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سط، الذي المشروع البحثي "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا" في برنامج مسارات الشرق األوباحث سوري يعمل ضمن خير هللا الحلو 

 .ايشرف عليه مركز روبرت شومان للدراسات العليا في الجامعة األوروبية في فلورنسا. يرّكز الحلو عمله على مناطق شمال سوري

 

 حرير هذه الورقة البحثية.تولّت مايا صّوان ت

 

 جزٌء من مشروع "زمن الحرب وما بعد الصرع في سوريا" الذي يمّوله االتحاد األوروبي،  هي منشوراتنا

 ضمن مركز روبرت شومان للدراسات العليا بالجامعة األوروبية بفلورنسا. "مسارات الشرق األوسط"هو مشروع بحثي في برنامج و

ستراتيجيةً لآلفاق، والتحدّيات، والتوّجهات، وخيتحليالٍت عم يقدّم مشروع "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا" سة العامة ليةً وا سيا ارات ال

 في زمن الحرب، وفي إطار التحضير لمرحلة ما بعد الصراع في سوريا.

 

 .من مسؤولية المؤلّفين حصراً  ى منشورات المشروع هومحتوإن 
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 ص تنفيذي ملخّ 

 ،فيها األمني نفوذهاوبستتط  ،على عفرين الستتيطرةالجيش الوطني الموالي لها  بمشتتاركة فصتتائلتركيا  استتتطاعت

خالل  همعلى ممتلكات المدنيين وترهيب واستتتتيالءٍ  ،وخطف وستتتلبٍ  نهبٍ  من قامت بها الفصتتتائل انتهاكاتٍ  وستتتط

 مغادرة عفرين. إلى  كراداأل ، األمر الذي دفعاألولىاألشهر 

، فرض استتتتتتتقرار أمني نستتتتتتبي في المنطقةل المدنية الشتتتتتترطةوالشتتتتتترطة العستتتتتتكرية كالً من دعمت تركيا وقد 

 الشتترطة وقوات ،والشتترطة العستتكرية ،عفرين على مستتتوى الفصتتائلفي للعبة مستتاخ خيوط اإ فاستتتطاعت بذل 

 أمنيةً  ادلةً معفارضةً  ،"منضبطةالفوضى مناخ "النقرة أ ستكرّ هكذا وصة. عة والمتخصّ المدنية وأجهزتها المتنوّ 

 ف المستمر.الخوز لدى المجتمع المحلي في عفرين عوامل ما يعزّ كافة، ل م والتدخّ تتيح لها شروط التحكّ  قلقةً 

 تانة،آستتعلى تفاهم أمني مع الروس ضتتمن مستتار  واضتتحةٍ  لم تفرض أنقرة نموذج حكم ذاتي في عفرين في داللةٍ 

للدولة  نافسةٍ مو أ بديلةٍ  اتٍ منصّ إلى  الخاضعة للسيطرة التركية ل المناطقيعدم تحوأفضى إلى االتفاق على  الذي

 عند نيالستتكا التمثيل نستتبةفي  تغييراتٍ  ، وأحدثتشتتراف"ل واإلمارستتت تركيا ستتياستتة "التوكي وهكذا .الستتورية

ً تشتتتكيل المجالس المحلية في عفرين ة كبيرة منه،  غير عادل ، فارضتتتةً تقستتتيما ً ستتتستتتُ أُ وكان للعرب حصتتتّ  لوجود ا

 أقصتتتتو ،لها الموالين من جديدة كرديةنخبة ستتتياستتتية . هذا وأوجدت أنقرة قومية في عفرينبصتتتفتهم التركمان 

 . المحلية المجالس في العمل عن األكراد التكنوقراط

تهجيراً للقوى  إضتتافةً إلى التهديدات األمنية التي تواجهها تركيا، ونتاج مستتار المصتتالحات في الغوطة الذي أفرز

 هجيرهم، عبرالُمعاِرضة في الغوطة الشرقية، دفعت أنقرة باتجاه ملء الفراغ الذي أحدثه نزوح أكراد عفرين وت

 د.اكراأل نالمدنييبيوت  إلى ر المقاتلين في الجيش الوطني وأقربائهم من العرب والتركمانس  من أُ  آالفٍ  لنق

 االستثمار طخط تكريسالمحلية مقابل  التنمية وغابت اً،الزراعة أساسالمرتكز إلى الوضع االقتصادي  تراجعوقد 

ً ، حيث وجدوا لهم عفرين في ينشتتتطون بدأوا الذين األتراخ التجار لصتتتالح  يف قادة اتّجه . في المقابل،جديدةً  ستتتوقا

ً  رينالمهجّ  وحمص الغوطة أبناء من سوريين ارتجّ  مع أموالهم تشغيل لىإ الوطني الجيش   .قسريا
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 مةمقدّ 

ً ، تقع عفرين في شتتتتتمال غرب ستتتتتوريا على الحدود مع تركيا من أكثر المناطق  ، وتُع دّ لمحافظة حلب وتتبع إداريا

في المجتمع المحلي الكردي  ومندمجةٌ  ن نستتبة العرب فيها قليلةٌ أ من الناحية االجتماعية نظراً إلى الكردية صتتالبةً 

أمطارها، الجيد وكثرة بفضتتتتل مناخها . تمتاز عفرين عن باقي المناطق الكردية الستتتتورية بغناها 1منذ فترة طويلة

 من غابات الزيتون واألشجار المثمرة.  لى غابةٍ إ اللذين حّوالها

 ً ، وحدات حماية الشتتتعب الكردية، ل٢٠١٣في العام  ،مهامن منطقة عفرين ليستتتلّ  انستتتحب النظام الستتتوري تدريجيا

 أصتتتتتتبحت، ٢٠١٤التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العّمال الكردستتتتتتتاني ومنظمةً إرهابية. وفي كانون الثاني 

، عليها سيطرة حزب االتحاد الديمقراطيمن رغم وعلى ال. 2طعات تتبع لإلدارة الذاتيةمن ثالث مقا واحدةً  عفرين

أعمالهم عمدوا أيضتتاً إلى نقل الذين  3من أبناء مدينة حلب ، وال ستتيماللكثير من النازحين الستتوريين اً كانت مقصتتد

ً ل نموذجسبي واضح للعيان، شكّ استقرار نفي قيام وساعد غياب المعارخ فيها بين األطراف المتنازعة هذا ليها. إ  ا

 أفضل من النماذج الباقية التي خرجت عن سلطة النظام السوري وسيطرته. 

برزها أ في محافظة حلب عدّة بلدات عربية نحومت وحدات حماية الشتتعب عليه حتى تقدّ  يه الحال على ما تبقي

 يربط بين عفرين وشتتترق نهر ممرّ إلنشتتتاء  عليها في محاولةٍ ستتتطت ستتتيطرتها ، وب٢٠١٦في شتتتباط  ،تل رفعت

بين ما ر التوتّ فازداد فصتتتتائل المعارضتتتتة الستتتتورية.  واقعةً تحت ستتتتيطرة كانت الفرات في المناطق العربية التي

ء بين العرب العدا ، في حين تفاقمينبين الجانب   ، واندلعت معارخ متواصلةالوحدات الكردية وفصائل الجيش الحر

تركيا بعد لية حة الموالعلى ستتتتتلوخ الفصتتتتتائل المستتتتتلّ  له تأثيرٌ  كان ماة، الكردي وحداتفعلته ال كراد نتيجة ماواأل

 .سيطرتها على عفرين

المفاوضتتتات بين موستتتكو ووحدات حماية بعد فشتتتل  ،٢٠١٨معركة الستتتيطرة على عفرين في بداية العام اندلعت 

فما كان من روستتتيا إال أن . 4الستتتوريوتستتتليمها للنظام المنطقة  االنستتتحاب منورفض األخيرة  ،الشتتتعب الكردية

األمر  ،٢٠١٨5كانون الثاني  ١٩ في، تجاه منطقة تل رفعتفي اجنة  بالقرب من كفر قاعدتها الصتتتتغيرة ستتتتحبت

ً روسي أخضر ر ضوءاً بِ اعتُ  الذي  .6هجومها لشنّ لتركيا  ا

                                                 
 يها.فمع األكراد  ، وتزاوجواالكردية أتقنوا اللغةو ،البوبنا والعميرات كرعاة أغنام عشيرت يالسكان العرب من وفد إليها  1
ً بموجب قانون التقسيمات اإلدارية للفدرالية  هذه الكنتونات تم تغيير .دارة الذاتية الجزيرة وكوبانيإلاآلخران ل انكان الكانتون حينذاخ 2 الحقا

بدر مال رشيد، "المظلة الكردية المفقودة في  :دارة الذاتية، أنظر. عن تطورات اإل٢٠١٧في تموز  التي أُعِلن عنهاالديمقراطية لشمال سوريا، 

ذار آ ٢٠، ةاالستراتيجيكز عمران للدراسات سطنبول: مرإورقة تحليلية ) سورية.. بين التناحر على السلطة واالتفاقيات الهشة"،

٢٠١٩)، T2173X2http://bit.ly/ 
 ة اشتباخ في حلب.كان منطق ذيالميدان ال من المسيحيين واألرمن من حيّ  ومعهم عددٌ  ،معظم النازحين من األحياء الشرقية لمدينة حلب وفد 3
 هذه واشتتنطن تأبلغ ،محاربة تنظيم الدولة اإلستتالمية فيالقوي لوحدات حماية الشتتعب في شتترق ستتوريا الواليات المتحدة  على الرغم من دعم4

سياسية مع روسيا  تسويةبالتوّصل إلى  مطالبةُ إيّاها ،هي تحت النفوذ الروسي وأن المنطقة ،بعفرين غير معنية هاأن ٢٠١٧تموز  الوحدات في

 .٢٠١٩آذار  ١٦، في الكردية الحماية وحدات في مستشار مععبر الواتساب  مقابلة ؛ركيا المحتمللتجنيب المنطقة هجوم ت
الكردية والقوات التركية وفصائل  بين الوحدات ما مواجهةٍ  أيّ  بهدف منع، ٢٠١٧آذار  ٢٠ انتشرت الشرطة العسكرية الروسية في عفرين في 5

"روسيا تنشر قوات بعفرين السورية وتنفي إقامة  ،الجزيرة :لالّطالع على المزيد، أنظر لوزارة الدفاع الروسية. حسب بيانٍ بالجيش الحر، 

  http://bit.ly/2LbZ2zS ،٢٠١٧ذار آ ٢٠ قاعدة"،
كانون الثاني  ١٩، سمارت نيوزعبد هللا الدرويش وحسن برهان، "وكالة تركية: روسيا سحبت قواتها العسكرية من منطقة عفرين شمال حلب"،  6

٢٠١٨ ،http://bit.ly/2X1phA5.  س كلينتسيفيتش تالروسي فران تحادمجلس االفي أعلنت روسيا على لسان نائب رئيس لجنة الدفاع واألمن

 ،السورية لإلعالم المطبوع الشبكة ،ل عسكرياً في حال وقوع مواجهة بين قوات األسد والجيش التركي مع انطالق عملية عفرين"أنها "لن تتدخّ 

 http://bit.ly/2RuOVqW ،٢٠١٨كانون الثاني  ٣٠ ،"ية"معركة عفرين تنزع الغطاء الدولي عن الوحدات الكرد

http://bit.ly/2X2173T
http://bit.ly/2X2173T
http://bit.ly/2LbZ2zS
http://bit.ly/2X1phA5
http://bit.ly/2RuOVqW


 

 6 

ة ستتتتانآركيا في مستتتار لى انهيار مناطق خفض التصتتتعيد التي ضتتتمنتها تإوتركيا حول عفرين  روستتتياى تفاهم أدّ 

 واستتتعةٍ  مع عملية قضتتتمٍ  ،تزامن بدء معركة "غصتتتن الزيتون" التي أطلقتها تركيا في عفرينفقد  .7بشتتتكل كامل

ردوغان أعلن أالرئيس التركي رجب طيب وكان اتفاق خفض التصتتتعيد. في لمنطقة الغوطة الشتتترقية المشتتتمولة 

في  قّواتهما ليشتتتيات اإليرانيةيالنظام والم حشتتتدفيما  ،٢٠١٨8كانون الثاني  ٢٠في  "غصتتتن الزيتون"عن عملية 

ً  ،محيط الغوطة الشرقية قرب دمشق ً  وبدأت روسيا قصفا ً  جويا  .٢٠١٨شباط  ٥  فيكثيفا

الروستتية  ت المصتتلحةتجلّ  عدّة. فطرافٍ أل مشتتتركةً  مصتتلحةً شتتّكل عفرين  في ل العستتكري التركيالتدخّ الواقع أن 

فيما  ،ين للنظامتستتتليم منطقة عفر ترفضتتت اً للواليات المتحدة، وألنهاية كونها حليففي االنتقام من الوحدات الكرد

فنجحت تركيا ما أكراد السوريين. األبتفتيت أبرز معاقل قوة  ق هدفهوحقّ  غير مباشتترةٍ  بطريقةٍ  هذا األخير استتتفاد

 السورية. ياألراضمن  بتوسيع رقعة سيطرتها على مزيدٍ 

د تكبّ  ، حيثبعد شتتتهرين من القتال العنيف ،9آذار ٢٣يوم  كاملٍ  منطقة عفرين بشتتتكلٍ أعلنت تركيا الستتتيطرة على 

القصتتتف الجوي والمدفعي  جّراءوستتتقط م ات القتلى والجرحى من المدنيين خستتتائر كبيرةً في األرواح، الطرفان 

ن وليها المقاتلإالتي انستتتتحب  11لى حدود منطقة الشتتتتهباءإ هذه القوات وصتتتتولإثر و ،10للقوات التركية المهاجمة

 .12األكراد

سيطرة العسكرية للجيش التركي على منطقة عفرين الحدودية، كيف تحا بعد مرور أكثر من عامٍ  ول تركيا على ال

في المنطقة إلى  هل تشير السياسات التركية ؟هالتوسيع نفوذها في التي تنتهجها ما السياساتو ،إدارة هذه المنطقة

لستتتتياستتتتة التركية ع فيها اتركيا؟ ما القطاعات التي تتمتّ إلى منطقة عفرين  ضتتتتمّ ل خطةٍ و إلى أالكاملة  أنقرةهيمنة 

ً بالسيطرة األكثر وضوح  ة؟وقوّ  ا

لمعارضتتة لالستتلوخ األمني والعستتكري التركي في عفرين، ودور الفصتتائل العستتكرية التابعة  أوالً  الورقة ناقشت

 كأداةٍ م المحلي الحكفي  تنظرثم  تركيا بهدف ضبط المنطقة. والهيكليات األمنية والعسكرية التي أحدثتها ،السورية

ل على ربط والعم ،بتركيا مرتبطةٍ  جديدةٍ  ستتتتتتياستتتتتتيةٍ  نشتتتتتتاء طبقةٍ إفي المنطقة يقوم على  جديدٍ  واقعٍ  فرض أمرٍ ل

في لورقة اكذل  تبحث مباشتتتر.  في تركيا بشتتتكلٍ  والخدمات العامة ،ومنظمات المجتمع المدني ،المجالس المحلية

لديمغرافيالتغيير  ها ا عد ية الستتتتتتيطرة على عفرين. أخيراً  ،خالل المعركة وب  حث فيينظر الب ،ودوره في عمل

، ثم ياستتتيعلى عدم االستتتتقرار االجتماعي والستتت اونتائجه ،رات الطارئة على االقتصتتتاد المحلي في عفرينيالتغي

  االستراتيجية االقتصادية لتركيا في هذه المنطقة الحدودية. يتناول

                                                 
ريف و ،ارها(دلب وجوإشمال غرب سوريا ) :ربع مناطق خفض تصعيدأعلى تثبيت  ستانةآفي  يرانإروسيا وتركيا و ، اتّفقت٢٠١٧أيار  ٤في  7

 .وجنوب سوريا ،الغوطة الشرقيةوحمص الشمالي، 
  http://bit.ly/2IA0nPu ،٢٠١٩حزيران  ٢٠، "معركة الستعادة عفرين.. ‘غصن الزيتون‘" ،الجزيرة 8
وأعلن  .ن على بريطانيا وفرنستتاوالتي انتصتتر فيها العثماني ،لمعركة جنق قلعة ١٠٣يصتتادف الذكرى  ألنهختارت ذل  التاريخ ايبدو أن تركيا  9

 ،يني شتتتتتتفق: أنظر. اليوم على عفرين" ف"العلم التركي يرفر :قائالً  التركيتل  المناستتتتتتبة انتصتتتتتتار الجيش في  ردوغان في خطابٍ أالرئيس 

 /MqtTeb2http://bit.ly ،٢٠١٨ذار آ ١٨"أردوغان: لقنّا درساً للذين يحاولون تأسيس دولة إرهابية على حدودنا"، 
ً مدني ٢٢٢"مقتل  ،سبوتني  10   http://bit.ly/2WWInrg ،٢٠١٨ذار آ ١٠ ،على مدينة عفرين"‘غصن الزيتون‘ على األقل منذ بدء ا
قة تل رفعت ، أي منط٢٠١٦عام في الية التي سيطرت عليها بطلقتها وحدات الحماية الكردية على القرى العرأمنطقة الشهباء هي تسمية  11

 الباب وعفرين.  ت يالواقعة بين منطق وجوارها
  http://bit.ly/31cL4U8 ،٢٠١٨ذار آ ٢٤ ،"كل منطقة عفرين بقبضة الجيش التركي"الجزيرة،  12

 

 

http://bit.ly/2IA0nPu
http://bit.ly/2MqtTeb؛
http://bit.ly/2WWInrg
http://bit.ly/31cL4U8
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 مع ستتتتتتكان محليين، ٢٠١٩، اُجري ت ما بين آذار وأيار مقابلةً  أربعينثالثة و إلى رئيٍس  البحث بشتتتتتتكلٍ يستتتتتتتند 

ومع قادة ، ٢٠١٨من شتتهر أيار  ابتداءً  إلى عفرينروا من الغوطة وريف حمص الشتتمالي جّ نازحين هُ و، أصتتليين

 . 13غاثيةإوفي فرق  ،في الحقل الطبي ، وعامليننقرةالموالية أل الفصائلمن عسكريين وعناصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 

و أهالي أن في عفرين المدنييو ،بة على العسكريين في الفصائلية عدم الكشف عن األسماء بسبب المخاطر األمنية المترتّ تراعي هذه الورقة سرّ  13

، ي المجالس المحليةفو العاملين الجهات العسكرية الفاعلة ألكثير من من ا اتالحصول على المعلوم ة. والبد هنا من اإلشارة الى صعوبالناشطين

 .م بها تركيامن الرقابة على االتصاالت التي تتحكّ  نظراً إلى خوف هؤالء
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 الجزء األول: بناء نظام عسكري وأمني جديد

ً ، بدأ النظام الستتتتتتوري انستتتتتتحاب٢٠١٢عام الفي  ً تدريجي ا لشتتتتتتعب اوحدات حماية بالحال  حتى انتهت من عفرين ا

من داخلي ألتتت الوحتتدات الكرديتتة جهتتاز . وشتتتتتتكّ ٢٠١٣عتتام في المنطقتتة العلى كتتامتتل إلى الستتتتتتيطرة الكرديتتة 

الذاتية الستتتلطة  ت فيها اإلدارةر  بِ ي اعتُ تال ،كان بمثابة جهاز أمن وشتتترطة تنفيذية في كانتون عفرين ،)األستتتايش(

 كيا بشتتتكلٍ لت ترفتدخّ  ،ستتتنوات متواصتتتلة ستتتتّ  دام ر الواقع األمني والعستتتكري الذيتغيّ  ،٢٠١٨العليا. بعد آذار 

ً ألفرض ستتتتيطرتها  مباشتتتترٍ  ً  منيا لشتتتترطة اكالً من لت شتتتتكّ  ثم ،وعبر الفصتتتتائل الستتتتورية الموالية لها ،وعستتتتكريا

  العسكرية والشرطة المدنية.

 تركيا: المرجعية العليا في عفرين 

على  اليدبوضع  ،المخابرات العسكرية التركيةإلى جانب  مع السيطرة على عفرين انشغلت وحدات خاصة تركية

أنشتتتأت  بعدئذ. 14في اإلدارة الذاتية كافة الوثائق، واحتفظت بألمنية والعستتتكرية لوحدات حماية الشتتتعبات االمقرّ 

عدد يا  نت ال تزالات العستتتتتتكريالمقرّ من كبيراً  اً ترك هذه الورقة في أواخر حزيران  ة، وكا تبني، حتى تحرير 

شرق عفرين المقابلة  مناطق وآخر في ،على الحدود السورية التركية  يقع قسٌم منهاجديدةً  قواعد عسكريةً  ،٢٠١٩

 ،والمزرعة ،مريمين فهي أبرز تل  القواعد أما مع الوحدات الكردية. التي تعتبر نقاط اشتتتتتباخ لمنطقة الشتتتتهباء،

ر جنة الذي الى معستتتتتكر كف القواعد العستتتتتكرية التركية في تل  المنطقة، إضتتتتتافةً  أكبر التي تُع دّ  وكلبيري ،نابأو

ً مهبطليكون ز جهَّ يُ   التركية.  المروحيةللطائرات  ا

علماً  فها،وكش ب خاليا وحدات حماية الشعب الكرديلتعقّ  تركيةً  أنشات تركيا محطة استخباراتٍ فضالً عن ذل ، 

شكلٍ تشرف أيضاً  تاالستخباراأن  شرٍ  ب المنطقة ن كة في أمشارِ على عمل جميع الجهات الفاعلة األخرى المُ  مبا

 السلطة العليا في عفرين. تُع دّ التي ، وأدناه( نظرأ)

القوة  وهي ،التابعة للقوات الخاصة التركية في مديرية األمن العام التركي ست تركيا فرقة المهام السوريةوأسّ هذا 

ً عر  ، وتُ 15األمنية التركية الضتتتتتتاربة في عفرين عة وحدة  ١٢ف الفرقة من . تتألّ التركي بالكوماندوس ف محليا موزَّ

 ،وغازي عنتاب ،وهاتاي ،إلدارات األمنية في أنقرة، أما عناصتتتتتترها فهي تابعة لمناطق عفرين اإلدارية على

السوري( تتبع للشرطة المدنية في  تركيا وحدة مهام خاصة سورية )الكوماندوسكذل  أنشأت وأضنة.  ،وكيليس

ً و ،عفرين عند القوات الخاصتتة التركية  لى جانبإذ مهامها تنفّ هي واالستتتخبارات التركية،  إمرة تحت لكنها عمليا

شتترطة ال عناصتترحستتب شتتهادة اثنين من ب ،في حال اعتقال الخاليا التابعة للوحدات الكرديةإجراء المداهمات أو 

 . عفرينالمدنية في 

 

 

                                                 
 .٢٠١٩ آذار ١٢في  ،مقابلة عبر سكايب ،للقوات التركية مرافقٍ  حسب شهادة مقاتلٍ ب 14
 http://bit.ly/2KuGSZK، ٢٠١٨تشرين الثاني  ١٥، عفرين" في مناألتواصل حفظ  ‘فرقة المهام السورية‘"تركيا..  ،ألناضولا 15

http://bit.ly/2KuGSZK
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 عفرين في التركي االنتشار خريطة

 

 الكاتب المصدر:

عت في على عفرين كاملةٍ  فرض ستتيطرةٍ  تابعة لها بغية أمنية وعستتكريةتت مراكز وبذل  تكون تركيا قد ثبّ  ، ووستتّ

درع "منطقة من  وضتتتّمها تحت مظلّة الجيش الوطني، لها الموالية تجربة هيكلة الفصتتتائل الستتتورية الوقت نفستتته

 إلى عفرين.  16"الفرات

 

 

  

                                                 
المعركة  لىع ٢٠١٦العام تركيا في  اطلقتهأالتي  ،"درع الفرات" تستتتتميةي حلب الشتتتتمالي والشتتتتمالي الشتتتترقي خذت هذه المنطقة في ريف  اتّ  16

 ،ة نجد جرابلسومن بين المدن الرئيستتتتتتة في هذه المنطق . ٢٠١٧، والتي حقّقت هدفها هذا في آذار العستتتتتتكرية لطرد تنظيم الدولة االستتتتتتالمية

 .البابو ،عزازأو
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  الفصائل ضمن جيش وطني تحت إمرة أنقرة

هذه  دمجت تركيا علماً أن ،في معركة عفرينإلى جانب القوات التركية  17"شتتتتتتتاركت فصتتتتتتتائل "درع الفرات

 .تةبرعاية وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقّ  ،ى الجيش الوطنيتحت مسمّ  ٢٠١٧عام ال في أواخر الفصائل

وفيلق الستتتتلطان  ،وفيلق الجبهة الشتتتتامية ،الجيش الوطني ثالثة( فيلق عت فصتتتتائل الجيش الوطني على فيالقتوزّ 

تحت رين من الغوطة الشرقية المهجّ  ،بما فيها جيش اإلسالم وفيلق الرحمن ،كلُّها استوعبت الفصائلُ  ، ثم18 )مراد

ئل الجيش الوطني في الستتتتتتيطرة على عفرين وطرد الوحدات  أنقرةالجيش الوطني. اعتمدت  لواء على فصتتتتتتتا

 في مناطق النفوذ التركيألفاً  ٣٠ جمالياإل ايبلغ عددهالتي ) عناصتتتتر هذا الجيش رواتبتدفع ، علماً أنها الكردية

 بشكلٍ  بالذخيرة الفصائل ، وتزّودي جرابلس وباب السالمةمن خالل واردات معبر   ،(في "درع الفرات" وعفرين

 مباشر.

تنهب مدينة  بعض فصتتتتتتائل الجيش الوطنيستتتتتترعان ما ترخ  ، بعد ستتتتتتيطرته على المنطقة،الجيش التركيلكن 

رستتال إين قبل أن تتراجع نستتبياً مع أستتبوع    حوالىمرتفعةٍ  النهب بوتيرةٍ  ت عملياتواستتتمر. نهاراً  جهاراً  عفرين

استتتتتولت فصتتتتائل الجيش الوطني على  إضتتتتافةً إلى ذل ، عزاز.أمن الشتتتترطة العستتتتكرية من منطقة  تعزيزاتٍ 

ات مقرّ الى  منتتازلهم وتحويتتلراهم، ق مناقتراب المعتتارخ الذوا بتتالفرار مع التتذين  19ممتلكتتات المتتدنيين األكراد

الفصائل وأُس رهم، هذه الفصائل  مقاتليإلى مساكن إليواء أو ، 20ومستودعات لتخزين البضائع المسروقة عسكرية

في المنطقة بستتتبب دعمهم الحقيقي أو العيش لهم  ال يحقّ  نهأب عةً متذرّ  ،صتتتحابهاإلى أ إعادة البيوت ترفضتتت التي

  .21الشعبالمفترض لوحدات حماية 

ً والالفت  تحمل لقب و ،نالمدنيي بحقّ  تواصتتتتل انتهاكاتها زالت التي ما تل  من تركيا هي أن الفصتتتتائل األكثر قربا

ل ذراع شتتتكّ يفيلق الشتتتام الذي ، إضتتتافةً إلى الستتتلطان مرادلواء و ،طان شتتتاهلالستتتالطين العثمانيين مثل لواء الستتت

ة الحدود على مناطق عفرين الحدودية مع تركيا بهدف حمايه هذخوان المسلمين في سوريا. وتسيطر الفصائل اإل

ً  أولويةً  تُع دّ  التي تستخدمها في أنقرة بيد  ال إلى أداةٍ ي السلطان مراد وسليمان شاه تحوّ أن فصيل   لهذه األخيرة، علما

ستمرار ال المال وأجمن  ، وهما يقاتالنبت بها السياسة التركيةالجرائم واالنتهاكات التي تسبّ  كلّ ل واجهةً  حروبها

غية يها بوالضتتتتغط عل فصتتتتائل أخرىدعمها لتخفيف إلى تركيا في المقابل، تستتتتعى الدعم والرضتتتتا التركي فقط. 

ً الفصتتيل األقوى الذي يشتتكّ ، مثل الجبهة الشتتامية ،إضتتعافها وتطويعها يمنتها على هيحول دون بستتط أنقرة  ل عائقا

عت تركيا يُذك ر أنمعقل الجبهة.  ،عزازأمنطقة  وتحديداً  "،درع الفرات" لى إلوطني نفوذ فصتتتتتتائل الجيش ا وستتتتتتّ

من  ،ألف مقاتلٍ  15بنقل ثقلها العستتتتتكري وأكثر من  وستتتتتمحت لها بدايةً  "،غصتتتتتن الزيتون"عفرين عبر معركة 

 حكام السيطرة وضبط األمن. إللى عفرين إ "درع الفرات"

                                                 
شاركت في عملية  17 سورية التي  شير المصطلح إلى الكتائب العسكرية التابعة لفصائل المعارضة ال ل  الفصائل ت، ومن أبرز "درع الفرات"ي

 تصم.عالم ولواء ،وصقور الجبل ،والفرقة الشمالية ،١٣والفرقة  ،ولواء السلطان مراد ،فيلق الشامووفرقة الحمزة،  ،الجبهة الشامية
 أكثرطان مراد لفرقة الستتتت تُع دّ . http://bit.ly/31WuYOH ،٢٠١٧ تشتتتترين األول ٢٤، "إلى جيش نظامي‘ درع الفرات‘ل فصتتتتائ" ،المدن 18

 ً   هم من التركمان.األول كلّ  اهوقادة صفّ  ،مقاتلين تركمان تضمّ وهي  ،تركيامن  الفصائل قربا
حتتزيتتران  ١٤، "ستتتتتتتوريتتتا: استتتتتتتتتتيتتالء جتتمتتتاعتتتات تتتتدعتتمتتهتتتا تتتركتتيتتتا عتتلتتى التتمتتمتتتتتلتتكتتتات فتتي عتتفتتريتتن"وتتتش، وهتتيتتومتتن رايتتتتتس  19

٢٠١٨، Wo3HWu2http://bit.ly/ 
التركية ذاتها في "ستتوريا: يجب على تركيا وضتتع حد لالنتهاكات التي ترتكبها الجماعات الموالية لها والقوات المستتلحة  الدولية،العفو  منظمة 20

   /6XDTJA2http://bit.ly ،٢٠١٨ب آ ٢، عفرين"
 ،المعنية بالجمهورية العربية السورية، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة 39الدورة  ،المتحدة األمم العامة، الجمعية اإلنسان، حقوق مجلس 21

A/HRC/39/65 ،٢٠١٨ب آ ٩، /http://bit.ly2NrywFw  

http://bit.ly/31WuYOH
http://bit.ly/2HWu3Wo
http://bit.ly/2HWu3Wo
http://bit.ly/2XDTJA6
http://bit.ly/2NrywFw
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 ،شتتتتتاءت ماهها حيثوتوجّ  ،ى ميليشتتتتتيات تأتمر بأوامرهانجحت تركيا في تحويل فصتتتتتائل الجيش الوطني الوهكذا 

دية فقط. الوحدات الكر قتالها ضتتتتتتدّ  " لتحصتتتتتتردرع الفرات"مع النظام منذ بدء معركة  مواجهةٍ  وتمنعها من أيّ 

 . ابعةً لهات عسكريةً  وأنشأت شرطةً  ،من دور الفصائلأنقرة  فت، خفّ هذه مسياسة التحكّ في ستمرار وبموازاة اال

 لضبط األمن شرطة عسكريةتشكيل 

 وبدء بعض الفصائل عمليات السلب والنهب، أرسلت قيادة الجيش الوطني مجموعاتٍ  السيطرة على عفرين عقب

، حيث 22إلى مدينة عفرين "درع الفرات"عزاز في منطقة أمن  ،للجبهة الشتتتتاميةالتابعة من الشتتتترطة العستتتتكرية 

 إدارةً  أنشتتتتتأت تركياوكانت  ."درع الفرات"ين إلى منطقة لمنع نقل المستتتتتروقات من عفر نصتتتتتبت حواجز كبيرةً 

تتبع لوزارة الدفاع في الحكومة الستتتورية ، ٢٠١٨شتتتباط  ٢٠ في "درع الفرات"للشتتترطة العستتتكرية في منطقة 

 . 24ةضبط تجاوزات العسكريين والمخالفات ضمن فيالق الجيش الوطني الثالث، وتتولّى 23تةالمؤقّ 

شرطة العسكر ، من ووقف عمليات النهبلضبط األ عزاز لم تكن كافيةً أية الصغيرة القادمة من لكن مجموعات ال

غضتتتتب لدى الكثير من من ال لت حالةٌ شتتتتكّ تو ،تركيا وفصتتتتائل الجيش الوطنيإلى ه وجَّ ة النقد المُ ارتفعت حدّ  ال بل

عالم تناقلت وستتائل اإل. كذل  25ولم يستتتطيعوا فعل شتتيء ،مام أعينهمأت محالتهم وستتياراتهم ق  رِ األهالي الذين ستتُ 

للشتترطة  جديدةٍ  دفع تركيا إلى تشتتكيل نواةٍ ، ما 26عفرينفي  عمليات النهبأشتترطةً مصتتّورةً عن  العربية والدولية

والستتلطان  ،الشتتام فيلقمن  امن فصتتائل الجيش الوطني، بعضتته عناصتترها انتُِدبت غالبية منطقة،الالعستتكرية في 

من العرب  ، وكلّهاالتي قامت بعمليات السلب والنهب نفسها وهي الفصائل ،وأحرار الشرقية ،وسليمان شاه ،مراد

ً أنت قيادة أي عنصتتتر كردي. وعيّ  اوال يوجد فيه، والتركمان لقائد الشتتترطة العستتتكرية  ركان الجيش الوطني نائبا

وأحدثت تركيا بواستتتتطة الجيش هذا . ٢٠١٨27تموز  للمرة األولى، في "غصتتتتن الزيتون"العام في منطقة عملية 

من الجيش الوطني  ن ضتتتابطٌ يّ وعُ  ،عفرين وجنديرس وراجوكّل من للشتتترطة العستتتكرية في  فروعٍ الوطني ثالثة 

شرةً إل  يتبعكل فرعٍ  تجدر اإلشارة إلى أن .28فرع  له في كلّ  ونائبٌ  ، علماً دارة الشرطة العسكرية في عفرين مبا

ً  أكثرلكنهم أصتتتبحوا ومن الفصتتتائل نفستتتها،  ا ينحدرونهضتتتباط الشتتترطة العستتتكرية وعناصتتتر أن بقيادة  ارتباطا

 مباشرٍ  من فروع الشرطة العسكرية أوامره بشكلٍ  ى كل فرعٍ ويتلقّ  .القوات الخاصة التركية الموجودة في عفرين

 و من االستخبارات التركية.أمنها 

ذ نات العسكريةيقرار التعيأما  في حين  ادة أركان الجيش الوطني والسلطات التركية،بين قيما  مشترخٍ  بشكلٍ  فيُتَّخ 

بعاد إقرار  ويأتيتستتتتتمية بعض الضتتتتتباط. ل المشتتتتتاوراتفي  بدورٍ  ن من تركياوبالقادة التركمان المقرّ  يضتتتتتّطلع

للمستتتتؤولين  أستتتتاستتتتيةٍ  رغبةٍ  ، نتيجةالمناصتتتتب القيادية في الشتتتترطة العستتتتكرية والشتتتترطة المدنية عنالمدنيين 
                                                 

 ،٢٠١٨يار أ ٢٨، سمارت نيوز  حسن برهان، "الشرطة العسكرية: مهامنا في عفرين ضبط األمن والحد من التجاوزات"، 22
http://bit.ly/2Wvx0Xe 

، ز وجرابلسعزاأوأحدثت ثالثة مراكز للشرطة العسكرية في كل من الباب و ،عسكرية مركزية في مدينة البابأنشأت تركيا أيضاً محكمة  23

ً  جاعلةً هذه  . نوعسكري قضاةٌ فيها للمحكمة العسكرية التي يعمل  تنفيذيةً  الشرطة ذراعا
  http://bit.ly/2X2nwCY ،٢٠١٨شباط  ٢٠، "‘درع الفرات‘سيريا نيوز، "تشكيل محكمة وشرطة عسكرية في منطقة  24
رار الشرقية أحرار الشام وأح عناصر وكيف قامت ،محالتهم وسياراتهم ةثوا عن سرقمقابالت مع خمسة رجال أكراد من مدينة عفرين تحدّ  25

يبكتابة   ت المقابالت بينجري  سوق عفرين. أُ  تاد وسليمان شاه محالالسلطان مرلوائ ي  ووكيف نهب مقاتل ،يهما على بعض المحالتفصيل   اسم 

 . ٢٠١٩آذار  ٣٠و ٢٥
  http://bit.ly/2Nh8FA6 ،٢٠١٩ذار آ ١٩موقع الحرة )يوتيوب(، "عمليات نهب واعتقاالت في عفرين بعد سيطرة القوات التركية عليها"،  26
 .أركان ٦٤رقم  ارقر ،قيادة هي ة أركان الجيش الوطني ،قة عفرينطللشرطة العسكرية لكامل من اً حسن محمد الحسين قائدالعقيد قرار تعيين  27

  .٢٠١٨تموز  ٢٣داخلي غير منشور حصل الباحث على نسخة منه،  قرار
  .٠١٨٢تموز  ٢٣قرار داخلي غير منشور حصل الباحث على نسخة منه،  أركان. ٦٣رقم  ،قرار رئاسة هي ة األركان في الجيش الوطني 28

http://bit.ly/2Wvx0Xe
http://bit.ly/2X2nwCY
http://bit.ly/2Nh8FA6
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نة في الفصتتتتائل المكوّ  الحال قليالً في المقابل، تختلف وعفرين.  "درع الفرات"تراخ في واألمنيين األالعستتتتكريين 

ب منها قائداً للفيلق قرَّ مُ  لتعيين شتتتخص مدنيّ  أنقرةحيث ضتتتغطت  ،الجيش الوطني امنهيتألّف للفيالق الثالثة التي 

 . 29الثاني

 قوات الشرطة واألمن العام الوطني

بة من الستتتتتلطات األمنية التركية عزم أنقرة تدريب ألف قرَّ ، كشتتتتتفت صتتتتتحيفة يني شتتتتتفق المُ ٢٠١٨آذار  ٢٣ في

بت تركيا لمدة شهر الدفعة األولى من درّ ف. 30من الشرطة المحلية بهدف توفير األمن وحماية مدينة عفرين عنصرٍ 

كما ، 31ي أضتنة ومرستينفي مدارس تابعة ألكاديمية الشترطة التركية ف عنصتراً، ٦٢٠، وعددها الشترطة المدنية

ستمر قيادة الشرطة بتدريب عناصر جديد. 32عملت على تدريب ثالث دفعات في وقت متقارب إلى ها وضمّ  ة،وت

 .لعامقوات الشرطة واألمن ا

ً مت تركيا عفرين قسّ فضالً عن ذل ،  دورها إلى نواحٍ. ، قُّسم ت بشرطيةٍ  قطاعاتٍ  ةلى ثالثإ ع الجغرافييلتوزل وفقا

يتبع هذا التقستتتيم و ومركز شتتترطة راجو.، ومركز شتتترطة جنديرس ،مركز شتتترطة عفرينهذه القطاعات  تضتتتمّ 

المناطق  وإلحاق ،ولوية لتأمين الحدود في راجو وجنديرساألالستتتتيطرة األمنية والعستتتتكرية التركية التي أعطت 

سامكذل   .الداخلية بمنطقة عفرين ً أحدثت تركيا أق شر قً لح  صة مُ متخصّ  ا مخافر  فتهابص تعمل ،طة عفرينبقيادة 

  الرئيسة. ةفي القطاعات الشرطية الثالث

 قائداً عن الجيش الستتتتتوري،  منشتتتتتقّ من مدينة الرستتتتتتن )محافظة حمص(، وهو  م رامي طالسالمقدّ  أنقرة نتعيّ 

الشتترطة وتشتتير قوائم المقبولين التي نشتترتها هذا . 33لقوات الشتترطة واألمن العام الوطني في كامل منطقة عفرين

دلب إرو مهجّ يتبعهم  من الغوطة الشتتترقية وحمص،في غالبيتهم عناصتتتر الشتتترطة هم  إلى أن، ٢٠١٩شتتتباط  في

 يوجد أيّ  لكنهم من العرب وال ،القوائم وجود ثالثة أشتتتتخا  من الستتتتكان المحليين في عفرين تُبِرز ، فيماوحماة

المحليين من العرب  إقصاء السكانأن تركيا تريد . وهذا األمر إنّما يدّل على 34مقبول ٣٠١كردي بينهم من أصل 

، 35وتخشتتى من ارتباطهم بالوحدات الكردية ،تعتبرهم مصتتدر قلقٍ ، إذ واألكراد عن المشتتاركة في القطاع األمني

لة بفصتتائل المعارضتتة بين الستتكان المحليين وستتلطة األمر الواقع المتمثّ ما الحستتاستتية  األمر الذي يولّد مزيداً من

 أكراد عفرين. وبين نازحي باقي المناطق السورية ما الخالف  ، ويعّمقلتركيةوالقوات ا

                                                 
 ن التركماني فهيم عيسى قائداً يّ كتائب الصفوة. وعُ و ،لواء المعتصموفرقة الحمزة، وفرقة السلطان مراد،  فصائل هي ةربعأالفيلق الثاني  ضمّ  29

ً أ يا.ب من تركقرَّ ومُ  ،وهو مدني يقود فرقة السلطان مراد ،للفيلق الثاني تشّكل الفيلق الثاني شمالي  ‘الجيش الحر‘"فصائل  ،عنب بلدي :نظر أيضا

 http://bit.ly/2FpNh5q ،٢٠١٧تشرين الثاني  ٢٨حلب"، 
 ،٢٠١٨ذار آ ٢٣، يني شفقفي عفرين"،  ‘األمن‘محمود عيسى، "عناصر شرطة سوريّون دّربتهم تركيا سيتولون فرج ومنار  30

https://bit.ly/32d9XiR 
 /HYDSDC2http://bit.ly ،٢٠١٨يار أ ١٠ "،للعمل في عفرين تركيا.. تخريج دفعة من عناصر الشرطة، "ديلي صباح 31
عنصر  ٨٠٠ وعددها ،تخريج الدفعة الثانية تم. ٢٠١٨يار أ ٢٩ ،المدن "،الشرطة الحرة في عفرين: بسط األمن الداخلي" ،صر أبو زيدتمن 32

  ،٢٠١٨يار أ ٣٠ تخضع لتدريبات شاقة في تركيا"، ‘المرتقبة‘ناضول، "شرطة عفرين بعد أسبوعين من الدفعة األولى. األ ،شرطة
http://bit.ly/2K1mPD1 

ي ة األركان هل سوريا من قبل اشمفي ع خالل عمله . ترفّ ٢٠١٢عام ال فيعن الجيش السوري المقّرب من تركيا  رامي طالسالنقيب  انشقّ  33

ً ضابط ١٢مع  عفرين لشرطةاً قائد بصفته رفع نفسه الى رتبة عقيد ، والمعارضة  لى نسخة منه،ث عغير منشور حصل الباح قرار داخلي .خرآ ا

  .٢٠١٨يلول أ ٥ ،٨٨ : رقم 
  http://bit.ly/2Y7wr2r ،٢٠١٩شباط  ١٣ يسبوخ،االشرطة واألمن الوطني العام في عفرين"، ف"قوات  34
فض المتقدمين سبب ر ذل  إلى، عازياً لى قوات الشرطةإل الوحدات ن تتسلّ أفرين عن خوف تركيا من ر أحد أعضاء المجلس المحلي في ععبّ  35

  .٢٠١٩نيسان  ١٧ ، فيتركيا عنتاب،غازي  في مقابلةلى مسابقات العمل. إ

http://bit.ly/2FpNh5q
http://bit.ly/2HYDSDC
http://bit.ly/2K1mPD1
http://bit.ly/2Y7wr2r
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 خريطة توّزع قطاعات الشرطة العسكرية والشرطة المدنية في عفرين

 

 الكاتب :المصدر

ً  نجحت الستتتياستتتة التركيةالواقع أن  بطرد وحدات حماية الشتتتعب الكردية بشتتتكل نهائي من جيب عفرين  عستتتكريا

ت إلى تهجير نصتف ستكان أدّ  ممنهجةٍ  أمنيةٍ  لتنفيذ ستياستةٍ  المالصتق لها، واستتخدمت فصتائل الجيش الوطني أداةً 

ة القوات التركية والفصائل السورية الموالي اعتقلت فقد .فديةالخطف مقابل موجات من االعتقاالت و ، عبرعفرين

. وقد ُوّجه ت ٢٠١٩36منهم قيد االعتقال حتى آذار  األلف قرابة ، كان ال يزالمدني ٢٥٠٠كثر من أ لها خالل عام

أحد  حين قال في ،37العسكريو ذراعه الكردي أ يالديمقراطلى حزب االتحاد إنتماء المعتقلين تهمة االإلى معظم 

د مصتتتدر في أكّ ، و38من المدينة وا كلّهمالوحدات خرجستتتبي الحزب وعناصتتتر تن منإأبناء المنطقة  الناشتتتطين من

 .39من المدنيين ، وأن المعتقلين كلّهمفي عفرين يؤس ر لم هامن مقاتليأيّاً  الوحدات أن

  
                                                 

 االنتهاكات التركية" في عفرين السورية"، المرصد السوري لحقوق االنسان، "المرصد السوري يوثق حصيلة عام " 36
37  ً عبر تطبيق  مقابلة. عيالتركية في منطقة الرا لقواتل تابعٍ  من المعتقلين في ستتجنٍ  كبيرٌ  قستتمٌ  يقبع ،مصتتادر عستتكرية في الجيش الوطنيل وفقا

 .٢٠١٩نيسان  ٢٠في  ،مع أحد القادة العسكريين في أحد فصائل الجيش الوطني تلغرام
  .٢٠١٩نيسان  ٦ ، فيناشط كردي مقيم في هولنداش. م.، مقابلة مع  38
  .٢٠١٩نيسان  ١٠، في ب من وحدات حماية الشعب الكردي عبر الهاتفقرَّ مقابلة مع باحث كردي مُ  39
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ف إلى ذل  أن ، فدية الخطف مقابل هي جديدةٍ  ظاهرةٍ  قيام   ، شتتتتّجعايد الفصتتتتائل أنقرة طالقإالفلتان األمني و أضتتتتِ

ط إطالق ستتتتراحه بن ميستتتتوري الحالأحد المدنيي حيث يُخط ف  ١٠ألف و بينما دفع مبلغ مالي يتراوح ، ويُشتتتتتر 

فترّكزت عمليات الخطف على المدنيين . 40االقتصاديه حسب الشخص المخطوف ووضعبركي يمأالف دوالر آ

األكراد، وارتبطتتت بمتتدى ثرائهم ال بتتانتمتتائهم إلى الوحتتدات الكرديتتة، ذلتت  أن المتّهمين بهتتذا االنتمتتاء يُعتق لون 

، وطال 41ثانية دفعوا فديةً لالعتقال مّرةً أخرى، ف بعض األشتتتتتتخا وتُصتتتتتتاد ر أموالهم على الفور. هذا وتعّرض 

 تابعةٍ  شتتتبكاتٍ ل هذه مستتتؤولية عمليات الخطف الناشتتتطونل يحمّ من العمر. و 18دون الـتتتتتتتتتالخطف أيضتتتاً أطفاالً 

 . 42 حصراً  للفصائل بسبب وجود السالح بيدها

ستقرار من أجل فرض االمدنية  دعمت تركيا الشرطة العسكرية وقوات الشرطة ،يد الفصائل إطالقبعد عام على 

والشتتتتترطة  ،عفرين على مستتتتتتوى الفصتتتتتائلفي خيوط اللعبة بمستتتتتاخ ، فتمّكنت من اإلأمني نستتتتتبي في المنطقة

م تحكّ ت نقرة خلق فوضتتى منضتتبطةً أصتتة. واستتتطاعت عة والمتخصتتّ وأجهزتها المتنوّ  ، والشتترطة المدنيةالعستتكرية

ً  كما تشتتاء، وتبقيها بها ً مستتلّ  ستتيفا وعلى عكس  .تعزيز ستتيطرتها األمنية ها فيعلى رقاب أهالي عفرين يستتاعد طا

من  يتهاالمدنية في غالب عناصر الفصائل والشرطة العسكرية وقوات الشرطة "، حيث تنحدرالفراتدرع "منطقة 

ينما بورقيب.  حستتيب أو دونمن فون محليين يتصتترّ من عناصتتر غير  في عفرين يالجيش الوطنيتألّف ، المنطقة

وات الثالث خالل الستتتتتتن "درع الفرات"في فرض واقع أمني وعستتتتتتكري نهائي في  واجهت تركيا صتتتتتتعوباتٍ 

يمتثل  ،لتركيةاتعيق تنفيذ األجندة  وعشتتتتتائريةٍ  عائليةٍ  ن يرتبطون بعالقاتٍ وبحكم أن العناصتتتتتر هم محلي ،األخيرة

هم وأبناء عون في مواجهة عوائلال يوض  إذ  بصرامٍة أكبر التركية لألوامرفي عفرين  ةعناصر الفصائل والشرط

 مناطقهم.

  جديدة ونخبة سياسية محلية جديدة بناء هياكل حكم محليالجزء الثاني: 

ا لقواعتتد اإلدارة التتذاتيتتة  ٢٠١٤عتتام المن بتتدايتتة  ،ت مقتتاطعتتة عفرينمتت  كِ حُ  حتى عمليتتة "غصتتتتتتن الزيتون"، وفقتتً

 الكومونات في األحياء والقرى الحلقة  شتتتتّكلت ت بلديات "الشتتتتعب"، فيما ي  مّ بلدية ستتتتُ  ١٧ ت فيهاث  دِ فأحُ  ،43الكردية

السلطة  ، ظلّتمقاطعةالفي كان يُع دّ السلطة األعلى  . ومع أن المجلس التنفيذي44في سلسلة اإلدارة الذاتية األخيرة  

في عفرين، كما في المناطق الكردية األخرى، . بيد قادة الوحدات الكردية وقوات األمن الداخلي )األسايش( الفعلية

الكردية ى بعد القضتاء على جميع القو ،هد الستياستيالديمقراطي الكردي حصترياً على المشت اإلتحاد ستيطر حزب
                                                 

عليها فصيل السلطان  التي يسيطر ،وخرجوا بفدية في ناحية الشيخ حديد ،ضوا لالعتقالمع معتقلين تعرّ  أُجري ت ،لع عليها الباحثمقابالت اطّ  40

 شاه. تقرير غير منشور، منظمة حقوقية. 
  http://bit.ly/2KwmnvP ،٢٠١٩ذار آ ٧يسبوخ، انسان في عفرين، تقارير يومية، فمنظمة حقوق اإل 41
نيستان  ٦ستابق،  ، مصتدر من أبناء عفرين ش.م. كرديالناشتط المقابلة مع ولع عليه الباحث. حد المنظمات الحقوقية اطّ تقرير غير منشتور أل 42

٢٠١٩ . 
لى ثالث إفا" آ م منطقة "روجقستتتّ و ،ية المشتتتتركة في مدينة القامشتتتليانعقد المجلس العام التأستتتيستتتي لإلدارة المرحل تشتتترين الثاني، ٣٠في  43

ائي، المجلس القضو المجلس التشريعي،ونت اإلدارة الذاتية من المجلس التنفيذي، وعفرين. وتكوّ  ،عين العربي/كوبانيوكانتونات هي الجزيرة، 

هي ة  ٢٢تبع لها تاسة حكومة بمثابة رئيُع دّ لمحلية. وكان المجلس التنفيذي المحكمة الدستورية العليا، والمجالس اوالمفوضية العليا لالنتخابات، و

 .شبه بالوزارات الخدميةأهي 
ية في مناطق ُكرد ستتتتتتورية  44 ً ‘"اإلدارة المحل لدراستتتتتتتات عمران مركز، ‘"عفرين نموذجا ، ٢٠١٥تموز  ٣، ستتتتتتطنبول، إاالستتتتتتتراتيجية ل

http://bit.ly/2XcjcMN  

http://bit.ly/2KwmnvP
http://bit.ly/2XcjcMN
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لت مقاطعة عفرين من موّ  تجدر اإلشارة إلى أن هذه الوحدات. 45المجلس الوطني الكردي وأبرزها ،المعارضة له

مالي لإلدارة  مورد همّ أد ع  والذي يُ  ،خالل العائدات النفطية لحقل الرميالن في محافظة الحستتكة الذي تستتيطر عليه

 .الذاتية

البقاء  رن قرّ ض م  تعرّ  حين ، فيإلى الفرار إلدارة الذاتيةا مؤستتتتتتستتتتتتاتالعاملين في  معظم عفرين معركة دفعت

 ديمقراطي، لتحلّ المرتبطة بـتتحزب االتحاد ال المؤسسات المحليةعلى الفور كافة  فضالً عن ذل ، فُّكك تعتقال. لال

 تركيا مباشرة.  تحت إدارة ها هياكل جديدةمحلّ 

 ال تراعي التمثيل الصحيح محلية جديدةمجالس 

 نقاذ عفرين"إمؤتمر " بعقدها 46الكرد رابطة المستقلين إلى دعمإعالن النصر العسكري،  حتى قبلعمدت تركيا، 

اإلدارة   عوضتتتتتتاً عنجديدةٍ  محليةٍ  تشتتتتتتكيل إدارةٍ  من أجل ،٢٠١٨آذار  ١٨ في ،في مدينة غازي عنتاب التركية

اقتصتتتتتتر الحضتتتتتتور على  ، فيماله التستتتتتتهيالتعلى المؤتمر مقدّماً الذاتية الكردية. أشتتتتتترف والي غازي عنتاب 

 عن المؤتمر غابقد و .وأعضتتاء في رابطة المستتتقلين الكرد ،ةشتتخصتتيات كردية وعربية وعلوية ويزيدية مستتتقلّ 

، األمر نوالشباب المستقلّ  الناشطونو ،47عسكريةالرافض للعملية ال المجلس الوطني الكردي بسبب موقفهكلٌّ من 

 ته. ف من شرعيّ خفّ  الذي

 عامةً  تركيا هي ةً أنشتتتتتأت ثم  ،مجلس مدينة عفرين المحلي شتتتتتّكلت شتتتتتخصتتتتتيةً  ٣٥ "نقاذ عفرين"إانتخب مؤتمر 

 ستتياستتيةً  وشتتخصتتياتٍ  ،ت وجهاء محليينضتتمّ  ،٢٠١٨نيستتان  ١٠ في ،للمجالس المحلية في كامل منطقة عفرين

 ١٠٧ لتضتتتتمّ  المحلية عت أنقرة الهي ة العامة للمجالسالكرد. ووستتتتّ  من رابطة المستتتتتقلين وأعضتتتتاء ،48ةلّ مستتتتتق

 ،راجوو جنديرس، مدن في المحلية المجالس تشكيالت عن غابت السيدات. ونساء ٧و رجال، م ةٌ منهم أعضاء

 امرأة لشتتتران المحلي المجلسو ،امرأتين ومعبطلي ،وبلبل ن،عفري نمد مجالس تضتتتمّ  حيث الحديد، وشتتتيخ

 واحدة. 

ً  نات الحقيقية،المكوّ  راعِ لم يُ  التمثيلالواقع أن   نستتتتبةٍ بفي مجلس مدينة عفرين الذي حظي العرب فيه  خصتتتتوصتتتتا

 ،مدينة يقتصتتتتتتر على بعض قرى مجرى نهر عفرينالوجودهم في . فتمثيلهم الحقيقي تتخّطى من المقاعد كبيرةٍ 

حظي في المقابل، في عفرين.  أي ما يتخّطى نستتتبتهممقاعد  ٨ومع ذل  حصتتتلوا على  ،49وهم من عشتتتيرة البوبنا

ستقلّين  اً مقعد ١١األكراد على  سي ال ومحسوبين على تركيالم سيا رغم بال واحدٍ  مقعدٍ على والتركمان  اً لهم،تاريخ 

يحمل الجنستتية  أنقرةمقّرب من  لشتتخص عربيهذا المقعد عطي قد أُ و .عدم وجودهم الفعلي في منطقة عفرينمن 

  .الذي يدير المكتب الطبي في معبر باب السالمة، الطبيب أحمد حاجي حسن هو ،التركية

  
                                                 

ً  ١٤وعددها  ،األحزاب الستتياستتية الكردية المعارضتتةغالبية  ائتالف يضتتمّ  45 س عدا االتحاد الديمقراطي.ما  ،حزبا  ،٢٠١١رين االول في تشتت أُستتّ

 . ٢٠١٣ب آئتالف الوطني في لى االإ وانضمّ 
سب من تركيا قرَّ ع ستتتياستتتي مُ تجمّ  46 معارضتتتين و ينناشتتتط عتجمّ يضتتتّم العبد العزيز التمو.  برئاستتتة ،٢٠١٦في حزيران  ،في مدينة أورفة أُستتتّ

 . الكردي الوطني المجلسب مقارنةً  صغير سياسي تمثيل ذات الرابطة . تُع دّ السياسة التركية الرسمية وينفّذ بين سابقاً،متحزّ  غيركراد أسياسيين 
 ،٢٠١٨ كانون الثاني ٢٢ اطع لبيان االئتالف الداعم للتدخل التركي في عفرين"،يكيتي ميديا، "المجلس الوطني الكردي يؤكد رفضتتتتتته الق 47
 http://bit.ly/2WZjCdS 

 أحمد النبهان. ،وشيخ عشيرة البوبنا ،الشاعر والناشط السياسي حسن شندي ابرزهأ 48
 . ٢٠١٩شباط ، في في عفرينعشيرت ي البوبنا والعميرات العربيت ين ووجهاء من  وناشطينمقابالت مع باحثين  49

http://bit.ly/2WZjCdS
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ً  في مجلس جنديرسأما التمثيل األقرب إلى الواقع المحلي فهو  ّكل الحقا إذ  (،٢٠١٨نيستتتتتتتان  ٢٠)في  الذي شتتتتتتُ

أعضتتتاء  ٣و ،ين ورابطة الكردعضتتتواً كردياً من المستتتتقلّ  ١٢عضتتتواً، بينهم  ١٥من  هذا األخير ن المجلسيتكوّ 

 . عرب

بة من أنقرة مجالس محلية   بال إرادة ونخبة سياسية جديدة ُمقرَّ

ً تراخ أعبر والة مناطق  ،منطقة عفرينفي على المجالس المحلية  مباشتترٍ  تشتترف والية هاتاي التركية بشتتكلٍ   وفقا

كّل واحد م، ولون والي هاتاي في مناطقههؤالء يمثّ  .والي جنديرس(و، والي راجوولتقسيم األمني )والي عفرين، ل

 م بالمجالس المحلية في قطاعه. يتحكّ منهم 

ى أوامرها التنفيذية من الجانب التركي نها تتلقّ أال إ ،تةلحكومة الستتتورية المؤقّ ا تتبع المجالس المحليةوصتتتحيح أن 

مع صتتحيفة حبر حول طبيعة  في لقاءٍ  ،المهندس ستتعيد ستتليمان ،رئيس مجلس عفرين دهما أكّ  . وهذامباشتتر بشتتكلٍ 

تركيا هي أن ب فق مع شتتهادة أحد أعضتتاء المجلس المحلي في عفرينيتّ  وما ،تةالعالقة مع الحكومة الستتورية المؤقّ 

ن يشتتتتترف على   ، التيتةفي عفرين للحكومة المؤقّ وجوٍد أو  دورٍ  غياب أيّ  ، في ظلّ التنستتتتتيق والخطط التنفيذيةم 

 . 50هناخ من فتح مكاتبها منعتها أنقرة

 على غرار ،من تركيا عبر والي هاتاي شتتتتتتهريةً  ماليةً  صتتتتتتاتٍ ى المجالس المحلية في منطقة عفرين مخصتتتتتتّ تتلقّ 

ئدات المعابر الحدودية التي 51"درع الفرات"في منطقة  نظيراتها على أيضتتتتتتتاً تركيا توّزعها ، وهي أموال عا

 .52 ةم البنية التحتيترميل ، وتخّصصهاالجيش الوطني

 الو ،ي اإلدارة المدنية والمؤستستات التابعة لهافشتملت مدنيين كانوا يعملون  اعتقاالتٍ  بستلستلة قامت تركيا أن بيد

ً  انتماء سيا ضاً أعضاء  باالنتماء الى اإلدارة الذاتية، بل طالت المتّهمين على اعتقاالتها تقتصر ولم هذا. لهم سيا أي

من مهامه في  ، وأعفتهزهير حيدر ،رئيس المجلس المحلي في عفرينفي المجالس المحلية أنفستتتتتتهم. فاعتقلت 

على يد عناصر فصيل  شيخو،أحمد  ،شيخ حديدناحية الل تحت التعذيب نائب رئيس مجلس تِ . كما قُ ٢٠١٨أيلول 

ستتتتولى بعض البيوت المُ  إعادة بستتتبب طلبه وذل ، أيام من اعتقالهبضتتتعة بعد  ،٢٠١٨آب  ١٢ في ،ستتتليمان شتتتاه

ً قيادي إلى أصتتحابها. لكن عليها ً  رفض في ستتليمان شتتاه ا صتتابته أن المعتقل ألى إمر األ تهمة القتل والتعذيب، عازيا

جيكرخون  ،المجلس المحلي عضتتو ،٢٠١٩اعتقلت الشتترطة العستتكرية في جنديرس مطلع أيار كما  .53نوبة ربو

 دون معرفة سبب اعتقاله. من لمخابرات التركية لى اإمته وسلّ  ،سماعيلإ

والتضتتتتييق على أعضتتتتاء المجلس  ،العاملين الستتتتابقين في اإلدارة الذاتية في مقاطعة عفرين مطاردة كلّ  لقد أدّت

ً عتقال أعضاء او ،الوطني الكردي واعتقالهم سلوخ الفصائل  همنتقادال ،تركيال في المجالس المحلية الموالية أساسا

طبقة إلى إقصتتتاء األطراف الفاعلة الستتتياستتتية المعروفة، وتشتتتّكل  ،او االعتراض على بعض الستتتلوكيات اليومية
                                                 

 .٢٠١٩نيسان  ٢١في  ،مقابلة مع أحد أعضاء المجلس المحلي في مدينة عفرين 50
 والي هاتاي على منطقة عفرين. ، وجرابلس والباب ت يوالي غازي عنتاب على منطق، وعزازأيشرف والي كيليس على منطقة  51
الليرة التركية على العاملون على رواتب ب، يحصتتل ٢٠١٩أيار  ٣٠و  ٢٧بين  ،لع عليها الباحث لمجلس مدينة عفريناطّ  ماليةٍ  كشتتوفاتٍ وفقاً ل 52

ن ولموظفاو، دوالراً أميركيتاً( ٢٢٥ليرة )  ١٣٠٠ أعضتتتتتتتاء المجلسو دوالراً أميركيتاً(، ٣٥٠ليرة ) ٢٠٠٠الشتتتتتتكتل التتالي: رئيس المجلس 

 دوالراً أميركياً(. ١٦٠ليرة ) ٩٠٠و( دوالر أميركي ١٠٠)ليرة  ٥٥٠ين ب ما ن والعمالوداريواإل
لدى  53 له  قا عد اعت عذيب ب حت الت تل شتتتتتتخص ت مات بمق ها يدة النبواني، "ات مارت نيوزفي عفرين"،  ‘الجيش الوطني‘عب حزيران  ١٣، ستتتتتت

٢٠١٨، http://bit.ly/2Wn2wS0 

 

http://bit.ly/2Wn2wS0
http://bit.ly/2Wn2wS0
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. من غياب المنافسين، تستفيد من حمايتها، وبتركيا مباشرٍ  قة بشكلٍ لح  مُ ، وقائمة على الزبائية سياسية كردية جديدة

رئيس أمثال ستتعيد ستتليمان،  ،في المشتتهد الكردي في عفرين وفةٍ غير معر شتتخصتتياتٌ  وقد برزت في هذه الطبقة

الطبيب أحمد و ،قاذ عفرينإننائب رئيس مؤتمر  حستتتتتين مصتتتتتطفى،و ،في مدينة عفرينالحالي  المجلس المحلي

، وهو عربي حاصتتل على الجنستتية التركية، إضتتافةً عفرينمدينة رئيس المكتب الطبي في مجلس حاجي حستتن، 

؛ وهذا الجنستتية التركية ، وهو تركماني حاصتتل علىرئيس غرفة صتتناعة وتجارة عفرينو، إلى عبد الناصتتر حستت

ِزد على ذل  أن ستتياستتة تركيا تعّززت بتكريس  للغاية. صتتبح كبيراً أاالرتباط بالقرار األمني التركي  ما يشتتي بأن

من مصتتتتتطفى، رئيستتتتتاً دور التركمان في المناطق الخارجة عن ستتتتتيطرة النظام، عبر تعيين التركماني عبد الرح

، ما من شتتتأنه أن يستتتّرع عملية تتري  منطقت ي "درع الفرات" وعفرين. ٢٠١٩حزيران  ٢٧للحكومة المؤقّتة في 

لى توفير إتركيا  عمدتوتشتتتتكيل اإلدارة المحلية في عفرين،  ،العستتتتكرية والمدنية ت يننشتتتتاء الشتتتترطإمع توازياً 

 .بانتظاممة قدَّ المُ  بخدماتهاتنعم على أنها إظهار عفرين ا إلى ، وسعياً منهقصوى الخدمات باعتبارها أولويةً 

 توفير الخدمات العامة

ن كهرباء تأمي، محاولةً الخدمات مثل الصتتتتتتحة واإلغاثة والتعليم والمياه ضتتتتتتبط األمن، وتوفيرلى إعمدت تركيا 

ع ت إلىعزاز. أالباب و كما فعلت في مدينت ي ،دائمة في عفرين  مات األساسيةالمدنيين بالخدربط مصائر  كذل  س 

ترميم عبر  ،يعلى المستتتوى التعليم تحقيق استتتقرارٍ إلى و ،ةيغاثية والصتتحالمؤستتستتات اإل التي قدّمتها كاألغذية،

مدارس لدراستتتتتتتة الجامعية فرٍ   وإيجاد ،ال ول وقب ،دلبإو "درع الفرات" ت يمنطق ما فعلت في على غرار ،ل

بيد  ، التي انحصتتتترتالستتتتلطات الخدميةرفت تركيا بشتتتتكٍل مباشتتتتٍر على وقد أشتتتت الطالب في الجامعات التركية.

 تة دوراً شتتكلياً للغايةبقي دور الحكومة الستتورية المؤقّ فيما  ،والية ألنقرةالمجالس المحلية ذات الغالبية الكردية المُ 

 . في هذا المجال

 المحلية، التي تعمل المجالسإشتتتراف ت قوات الشتتترطة واألمن العام الوطني تحت ع  ضتتتِ وُ على الصتتتعيد األمني، 

 وجباية ،غراماتفرض الو ،ستتتتتتيرالمخالفات . فتتولّى مثالً ضتتتتتتبط األمور اإلجرائية فقط تنّظم تنفيذيةٍ  كستتتتتتلطةٍ 

 لى صتتندوق المجلس المحلي بعدتعود إالضتترائب  علماً أن الرستتوم، كتل  المفروضتتة على المحاصتتيل الزراعية،

تتبع ونتها تركيا التي عيّ  لى المحاكم المدنيةإل الشتترطة الجناة تحوّ ف ،ايا الجنائيةفي القضتتأما  الشتترطة. أن تجمعها

ً إلها  ستتتتها قضتتتتاة أوير، 54د"بـتتتتتتتتتت"القانون العربي الموحّ هذه المحاكم تعمل  .ما إلى حدّ  ةً مستتتتتقلّ  ، وإن كانتداريا

دور الوسيط بالسلطات التركية فضالً عن ذل ، تضّطلع  مشايخ على غرار المحاكم الشرعية.صون وليس متخصّ 

وما تحتاج  المجالس وما تقدّمه من مستتاعدات، وبين غاثيةبين منظمات المجتمع المدني والمنظمات اإلنستتانية واإل

، مع في منطقة عفرين بمجمله غاثي( العمل اإلAFAD) "آفاد" ق وكالة الكوارث والطوارىء التركيةتنستتتتّ ف. إليه

تؤدّي حيث  ،في عفرين غاثيةٍ إ ةٍ ستتتتلّ  قبل توزيع أيّ  "آفاد" موافقةدائماً إلى  تحتاج غاثيةالمؤستتتتستتتتات اإل العلم أن

ً تنستتيقيّ  "آفاد" دوراً  ومن المنظمات األخرى التي تنشتتط  بين المنظمات والمجالس المحلية لتغطية االحتياجات.ما  ا

من المنظمات اإلنستتتتتانية  وعددٌ  ،والهالل األحمر التركي ،55(IHH)هي ة اإلغاثة اإلنستتتتتتانية التركية  في المنطقة

 ين الطبي واإلنساني. تعمل جميعها في القطاع  ، وهي مثل حياة وأطباء عبر القارات التركية ،التركية

                                                 
 إنه الدول العربية. ةد هو مشتتتتروع قانون عمل عليه المركز العربي للبحوث القانونية والقضتتتتائية التابع لجامعالجزائي العربي الموحّ القانون  54

نظر: موقع أ عن ستتيطرة النظام. ةاطق الخارجناستتتحضتتاره للعمل به في الم ، وقد جرىدول العربيةالمن  ق في أيّ طبَّ مشتتروع استتترشتتادي لم يُ 

  http://bit.ly/2RsXqmD ،١٩٩٦تشرين الثاني  ١٩د، بي للبحوث القانونية والقضائية، القانون الجزائي العربي الموحّ المركز العر
 "ع الفراترد"ز في تتركّ  ،عشتترة مراكز في ستتورياتمتل  وترعى بعض المراكز الصتتحية.  ،يتاماأل ، وتكفلماتيفران وبعض المختدعم األ 55

 وعفرين.

http://bit.ly/2RsXqmD
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التي األمين  منظمة تحظىفعلى سبيل المثال،  .شراف تركي مباشرإتعمل تحت ف المنظمات اإلنسانية السوريةما أ

سانية األخرى في  من بينلدى تركيا  خاصةٍ  بمكانةٍ ، 56والتعليمتعمل في قطاعات الصحة واإلغاثة  المنظمات اإلن

هي ة و ،حستتتتانوإيادي البيضتتتتاء، األو ،غاثةالمنظمة الدولية لإل، والخيرو ،ستتتتامزومنظمات بهار، ، تليها عفرين

  في المرتبة الثانية. اإلغاثة اإلنسانية

وتمنح  ،العاملة في عفرين كافة تاي على المنظمات الطبيةتشتترف مديرية الصتتحة في والية هاي، في القطاع الطبّ 

الصحة في هاتاي مستشفى  مت تركيا عبر مديريةرمّ كذل  المستشفيات والنقاط الطبية والمستوصفات.  تراخيص

ً  مديراً  على رأسه نتوعيّ  ،لته بشكل مباشروشغّ  ،عفرين الكبير  . 57تدفع رواتب العاملين فيه ، وهيتركيا

فرضتتت منهاج وألغت الستتلطات التركية العمل بالمنهاج الكردي الذي وضتتعته اإلدارة الذاتية،  تعليم،وفي قطاع ال

 هذا اختياري. كلٍ الكردية بشتتتتتتوالتركية  ت ينكتابين لتعليم اللغ ، ُمضتتتتتتيفةً إليهتةوزارة التربية في الحكومة المؤقّ 

 هذه األخيرة فعوتد ،وتشتتترف مديرية التربية والتعليم في والية هاتاي على المكاتب التعليمية في المجالس المحلية

ليرة  ١٥٠٠البالغ و ين،مي راتب المعلّ وتقوم منظمة األمين بدفع ثلث   .في قطاع التعليم ين والعاملينمرواتب المعلّ 

 .ات المعابرمن وارد ل تركيا بدفع الثلثفيما تتكفّ  ة،تركي

كما فعلت  ،مةضتتتخ داتٍ عبر مولّ  إلعادة التيار الكهربائي شتتتبكةالترميم على تركيا أما في مجال الكهرباء، فتعمل 

 AKو ET Energy ينت  ي الطاقة التركيّ لى شتتتتتتركت  حيث عهدت بتشتتتتتتغيل المولّدات إ عزاز والبابأي في مدينت  

energy Ltdştiار الكهربائيالتي توفيرحالياً على ويجري العمل  .دائم الكهرباء بشتتتتتكلٍ  ، اللتين نجحتا في توفير 

ن عل  لم يُ  إن، و٢٠١٩آب  في مدينة عفرين بكهرباء دائمة بالطريقة نفستتتتتتها، كما يُتوقَّع تزويد في مدينة جرابلس

 نمل سيجعال  العن توفير الخدمات وزيادة فرال شّ  في أ في عفرين. الُمستثِمرة حتى اآلن عن الشركة التركية

الرضا والوالء بويرهن مصائرهم  ،كبير بالمؤسسات الخدمية لى حدّ إقين لح  رين العرب مُ المدنيين األكراد والمهجّ 

 .ينالتركيَّ 

 يما، وال ستتتتتتمن المجالس ها على عددٍ تبستتتتتتط ستتتتتتيطرفي ، "درع الفرات"بالمقارنة مع الواقع أن تركيا نجحت، 

 د حاضتتتنةٍ بستتتببب وجو، فعالهاأعلى بعض قراراتها و اً كبيراً تالقي اعتراضتتتل ومع ذل  ال تزا المجالس الكبرى،

يّ  لدور التركي بكثيرٍ إللثورة تنظر  دةٍ مؤ بة. لى ا كل الحكم المحلي  من الري يا قاطع واقع ه فرين ومنطقة ع فيويت

سي فعلي أيّ بتة التابعة للمعارضة الحكومة المؤقّ  اضّطالعرفض تركيا  ، مع"درع الفرات" سيا ضّ ذ إ، دور   لتف

للمعارضتة في  تابعةٍ  على التفاهمات مع روستيا، التي اشتترطت منع قيام مؤستستاتٍ  المنطقة بيدها بناءً  إدارة أنقرة

 أماكن سيطرة القوات التركية. 

 

                                                 
ت منظمة  56 ستت  بة من اإلخوان  شتتري  لألوتشتتا ، وهي٢٠١٢منتصتتف العام ، في ستتورياغازي عنتاب، األمين للمستتاندة اإلنستتانية في أُستتّ وُمقرَّ

المنظمة أيضتتاً ى تتلقّ في عفرين. المؤستتستتة الستتورية التي تتلقّى الدعم الستتياستتي التركي األكبر من بين المؤستتستتات  المستتلمين. تُع دّ منظمة األمين

 ً   http://bit.ly/2IXO3Ycموقع المؤسسة:  من مركز المل  سلمان لإلغاثة. اً كبير دعما
ً  .مقابلة مع أحد األطباء في عفرين 57 طرة على عد الستتتتيبقامت تركيا بتجهيزه وافتتاحه  ،قيد البناء لوحدات حماية الشتتتتعب كان مشتتتتفى عستتتتكريا

  .٢٠١٨ذار آعفرين في 

http://bit.ly/2IXO3Yc
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  رات الديمغرافيةالجزء الثالث: واقع التغيّ 

إلى استتتتتتحالة عمل المنظمات الستتتتتورية البحثية  نظراً  ،كبيرةً  أهميةً  عفرين في غرافيقضتتتتتية التغيير الديم تلق   لم

األمنية التركية، وتحويل المدنيين إلى مادة تجاذب ستتتتتتياستتتتتتي واتهامات إعالمية بين تركيا  هناخ بستتتتتتبب الهيمنة

ووحدات حماية الشتتعب التركية. فكانت الدراستتة التي أصتتدرتها منظمة باكس من بين الدراستتات والتقارير القليلة 

فيما تقوم  ،ل الوحدات الكردية مستتتتتتؤولية منع األكراد من العودة إلى عفرينتتحمّ . و58يّرات في عفرينحول التغ

مثالً فعمليات الخطف بسبب السياسات األمنية. تها لى مغادرإدفعهم لتركيا والفصائل الموالية لها بالتضييق عليهم 

 ،و شرق الفراتألى منبج إه مغادرة منطقة عفرين والتوجّ  على مالية، ىبعض المخطوفين الذين دفعوا فد أجبرت

ً  أنهماعلى اعتبار   تركيةً  ةً خطّ  ،لى عفرينإمن الغوطة وحمص ودرعا  اً رين قستتتتترل نقل المهجّ ويشتتتتتكّ  .أكثر أمنا

تغيير التركيبة الستتتكانية القومية في عفرين لصتتتالح العرب  ستتتاهم في ، األمر الذيدائم توطينهم بشتتتكلٍ  تهدف إلى

 التركمان. و

 السكان األصليون قبل معركة عفرين وأثناءها وبعدها

 ر عدد الستتتكانقدَّ يُ في حين ، ٢٠١٢عام ال ءإحصتتتااستتتتناداً إلى ، نستتتمة ٥٢٣٢٥٨ بلغ عدد ستتتكان منطقة عفريني

منهم في مدينة  كبيرٍ  إقامة قستتتمٍ  إلى نظراً  "،غصتتتن الزيتون"قبل معركة  نستتتمة لفأ ٣٥٠نحو المحليين األكراد ب

خرين آ ورفض والناشطين،من المعارضين لحزب االتحاد الديمقراطي من السياسيين  كبيرةٍ  عدادٍ أوهرب  ،حلب

وا من حلب من الذين فرّ  وقستتتتمٌ  كافة، من المناطق الستتتتورية لف نازحٍ أ ١٥٠لى هذا العدد نحو إضتتتتاف يُ  التجنيد.

لألكراد والنازحين إلى عفرين  العدد اإلجمالي ليبلغ بذل ، ٢٠١٣و ٢٠١٢ ينعام  ال فيالشتتتترقية بستتتتبب المعارخ 

ن٢٠١٨قبل الهجوم التركي في آذار  .نصتتتتتتف مليون وبعد  ،من قبل الستتتتتتكان المحليين ن بدايةً والنازح ، احتُضتتتتتتِ

شعب على عفرين و نظام الكفيل للراغبين أ ،يجار قديمةإسايش عقود فرضت عليهم األ ،سيطرة وحدات حماية ال

 . 59تمؤقّ  و عملٍ أ زيارةٍ في 

في الشتتتتتتهر  ،باتجاه حلب الفرارمع بدء الهجوم التركي على عفرين، منعت وحدات حماية الشتتتتتتعب المدنيين من 

ً  األول من المعركة الشتتتهباء وتل رفعت شتتترق ت ي لى منطقإح الطريق أمامهم للهرب فت  ولم تُ  ،60لألمم المتحدة وفقا

وستتائل أن  يُذك ر لى مدينة عفرين.إالتركية وفصتتائل الجيش الوطني إال قبل أيام قليلة من وصتتول القوات  ،عفرين

ً المدنيين دروعاتّخذت نها بأ همت الوحدات الكرديةاتّ اإلعالم التركية  ، وهو ما أّكده أحد الناشتتتتتتطين 61ةً بشتتتتتتري ا

 .62األكراد

سيطرة على عفرين عقب شهباء ، وجدال سيطرةالنازحون في منطقة ال سهم في  ،الوحدات الكردية ، الخاضعة ل أنف

 في محاولةٍ ، 63حلب مدينة لىإجرين االف المهآعشتتترات منع تدفّق  . فالنظام الستتتوري ثالثةنيران أطرافٍ مرمى 

ً االستتتتثمار منه   قوات النظاملرشتتتاوى كبيرة دفع  هؤالء تمّكنت من من قليلةً  ةً قلّ . إال أن بالورقة الكردية ستتتياستتتيا
                                                 

   http://bit.ly/2J1vsvC، ٢٠١٩أيار  ٢١، منظمة باكس"تقرير: السيطرة التركية على عفرين تفاقم التوتّر اإلثني"،  58
، ٢٠١٦يتتار أ ١٦، ن بوستتتتتتتتتنو "شتتتتتتروط اإلقتتامتتة تحتتت ستتتتتتيطرة الميليشتتتتتتيتتات الكرديتتة أصتتتتتتعتتب من دول اللجوء"، منتتاف قومتتان، 59

http://bit.ly/2WQ33Au  
  http://bit.ly/2WfffGj كانون الثاني، ٣١والنظام نزوح أهالي منطقة عفرين"،  ‘اإلدارة الذاتية‘سمارت، "األمم المتحدة: تقارير عن منع  60
 .٢٠١٨ذار آ ١٢الجزيرة، "الوحدات الكردية تتحصن بعفرين وتمنع خروج األهالي"،  61
 . المقيم في هولندا، مصدر سابق . م. شمع الناشط الكردي  مقابلة 62
 rnhbhttp://bit.ly/2QM ،٢٠١٩نيسان  ٨الجزيرة، "ووتش: دمشق تحظر دخول فارين من عفرين"،  63

http://bit.ly/2J1vsvC
http://bit.ly/2WQ33Au
http://bit.ly/2WfffGj
http://bit.ly/2QMrnhb
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ذات شخصية ال بالعبور لحاملي الهويات قواتال سمحت هذهفي حين  ،64ب عبر حواجزهالى حلإالعبور  لتتيح لها

 ، رافضتتتتةً في عفرين نالذين كانوا يقيمو ،حيين واألرمنيوالمستتتت المدينةأبناء من  ،في حلب الصتتتتادر القيد المدني

 في عفرين.  صادرةً  ن يحمل هويةً عبور م  

الجيش التركي  بعد ستتتتتيطرة لى بيوتهم وقراهم في عفرينإمنعتهم الوحدات الكردية من العودة إضتتتتتافةً إلى ذل ، 

ل عبر منعتهم فصتتتائل المعارضتتتة والقوات التركية من التستتتلّ . كذل  65المنطقة بكاملهاوفصتتتائل المعارضتتتة على 

شهباء  ستطاع منهم اً صغيراً قسم ، لكنلى عفرينإالطرق الفرعية من منطقة ال لفصائل  ىبعد دفع رشاو العبور ا

  .الجبهة بين عفرين ومنطقة الشهباء على خطّ المتمركزة المعارضة السورية 

عفرين اً من أكراد ألف ١٥٠ال يزال  ،٢٠١٩في كانون الثاني  منظمات حقوقية منها تحقّقتبياناٍت استتتتتتتناداً إلى 

 ٥من عفرين أكثر من ويضتتّم المهّجرون  ألف امرأة. ٤٥ألف طفل و ٧٠الـتتتتتتتت بينهم قرابةمن ، 66 رين قستتراً مهجّ 

عائلة في ١٢٥٠٠ لونألف نازح يشكّ  ٦٠بينهم من ألف نازح داخلي،  ١٤٥آالف الجئ إلى خارج سوريا، ونحو 

 الشهباء( شمال حلب. وعفرين، وسردم، واء )برخدان، بمات منطقة الشهمخيّ 

، يؤّكد ين في عفرينلعدد األكراد المتبقّ  إحصتتتتاءٍ عن وجود أّي  و المجالس المحليةأقيادة الشتتتترطة وبينما لم تعلن 

غير  ءن كان اإلحصاأبعد  ،لف كرديأ ١٥٠ ىحوالهو  ٢٠١٩نيسان  في أواخر عكراد أن العدد المتوقّ أ ناشطون

أن أكثر من نصتتتتتتف ستتتتتتكان عفرين األكراد هذا األمر يدّل على . 67لفأ ٥٠٠ حوالى ٢٠١٨عام الالرستتتتتتمي في 

ِزد  والقسم األكبر بعد عملية غصن الزيتون. ،في ظل سيطرة الوحدات الكردية قسمٌ ّجر هُ  :روا على مرحلتينجّ هُ 

، غاثيةو في المنظمات اإلأواضتتتح في المجالس المحلية ال همغياب دورأستتتفرت عن أن هجرة الشتتتباب على ذل  

ممارستتات الفصتتائل بستتبب تهمة  و نشتتاط ضتتدّ أحراخ ستتياستتي  أيّ يحول دون قيام الوضتتع األمني أن  ناهي  عن

 حزب. إلى االنتماء 

  قسرا   ري الغوطة وحمصتوطين مهجّ 

، ٢٠١٨أيار الشمالي في وريف حمص ، ٢٠١٨بعد انهيار مناطق خفض التصعيد في الغوطة الشرقية في نيسان 

ة عفرين في منطقالمهّجرين لتوطين  إلى ريف حلب الشتتتمالي، وجدت تركيا الفرصتتتة ستتتانحةً  وتهجير الفصتتتائل

شتتتتتتهادات وتعارضتتتتتتتت . 68من منطقة الباب إلى عفرين هممن كبيرةً  فنقلت أعداداً  ،دوا من بيوتهمرِ نهم طُ أة بحجّ 

قال  ، فيمافي عفرين من قبل القوات التركية والجيش الوطني حستتتنةً  معاملةً ، إذ قال بعضتتتهم إنهم تلقّوا رينالمهجّ 

 . 69لى عفرينإاالنتقال  على الباقينأجل تشجيع  الباب منفي منطقة بعضهم اآلخر إنهم عوِملوا بشكل سّيء 

في الم ة منهم، والنازحون  ٥١، يشتتتتتتّكل مهّجرو الغوطة ٨٧٩٣٦لى عفرين إرين والنازحين بلغ عدد المهجّ وقد 

بحلول  لمجلس المحلي لعفرينا أجراه غير منشتتتورٍ  دقيقٍ  ءٍ حستتتب إحصتتتافي الم ة، وذل  ب ٢٠من محافظة حلب 
                                                 

شخص الواحد.  64 رحلة تهريب من دولة ‘حسن برهان وحسن برهان، "النزوح من عفرين إلى مدينة حلب وصلت الرشاوى إلى ألف ي دوالر لل

 http://bit.ly/2Xq52rX، ٢٠١٨شباط  ١٧، سمارت نيوز، "‘إلى أخرى
      .                           ٢٠١٨اذار  ٢٤لى ديارهم" ، إهالي عفرين من العودة ماية الشعب تمنع أحقاسيون، "وحدات  65
 . ٢٠١٩نيسان في أواخر لع الباحث على نسخته النهائية تقرير غير منشور اطّ  ،منظمة حقوقية 66
واألهالي الذين أجريت  أجمع الناشتتطون. http://bit.ly/31eMLAz بال تاريخ .  الجزيرة، "عفرين.. مدينة ستتورية تطالب تركيا بتطهيرها"، 67

  .نفسه الت على العددبمعهم المقا
 .٢٠١٩حزيران ٦، في ري الغوطة الشرقيةمقابلة مع عضو في هي ة مهجّ  68
 . ٢٠١٩يار أ ٨، في مي من ريف حمص الشماليعالإمقابلة مع ناشط ومصدر سابق.  ،مقابلة مع عضو في هي ة مهجري دوما 69

http://bit.ly/2Xq52rX
http://bit.ly/31eMLAz
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بستتتبب المعارخ في ريف  ٢٠١٩عائلة نزحت لغاية أيار  ٢٦٠٠ ءاإلحصتتتا ذل لى إضتتتاف . تُ ٢٠١٩أيار  أواخر

، لى ناحية شران التي يسيطر عليهاإ "درع الفرات"مقاتليه في  أُس رفصيل السلطان مراد  هذا ونقلحماة الشمالي. 

رر قدَّ تُ ما عائلة نازحة من مخيم البل شرق أعزاز، في ٦٠٠والتي نُِقلت إليها أيضاً حوالى   النازحة التركمانية األُس 

 أسرة. ٦٠٠بنحو 

، ٢٠١٩أيار  ١٧، في ت تركياحلّ . فوغيرها ،ودير الزور ،وحمص ،ري الغوطةوطالت الستتتياستتتات التركية مهجّ 

ً أوراق تعطيالتي كانت  70رين هي ات المهجّ   ،صليةرين بهدف الحفاظ على قيودهم األوسندات إقامة للمهجّ  ثبوتيةً  ا

ً نهتتائيتت هملتوطين ه خطوةً ومتتا اعتبر ،ات من مجلس عفرينعلى استتتتتتتخراج هويتتّ  وأجبرت هؤالء  ،في المنطقتتة ا

 هم في العودة مستقبالً. لغاء حقّ إو ،وسلخهم عن ديارهم

 قتصادي إلنظام اتغيّر ال :الجزء الرابع

لفصتتتتائل أو عليها، وُربِط النشتتتتاط االقتصتتتتادي فيها بقادة ا تراجع دور عفرين االقتصتتتتادي بعد الستتتتيطرة التركية

 رونحها المهجّ والمهن التي افتت ،والورش ،من المنشآت الصناعية الصغيرة رٌ كبي عددٌ  عن العمل فتوقّ ف شبكاتهم.

 ألتراخا للتجار وسمحت ،بت تركيا القيام بعملية تنميةتجنّ كما . منهم نواألرمن والمسيحي ، وال سيمامن حلب إليها

 لموادهم.  البحث عن سوق تصريفٍ ب

 تقييد اإلنتاج الزراعي والصناعي

عام القبل  ها يعملون فيهامن ستتتتكانفي الم ة  ٧٥ إذ كان الزراعة مصتتتتدر الرزق األستتتتاستتتتي في عفرين،تشتتتتّكل 

 كان الزيت العفرينيعلماً أن  ،72أشتتتتجار الزيتونماليين المناطق الستتتتورية بوتشتتتتتهر عفرين من بين . ٢٠١١71

وبناء الجدار التركي مع  ،ستتتتتتيطرة الوحدات الكردية ، حتىتركيا من خالل شتتتتتتبكات محلية وتركية إلىب هرَّ يُ 

 ، ونُِقل وبيعمة من قبل فصتتتائل الجيش الوطنيلى حملة نهب منظّ إزيت الزيتون  وقد تعّرض .73الحدود الستتتورية

ً  يورو نمليو ٧٠بقيمة في األسواق التركية   .74تقريبا

لقطف  تهاالحصتتول على موافق ،الستتيطرة التركية، عقب نيعلى المزارع فرضتتت المجالس المحليةا وستترعان م

 الفصائل العسكريةوقد أجبرت . الم ة في ١٠حوالى نسبتها جديدةً  ضريبةً لى هذه األخيرة ع محاصيلهم، فارضةً 

 كما فرضتتتتتتتمن الزيت بعد عصتتتتتتره،  أخرىمن الزيتون و ةٍ حصتتتتتتّ  على التنازل عند حواجزها عن المزارعين

ً رسوم  . 75متناع عن قطف مواسمهمإلى اال ، ما دفع بعضهملى أراضيهمإ المزارعين المتوّجهينعلى  ماليةً  ا

                                                 
 /UOLE0K2http://bit.ly، ٢٠١٩يار أ ١٧ غالق مكاتب المهجرين بمنطقة عفرين"،إجسر، "قرار تركي يقضي ب 70
 مصدر سابق.  ،تقرير وحدة تنسيق الدعم 71
، ٢٠١٩كانون الثاني  ٢٠عربي، "الحرب في ستتتتتتوريا: زيتون عفرين تحّول إلى "مصتتتتتتتدر دخل" للجماعات المستتتتتتلحة"،  بي بي ستتتتتتي 72

https://bbc.in/2JYKuUt  
لى األراضتتتتي إ ولة اإلستتتتالميةعناصتتتتر تنظيم الدالحؤول دون عبور و ،ق الالج ينمنع تدفّ ل ،٢٠١٥ستتتتمنتي في آب إبدأت تركيا ببناء جدار  73

الرقة ت ي ظوأجزاء من محاف ،وريف حلب الشتتمالي ،وعفرين ،دلبإفي مناطق  كلم ٧١١بطول  ني الجداروضتتبط شتتبكات التهريب. وبُ  ،التركية

 والحسكة. 
 http://bit.ly/2QO9Vsy ،٢٠١٩كانون الثاني  ١٤، تلغراف ذا"تركيا ُمتَّهمة بنهب زيت الزيتون من سوريا لبيعه في االتحاد األوروبي"،  74
تنعوا عن قطف ، الذين امالستلطان ستليمان شتاه الخاضتعة لستيطرة فصتيل أشتجار الزيتون في شتيخ الحديد مالكيأحد  "أبو عدنان"، مقابلة مع 75

 . ٢٠١٩يار أ ١٨زيتونهم، في 

http://bit.ly/2K0UOLE
https://bbc.in/2JYKuUt
http://bit.ly/2QO9Vsy
http://bit.ly/2QO9Vsy
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لى وحدات إخرون من استتتتتيالء فصتتتتائل الجيش الوطني على بستتتتاتينهم بستتتتبب تهمة انتمائهم آوعانى مزارعون 

في الم ة  ٢٠ تهانسب ضريبةٌ رين و المهجّ أصحاب البساتين المسافرين ت على أض  رِ فُ  كذل حماية الشعب الكردية. 

بقيت أراضتتتتي ف على القطاف. المجلس المحلي على موافقة من الحصتتتتول همؤقرباحتى يتمّكن أ ،من المحصتتتتول

 ،سلطة الفصائل العسكرية تحت ،قربائهم في جني موسمهاأمن توكيل  المهّجرون لم يتمّكن مالكوهاالزيتون التي 

محاصتتتيلها،  لجني 76المجالس المحليةإلى  هالى الفصتتتائل بتستتتليمإيعاز اإلإلى ما دفع قيادة أركان الجيش الوطني 

ها في لكنّ  ،ة االنتقادات للفصائللتقليل من حدّ لالخطوة هذه جاءت وقد  .قربائهمأو أمورها العالقة مع مالكيها أوحل 

ً قستتتمبيد أن من محصتتتول الزيتون.  لتمويل المجالس المحلية تركيةً  الواقع كانت خطةً   رفض من الفصتتتائل اً كبير ا

رين الباحثين عن قوت المهجّ  ُمشغاّلً  ،77محصول الزيتون بقوة السالح ، بل عمد إلى قطفبساتين للمجالسالتسليم 

 يومهم في القطاف. 

، لعستتكريةلفصتتائل االتابعة له ولات توستتيع المعستتكرات والمقرّ إما ل بعض الحقول هذا وقام الجيش التركي بجرف

ً  ،اختباء خاليا وحدات حماية الشعب فيهاوإما بذريعة وجود مستودعات أسلحة، و لمحاذية المناطق افي  خصوصا

 .في راجو شمال عفرين للغابات

 ١٨٦ـتتتتتتتتتتمعاصتتتتر الزيتون ب عدد ردّ حيث قُ  أما الصتتتتناعات في منطقة عفرين فترّكزت بمعظمها على الزيتون،

 بقايازيت البيرين أي  من هذا األخير تنتج معمل صتتتتتابون التي ١٢إضتتتتتافةً إلى  ،٢٠١١78عام القبل  معصتتتتترةً 

 معمالً. ١٧، وعددها للتدف ةالُمع دّ  بيرينومعامل الالزيتون، 

 عقب الستتتتيطرة التركية، اتها،و ستتتترقت معدّ أمعاصتتتتر الزيتون  بعضناهي  عن ذل ، استتتتتولت الفصتتتتائل على 

األمر نفستته . ٢٠١٨شتتتاء  طائلٍة أحياناً الستتتعادتها، وقد أُعيد تشتتغيلها في لى دفع مبالغ ماليةٍ إر أصتتحابها اضتتطّ ف

والمطاعم  ،ىوالمربّ  تالالمخلّ  ، ومصتتتتتتتانعوالتن  ،وأنابيب الري ،على معامل البيرين، وأكياس النايلونانطبق 

 جنة وميدانكي والباسوطة.  السياحية في كفر

 شراكات جديدة

شراكة مصالحهمإلى ضمان السعي  في عفرين ناعيينفرض واقع الحال على التجار والص  عبر إقامة نوعٍ من ال

 المنشتتأة حماية الفصتتيل . فيتولّىومعاصتتر زيت الزيتون ،نيالبيرالصتتابون و معامل في ، وال ستتيماالفصتتائلمع 

بها، وذل  ها أو ستتتلباقي الفصتتتائل من محاولة ابتزازمانعاً  ،و غير مباشتتترٍ أ مباشتتترٍ  بشتتتكلٍ التابعة للشتتتري  الجديد 

 . أما80على تل  الشتراكاتالمثال األبرز شتركة كيفو وتُع دّ . 79عليه قٍ ف  تّ مُ  و مبلغٍ أمن األرباح  شتهريةٍ  مقابل حصتةٍ 

 البتزاز فصائل المنطقة. تعّرضت يومياً   أومغلقةً  ، فبقيتتاواتالمعامل التي رفض أصحابها دفع اإل

ً ، بل تقتصتتتتتر الشتتتتتراكات على التجار األكرادلم   .رين إلى عفرين من باقي المناطقالتجار المهجّ  شتتتتتملت أيضتتتتتا

ً من التجار جديدةٌ  طبقةٌ فبرزت  بقادة الفصائل  ، هم على ارتباطٍ في مجال األدوات المنزلية ومواد البناء ، خصوصا
                                                 

  http://bit.ly/2MsLFh5، ٢٠١٨يلول أ ٢٠، عنب بلديى عاتق المجالس المحلية"، رؤى يحيى، "عفرين.. مسؤولية الزيتون عل 76
  https://bbc.in/2JYKuUt، ٢٠١٩كانون الثاني  ٢٠"الحرب في سوريا"، ، بي بي سي عربي 77
 .٢٠١٩كانون الثاني  ،حالة، الواقع االجتماعي والسياسي واالقتصادي تقرير منطقة عفرين، ،تقرير وحدة تنسيق الدعم 78
. مقابلة عبر واستتتتتمرار عملهم ،منهمأتاوات لضتتتتمان إأصتتتتحاب المعامل والمنشتتتتآت يدفعون  إن معظممقابلة مع مال  أحد المعامل الذي قال  79

 . ٢٠١٩أيار  ٤مسنجر،  فايسبوختطبيق 
 نتاج الصابون في عفرين. صاحبها هو الصناعي جنكيز كيفو. ة إلكبر شركأشركة كيفو لصناعة الفحم والصابون هي  80

http://bit.ly/2MsLFh5
https://bbc.in/2JYKuUt
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 ،المقابل . فيقادة لزيادة رأس المال وضتتتمان الحماية األمنيةهؤالء المع  بناء شتتتراكاتٍ  ، وقد استتتتطاعوابتركيا ال

صناعيين والصرّ لس قادة الفصائل تحمّ  شغيل أموالهم مع التجار وال ستثمارات جديدة ،افينت ساعدهم ،وفتح ا في  ي

ال إ ،غير ظاهرة ال تزالأن الشتتراكات صتتحيح أن أموالهم مضتتمونة كونهم ستتلطة األمر الواقع في المنطقة.  ذل 

ً أشكالً  ، وتتّخذعمن المرجح أن تتوسّ  اأنه    مع افتتاح معبر جنديرس.كثر وضوحا

ستخدامه لت ساني، ولكن يبدو أن ثمة رغبةً في ا شأت معبر جنديرس بهدف ان سهيل حركة الواقع أن تركيا كانت أن

الدانا إلى والتجارة عبره إلى ستتوريا، ما من شتتأنه استتتقطاب التجار الستتوريين، وبالتالي نقل الحركة من ستترمدا 

ى النظام، في ب ومدينة عفرين. وسيشّكل المعبر نقطة دخول البضائع التركية إلجنديرس، نظراً إلى قربها من إدل

 ظام. حال أُعيد تشغيل طرق الترانزيت السورية، أو الخّط البّري إلى دول الخليج عبر مناطق سيطرة الن

 غرفة تجارة وصناعةإنشاء 

ار في قطاع واالستثم ،على غرار شركات البناء في مدينة الباب ،ع تركيا مستثمريها على العمل داخل سورياتشجّ 

ال ستتيما و، ستتوق عفرين أمام أعضتتاء غرفة التجارة والصتتناعة التركية أنقرة في فتحالطاقة الكهربائية. وترغب 

 . مع ازدياد المهّجرين إلى عفرين الطلب الكبير على المنازل نظراً إلى قطاع البناء في

، ٢٠١٩شتتباط  11، في للمجلس المحلي في عفرين تابعةٍ  وصتتناعةٍ  نقرة تشتتكيل غرفة تجارةٍ أ دعمتلهذه الغاية، 

بشتتترط أن يكون  ي طلبات االنضتتتمامأعلن المجلس تلقّ وقد  منها.ب قرَّ التركماني عبد الناصتتتر حستتتو المُ  برئاستتتة

البريد  مؤستتستتة وأالتركية  المصتتارف حدأفي ، ويكون للمستتتثمر حستتاب في منطقة عفرين االستتتثمار محصتتوراً 

ً فور افتتاح معبر جنديرسح أذونات الدخول والخروج من من ن تُ أعلى  (،PTT) ةالتركي غرفة الت ضمّ  .81ه رسميا

ً  فيها والمقيمين إلى عفرين أغلبهم من التجار العرب والتركمان الوافدين عضتتتتتواً  ٢١٦ ،في نهاية حزيران ، حديثا

و أطبقة التجار المعروفين ، وال ينتمي أحدٌ منهم إلى التجار الصتتتتتتغيرةلين من طبقة ستتتتتتجَّ المُ  مع العلم أن معظم

 . 82الكبار المستثمرين

في كّل من صتتتتتناعة التجارة وت ي الغرفلعمال عفرين أعت والية هاتاي عقد مؤتمر رجال شتتتتتجّ فضتتتتتالً عن ذل ، 

ً "المستتتقبل تحت عنوان "معاً للعمل على بناء ستتوريا ،٢٠١٩نيستتان  ٢٩، في عفرين وهاتاي التركية إلى  ، ستتعيا

ً  ١٠٠لى جنديرس إ رفع التبادل التجاري عبر معبر  . 83خالل المرحلة المقبلة مليون دوالر سنويا

تجني تركيا ضتتتترائب معبر جنديرس الجديد في عفرين بالدوالر  "،المعابر في منطقة "درع الفراتوعلى غرار 

رواتب العاملين  حوالي مليونين دوالر شتتتهرياً، وتدفعوتبلغ ضتتترائب المعابر  على غرار باقي المعابرركي يماأل

البريد  اً لمؤسسةفرع فتحت أنقرة كذل  .ولو محدوداً لهذه األخيرةل دعماً يشكّ  ما، في تل  المناطق بالليرة التركية

لة وإن كانت ُمرستتت   ،الحواالت بالليرة التركية تستتتلّم المؤستتتستتتة حيث ،ضتتتبط الحواالت الماليةلعفرين ة في التركي

جوانب أيضاً ويشمل الدعم التركي المالي  العملة الصعبة في الخزينة التركية. في ضخّ ، ما يساهم بالقطع األجنبي
                                                 

ين المجلس المحلي في عفرين، "ستبدأ غرفة الصناعة والتجارة في عفرين بتسجيل اإلخوة الصناعيين والتجار في الغرفة اعتباراً من يوم االثن 81

  http://bit.ly/2Z31tZg ،٢٠١٩شباط  ٠٢"، فايسبوخ، ٢٠١٩شباط  ٢٤
 . ٢٠١٩آيار  ٨في  ،في مدينة ريحانلي التركية ،تجارة وصناعة عفرين غرفة أعضاء أحد مع مقابلة 82
نيستتتتتتان  ٣٠ ،وكالة الفرات لألنباء ،"التركية، "هذا ماجاء في ملتقى رجال أعمال عفرين بالمستتتتتتتثمرين األتراخ بوالية هاطاي إلماكيزيل  83

٢٠١٩، http://bit.ly/2WqlgoR  

 

http://bit.ly/2Z31tZg
http://bit.ly/2WqlgoR
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تنفق على تل   أنقرةإذا كانت ما من غير الواضتتتح  ، لكنواإلغاثة ،والتعليم ،لمستتتتشتتتفياتوا ،مثل قوات الشتتترطة

 . طرمن ق ى مساندةً تتلقّ  أو ،القطاعات من واردات المعابر

ن أبعد  هم،مماأ جديدةٍ  عبر فتح ستتوقٍ  ياألتراخ على االستتتثمار التجار المستتتثمرين أنقرةع عن ذل ، تشتتجّ  فضتتالً 

 بستتتبب اتٍ لستتتنو عفرين ستتتوق من ُحرمتكانت عفرين تعتمد أستتتاستتتاً على ستتتوق النظام في حلب. فتركيا كانت 

 حماية الشعب.  وحدات يطرةس

حتى اليوم، وهذا  لم يشّجع الوضع األمني غير المستقّر على تحّول عفرين إلى منطقٍة ُمستقِطبٍة للصناعيين الكبار

ً  بيد أن أنقرة عزاز والباب.في أمناطق صتتتناعية كما فعلت تركيا حال دون تأستتتيس ما  هيل أادة تبإع تستتتهم نستتتبيا

 شتتفة، والذي كانبمياه ال مجاورة لهاعدّة مناطق ونة عفرين مدي يزّود ميدانكي الذي ستتدّ  ، على غرارالبنى التحتية

ن الطرق م اً تركيا عددهذا وأصلحت . 2018تخريب منذ بدء العملية العسكرية في كانون الثاني بعض الض لتعرّ 

ً  ،رةالرئيسة المتضرّ   عفرين.  –فرين وجنديرس ع –الباسوطة  اطريق خصوصا

 ً ً رو تضتتتترّ عن العمل أفت ة تشتتتتغيل المنشتتتتآت الصتتتتناعية التي توقّ بإعاد وال تبدو أنقرة مهتّمةً إطالقا  بعد ت جزئيا

تركيا تريد  أن قعالواتاوات( مع الفصتتتائل. أاتفاقيات حماية ) واعقدالعملية العستتتكرية، فما كان من مالكيها إال أن 

، خ عمادهاترايكون التجار األ ستتتيطرتها،تحت  جديدةً  شتتتراكاتٍ  ، وبناء٢٠١٨ العام قبلما اقتصتتتاد عفرين  إلغاء

وال سيما  ،ةمن قدراتها اإلنتاجي لحدّ ا أنقرة إلى تسعى، دون أي تنمية اقتصادية  منوق تصريفٍ س تصبح عفرينف

 الزيتون. في قطاع 

بقادة الفصتتتتائل  محصتتتتورةً  ،فديةخطف مقابل و ،تاواتإو ،ونهب أراض ،تبقى اقتصتتتتادات الحرب من ستتتترقةو

ً هم هؤالء  .وشتتتبكاتهم ركية هو زيادة غفال العين عنهم من قبل القوات التإ، والكاملة تحت الستتتيطرة التركية أيضتتتا

 هم الى مرتزقة.وبالتالي ارتهانهم وتحولّ  ،طهمفي تورّ 
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 خاتمة 

 وانتهجت ستتياستتة صتتارمةً  ،لها العستتكريبعد تدخّ كبير خالل عام  لى حدّ إنجحت تركيا في الستتيطرة على عفرين 

تقوية  عن طريق ها المستتار األمني الذي تحاول ضتتبطهأهمّ  عدّة، عبر مستتاراتوذل   ،المنطقةفي  مُمحدَّدة المعال

ً الشتترطة العستتكرية التابعة لها لتكون رقيب قد وتضتتبط وضتتع المدنيين.  مدنيةٍ  شتترطةٍ وعبر على الفصتتائل كافة،  ا

 هناخ.تها على مخالف أيتجرّ ن م   ولم يبق   ،عت فصائل الجيش الوطنيطوّ و ،الوحدات الكردية أنقرةأبعدت 

ً  اً فرضتتتتتتت تغييركما أنها  ً  ديمغرافيا األكراد  محلّ رين والنازحين من المهجّ  جددٍ  عربٍ  إحالل ستتتتتتكانٍ عبر  هادئا

هابمت وتحكّ  ،رينالمهجّ  ية التغيير في ية وعمل يل غير المن خالل  ،المجالس المحل ية عادل للمكوّ التمث نات العرق

، يُتوقَّع تراخبالمستتتثمرين األمباشتترةً هدفها ربط المنطقة  اقتصتتاديةً  تركيا ستتياستتةً نتهج . وإذ توالدينية في المنطقة

باً، وإن لم يجِر حتى اللحظة توقيع عقوٍد مع أنقرة أو المجالس  يةٌ كبرى في عفرين قري أن تبرز شتتتتتتركاٌت ترك

موالين  اً أكرادهذا وعيّنت تركيا . المحلية، خصوصاً أن المشاورات ال تزال أّوليةً بعد مؤتمر رجال أعمال عفرين

لى حفظ إ إضافةً  ،غاثي الكبيرالدعم اإلنساني واإل ، وعمدت إلى تقديمالمدنية والعسكرية تدارااإلفي مناصب  لها

 ً وتعمل تركيا على بلورة  .التفاهم الروسي التركياستناداً إلى  فضها للقصعدم تعرّ والحر  على  ،المنطقة أمنيا

عتبار كل بعين اال آخذةً  ،بهدف ربطها بها على المدى المتوستتتتتط، هادئة ولكن ستتتتتياستتتتتة تتري  للمنطقة ستتتتتريعة

ً قد أخذت حصتتّ  أنقرة تكون ،التقستتيم نحو ستتوريا اتّجهتن إف ،حتماالت لمستتتقبل ستتوريااال  تعمل كذل . تها مستتبقا

 رهن فيبقى في عفرين دورها أماالسياسي.  بعد الحلّ  مرحلة مافي ريا داخل سو  لهاكبيرٍ  ضمان نفوذٍ على  تركيا

نها من ضتتتتتبط المستتتتتارات كافة في ي الوحيد في وجه تركيا بعد تمكّ أصتتتتتبحت هي التحدّ التي  عالقتها بموستتتتتكو

 عفرين. 
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