حراك في والفاعلين الناشطين توعية -
 .سورية وطنية مدني مجتمع مؤسسة بدء -
 .المدني العمل مجاالت كافة في للتكرار قابل مؤسسي نموذج بناء -
 .الحديثة سورية لخدمة المغتربة السورية الفكرية والطاقات الخبرات تفعيل على العمل -

 

 التالي الرابط على بوك الفيس على المركز مجموعة على وأبحاثكم بآرائكم المركز مع التفاعل ويمكنم

http://on.fb.me/tidBhf 

 التالي اإللكتروني البريد عنوان على المركز مع التواصل يمكنكم كما

ngo.org-info@sham 

 لالبحاث:

ngo.org-research@sham 

 

 :صدارات المركزإ

 )حوارية ندوة( الميزان في السلمية الثورة سلمية -
 )بحث ورقة( العازلة المنطقة مفهوم -
 سورية في اإلنسانية لألزمة اإلغاثي لملفا -
 النظام والشعب والبروتوكول )ورقة بحث( -
)ورقة   االمم المتحدة ضد النظام السوريو انعكاساته على قرار للفصلين السادس والسابع من ميثاق األمم المتحدةنظرة تحليلية  -

 بحث(
 إضافة إلى عدد من الترجمات ألبحاث استراتيجية عالمية متعلقة بالوضع الراهن في سورية. -
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