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تحوالتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية
عفرين بعد السيطرة التركيةّ :
خير هللا الحلو
 ١٠تموز ٢٠١٩
خير هللا الحلو باحث سوري يعمل ضمن المشروع البحثي "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا" في برنامج مسارات الشرق األو سط ،الذي
يشرف عليه مركز روبرت شومان للدراسات العليا في الجامعة األوروبية في فلورنسا .ير ّكز الحلو عمله على مناطق شمال سوريا.
صوان تحرير هذه الورقة البحثية.
تولّت مايا ّ
يموله االتحاد األوروبي،
منشوراتنا هي جز ٌء من مشروع "زمن الحرب وما بعد الصرع في سوريا" الذي ّ
وهو مشروع بحثي في برنامج "مسارات الشرق األوسط" ضمن مركز روبرت شومان للدراسات العليا بالجامعة األوروبية بفلورنسا.
ت عمليةً واستراتيجيةً لآلفاق ،والتحدّيات ،والتوجّهات ،وخيارات السياسة العامة
يقدّم مشروع "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا" تحليال ٍ
في زمن الحرب ،وفي إطار التحضير لمرحلة ما بعد الصراع في سوريا.
إن محتوى منشورات المشروع هو من مسؤولية المؤلّفين حصرا ً.

تحوالتها السياسية
عفرين بعد السيطرة التركيةّ :
واالقتصادية واالجتماعية
خير هللا الحلو
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مل ّخص تنفيذي
استتتطاعت تركيا بمشتتاركة فصتتائل الجيش الوطني الموالي لها الستتيطرة على عفرين ،وبستتط نفوذها األمني فيها،
وستتتط انتهاكا ٍ
ب وخطف ،واستتتتيالءٍ على ممتلكات المدنيين وترهيبهم خالل
ب وستتتل ٍ
ت قامت بها الفصتتتائل من نه ٍ
األشهر األولى ،األمر الذي دفع األكراد إلى مغادرة عفرين.
وقد دعمت تركيا كالً من الشتتتتتترطة العستتتتتتكرية والشتتتتتترطة المدنية لفرض استتتتتتتقرار أمني نستتتتتتبي في المنطقة،
فاستتتطاعت بذل إمستتاخ خيوط اللعبة في عفرين على مستتتوى الفصتتائل ،والشتترطة العستتكرية ،وقوات الشتترطة
كر ست أنقرة مناخ "الفوضى المنضبطة" ،فارضةً معادلةً أمنيةً
المدنية وأجهزتها
المتنوعة والمتخ ّ
ص صة .وهكذا ّ
ّ
قلقةً تتيح لها شروط التح ّكم والتد ّخل كافة ،ما ّ
يعزز لدى المجتمع المحلي في عفرين عوامل الخوف المستمر.
لم تفرض أنقرة نموذج حكم ذاتي في عفرين في دالل ٍة واضتتح ٍة على تفاهم أمني مع الروس ضتتمن مستتار آس تتانة،
منصا ٍ
ت بديل ٍة أو منافس ٍة للدولة
الذي أفضى إلى االتفاق على عدم تحويل المناطق الخاضعة للسيطرة التركية إلى
ّ
الستتورية .وهكذا مارستتت تركيا ستتياستتة "التوكيل واإلشتتراف" ،وأحدثت تغييرا ٍ
ت في نستتبة التمثيل الستتكاني عند
ستتتستتتا ً لوجود
تشتتتكيل المجالس المحلية في عفرين ،فارضتتتةً تقستتتيما ً غير عادل كان للعرب
حصتتتة كبيرة منه ،وأ ُ ُ
ّ
التركمان بصتتتفتهم قومية في عفرين .هذا وأوجدت أنقرة نخبة ستتتياستتتية كردية جديدة من الموالين لها ،وأقصتتتت
التكنوقراط األكراد عن العمل في المجالس المحلية.
إضتتافةً إلى التهديدات األمنية التي تواجهها تركيا ،ونتاج مستتار المصتتالحات في الغوطة الذي أفرز تهجيرا ً للقوى
عار ضة في الغوطة الشرقية ،دفعت أنقرة باتجاه ملء الفراغ الذي أحدثه نزوح أكراد عفرين وتهجيرهم ،عبر
ال ُم ِ
نقل آالفٍ من أ ُسر المقاتلين في الجيش الوطني وأقربائهم من العرب والتركمان إلى بيوت المدنيين األكراد.
وقد تراجع الوضع االقتصادي المرتكز إلى الزراعة أساساً ،وغابت التنمية المحلية مقابل تكريس خطط االستثمار
لصتتتالح التجار األتراخ الذين بدأوا ينشتتتطون في عفرين ،حيث وجدوا لهم ستتتوقا ً جديدة ً .في المقابل ،اتّجه قادة في
الجيش الوطني إلى تشغيل أموالهم مع ت ّجار سوريين من أبناء الغوطة وحمص المه ّجرين قسريا ً.
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مق ّدمة
تقع عفرين في شتتتتتمال غرب ستتتتتوريا على الحدود مع تركيا ،وتتبع إداريا ً لمحافظة حلب ،وتُعدّ من أكثر المناطق
الكردية صتتالبةً من الناحية االجتماعية نظرا ً إلى أن نستتبة العرب فيها قليلةٌ ومندمجةٌ في المجتمع المحلي الكردي
منذ فترة طويلة .1تمتاز عفرين عن باقي المناطق الكردية الستتتتورية بغناها بفضتتتتل مناخها الجيد وكثرة أمطارها،
حوالها إلى غاب ٍة من غابات الزيتون واألشجار المثمرة.
اللذين ّ
انستتتحب النظام الستتتوري تدريجيا ً من منطقة عفرين ليستتتلّمها ،في العام  ،٢٠١٣لوحدات حماية الشتتتعب الكردية،
العمال الكردستتتتتتتاني ومنظمةً إرهابية .وفي كانون الثاني  ،٢٠١٤أصتتتتتتبحت
التي تعتبرها تركيا امتدادا ً لحزب ّ
عفرين واحدة ً من ثالث مقاطعات تتبع لإلدارة الذاتية .2وعلى الرغم من سيطرة حزب االتحاد الديمقراطي عليها،
كانت مقصتتدا ً للكثير من النازحين الستتوريين ،وال ستتيما من أبناء مدينة حلب 3الذين عمدوا أيض تا ً إلى نقل أعمالهم
إليها .هذا وساعد غياب المعارخ فيها بين األطراف المتنازعة في قيام استقرار نسبي واضح للعيان ،ش ّكل نموذجا ً
أفضل من النماذج الباقية التي خرجت عن سلطة النظام السوري وسيطرته.
بقيت الحال على ما هي عليه حتى تقدّمت وحدات حماية الشتتعب نحو بلدات عربية عدّة في محافظة حلب أبرزها
ممر يربط بين عفرين وشتتترق نهر
تل رفعت ،في شتتتباط  ،٢٠١٦وبستتتطت ستتتيطرتها عليها في محاول ٍة إلنشتتتاء ّ
الفرات في المناطق العربية التي كانت واقعةً تحت ستتتتيطرة فصتتتتائل المعارضتتتتة الستتتتورية .فازداد التوت ّر ما بين
الوحدات الكردية وفصائل الجيش الحر ،واندلعت معارخ متواصلة بين الجانبين ،في حين تفاقم العداء بين العرب
تأثير على ستتتتتلوخ الفصتتتتتائل المستتتتتلّحة الموالية لتركيا بعد
واألكراد نتيجة ما فعلته الوحدات الكردية ،ما كان له
ٌ
سيطرتها على عفرين.
اندلعت معركة الستتتيطرة على عفرين في بداية العام  ،٢٠١٨بعد فشتتتل المفاوضتتتات بين موستتتكو ووحدات حماية
الشتتتعب الكردية ،ورفض األخيرة االنستتتحاب من المنطقة وتستتتليمها للنظام الستتتوري .4فما كان من روستتتيا إال أن
ستتتتحبت قاعدتها الصتتتتغيرة بالقرب من كفر جنة في اتجاه منطقة تل رفعت ،في  ١٩كانون الثاني  ،5٢٠١٨األمر
الذي اعت ُبِر ضوءا ً أخضر روسيا ً لتركيا ّ
لشن هجومها.6
 1وفد إليها السكان العرب من عشيرتي البوبنا والعميرات كرعاة أغنام ،وأتقنوا اللغة الكردية ،وتزاوجوا مع األكراد فيها.
 2حينذاخ كان الكانتونان اآلخران لإلدارة الذاتية الجزيرة وكوباني .تم تغيير هذه الكنتونات الحقا ً بموجب قانون التقسيمات اإلدارية للفدرالية
الديمقراطية لشمال سوريا ،التي أُعلِن عنها في تموز  .٢٠١٧عن تطورات اإلدارة الذاتية ،أنظر :بدر مال رشيد" ،المظلة الكردية المفقودة في
سورية ..بين التناحر على السلطة واالتفاقيات الهشة" ،ورقة تحليلية (إسطنبول :مركز عمران للدراسات االستراتيجية ٢٠ ،آذار
http://bit.ly/2X2173T ،)٢٠١٩
ٌ
ي الميدان الذي كان منطقة اشتباخ في حلب.
ح
من
واألرمن
المسيحيين
من
د
عد
ومعهم
،
حلب
لمدينة
الشرقية
 3وفد معظم النازحين من األحياء
ّ
4على الرغم من دعم الواليات المتحدة القوي لوحدات حماية الشتتعب في شتترق ستتوريا في محاربة تنظيم الدولة اإلستتالمية ،أبلغت واشتتنطن هذه
بالتوصل إلى ت سوية سياسية مع روسيا
الوحدات في تموز  ٢٠١٧أنها غير معنية بعفرين ،وأن المنطقة هي تحت النفوذ الروسي ،مطالبةُ إيّاها
ّ
لتجنيب المنطقة هجوم تركيا المحتمل؛ مقابلة عبر الواتساب مع مستشار في وحدات الحماية الكردية ،في  ١٦آذار .٢٠١٩
5
ي مواجه ٍة ما بين الوحدات الكردية والقوات التركية وفصائل
انتشرت الشرطة العسكرية الروسية في عفرين في  ٢٠آذار  ،٢٠١٧بهدف منع أ ّ
ّ
بيان لوزارة الدفاع الروسية .لالطالع على المزيد ،أنظر :الجزيرة" ،روسيا تنشر قوات بعفرين السورية وتنفي إقامة
الجيش الحر ،بحسب ٍ
قاعدة" ٢٠ ،آذار http://bit.ly/2LbZ2zS ،٢٠١٧
 6عبد هللا الدرويش وحسن برهان" ،وكالة تركية :روسيا سحبت قواتها العسكرية من منطقة عفرين شمال حلب" ،سمارت نيوز ١٩ ،كانون الثاني
 .http://bit.ly/2X1phA5 ،٢٠١٨أعلنت روسيا على لسان نائب رئيس لجنة الدفاع واألمن في مجلس االتحاد الروسي فرانتس كلينتسيفيتش
أنها "لن تتد ّخل عسكريا ً في حال وقوع مواجهة بين قوات األسد والجيش التركي مع انطالق عملية عفرين" ،الشبكة السورية لإلعالم المطبوع،
"معركة عفرين تنزع الغطاء الدولي عن الوحدات الكردية" ٣٠ ،كانون الثاني http://bit.ly/2RuOVqW ،٢٠١٨

5

أدّى تفاهم روستتتيا وتركيا حول عفرين إلى انهيار مناطق خفض التصتتتعيد التي ضتتتمنتها تركيا في مستتتار آستتتتانة
قضتتتم واستتتع ٍة
بشتتتكل كامل .7فقد تزامن بدء معركة "غصتتتن الزيتون" التي أطلقتها تركيا في عفرين ،مع عملية
ٍ
لمنطقة الغوطة الشتتترقية المشتتتمولة في اتفاق خفض التصتتتعيد .وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن
قواتهما في
عن عملية "غصتتتن الزيتون" في  ٢٠كانون الثاني  ،8٢٠١٨فيما حشتتتد النظام والميليشتتتيات اإليرانية ّ
محيط الغوطة الشرقية قرب دمشق ،وبدأت روسيا قصفا ً جويا ً كثيفا ً في  ٥شباط .٢٠١٨
الواقع أن التد ّخل العستتكري التركي في عفرين ش ت ّكل مصتتلحةً مشتتتركةً ألطرافٍ عدّة .فتجلّت المصتتلحة الروستتية
في االنتقام من الوحدات الكردية كونها حليفا ً للواليات المتحدة ،وألنها رفضتتتت تستتتليم منطقة عفرين للنظام ،فيما
استتتفاد هذا األخير بطريق ٍة غير مباشتترةٍ وحقّق هدفه بتفتيت أبرز معاقل قوة األكراد السوريين .أما تركيا فنجحت
بتوسيع رقعة سيطرتها على مزي ٍد من األراضي السورية.
أعلنت تركيا الستتتيطرة على منطقة عفرين بشتتتك ٍل كام ٍل يوم  ٢٣آذار ،9بعد شتتتهرين من القتال العنيف ،حيث تكبّد
جراء القصتتتف الجوي والمدفعي
الطرفان خستتتائر كبيرة ً في األرواح ،وستتتقط م ات القتلى والجرحى من المدنيين ّ
للقوات التركية المهاجمة ،10وإثر وصتتتتول هذه القوات إلى حدود منطقة الشتتتتهباء 11التي انستتتتحب إليها المقاتلون
األكراد.12
عام على ال سيطرة الع سكرية للجيش التركي على منطقة عفرين الحدودية ،كيف تحاول تركيا
بعد مرور أكثر من ٍ
إدارة هذه المنطقة ،وما السياسات التي تنتهجها لتوسيع نفوذها فيها؟ هل تشير السياسات التركية في المنطقة إلى
هيمنة أنقرة الكاملة أو إلى خط ٍة لضتتتت ّم منطقة عفرين إلى تركيا؟ ما القطاعات التي تتمت ّع فيها الستتتتياستتتتة التركية
وقوة؟
بالسيطرة األكثر وضوحا ً ّ
تناقش الورقة أوالً الستتلوخ األمني والعستتكري التركي في عفرين ،ودور الفصتتائل العستتكرية التابعة للمعارضتتة
السورية ،والهيكليات األمنية والعسكرية التي أحدثتها تركيا بهدف ضبط المنطقة .ثم تنظر في الحكم المحلي كأداةٍ
أمر واقعٍ جدي ٍد في المنطقة يقوم على إنشتتتتتتاء طبق ٍة ستتتتتتياستتتتتتي ٍة جديدةٍ مرتبط ٍة بتركيا ،والعمل على ربط
لفرض ٍ
المجالس المحلية ،ومنظمات المجتمع المدني ،والخدمات العامة في تركيا بشتتتك ٍل مباشتتتر .كذل تبحث الورقة في
التغيير ا لديمغرافي خالل المعر كة وب عد ها ،ودوره في عمل ية الستتتتتتيطرة على عفرين .أخيرا ً ،ينظر الب حث في
التغييرات الطارئة على االقتصتتتاد المحلي في عفرين ،ونتائجها على عدم االستتتتقرار االجتماعي والستتتياستتتي ،ثم
يتناول االستراتيجية االقتصادية لتركيا في هذه المنطقة الحدودية.
 7في  ٤أيار  ،٢٠١٧اتّفقت روسيا وتركيا وإيران في آستانة على تثبيت أربع مناطق خفض تصعيد :شمال غرب سوريا (إدلب وجوارها) ،وريف
حمص الشمالي ،والغوطة الشرقية ،وجنوب سوريا.
 8الجزيرة‘" ،غصن الزيتون‘ ..معركة الستعادة عفرين" ٢٠ ،حزيران http://bit.ly/2IA0nPu ،٢٠١٩
 9يبدو أن تركيا اختارت ذل التاريخ ألنه يصتتادف الذكرى  ١٠٣لمعركة جنق قلعة ،التي انتصتتر فيها العثمانيون على بريطانيا وفرنستتا .وأعلن
ب في تل المناستتتتتتبة انتصتتتتتتار الجيش التركي قائالً" :العلم التركي يرفرف اليوم على عفرين" .أنظر :يني شتتتتتتفق،
الرئيس أردوغان في خطا ٍ
"أردوغان :لقنّا درسا ً للذين يحاولون تأسيس دولة إرهابية على حدودنا" ١٨ ،آذار http://bit.ly/2MqtTeb ،٢٠١٨
 10سبوتني " ،مقتل  ٢٢٢مدنيا ً على األقل منذ بدء ‘غصن الزيتون‘على مدينة عفرين" ١٠ ،آذار http://bit.ly/2WWInrg ،٢٠١٨
 11منطقة الشهباء هي تسمية أطلقتها وحدات الحماية الكردية على القرى العربية التي سيطرت عليها في العام  ،٢٠١٦أي منطقة تل رفعت
وجوارها الواقعة بين منطقتي الباب وعفرين.
 12الجزيرة" ،كل منطقة عفرين بقبضة الجيش التركي" ٢٤ ،آذار http://bit.ly/31cL4U8 ،٢٠١٨

6

رئيس إلى ثالثة وأربعين مقابلةً ،اُجريت ما بين آذار وأيار  ،٢٠١٩مع ستتتتتتكان محليين
يستتتتتتتند البحث بشتتتتتتك ٍل
ٍ
أصتتليين ،ونازحين ُه ّجروا من الغوطة وريف حمص الشتتمالي إلى عفرين ابتدا ًء من شتتهر أيار  ،٢٠١٨ومع قادة
عسكريين وعناصر من الفصائل الموالية ألنقرة ،وعاملين في الحقل الطبي ،وفي فرق إغاثية.13

سرية عدم الكشف عن األسماء بسبب المخاطر األمنية المترت ّبة على العسكريين في الفصائل ،والمدنيين في عفرين أو أهالي
 13تراعي هذه الورقة ّ
الناشطين .والبد هنا من اإلشارة الى صعوبة الحصول على المعلومات من الكثير من الجهات العسكرية الفاعلة أو العاملين في المجالس المحلية،
نظرا ً إلى خوف هؤالء من الرقابة على االتصاالت التي تتح ّكم بها تركيا.
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الجزء األول :بناء نظام عسكري وأمني جديد
في العام  ،٢٠١٢بدأ النظام الستتتتتتوري انستتتتتتحابا ً تدريجيا ً من عفرين حتى انتهت الحال بوحدات حماية الشتتتتتتعب
الكرديتتة إلى الستتتتتتيطرة على كتتامتتل المنطقتتة في العتتام  .٢٠١٣وشتتتتتت ّكلتتت الوحتتدات الكرديتتة جهتتاز أمن داخلي
(األستتتايش) ،كان بمثابة جهاز أمن وشتتترطة تنفيذية في كانتون عفرين ،التي اعت ُ ِبرت فيها اإلدارة الذاتية الستتتلطة
العليا .بعد آذار  ،٢٠١٨تغيّر الواقع األمني والعستتتكري الذي دام ست ّ
تتت ستتتنوات متواصتتتلة ،فتد ّخلت تركيا بشتتتك ٍل
تتتر لفرض ستتتتيطرتها أمنيا ً وعستتتتكريا ً ،وعبر الفصتتتتائل الستتتتورية الموالية لها ،ثم شتتتت ّكلت كالً من الشتتتترطة
مباشت ٍ
العسكرية والشرطة المدنية.

تركيا :المرجعية العليا في عفرين
مع السيطرة على عفرين انشغلت وحدات خاصة تركية إلى جانب المخابرات العسكرية التركية ،بوضع اليد على
المقرات األمنية والعستتتكرية لوحدات حماية الشتتتعب ،واحتفظت بالوثائق كافة في اإلدارة الذاتية .14بعدئذ أنشتتتأت
ّ
المقرات العستتتتتتكر ية ،و كا نت ال تزال تبني ،حتى تحرير هذه الورقة في أواخر حزيران
ترك يا عددا ً كبيرا ً من
ّ
 ،٢٠١٩قواعد عسكريةً جديدة ً يقع قس ٌم منها على الحدود السورية التركية ،وآخر في مناطق شرق عفرين المقابلة
لمنطقة الشتتتتهباء ،التي تعتبر نقاط اشتتتتتباخ مع الوحدات الكردية .أما أبرز تل القواعد فهي مريمين ،والمزرعة،
وأناب ،وكلبيري التي تُعدّ أكبر القواعد العستتتتتكرية التركية في تل المنطقة ،إضتتتتتافةً الى معستتتتتكر كفر جنة الذي
يُج َّهز ليكون مهبطا ً للطائرات المروحية التركية.
ت تركيةً لتعقّب خاليا وحدات حماية الشعب الكردي وكشفها ،علما ً
فضالً عن ذل  ،أنشات تركيا محطة استخبارا ٍ
شاركة في أمن المنطقة
أن اال ستخبارات ت شرف أي ضا ً ب شك ٍل مبا ٍ
شر على عمل جميع الجهات الفاعلة األخرى ال ُم ِ
(أنظر أدناه) ،والتي تُعدّ السلطة العليا في عفرين.
سست تركيا فرقة المهام السورية التابعة للقوات الخاصة التركية في مديرية األمن العام التركي ،وهي القوة
هذا وأ ّ
األمنية التركية الضتتتتتتاربة في عفرين ،15وت ُعرف محليا ً بالكوماندوس التركي .تتألّف الفرقة من  ١٢وحدة َّ
موزعة
على مناطق عفرين اإلدارية ،أما عناصتتتتتترها فهي تابعة لإلدارات األمنية في أنقرة ،وهاتاي ،وغازي عنتاب،
وكيليس ،وأضنة .كذل أنشأت تركيا وحدة مهام خاصة سورية (الكوماندوس السوري) تتبع للشرطة المدنية في
عفرين ،ولكنها عمليا ً تحت إمرة االستتتخبارات التركية ،وهي تنفّذ مهامها إلى جانب القوات الخاصتتة التركية عند
إجراء المداهمات أو في حال اعتقال الخاليا التابعة للوحدات الكردية ،بحستتب شتتهادة اثنين من عناصتتر الشتترطة
المدنية في عفرين.

14
ق للقوات التركية ،مقابلة عبر سكايب ،في  ١٢آذار .٢٠١٩
بحسب شهادة مقات ٍل مراف ٍ
 15األناضول" ،تركيا‘ ..فرقة المهام السورية‘ تواصل حفظ األمن في عفرين" ١٥ ،تشرين الثاني http://bit.ly/2KuGSZK ،٢٠١٨
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خريطة االنتشار التركي في عفرين

المصدر :الكاتب
ووستعت في
وبذل تكون تركيا قد ثبّتت مراكز أمنية وعستتكرية تابعة لها بغية فرض ستتيطر ٍة كامل ٍة على عفرين،
ّ
الوقت نفستتته تجربة هيكلة الفصتتتائل الستتتورية الموالية لها وضتتت ّمها تحت مظلّة الجيش الوطني ،من منطقة "درع
الفرات" 16إلى عفرين.

 16ات ّخذت هذه المنطقة في ريفي حلب الشتتتتمالي والشتتتتمالي الشتتتترقي تستتتتمية "درع الفرات" ،التي أطلقتها تركيا في العام  ٢٠١٦على المعركة
العستتتتتتكرية لطرد تنظيم الدولة االستتتتتتالمية ،والتي حقّقت هدفها هذا في آذار  .٢٠١٧ومن بين المدن الرئيستتتتتتة في هذه المنطقة نجد جرابلس،
وأعزاز ،والباب.
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الفصائل ضمن جيش وطني تحت إمرة أنقرة
شتتتتتتتاركت فصتتتتتتتائل "درع الفرات" 17إلى جانب القوات التركية في معركة عفرين ،علما ً أن تركيا دمجت هذه
الفصائل في أواخر العام  ٢٠١٧تحت مس ّمى الجيش الوطني ،برعاية وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقّتة.
ّ
توزعت فصتتتتائل الجيش الوطني على فيالق ثالثة) فيلق الجيش الوطني ،وفيلق الجبهة الشتتتتامية ،وفيلق الستتتتلطان
مراد(  ،18ثم استوعبت الفصائ ُل كلُّها ،بما فيها جيش اإلسالم وفيلق الرحمن ،المه ّجرين من الغوطة الشرقية تحت
لواء الجيش الوطني .اعتمدت أنقرة على فصتتتتتتتائل الجيش الوطني في الستتتتتتيطرة على عفرين وطرد الوحدات
الكردية ،علما ً أنها تدفع رواتب عناصتتتتر هذا الجيش (التي يبلغ عددها اإلجمالي  ٣٠ألفا ً في مناطق النفوذ التركي
وتزود الفصائل بالذخيرة بشك ٍل
في "درع الفرات" وعفرين) ،من خالل واردات معبري جرابلس وباب السالمة،
ّ
مباشر.
لكن الجيش التركي ،بعد ستتتتتتيطرته على المنطقة ،ستتتتتترعان ما ترخ بعض فصتتتتتتائل الجيش الوطني تنهب مدينة
عفرين جهارا ً نهارا ً .واستتتمرت عمليات النهب بوتيرةٍ مرتفع ٍة حوالى أستتبوعين قبل أن تتراجع نستتبيا ً مع إرستتال
تعزيزا ٍ
ت من الشتتتترطة العستتتتكرية من منطقة أعزاز .إضتتتتافةً إلى ذل  ،استتتتتولت فصتتتتائل الجيش الوطني على
مقرات
ممتلكتتات المتتدنيين األكراد 19التتذين الذوا بتتالفرار مع اقتراب المعتتارخ من قراهم ،وتحويتتل منتتازلهم الى ّ
عسكرية ومستودعات لتخزين البضائع المسروقة ،20أو إلى مساكن إليواء مقاتلي الفصائل وأُسرهم ،هذه الفصائل
متذرعةً بأنه ال ّ
يحق لهم العيش في المنطقة بستتتبب دعمهم الحقيقي أو
التي رفضتتتت إعادة البيوت إلى أصتتتحابها،
ّ
المفترض لوحدات حماية الشعب.21
والالفت أن الفصتتتتائل األكثر قربا ً من تركيا هي تل التي ما زالت تواصتتتتل انتهاكاتها ّ
بحق المدنيين ،وتحمل لقب
الستتتالطين العثمانيين مثل لواء الستتتلطان شتتتاه ،ولواء الستتتلطان مراد ،إضتتتافةً إلى فيلق الشتتتام الذي يشتتت ّكل ذراع
اإلخوان المسلمين في سوريا .وتسيطر الفصائل هذه على مناطق عفرين الحدودية مع تركيا بهدف حماية الحدود
تحوال إلى أداةٍ بيد أنقرة تستخدمها في
التي تُعدّ أولويةً لهذه األخيرة ،علما ً أن فصيلي السلطان مراد وسليمان شاه ّ
حروبها واجهةً لك ّل الجرائم واالنتهاكات التي تسبّبت بها السياسة التركية ،وهما يقاتالن من أجل المال وا ستمرار
الدعم والرضتتتتا التركي فقط .في المقابل ،تستتتتعى تركيا إلى تخفيف دعمها لفصتتتتائل أخرى والضتتتتغط عليها بغية
إضتتعافها وتطويعها ،مثل الجبهة الشتتامية ،الفصتتيل األقوى الذي يش ت ّكل عائقا ً يحول دون بستتط أنقرة هيمنتها على
وستتتتتتعت نفوذ فصتتتتتتائل الجيش الوطني إلى
"درع الفرات" ،وتحديدا ً منطقة أعزاز ،معقل الجبهة .يُذكر أن تركيا ّ
عفرين عبر معركة "غصتتتتتن الزيتون" ،وستتتتتمحت لها بدايةً بنقل ثقلها العستتتتتكري وأكثر من  15ألف مقات ٍل ،من
"درع الفرات" إلى عفرين إلحكام السيطرة وضبط األمن.
 17ي شير الم صطلح إلى الكتائب الع سكرية التابعة لف صائل المعار ضة ال سورية التي شاركت في عملية "درع الفرات" ،ومن أبرز تل الف صائل
الجبهة الشامية ،وفرقة الحمزة ،وفيلق الشام ،ولواء السلطان مراد ،والفرقة  ،١٣والفرقة الشمالية ،وصقور الجبل ،ولواء المعتصم.
 18المدن" ،فصتتتتائل ‘درع الفرات‘ إلى جيش نظامي" ٢٤ ،تشتتتترين األول  .http://bit.ly/31WuYOH ،٢٠١٧تُعدّ فرقة الستتتتلطان مراد أكثر
الفصائل قربا ً من تركيا ،وهي تض ّم مقاتلين تركمان ،وقادة صفّها األول كلّهم من التركمان.
 19هتتيتتومتتن رايتتتتتس ووتتتش" ،ستتتتتتتوريتتتا :استتتتتتتتتتيتتالء جتتمتتتاعتتتات تتتتدعتتمتتهتتتا تتتركتتيتتتا عتتلتتى التتمتتمتتتتتلتتكتتتات فتتي عتتفتتريتتن" ١٤ ،حتتزيتتران
http://bit.ly/2HWu3Wo ،٢٠١٨
 20منظمة العفو الدولية" ،ستتوريا :يجب على تركيا وضتتع حد لالنتهاكات التي ترتكبها الجماعات الموالية لها والقوات المستتلحة التركية ذاتها في
عفرين" ٢ ،آب http://bit.ly/2XDTJA6 ،٢٠١٨
 21مجلس حقوق اإلنسان ،الجمعية العامة ،األمم المتحدة ،الدورة  ،39تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية،
 ٩ ،A/HRC/39/65آب NrywFw2http://bit.ly/ ،٢٠١٨
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وهكذا نجحت تركيا في تحويل فصتتتتتائل الجيش الوطني الى ميليشتتتتتيات تأتمر بأوامرها ،وتو ّجهها حيثما تشتتتتتاء،
ي مواجه ٍة مع النظام منذ بدء معركة "درع الفرات" لتحصتتتتتتر قتالها ضتتتتتتدّ الوحدات الكردية فقط.
وتمنعها من أ ّ
وبموازاة االستمرار في سياسة التح ّكم هذه ،خفّفت أنقرة من دور الفصائل ،وأنشأت شرطةً عسكريةً تابعةً لها.

تشكيل شرطة عسكرية لضبط األمن
عقب السيطرة على عفرين وبدء بعض الفصائل عمليات السلب والنهب ،أرسلت قيادة الجيش الوطني مجموعا ٍ
ت
من الشتتتترطة العستتتتكرية التابعة للجبهة الشتتتتامية ،من أعزاز في منطقة "درع الفرات" إلى مدينة عفرين ،22حيث
نصتتتتتبت حواجز كبيرة ً لمنع نقل المستتتتتروقات من عفرين إلى منطقة "درع الفرات" .وكانت تركيا أنشتتتتتأت إدارة ً
للشتتترطة العستتتكرية في منطقة "درع الفرات" في  ٢٠شتتتباط  ،٢٠١٨تتبع لوزارة الدفاع في الحكومة الستتتورية
المؤقّتة ،23وتتولّى ضبط تجاوزات العسكريين والمخالفات ضمن فيالق الجيش الوطني الثالثة.24
لكن مجموعات ال شرطة الع سكرية ال صغيرة القادمة من أعزاز لم تكن كافيةً ل ضبط األمن ووقف عمليات النهب،
ال بل ارتفعت حدّة النقد ال ُمو َّجه إلى تركيا وفصتتتتائل الجيش الوطني ،وتشتتتت ّكلت حالةٌ من الغضتتتتب لدى الكثير من
س ت ِرقت محالتهم وستتياراتهم أمام أعينهم ،ولم يستتتطيعوا فعل شتتيء .25كذل تناقلت وستتائل اإلعالم
األهالي الذين ُ
العربية والدولية أشتترطةً مصت ّتورة ً عن عمليات النهب في عفرين ،26ما دفع تركيا إلى تشتتكيل نواةٍ جديدةٍ للشتترطة
العستتكرية في المنطقة ،انتُدِبت غالبية عناصتترها من فصتتائل الجيش الوطني ،بعضتتها من فيلق الشتتام ،والستتلطان
مراد ،وسليمان شاه ،وأحرار الشرقية ،وهي الفصائل نفسها التي قامت بعمليات السلب والنهب ،وكلّها من العرب
والتركمان ،وال يوجد فيها أي عنصتتتر كردي .وعيّنت قيادة أركان الجيش الوطني نائبا ً لقائد الشتتترطة العستتتكرية
العام في منطقة عملية "غصتتتتن الزيتون" للمرة األولى ،في تموز  .27٢٠١٨هذا وأحدثت تركيا بواستتتتطة الجيش
عيّن ضتتتاب ٌ
ط من الجيش الوطني
الوطني ثالثة فروعٍ للشتتترطة العستتتكرية في ك ّل من عفرين وجنديرس وراجو ،و ُ
ونائبٌ له في ك ّل فرع  .28تجدر اإلشارة إلى أن كل فرعٍ يتبع إلدارة ال شرطة الع سكرية في عفرين مبا شرة ً ،علما ً
أن ضتتتباط الشتتترطة العستتتكرية وعناصتتترها ينحدرون من الفصتتتائل نفستتتها ،ولكنهم أصتتتبحوا أكثر ارتباطا ً بقيادة
مباشر
القوات الخاصة التركية الموجودة في عفرين .ويتلقّى كل فرعٍ من فروع الشرطة العسكرية أوامره بشك ٍل
ٍ
منها أو من االستخبارات التركية.
أما قرار التعيينات العسكرية فيُتَّخذ بشك ٍل مشترخٍ ما بين قيادة أركان الجيش الوطني والسلطات التركية ،في حين
يضت ّ
بدور في المشتتتتتاورات لتستتتتتمية بعض الضتتتتتباط .ويأتي قرار إبعاد
المقربون من تركيا
تتتتطلع القادة التركمان
ّ
ٍ
المدنيين عن المناصتتتتب القيادية في الشتتتترطة العستتتتكرية والشتتتترطة المدنية ،نتيجة رغب ٍة أستتتتاستتتتي ٍة للمستتتتؤولين
22

حسن برهان" ،الشرطة العسكرية :مهامنا في عفرين ضبط األمن والحد من التجاوزات"،

http://bit.ly/2Wvx0Xe

سمارت نيوز ٢٨ ،أيار ،٢٠١٨

 23أنشأت تركيا أيضا ً محكمة عسكرية مركزية في مدينة الباب ،وأحدثت ثالثة مراكز للشرطة العسكرية في كل من الباب وأعزاز وجرابلس،
جاعلةً هذه الشرطة ذراعا ً تنفيذيةً للمحكمة العسكرية التي يعمل فيها قضاة ٌ عسكريون.
 24سيريا نيوز" ،تشكيل محكمة وشرطة عسكرية في منطقة ‘درع الفرات‘" ٢٠ ،شباط http://bit.ly/2X2nwCY ،٢٠١٨
 25مقابالت مع خمسة رجال أكراد من مدينة عفرين تحدّثوا عن سرقة محالتهم وسياراتهم ،وكيف قامت عناصر أحرار الشام وأحرار الشرقية
بكتابة اسمي فصيليهما على بعض المحالت ،وكيف نهب مقاتلو لوائي السلطان مراد وسليمان شاه محالت سوق عفرين .أ ُجريت المقابالت بين
 ٢٥و ٣٠آذار .٢٠١٩
 26موقع الحرة (يوتيوب)" ،عمليات نهب واعتقاالت في عفرين بعد سيطرة القوات التركية عليها" ١٩ ،آذار http://bit.ly/2Nh8FA6 ،٢٠١٩
 27قرار تعيين العقيد حسن محمد الحسين قائدا ً للشرطة العسكرية لكامل منطقة عفرين ،قيادة هي ة أركان الجيش الوطني ،قرار رقم  ٦٤أركان.
قرار داخلي غير منشور حصل الباحث على نسخة منه ٢٣ ،تموز .٢٠١٨
 28قرار رئاسة هي ة األركان في الجيش الوطني ،رقم  ٦٣أركان .قرار داخلي غير منشور حصل الباحث على نسخة منه ٢٣ ،تموز .٢٠١٨
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المكونة
العستتتتكريين واألمنيين األتراخ في "درع الفرات" وعفرين .في المقابل ،تختلف الحال قليالً في الفصتتتتائل
ّ
قرب منها قائدا ً للفيلق
ي ُم َّ
للفيالق الثالثة التي يتألّف منها الجيش الوطني ،حيث ضتتتغطت أنقرة لتعيين شتتتخص مدن ّ
الثاني.29

قوات الشرطة واألمن العام الوطني
قربة من الستتتتتلطات األمنية التركية عزم أنقرة تدريب ألف
في  ٢٣آذار  ،٢٠١٨كشتتتتتفت صتتتتتحيفة يني شتتتتتفق ال ُم َّ
30
دربت تركيا لمدة شهر الدفعة األولى من
عنصر من الشرطة المحلية بهدف توفير األمن وحماية مدينة عفرين  .ف ّ
ٍ
31
الشترطة المدنية ،وعددها  ٦٢٠عنصتراً ،في مدارس تابعة ألكاديمية الشترطة التركية في أضتنة ومرستين  ،كما
عملت على تدريب ثالث دفعات في وقت متقارب .32وت ستمر قيادة الشرطة بتدريب عناصر جديدة ،و ض ّمها إلى
قوات الشرطة واألمن العام.
سمت تركيا عفرين وفقا ً للتوزيع الجغرافي إلى ثالثة قطاعا ٍ
سمت بدورها إلى نواحٍ.
ت شرطي ٍة ،قُ ّ
فضالً عن ذل  ،ق ّ
تضتتت ّم هذه القطاعات مركز شتتترطة عفرين ،ومركز شتتترطة جنديرس ،ومركز شتتترطة راجو .ويتبع هذا التقستتتيم
الستتتتيطرة األمنية والعستتتتكرية التركية التي أعطت األولوية لتأمين الحدود في راجو وجنديرس ،وإلحاق المناطق
ص صة ُملح ًق بقيادة شرطة عفرين ،تعمل ب صفتها مخافر
الداخلية بمنطقة عفرين .كذل أحدثت تركيا أق ساما ً متخ ّ
في القطاعات الشرطية الثالثة الرئيسة.
تتتتق عن الجيش الستتتتتوري ،قائدا ً
عيّنت أنقرة المقدّم رامي طالس من مدينة الرستتتتتتن (محافظة حمص) ،وهو منشت ّ
لقوات الشتترطة واألمن العام الوطني في كامل منطقة عفرين .33هذا وتشتتير قوائم المقبولين التي نشتترتها الشتترطة
في شتتتباط  ،٢٠١٩إلى أن عناصتتتر الشتتترطة هم في غالبيتهم من الغوطة الشتتترقية وحمص ،يتبعهم مه ّجرو إدلب
ي
وحماة ،فيما ت ُ ِ
برز القوائم وجود ثالثة أشتتتتخا من الستتتتكان المحليين في عفرين ،لكنهم من العرب وال يوجد أ ّ
كردي بينهم من أصل  ٣٠١مقبول .34وهذا األمر إنّما يد ّل على أن تركيا تريد إقصاء السكان المحليين من العرب
ق ،وتخشتتى من ارتباطهم بالوحدات الكردية،35
واألكراد عن المشتتاركة في القطاع األمني ،إذ تعتبرهم مصتتدر قل ٍ
األمر الذي يولّد مزيدا ً من الحستتاستتية ما بين الستتكان المحليين وستتلطة األمر الواقع المتمث ّلة بفصتتائل المعارضتتة
والقوات التركية ،ويع ّمق الخالف ما بين نازحي باقي المناطق السورية وأكراد عفرين.
عيّن التركماني فهيم عيسى قائداً
 29ض ّم الفيلق الثاني أربعة فصائل هي فرقة السلطان مراد ،وفرقة الحمزة ،ولواء المعتصم ،وكتائب الصفوة .و ُ
قرب من تركيا .أنظر أيضا ً :عنب بلدي" ،فصائل ‘الجيش الحر‘ تش ّكل الفيلق الثاني شمالي
للفيلق الثاني ،وهو مدني يقود فرقة السلطان مراد ،و ُم َّ
حلب" ٢٨ ،تشرين الثاني http://bit.ly/2FpNh5q ،٢٠١٧
دربتهم تركيا سيتولون ‘األمن‘ في عفرين" ،يني شفق ٢٣ ،آذار ،٢٠١٨
 30منار فرج ومحمود عيسى" ،عناصر شرطة سوريّون ّ
https://bit.ly/32d9XiR
 31ديلي صباح" ،تركيا ..تخريج دفعة من عناصر الشرطة للعمل في عفرين" ١٠ ،أيار http://bit.ly/2HYDSDC ،٢٠١٨

 32منتصر أبو زيد" ،الشرطة الحرة في عفرين :بسط األمن الداخلي" ،المدن ٢٩ ،أيار  .٢٠١٨تم تخريج الدفعة الثانية ،وعددها  ٨٠٠عنصر
شرطة ،بعد أسبوعين من الدفعة األولى .األناضول" ،شرطة عفرين ‘المرتقبة‘ تخضع لتدريبات شاقة في تركيا" ٣٠ ،أيار ،٢٠١٨
http://bit.ly/2K1mPD1

33
ّ
المقرب من تركيا عن الجيش السوري في العام  .٢٠١٢ترفّع خالل عمله في شمال سوريا من قبل هي ة األركان
انشق النقيب رامي طالس
ّ
المعارضة ،و رفع نفسه الى رتبة عقيد بصفته قائدا ً لشرطة عفرين مع  ١٢ضابطا ً آخر .قرار داخلي غير منشور حصل الباحث على نسخة منه،
رقم  ٥ ،٨٨ :أيلول .٢٠١٨
" 34قوات الشرطة واألمن الوطني العام في عفرين" ،فايسبوخ ١٣ ،شباط http://bit.ly/2Y7wr2r ،٢٠١٩
 35عبّر أحد أعضاء المجلس المحلي في عفرين عن خوف تركيا من أن تتسلّل الوحدات إلى قوات الشرطة ،عازيا ً إلى ذل سبب رفض المتقدمين
إلى مسابقات العمل .مقابلة في غازي عنتاب ،تركيا ،في  ١٧نيسان .٢٠١٩
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خريطة ّ
توزع قطاعات الشرطة العسكرية والشرطة المدنية في عفرين

المصدر :الكاتب
الواقع أن الستتتياستتتة التركية نجحت عستتتكريا ً بطرد وحدات حماية الشتتتعب الكردية بشتتتكل نهائي من جيب عفرين
المالصتق لها ،واستتخدمت فصتائل الجيش الوطني أداة ً لتنفيذ ستياست ٍة أمني ٍة ممنهج ٍة أدّت إلى تهجير نصتف ستكان
عفرين ،عبر موجات من االعتقاالت والخطف مقابل فدية .فقد اعتقلت القوات التركية والفصائل السورية الموالية
لها خالل عام أكثر من  ٢٥٠٠مدني ،كان ال يزال قرابة األلف منهم قيد االعتقال حتى آذار  .36٢٠١٩وقد ُو ّجهت
إلى معظم المعتقلين تهمة االنتماء إلى حزب االتحاد الديمقراطي الكردي أو ذراعه العسكري ،37في حين قال أحد
الناشتتتطين من أبناء المنطقة إن منتستتتبي الحزب وعناصتتتر الوحدات خرجوا كلّهم من المدينة ،38وأ ّكد مصتتتدر في
الوحدات أن أيّا ً من مقاتليها لم يؤسر في عفرين ،وأن المعتقلين كلّهم من المدنيين.39

 36المرصد السوري لحقوق االنسان" ،المرصد السوري يوثق حصيلة عام " االنتهاكات التركية" في عفرين السورية"،
تابع للقوات التركية في منطقة الراعي .مقابلة عبر تطبيق
 37وفقا ً لمصتتادر عستتكرية في الجيش الوطني ،يقبع قس ت ٌم ٌ
كبير من المعتقلين في ست ٍ
تجن ٍ
تلغرام مع أحد القادة العسكريين في أحد فصائل الجيش الوطني ،في  ٢٠نيسان .٢٠١٩
 38مقابلة مع ش .م ،.ناشط كردي مقيم في هولندا ،في  ٦نيسان .٢٠١٩
قرب من وحدات حماية الشعب الكردي عبر الهاتف ،في  ١٠نيسان .٢٠١٩
 39مقابلة مع باحث كردي ُم َّ
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أضتتتتف إلى ذل أن الفلتان األمني وإطالق أنقرة يد الفصتتتتائل ،شتتتت ّجعا قيام ظاهرةٍ جديدةٍ هي الخطف مقابل فدية،
ِ
حيث يُخطف أحد المدنيين ميستتتتوري الحال ،ويُشتتتتترط إطالق ستتتتراحه بدفع مبلغ مالي يتراوح ما بين ألف و١٠
آالف دوالر أميركي بحسب الشخص المخطوف ووضعه االقتصادي .40فتر ّكزت عمليات الخطف على المدنيين
األكراد ،وارتبطتتت بمتتدى ثرائهم ال بتتانتمتتائهم إلى الوحتتدات الكرديتتة ،ذل ت أن المتّهمين بهتتذا االنتمتتاء يُعتقلون
مرة ً أخرى ،فدفعوا فديةً ثانية ،41وطال
وتُصتتتتتتادر أموالهم على الفور .هذا
وتعرض بعض األشتتتتتتخا لالعتقال ّ
ّ
الخطف أيضتتتا ً أطفاالً دون الـتتتتتتتتت 18من العمر .ويح ّمل الناشتتتطون مستتتؤولية عمليات الخطف هذه لشتتتبكا ٍ
ت تابع ٍة
للفصائل بسبب وجود السالح بيدها حصرا ً .42
بعد عام على إطالق يد الفصائل ،دعمت تركيا الشرطة العسكرية وقوات الشرطة المدنية من أجل فرض استقرار
أمني نستتتتتبي في المنطقة ،فتم ّكنت من اإلمستتتتتاخ بخيوط اللعبة في عفرين على مستتتتتتوى الفصتتتتتائل ،والشتتتتترطة
والمتخصتصتتة .واستتتطاعت أنقرة خلق فوضتتى منضتتبطةً تتح ّكم
المتنوعة
العستتكرية ،والشتترطة المدنية وأجهزتها
ّ
ّ
بها كما تشتتاء ،وتبقيها ستتيفا ً مستتلّطا ً على رقاب أهالي عفرين يستتاعدها في تعزيز ستتيطرتها األمنية .وعلى عكس
منطقة "درع الفرات" ،حيث تنحدر عناصر الفصائل والشرطة العسكرية وقوات الشرطة المدنية في غالبيتها من
المنطقة ،يتألّف الجيش الوطني في عفرين من عناصتتر غير محليين يتصت ّترفون من دون حستتيب أو رقيب .وبينما
واجهت تركيا صتتتتتتعوبا ٍ
ت في فرض واقع أمني وعستتتتتتكري نهائي في "درع الفرات" خالل الستتتتتتنوات الثالث
األخيرة ،بحكم أن العناصتتتتتر هم محليون يرتبطون بعالقا ٍ
ت عائلي ٍة وعشتتتتتائري ٍة تعيق تنفيذ األجندة التركية ،يمتثل
عناصر الفصائل والشرطة في عفرين لألوامر التركية بصرام ٍة أكبر إذ ال يوضعون في مواجهة عوائلهم وأبناء
مناطقهم.

الجزء الثاني :بناء هياكل حكم محلي جديدة ونخبة سياسية محلية جديدة
ُح ِكمتت مقتتاطعتتة عفرين ،من بتتدايتتة العتتام  ٢٠١٤حتى عمليتتة "غصتتتتتتن الزيتون" ،وفقًتا لقواعتتد اإلدارة التتذاتيتتة
ستتتت ّميت بلديات "الشتتتتعب" ،فيما شتتتت ّكلت الكومونات في األحياء والقرى الحلقة
الكردية ،43فأ ُح ِدثت فيها  ١٧بلدية ُ
األخيرة في سلسلة اإلدارة الذاتية .44ومع أن المجلس التنفيذي كان يُعدّ السلطة األعلى في المقاطعة ،ظلّت السلطة
الفعلية بيد قادة الوحدات الكردية وقوات األمن الداخلي (األسايش) .في عفرين ،كما في المناطق الكردية األخرى،
ستيطر حزب اإلتحاد الديمقراطي الكردي حصتريا ً على المشتهد الستياستي ،بعد القضتاء على جميع القوى الكردية
 40مقابالت ّ
تعرضوا لالعتقال ،وخرجوا بفدية في ناحية الشيخ حديد ،التي يسيطر عليها فصيل السلطان
اطلع عليها الباحث ،أُجريت مع معتقلين ّ
شاه .تقرير غير منشور ،منظمة حقوقية.
 41منظمة حقوق اإلنسان في عفرين ،تقارير يومية ،فايسبوخ ٧ ،آذار http://bit.ly/2KwmnvP ،٢٠١٩
 42تقرير غير منشتور ألحد المنظمات الحقوقية ّ
اطلع عليه الباحث .ومقابلة مع الناشتط الكردي ش.م .من أبناء عفرين  ،مصتدر ستابق ٦ ،نيستان
.٢٠١٩
قستتتم منطقة "روج آفا" إلى ثالث
 43في  ٣٠تشتتترين الثاني ،انعقد المجلس العام التأستتتيستتتي لإلدارة المرحلية المشتتتتركة في مدينة القامشتتتلي ،و ّ
وتكونت اإلدارة الذاتية من المجلس التنفيذي ،والمجلس التشريعي ،والمجلس القضائي،
كانتونات هي الجزيرة ،وعين العربي/كوباني ،وعفرين.
ّ
والمفوضية العليا لالنتخابات ،والمحكمة الدستورية العليا ،والمجالس المحلية .وكان المجلس التنفيذي يُعدّ بمثابة رئاسة حكومة تتبع لها  ٢٢هي ة
هي أشبه بالوزارات الخدمية.
" 44اإلدارة المحلية في مناطق ُكرد ستتتتتتورية ‘عفرين نموذجا ً‘" ،مركز عمران للدراستتتتتتتات االستتتتتتتراتيجية ،إستتتتتتطنبول ٣ ،تموز ،٢٠١٥
http://bit.ly/2XcjcMN
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مولت مقاطعة عفرين من
المعارضة له ،وأبرزها المجلس الوطني الكردي .45تجدر اإلشارة إلى أن هذه الوحدات ّ
خالل العائدات النفطية لحقل الرميالن في محافظة الحستتكة الذي تستتيطر عليه ،والذي يُعد أه ّم مورد مالي لإلدارة
الذاتية.
قرر البقاء
تعرض من ّ
دفعت معركة عفرين معظم العاملين في مؤستتتتتتستتتتتتات اإلدارة الذاتية إلى الفرار ،في حين ّ
لالعتقال .فضالً عن ذل  ،فُ ّككت على الفور كافة المؤسسات المحلية المرتبطة بـتتحزب االتحاد الديمقراطي ،لتح ّل
محلّها هياكل جديدة تحت إدارة تركيا مباشرة.

مجالس محلية جديدة ال تراعي التمثيل الصحيح
عمدت تركيا ،حتى قبل إعالن النصر العسكري ،إلى دعم رابطة المستقلين الكرد 46بعقدها مؤتمر "إنقاذ عفرين"
في مدينة غازي عنتاب التركية ،في  ١٨آذار  ،٢٠١٨من أجل تشتتتتتتكيل إدارةٍ محلي ٍة جديدةٍ عوضتتتتتتا ً عن اإلدارة
الذاتية الكردية .أشتتتتتترف والي غازي عنتاب على المؤتمر مقدّما ً له التستتتتتتهيالت ،فيما اقتصتتتتتتر الحضتتتتتتور على
شتتخصتتيات كردية وعربية وعلوية ويزيدية مستتتقلّة ،وأعضتتاء في رابطة المستتتقلين الكرد .وقد غاب عن المؤتمر
ك ٌّل من المجلس الوطني الكردي بسبب موقفه الرافض للعملية العسكرية ،47والناشطون الشباب المستقلّون ،األمر
الذي خفّف من شرعيّته.
انتخب مؤتمر "إنقاذ عفرين"  ٣٥شتتتتتخصتتتتتيةً شتتتتت ّكلت مجلس مدينة عفرين المحلي ،ثم أنشتتتتتأت تركيا هي ةً عامةً
ت ستتياستتيةً
للمجالس المحلية في كامل منطقة عفرين ،في  ١٠نيستتان  ،٢٠١٨ض ت ّمت وجهاء محليين ،وشتتخصتتيا ٍ
ووستتتتعت أنقرة الهي ة العامة للمجالس المحلية لتضتتتت ّم ١٠٧
مستتتتتقلّة ،48وأعضتتتتاء من رابطة المستتتتتقلين الكرد.
ّ
أعضاء ،م ةٌ منهم رجال و ٧نساء .وغابت السيدات عن تشكيالت المجالس المحلية في مدن جنديرس ،وراجو،
وشتتتيخ الحديد ،حيث ضتتت ّمت مجالس مدن عفرين ،وبلبل ،ومعبطلي امرأتين ،والمجلس المحلي لشتتتران امرأة
واحدة.
المكونات الحقيقية ،خصتتتتوصتتتتا ً في مجلس مدينة عفرين الذي حظي العرب فيه بنستتتتب ٍة
ّ
الواقع أن التمثيل لم يُراعِ
ّ
تتخطى تمثيلهم الحقيقي .فوجودهم في ال مدينة يقتصتتتتتتر على بعض قرى مجرى نهر عفرين،
كبيرةٍ من المقاعد
ّ
يتخطى نستتتبتهم في عفرين .في المقابل ،حظي
وهم من عشتتتيرة البوبنا ،49ومع ذل حصتتتلوا على  ٨مقاعد أي ما
األكراد على  ١١مقعدا ً لم ستقلّين ومح سوبين على تركيا ال تاريخ سيا سيا ً لهم ،والتركمان على مقع ٍد واح ٍد بالرغم
مقرب من أنقرة يحمل الجنستتية
من عدم وجودهم الفعلي في منطقة عفرين .وقد أ ُعطي هذا المقعد لشتتخص عربي ّ
التركية ،هو الطبيب أحمد حاجي حسن ،الذي يدير المكتب الطبي في معبر باب السالمة.

ستس في تشترين االول ،٢٠١١
 45ائتالف يضت ّم غالبية األحزاب الستتياستتية الكردية المعارضتتة ،وعددها  ١٤حزبا ً ،ما عدا االتحاد الديمقراطي .أ ُ تّ
وانض ّم إلى االئتالف الوطني في آب .٢٠١٣
ستتتس في مدينة أورفة ،في حزيران  ،٢٠١٦برئاستتتة عبد العزيز التمو .يضتتت ّم التج ّمع ناشتتتطين ومعارضتتتين
قرب من تركيا أ ُ ّ
 46تج ّمع ستتتياستتتي ُم َّ
ً
ّ
متحزبين سابقاً ،وينفّذ السياسة التركية الرسمية .تُعدّ الرابطة ذات تمثيل سياسي صغير مقارنة بالمجلس الوطني الكردي.
سياسيين أكراد غير
 47يكيتي ميديا" ،المجلس الوطني الكردي يؤكد رفضتتتتتته القاطع لبيان االئتالف الداعم للتدخل التركي في عفرين" ٢٢ ،كانون الثاني ،٢٠١٨
http://bit.ly/2WZjCdS

 48أبرزها الشاعر والناشط السياسي حسن شندي ،وشيخ عشيرة البوبنا ،أحمد النبهان.
 49مقابالت مع باحثين وناشطين ووجهاء من عشيرتي البوبنا والعميرات العربيتين في عفرين ،في شباط .٢٠١٩
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أما التمثيل األقرب إلى الواقع المحلي فهو في مجلس جنديرس الذي ُ
شتتتتتت ّكل الحقا ً (في  ٢٠نيستتتتتتتان  ،)٢٠١٨إذ
يتكون المجلس هذا األخير من  ١٥عضتتتواً ،بينهم  ١٢عضتتتوا ً كرديا ً من المستتتتقلّين ورابطة الكرد ،و ٣أعضتتتاء
ّ
عرب.

قربة من أنقرة
مجالس محلية بال إرادة ونخبة سياسية جديدة ُم َّ
تشتترف والية هاتاي التركية بشتتك ٍل مباشت ٍتر على المجالس المحلية في منطقة عفرين ،عبر والة مناطق أتراخ وفقا ً
للتقسيم األمني (والي عفرين ،ووالي راجو ،ووالي جنديرس) .هؤالء يمث ّلون والي هاتاي في مناطقهم ،وك ّل واحد
منهم يتح ّكم بالمجالس المحلية في قطاعه.
وصتتتحيح أن المجالس المحلية تتبع الحكومة الستتتورية المؤقّتة ،إال أنها تتلقّى أوامرها التنفيذية من الجانب التركي
بشتتك ٍل مباشتتر .وهذا ما أ ّكده رئيس مجلس عفرين ،المهندس ستتعيد ستتليمان ،في لقاءٍ مع صتتحيفة حبر حول طبيعة
العالقة مع الحكومة الستتورية المؤقّتة ،وما يت ّفق مع شتتهادة أحد أعضتتاء المجلس المحلي في عفرين بأن تركيا هي
دور أو وجو ٍد في عفرين للحكومة المؤقّتة ،التي
ي ٍ
من يشتتتتترف على التنستتتتتيق والخطط التنفيذية ،في ظ ّل غياب أ ّ
منعتها أنقرة من فتح مكاتبها هناخ.50
مخصتتتتتتصتتتتتتا ٍ
ت ماليةً شتتتتتتهريةً من تركيا عبر والي هاتاي ،على غرار
تتلقّى المجالس المحلية في منطقة عفرين
ّ
نظيراتها في منطقة "درع الفرات" ،51وهي أموال عائدات المعابر الحدودية التي ّ
توزعها تركيا أيضتتتتتتتا ً على
صصها لترميم البنية التحتية .52
الجيش الوطني ،وتخ ّ
بيد أن تركيا قامت بستلستلة اعتقاال ٍ
ت شتملت مدنيين كانوا يعملون في اإلدارة المدنية والمؤستستات التابعة لها ،وال
انتماء سيا سيا ً لهم .هذا ولم تقت صر اعتقاالتها على المتّهمين باالنتماء الى اإلدارة الذاتية ،بل طالت أي ضا ً أع ضاء
في المجالس المحلية أنفستتتتتتهم .فاعتقلت رئيس المجلس المحلي في عفرين ،زهير حيدر ،وأعفته من مهامه في
أيلول  .٢٠١٨كما قُتِل تحت التعذيب نائب رئيس مجلس ناحية ال شيخ حديد ،أحمد شيخو ،على يد عناصر ف صيل
ستتتليمان شتتتاه ،في  ١٢آب  ،٢٠١٨بعد بضتتتعة أيام من اعتقاله ،وذل بستتتبب طلبه إعادة بعض البيوت ال ُمستتتتولى
عليها إلى أصتتحابها .لكن قياديا ً في ستتليمان شتتاه رفض تهمة القتل والتعذيب ،عازيا ً األمر إلى أن المعتقل أصتتابته
نوبة ربو .53كما اعتقلت الشتترطة العستتكرية في جنديرس مطلع أيار  ،٢٠١٩عضتتو المجلس المحلي ،جيكرخون
إسماعيل ،وسلّمته إلى المخابرات التركية من دون معرفة سبب اعتقاله.
لقد أدّت مطاردة ك ّل العاملين الستتتتابقين في اإلدارة الذاتية في مقاطعة عفرين ،والتضتتتتييق على أعضتتتتاء المجلس
الوطني الكردي واعتقالهم ،واعتقال أعضاء في المجالس المحلية الموالية أساسا ً لتركيا ،النتقادهم سلوخ الفصائل
او االعتراض على بعض الستتتلوكيات اليومية ،إلى إقصتتتاء األطراف الفاعلة الستتتياستتتية المعروفة ،وتشتتت ّكل طبقة
 50مقابلة مع أحد أعضاء المجلس المحلي في مدينة عفرين ،في  ٢١نيسان .٢٠١٩
 51يشرف والي كيليس على منطقة أعزاز ،ووالي غازي عنتاب على منطقتي جرابلس والباب ،ووالي هاتاي على منطقة عفرين.
ت مالي ٍة ّ
اطلع عليها الباحث لمجلس مدينة عفرين ،بين  ٢٧و  ٣٠أيار  ،٢٠١٩يحصتتل العاملون على رواتب بالليرة التركية على
 52وفقا ً لكشتتوفا ٍ
الشتتتتتتكتل التتالي :رئيس المجلس  ٢٠٠٠ليرة ( ٣٥٠دوالرا ً أميركيتاً) ،وأعضتتتتتتتاء المجلس  ١٣٠٠ليرة ( ٢٢٥دوالرا ً أميركيتاً) ،والموظفون
واإلداريون والعمال ما بين  ٥٥٠ليرة ( ١٠٠دوالر أميركي) و ٩٠٠ليرة ( ١٦٠دوالرا ً أميركياً).
 53عب يدة النبواني" ،ات ها مات بمق تل شتتتتتتخص ت حت الت عذ يب ب عد اعت قا له لدى ‘الجيش الوطني‘ في عفرين" ،ستتتتتت مارت نيوز ١٣ ،حزيران
http://bit.ly/2Wn2wS0 ،٢٠١٨
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مباشر بتركيا ،تستفيد من حمايتها ،ومن غياب المنافسين.
سياسية كردية جديدة قائمة على الزبائية ،و ُملحقة بشك ٍل
ٍ
وقد برزت في هذه الطبقة شتتخصتتياتٌ غير معروف ٍة في المشتتهد الكردي في عفرين ،أمثال ستتعيد ستتليمان ،رئيس
المجلس المحلي الحالي في مدينة عفرين ،وحستتتتتين مصتتتتتطفى ،نائب رئيس مؤتمر إنقاذ عفرين ،والطبيب أحمد
حاجي حستتن ،رئيس المكتب الطبي في مجلس مدينة عفرين ،وهو عربي حاصتتل على الجنستتية التركية ،إضتتافةً
إلى عبد الناصتتر حستو ،رئيس غرفة صتتناعة وتجارة عفرين ،وهو تركماني حاصتتل على الجنستتية التركية؛ وهذا
ما يشتتي بأن االرتباط بالقرار األمني التركي أصتتبح كبيرا ً للغايةِ .زد على ذل أن ستتياستتة تركيا ّ
تعززت بتكريس
دور التركمان في المناطق الخارجة عن ستتتتتيطرة النظام ،عبر تعيين التركماني عبد الرحمن مصتتتتتطفى ،رئيستتتتتا ً
تترع عملية تتري منطقتي "درع الفرات" وعفرين.
للحكومة المؤقّتة في  ٢٧حزيران  ،٢٠١٩ما من شتتتأنه أن يست ّ
توازيا ً مع إنشتتتتاء الشتتتترطتين العستتتتكرية والمدنية ،وتشتتتتكيل اإلدارة المحلية في عفرين ،عمدت تركيا إلى توفير
الخدمات باعتبارها أولويةً قصوى ،وسعيا ً منها إلى إظهار عفرين على أنها تنعم بخدماتها ال ُمقدَّمة بانتظام.

توفير الخدمات العامة
عمدت تركيا إلى ضتتتتتتبط األمن ،وتوفير الخدمات مثل الصتتتتتتحة واإلغاثة والتعليم والمياه ،محاولةً تأمين كهرباء
دائمة في عفرين ،كما فعلت في مدينتي الباب وأعزاز .كذل سعت إلى ربط مصائر المدنيين بالخدمات األساسية
تتقرار على المستتتوى التعليمي ،عبر ترميم
كاألغذية ،التي قدّمتها المؤستتستتات اإلغاثية والصتتحية ،وإلى تحقيق است
ٍ
المدارس ،وإيجاد فر ٍ للدراستتتتتتتة الجامعية ،على غرار ما فعلت في منطقتي "درع الفرات" وإدلب ،وقبول
تتتر على الستتتتلطات الخدمية ،التي انحصتتتترت بيد
الطالب في الجامعات التركية .وقد أشتتتترفت تركيا بشتتتتك ٍل مباشت ٍ
المجالس المحلية ذات الغالبية الكردية ال ُموالية ألنقرة ،فيما بقي دور الحكومة الستتورية المؤقّتة دورا ً شتتكليا ً للغاية
في هذا المجال.
ضتتتعت قوات الشتتترطة واألمن العام الوطني تحت إشتتتراف المجالس المحلية ،التي تعمل
على الصتتتعيد األمنيُ ،و ِ
كستتتتتتلط ٍة تنفيذي ٍة ّ
تنظم األمور اإلجرائية فقط .فتتولّى مثالً ضتتتتتتبط مخالفات الستتتتتتير ،وفرض الغرامات ،وجباية
الرستتوم ،كتل المفروضتتة على المحاصتتيل الزراعية ،علما ً أن الضتترائب تعود إلى صتتندوق المجلس المحلي بعد
تحول الشتترطة الجناة إلى المحاكم المدنية التي عيّنتها تركيا وتتبع
أن تجمعها الشتترطة .أما في القض تايا الجنائية ،ف ّ
54
لها إداريا ً ،وإن كانت مستتتتتقلّةً إلى حدّ ما .تعمل هذه المحاكم بـتتتتتتتتتت"القانون العربي المو ّحد"  ،ويرأستتتتها قضتتتتاة
ّ
تضطلع السلطات التركية بدور الوسيط
صصون وليس مشايخ على غرار المحاكم الشرعية .فضالً عن ذل ،
متخ ّ
بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات اإلنستتانية واإلغاثية وما تقدّمه من مستتاعدات ،وبين المجالس وما تحتاج
تنستتتتق وكالة الكوارث والطوارىء التركية "آفاد" ( )AFADالعمل اإلغاثي بمجمله في منطقة عفرين ،مع
إليه .ف ّ
ي ستتتتلّ ٍة إغاثي ٍة في عفرين ،حيث تؤد ّي
العلم أن المؤستتتتستتتتات اإلغاثية تحتاج دائما ً إلى موافقة "آفاد" قبل توزيع أ ّ
"آفاد" دورا ً تنستتيقيّا ً ما بين المنظمات والمجالس المحلية لتغطية االحتياجات .ومن المنظمات األخرى التي تنشتتط
في المنطقة هي ة اإلغاثة اإلنستتتتتتانية التركية ( ،55)IHHوالهالل األحمر التركي ،وعددٌ من المنظمات اإلنستتتتتانية
التركية ،مثل حياة وأطباء عبر القارات التركية ،وهي تعمل جميعها في القطاعين الطبي واإلنساني.
 54القانون الجزائي العربي المو ّحد هو مشتتتتروع قانون عمل عليه المركز العربي للبحوث القانونية والقضتتتتائية التابع لجامعة الدول العربية .إنه
ي من الدول العربية ،وقد جرى استتتحضتتاره للعمل به في المناطق الخارجة عن ستتيطرة النظام .أنظر :موقع
مشتتروع استتترشتتادي لم يُطبَّق في أ ّ
المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ،القانون الجزائي العربي المو ّحد ١٩ ،تشرين الثاني http://bit.ly/2RsXqmD ،١٩٩٦
 55تدعم األفران وبعض المخيمات ،وتكفل األيتام ،وترعى بعض المراكز الصتتحية .تمتل عشتترة مراكز في ستتوريا ،تتر ّكز في "درع الفرات"
وعفرين.
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أما المنظمات اإلنسانية السورية فتعمل تحت إ شراف تركي مباشر .فعلى سبيل المثال ،تحظى منظمة األمين التي
تعمل في قطاعات ال صحة واإلغاثة والتعليم ،56بمكان ٍة خا ص ٍة لدى تركيا من بين المنظمات اإلن سانية األخرى في
عفرين ،تليها منظمات بهار ،وستتتتامز ،والخير ،والمنظمة الدولية لإلغاثة ،واأليادي البيضتتتتاء ،وإحستتتتان ،وهي ة
اإلغاثة اإلنسانية في المرتبة الثانية.
في القطاع الطبّي ،تشتترف مديرية الصتتحة في والية هاتاي على المنظمات الطبية كافة العاملة في عفرين ،وتمنح
تراخيص المستشفيات والنقاط الطبية والمستوصفات .كذل ر ّممت تركيا عبر مديرية الصحة في هاتاي مستشفى
عفرين الكبير ،وشغّلته بشكل مباشر ،وعيّنت على رأسه مديرا ً تركيا ً ،وهي تدفع رواتب العاملين فيه.57
وفي قطاع التعليم ،ألغت الستتلطات التركية العمل بالمنهاج الكردي الذي وضتتعته اإلدارة الذاتية ،وفرضتتت منهاج
وزارة التربية في الحكومة المؤقّتةُ ،مضتتتتتتيفةً إليه كتابين لتعليم اللغتين التركية والكردية بشتتتتتت ك ٍل اختياري .هذا
وتشتتترف مديرية التربية والتعليم في والية هاتاي على المكاتب التعليمية في المجالس المحلية ،وتدفع هذه األخيرة
رواتب المعلّمين والعاملين في قطاع التعليم .وتقوم منظمة األمين بدفع ثلثي راتب المعلّمين ،والبالغ  ١٥٠٠ليرة
تركية ،فيما تتكفّل تركيا بدفع الثلث من واردات المعابر.
أما في مجال الكهرباء ،فتعمل تركيا على ترميم الشتتتبكة إلعادة التيار الكهربائي عبر مولّدا ٍ
ت ضتتتخمة ،كما فعلت
في مدينتي أعزاز والباب حيث عهدت بتشتتتتتتغيل المولّدات إلى شتتتتتتركتي الطاقة التركيّتين  ET Energyو AK
 ،energy Ltdştiاللتين نجحتا في توفير الكهرباء بشتتتتتك ٍل دائم .ويجري العمل حاليا ً على توفير التيار الكهربائي
في مدينة جرابلس بالطريقة نفستتتتتتها ،كما يُتوقَّع تزويد مدينة عفرين بكهرباء دائمة في آب  ،٢٠١٩وإن لم يُعلن
ستثمرة في عفرين .ال ش ّ في أن توفير الخدمات وزيادة فر العمل سيجعالن
حتى اآلن عن الشركة التركية ال ُم ِ
المدنيين األكراد والمه ّجرين العرب ُملحقين إلى حدّ كبير بالمؤسسات الخدمية ،ويرهن مصائرهم بالرضا والوالء
التركيَّين.
الواقع أن تركيا نجحت ،بالمقارنة مع "درع الفرات" ،في بستتتتتتط ستتتتتتيطرتها على عد ٍد من المجالس ،وال ستتتتتتيما
المجالس الكبرى ،ومع ذل ال تزال تالقي اعتراضتتتا ً كبيرا ً على بعض قراراتها وأفعالها ،بستتتببب وجود حاضتتتن ٍة
بكثير من الري بة .ويت قاطع واقع ه ياكل الحكم المحلي في عفرين ومنط قة
مؤ يّ دةٍ للثورة تنظر إلى ا لدور التركي
ٍ
ّ
ي دور سيا سي فعلي ،إذ تف ضّ ل
"درع الفرات" ،مع رفض تركيا ا
ضطالع الحكومة المؤقّتة التابعة للمعار ضة بأ ّ
أنقرة إدارة المنطقة بيدها بنا ًء على التفاهمات مع روستيا ،التي اشتترطت منع قيام مؤستستا ٍ
ت تابع ٍة للمعارضتة في
أماكن سيطرة القوات التركية.

قربة من اإلخوان
 56أ ُ ّ
ستتستتت منظمة األمين للمستتاندة اإلنستتانية في غازي عنتاب ،ستتوريا ،في منتصتتف العام  ،٢٠١٢وهي شتتري لألوتشتتا و ُم َّ
المستتلمين .تُعدّ منظمة األمين المؤستتستتة الستتورية التي تتلقّى الدعم الستتياستتي التركي األكبر من بين المؤستتستتات في عفرين .تتلقّى المنظمة أيضتا ً
دعما ً كبيرا ً من مركز المل سلمان لإلغاثة .موقع المؤسسةhttp://bit.ly/2IXO3Yc :
 57مقابلة مع أحد األطباء في عفرين .كان مشتتتتفى عستتتتكريا ً قيد البناء لوحدات حماية الشتتتتعب ،قامت تركيا بتجهيزه وافتتاحه بعد الستتتتيطرة على
عفرين في آذار .٢٠١٨
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الجزء الثالث :واقع التغيّرات الديمغرافية
لم تلق قضتتتتتية التغيير الديمغرافي في عفرين أهميةً كبيرة ً ،نظرا ً إلى استتتتتتحالة عمل المنظمات الستتتتتورية البحثية
هناخ بستتتتتتبب الهيمنة األمنية التركية ،وتحويل المدنيين إلى مادة تجاذب ستتتتتتياستتتتتتي واتهامات إعالمية بين تركيا
ووحدات حماية الشتتعب التركية .فكانت الدراستتة التي أصتتدرتها منظمة باكس من بين الدراستتات والتقارير القليلة
حول التغيّرات في عفرين .58وتتح ّمل الوحدات الكردية مستتتتتتؤولية منع األكراد من العودة إلى عفرين ،فيما تقوم
تركيا والفصائل الموالية لها بالتضييق عليهم لدفعهم إلى مغادرتها بسبب السياسات األمنية .فعمليات الخطف مثالً
أجبرت بعض المخطوفين الذين دفعوا فدى مالية ،على مغادرة منطقة عفرين والتو ّجه إلى منبج أو شرق الفرات،
على اعتبار أنهما أكثر أمنا ً .ويشتتتتت ّكل نقل المه ّجرين قستتتتترا ً من الغوطة وحمص ودرعا إلى عفرينّ ،
خطةً تركيةً
تهدف إلى توطينهم بشتتتك ٍل دائم ،األمر الذي ستتتاهم في تغيير التركيبة الستتتكانية القومية في عفرين لصتتتالح العرب
والتركمان.

السكان األصليون قبل معركة عفرين وأثناءها وبعدها
يبلغ عدد ستتتكان منطقة عفرين  ٥٢٣٢٥٨نستتتمة ،استتتتنادا ً إلى إحصتتتاء العام  ،٢٠١٢في حين يُقدَّر عدد الستتتكان
كبير منهم في مدينة
المحليين األكراد بنحو  ٣٥٠ألف نستتتمة قبل معركة "غصتتتن الزيتون" ،نظرا ً إلى إقامة قست ٍتتم ٍ
حلب ،وهرب أعدا ٍد كبيرةٍ من المعارضين لحزب االتحاد الديمقراطي من السياسيين والناشطين ،ورفض آخرين
فروا من حلب
التجنيد .يُضتتتتاف إلى هذا العدد نحو  ١٥٠ألف نازحٍ من المناطق الستتتتورية كافة ،وقستتتت ٌم من الذين ّ
الشتتتترقية بستتتتبب المعارخ في العامين  ٢٠١٢و ،٢٠١٣ليبلغ بذل العدد اإلجمالي لألكراد والنازحين إلى عفرين
ضتتتتتتن النازحون بدايةً من قبل الستتتتتتكان المحليين ،وبعد
نصتتتتتتف مليون .قبل الهجوم التركي في آذار  ،٢٠١٨احت ُ ِ
سيطرة وحدات حماية ال شعب على عفرين ،فر ضت عليهم األ سايش عقود إيجار قديمة ،أو نظام الكفيل للراغبين
في زيارةٍ أو عم ٍل مؤقّت.59
مع بدء الهجوم التركي على عفرين ،منعت وحدات حماية الشتتتتتتعب المدنيين من الفرار باتجاه حلب ،في الشتتتتتتهر
األول من المعركة وفقا ً لألمم المتحدة ،60ولم ت ُفتح الطريق أمامهم للهرب إلى منطقتي الشتتتهباء وتل رفعت شتتترق
عفرين ،إال قبل أيام قليلة من وصتتول القوات التركية وفصتتائل الجيش الوطني إلى مدينة عفرين .يُذكر أن وستتائل
اإلعالم التركية ات ّهمت الوحدات الكردية بأنها ات ّخذت المدنيين دروعا ً بشتتتتتتريةً ،61وهو ما أ ّكده أحد الناشتتتتتتطين
األكراد.62
عقب ال سيطرة على عفرين ،وجد النازحون في منطقة ال شهباء ،الخا ضعة ل سيطرة الوحدات الكردية ،أنف سهم في
مرمى نيران أطرافٍ ثالثة .فالنظام الستتتوري منع تدفّق عشتتترات آالف المهاجرين إلى مدينة حلب ،63في محاول ٍة
منه االستتتتثمار ستتتياستتتيا ً بالورقة الكردية .إال أن قلّةً قليلةً من هؤالء تم ّكنت من دفع رشتتتاوى كبيرة لقوات النظام
" 58تقرير :السيطرة التركية على عفرين تفاقم التوتّر اإلثني" ،منظمة باكس ٢١ ،أيار http://bit.ly/2J1vsvC ،٢٠١٩

 59منتتاف قومتتان" ،شتتتتتتروط اإلقتتامتتة تحتتت ستتتتتتيطرة الميليشتتتتتتيتتات الكرديتتة أصتتتتتتعتتب من دول اللجوء" ،نون بوستتتتتتتتت ١٦ ،أيتتار ،٢٠١٦
http://bit.ly/2WQ33Au
 60سمارت" ،األمم المتحدة :تقارير عن منع ‘اإلدارة الذاتية‘ والنظام نزوح أهالي منطقة عفرين" ٣١ ،كانون الثانيhttp://bit.ly/2WfffGj ،

 61الجزيرة" ،الوحدات الكردية تتحصن بعفرين وتمنع خروج األهالي" ١٢ ،آذار .٢٠١٨
 62مقابلة مع الناشط الكردي ش .م .المقيم في هولندا ،مصدر سابق .
 63الجزيرة" ،ووتش :دمشق تحظر دخول فارين من عفرين" ٨ ،نيسان http://bit.ly/2QMrnhb ،٢٠١٩
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لتتيح لها العبور إلى حلب عبر حواجزها ،64في حين سمحت هذه القوات بالعبور لحاملي الهويات ال شخصية ذات
القيد المدني الصتتتتادر في حلب ،من أبناء المدينة والمستتتتيحيين واألرمن ،الذين كانوا يقيمون في عفرين ،رافضتتتتةً
عبور من يحمل هويةً صادرة ً في عفرين.
إضتتتتتافةً إلى ذل  ،منعتهم الوحدات الكردية من العودة إلى بيوتهم وقراهم في عفرين بعد ستتتتتيطرة الجيش التركي
وفصتتتائل المعارضتتتة على المنطقة بكاملها .65كذل منعتهم فصتتتائل المعارضتتتة والقوات التركية من التستتتلّل عبر
الطرق الفرعية من منطقة الشهباء إلى عفرين ،لكن قسما ً صغيرا ً منهم استطاع العبور بعد دفع ر شاوى لف صائل
المعارضة السورية المتمركزة على ّ
خط الجبهة بين عفرين ومنطقة الشهباء.
استتتتتتتنادا ً إلى بيانا ٍ
ت تحقّ قت منها منظمات حقوقية في كانون الثاني  ،٢٠١٩ال يزال  ١٥٠ألفا ً من أكراد عفرين
مه ّجرين قستترا ً  ،66من بينهم قرابة الـتتتتتتتت ٧٠ألف طفل و ٤٥ألف امرأة .ويض ت ّم المه ّجرون من عفرين أكثر من ٥
آالف الجئ إلى خارج سوريا ،ونحو  ١٤٥ألف نازح داخلي ،من بينهم  ٦٠ألف نازح يش ّكلون ١٢٥٠٠عائلة في
مخيّمات منطقة الشهباء (برخدان ،وسردم ،وعفرين ،والشهباء) شمال حلب.
ي إحصتتتتاءٍ لعدد األكراد المتبقّين في عفرين ،يؤ ّكد
وبينما لم تعلن قيادة الشتتتترطة أو المجالس المحلية عن وجود أ ّ
ناشطون أكراد أن العدد المتوقّع في أواخر نيسان  ٢٠١٩هو حوالى  ١٥٠ألف كردي ،بعد أن كان اإلحصاء غير
الرستتتتتتمي في العام  ٢٠١٨حوالى  ٥٠٠ألف .67هذا األمر يد ّل على أن أكثر من نصتتتتتتف ستتتتتتكان عفرين األكراد
ُه ّجروا على مرحلتينُ :ه ّجر قس ٌم في ظل سيطرة الوحدات الكردية ،والقسم األكبر بعد عملية غصن الزيتونِ .زد
على ذل أن هجرة الشتتتباب أستتتفرت عن غياب دورهم الواضتتتح في المجالس المحلية أو في المنظمات اإلغاثية،
ي حراخ ستتياستتي أو نشتتاط ض تدّ ممارستتات الفصتتائل بستتبب تهمة
ناهي عن أن الوضتتع األمني يحول دون قيام أ ّ
االنتماء إلى حزب.

توطين مه ّجري الغوطة وحمص قسرا
بعد انهيار مناطق خفض التصعيد في الغوطة الشرقية في نيسان  ،٢٠١٨وريف حمص الشمالي في أيار ،٢٠١٨
وتهجير الفصتتتائل إلى ريف حلب الشتتتمالي ،وجدت تركيا الفرصتتتة ستتتانحةً لتوطين المه ّجرين في منطقة عفرين
بحجة أنهم ُ
ط ِردوا من بيوتهم ،فنقلت أعدادا ً كبيرة ً منهم من منطقة الباب إلى عفرين .68وتعارضتتتتتتتت شتتتتتتهادات
ّ
المه ّجرين ،إذ قال بعضتتتهم إنهم تلقّوا معاملةً حستتتنةً في عفرين من قبل القوات التركية والجيش الوطني ،فيما قال
يء في منطقة الباب من أجل تشجيع الباقين على االنتقال إلى عفرين.69
بعضهم اآلخر إنهم ِ
عوملوا بشكل س ّ
وقد بلغ عدد المه ّجرين والنازحين إلى عفرين  ،٨٧٩٣٦يشتتتتتت ّكل مه ّجرو الغوطة  ٥١في الم ة منهم ،والنازحون
منشتتتور أجراه المجلس المحلي لعفرين بحلول
ق غير
ٍ
من محافظة حلب  ٢٠في الم ة ،وذل بحستتتب إحصتتتاءٍ دقي ٍ
 64و صلت الر شاوى إلى ألفي دوالر لل شخص الواحد .ح سن برهان وح سن برهان" ،النزوح من عفرين إلى مدينة حلب ‘رحلة تهريب من دولة
إلى أخرى‘" ،سمارت نيوز ١٧ ،شباط http://bit.ly/2Xq52rX ،٢٠١٨
 65قاسيون" ،وحدات حماية الشعب تمنع أهالي عفرين من العودة إلى ديارهم"  ٢٤ ،اذار .٢٠١٨
 66منظمة حقوقية ،تقرير غير منشور ّ
اطلع الباحث على نسخته النهائية في أواخر نيسان .٢٠١٩
 67الجزيرة" ،عفرين ..مدينة ستتورية تطالب تركيا بتطهيرها" ،بال تاريخ  .http://bit.ly/31eMLAz .أجمع الناشتتطون واألهالي الذين أجريت
معهم المقابالت على العدد نفسه.
 68مقابلة مع عضو في هي ة مه ّجري الغوطة الشرقية ،في ٦حزيران .٢٠١٩
 69مقابلة مع عضو في هي ة مهجري دوما ،مصدر سابق .ومقابلة مع ناشط إعالمي من ريف حمص الشمالي ،في  ٨أيار .٢٠١٩
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أواخر أيار  .٢٠١٩ت ُضتتتاف إلى ذل اإلحصتتتاء  ٢٦٠٠عائلة نزحت لغاية أيار  ٢٠١٩بستتتبب المعارخ في ريف
حماة الشمالي .هذا ونقل فصيل السلطان مراد أُسر مقاتليه في "درع الفرات" إلى ناحية شران التي يسيطر عليها،
والتي نُ ِقلت إليها أيضا ً حوالى  ٦٠٠عائلة نازحة من مخيم البل شرق أعزاز ،فيما ت ُقدَّر األ ُسر التركمانية النازحة
بنحو  ٦٠٠أسرة.
وطالت الستتتياستتتات التركية مه ّجري الغوطة ،وحمص ،ودير الزور ،وغيرها .فحلّت تركيا ،في  ١٧أيار ،٢٠١٩
هي ات المه ّجرين  70التي كانت تعطي أوراقا ً ثبوتيةً وسندات إقامة للمه ّجرين بهدف الحفاظ على قيودهم األصلية،
وأجبرت هؤالء على استتتتتتتخراج هوي تّت ات من مجلس عفرين ،متتا اعتبروه خطوة ً لتوطينهم نهتتائي تا ً في المنطقتتة،
وسلخهم عن ديارهم ،وإلغاء حقّهم في العودة مستقبالً.

الجزء الرابع :تغيّر النظام اإلقتصادي
وربِط النشتتتتاط االقتصتتتتادي فيها بقادة الفصتتتتائل أو
تراجع دور عفرين االقتصتتتتادي بعد الستتتتيطرة التركية عليهاُ ،
شبكاتهم .فتوقّف عن العمل عددٌ كبي ٌر من المنشآت الصناعية الصغيرة ،والورش ،والمهن التي افتتحها المه ّجرون
إليها من حلب ،وال سيما األرمن والمسيحيون منهم .كما تجنّبت تركيا القيام بعملية تنمية ،وسمحت للتجار األتراخ
بالبحث عن سوق تصريفٍ لموادهم.

تقييد اإلنتاج الزراعي والصناعي
تشتتتت ّكل الزراعة مصتتتتدر الرزق األستتتتاستتتتي في عفرين ،إذ كان  ٧٥في الم ة من ستتتتكانها يعملون فيها قبل العام
 .71٢٠١١وتشتتتتتهر عفرين من بين المناطق الستتتتورية بماليين أشتتتتجار الزيتون ،72علما ً أن الزيت العفريني كان
هرب إلى تركيا من خالل شتتتتتتبكات محلية وتركية ،حتى ستتتتتتيطرة الوحدات الكردية ،وبناء الجدار التركي مع
يُ َّ
تعرض زيت الزيتون إلى حملة نهب ّ
منظمة من قبل فصتتتائل الجيش الوطني ،ونُ ِقل وبيع
الحدود الستتتورية .73وقد ّ
في األسواق التركية بقيمة  ٧٠مليون يورو تقريبا ً.74
وستترعان ما فرضتتت المجالس المحلية على المزارعين ،عقب الستتيطرة التركية ،الحصتتول على موافقتها لقطف
محاصيلهم ،فارضةً على هذه األخيرة ضريبةً جديدة ً نسبتها حوالى ١٠في الم ة .وقد أجبرت الفصائل العسكرية
حصتتتتتت ٍة من الزيتون وأخرى من الزيت بعد عصتتتتتتره ،كما فرضتتتتتتت
المزارعين على التنازل عند حواجزها عن
ّ
رسوما ً ماليةً على المزارعين المتو ّجهين إلى أراضيهم ،ما دفع بعضهم إلى االمتناع عن قطف مواسمهم.75
 70جسر" ،قرار تركي يقضي بإغالق مكاتب المهجرين بمنطقة عفرين" ١٧ ،أيار http://bit.ly/2K0UOLE ،٢٠١٩

 71تقرير وحدة تنسيق الدعم ،مصدر سابق.
تحول إلى "مصتتتتتتتدر دخل" للجماعات المستتتتتتلحة" ٢٠ ،كانون الثاني ،٢٠١٩
 72بي بي ستتتتتتي عربي" ،الحرب في ستتتتتتوريا :زيتون عفرين ّ
https://bbc.in/2JYKuUt

 73بدأت تركيا ببناء جدار إستتتتمنتي في آب  ،٢٠١٥لمنع تدفّق الالج ين ،والحؤول دون عبور عناصتتتتر تنظيم الدولة اإلستتتتالمية إلى األراضتتتتي
التركية ،وضتتبط شتتبكات التهريب .وبُني الجدار بطول  ٧١١كلم في مناطق إدلب ،وعفرين ،وريف حلب الشتتمالي ،وأجزاء من محافظتي الرقة
والحسكة.
" 74تركيا ُمتَّهمة بنهب زيت الزيتون من سوريا لبيعه في االتحاد األوروبي" ،ذا تلغراف ١٤ ،كانون الثاني http://bit.ly/2QO9Vsy ،٢٠١٩
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وعانى مزارعون آ خرون من استتتتتيالء فصتتتتائل الجيش الوطني على بستتتتاتينهم بستتتتبب تهمة انتمائهم إلى وحدات
حماية الشعب الكردية .كذل فُ ِرضت على أصحاب البساتين المسافرين أو المه ّجرين ضريبةٌ نسبتها  ٢٠في الم ة
من المحصتتتتول ،حتى يتم ّكن أقرباؤهم من الحصتتتتول على موافقة المجلس المحلي على القطاف .فبقيت أراضتتتتي
الزيتون التي لم يتم ّكن مالكوها المه ّجرون من توكيل أقربائهم في جني موسمها ،تحت سلطة الفصائل العسكرية،
ما دفع قيادة أركان الجيش الوطني إلى اإليعاز إلى الفصتتتائل بتستتتليمها إلى المجالس المحلية 76لجني محاصتتتيلها،
وحل أمورها العالقة مع مالكيها أو أقربائهم .وقد جاءت هذه الخطوة للتقليل من حدّة االنتقادات للفصائل ،لكنّها في
الواقع كانت خطةً تركيةً لتمويل المجالس المحلية من محصتتتول الزيتون .بيد أن قستتتما ً كبيرا ً من الفصتتتائل رفض
تسليم البساتين للمجالس ،بل عمد إلى قطف محصول الزيتون بقوة السالحُ ،77مشغّالً المه ّجرين الباحثين عن قوت
يومهم في القطاف.
والمقرات التابعة له وللفصتتائل العستتكرية،
هذا وقام الجيش التركي بجرف بعض الحقول إما لتوستتيع المعستتكرات
ّ
وإما بذريعة وجود مستودعات أسلحة ،واختباء خاليا وحدات حماية الشعب فيها ،خصوصا ً في المناطق المحاذية
للغابات في راجو شمال عفرين.
أما الصتتتتناعات في منطقة عفرين فتر ّكزت بمعظمها على الزيتون ،حيث قُدّر عدد معاصتتتتر الزيتون بـتتتتتتتتتت١٨٦
معصتتتتترة ً قبل العام  ،78٢٠١١إضتتتتتافةً إلى  ١٢معمل صتتتتتابون التي تنتج هذا األخير من زيت البيرين أي بقايا
الزيتون ،ومعامل البيرين ال ُمعدّ للتدف ة ،وعددها  ١٧معمالً.
ناهي عن ذل  ،استتتتتولت الفصتتتتائل على بعض معاصتتتتر الزيتون أو ستتتترقت معدّاتها ،عقب الستتتتيطرة التركية،
فاضت ّ
تطر أصتتحابها إلى دفع مبالغ مالي ٍة طائل ٍة أحيانا ً الستتتعادتها ،وقد أُعيد تشتتغيلها في شتتتاء  .٢٠١٨األمر نفستته
انطبق على معامل البيرين ،وأكياس النايلون ،وأنابيب الري ،والتن  ،ومصتتتتتتتانع المخلّالت والمربّى ،والمطاعم
السياحية في كفر جنة وميدانكي والباسوطة.

شراكات جديدة
فرض واقع الحال على التجار وال صناعيين في عفرين السعي إلى ضمان م صالحهم عبر إقامة نوعٍ من ال شراكة
مع الفصتتائل ،وال ستتيما في معامل الصتتابون والبيرين ،ومعاصتتر زيت الزيتون .فيتولّى الفصتتيل حماية المنشتتأة
تتر ،مانعا ً باقي الفصتتتائل من محاولة ابتزازها أو ستتتلبها ،وذل
تتر أو غير مباشت ٍ
التابعة للشتتتري الجديد بشتتتك ٍل مباشت ٍ
ق عليه .79وتُعدّ شتركة كيفو المثال األبرز على تل الشتراكات .80أما
مقابل حصت ٍة شتهري ٍة من األرباح أو مبلغٍ ُمت ّف ٍ
تعرضت يوميا ً البتزاز فصائل المنطقة.
المعامل التي رفض أصحابها دفع اإلتاوات ،فبقيت مغلقةً أو ّ
لم تقتصتتتتتر الشتتتتتراكات على التجار األكراد ،بل شتتتتتملت أيضتتتتتا ً التجار المه ّجرين إلى عفرين من باقي المناطق.
فبرزت طبقةٌ جديدة ٌ من التجار ،خصوصا ً في مجال األدوات المنزلية ومواد البناء ،هم على ارتباطٍ بقادة الفصائل
 76رؤى يحيى" ،عفرين ..مسؤولية الزيتون على عاتق المجالس المحلية" ،عنب بلدي ٢٠ ،أيلول http://bit.ly/2MsLFh5 ،٢٠١٨
 77بي بي سي عربي" ،الحرب في سوريا" ٢٠ ،كانون الثاني https://bbc.in/2JYKuUt ،٢٠١٩

 78تقرير وحدة تنسيق الدعم ،منطقة عفرين ،تقرير حالة ،الواقع االجتماعي والسياسي واالقتصادي ،كانون الثاني .٢٠١٩
 79مقابلة مع مال أحد المعامل الذي قال إن معظم أصتتتتحاب المعامل والمنشتتتتآت يدفعون إتاوات لضتتتتمان أمنهم ،واستتتتتمرار عملهم .مقابلة عبر
تطبيق فايسبوخ مسنجر ٤ ،أيار .٢٠١٩
 80شركة كيفو لصناعة الفحم والصابون هي أكبر شركة إلنتاج الصابون في عفرين .صاحبها هو الصناعي جنكيز كيفو.
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ال بتركيا ،وقد استتتتطاعوا بناء شتتتراكا ٍ
ت مع هؤالء القادة لزيادة رأس المال وضتتتمان الحماية األمنية .في المقابل،
صرافين ،وفتح ا ستثمارات جديدة ،ي ساعدهم في
تح ّمس قادة الف صائل لت شغيل أموالهم مع التجار وال صناعيين وال ّ
ذل أن أموالهم مضتتمونة كونهم ستتلطة األمر الواقع في المنطقة .صتتحيح أن الشتتراكات ال تزال غير ظاهرة ،إال
سع ،وتتّخذ شكالً أكثر وضوحا ً مع افتتاح معبر جنديرس.
أنها من المرجح أن تتو ّ
الواقع أن تركيا كانت أن شأت معبر جنديرس بهدف ان ساني ،ولكن يبدو أن ثمة رغبةً في ا ستخدامه لت سهيل حركة
التجارة عبره إلى ستتوريا ،ما من شتتأنه استتتقطاب التجار الستتوريين ،وبالتالي نقل الحركة من ستترمدا والدانا إلى
جنديرس ،نظرا ً إلى قربها من إدلب ومدينة عفرين .وسيش ّكل المعبر نقطة دخول البضائع التركية إلى النظام ،في
ّ
البري إلى دول الخليج عبر مناطق سيطرة النظام.
حال أُعيد تشغيل طرق الترانزيت السورية ،أو
الخط ّ

إنشاء غرفة تجارة وصناعة
تش ّجع تركيا مستثمريها على العمل داخل سوريا ،على غرار شركات البناء في مدينة الباب ،واالستثمار في قطاع
الطاقة الكهربائية .وترغب أنقرة في فتح ستتوق عفرين أمام أعضتتاء غرفة التجارة والصتتناعة التركية ،وال ستتيما
في قطاع البناء نظرا ً إلى الطلب الكبير على المنازل مع ازدياد المه ّجرين إلى عفرين.
لهذه الغاية ،دعمت أنقرة تشتتكيل غرفة تجارةٍ وصتتناع ٍة تابع ٍة للمجلس المحلي في عفرين ،في  11شتتباط ،٢٠١٩
قرب منها .وقد أعلن المجلس تلقّي طلبات االنضتتتمام بشتتترط أن يكون
برئاستتتة التركماني عبد الناصتتتر حستتتو ال ُم َّ
االستتتثمار محصتتورا ً في منطقة عفرين ،ويكون للمستتتثمر حستتاب في أحد المصتتارف التركية أو مؤستتستتة البريد
التركية ( ،)PTTعلى أن ت ُمنح أذونات الدخول والخروج من معبر جنديرس فور افتتاحه رسميا ً .81ض ّمت الغرفة
في نهاية حزيران ٢١٦ ،عضتتتتتوا ً أغلبهم من التجار العرب والتركمان الوافدين إلى عفرين والمقيمين فيها حديثا ً،
مع العلم أن معظم ال ُمستتتتتت َّجلين من طبقة التجار الصتتتتتتغيرة ،وال ينتمي أحدٌ منهم إلى طبقة التجار المعروفين أو
المستثمرين الكبار.82
فضتتتتتالً عن ذل  ،شتتتتت ّجعت والية هاتاي عقد مؤتمر رجال أعمال عفرين لغرفتي التجارة والصتتتتتناعة في ك ّل من
عفرين وهاتاي التركية ،في  ٢٩نيستتان  ،٢٠١٩تحت عنوان "معا ً للعمل على بناء ستتوريا المستتتقبل" ،ستتعيا ً إلى
رفع التبادل التجاري عبر معبر جنديرس إلى  ١٠٠مليون دوالر سنويا ً خالل المرحلة المقبلة.83
وعلى غرار المعابر في منطقة "درع الفرات" ،تجني تركيا ضتتتترائب معبر جنديرس الجديد في عفرين بالدوالر
األميركي على غرار باقي المعابر وتبلغ ضتتترائب المعابر حوالي مليونين دوالر شتتتهرياً ،وتدفع رواتب العاملين
في تل المناطق بالليرة التركية ،ما يش ّكل دعما ً ولو محدودا ً لهذه األخيرة .كذل فتحت أنقرة فرعا ً لمؤسسة البريد
التركية في عفرين لضتتتبط الحواالت المالية ،حيث تستتتلّم المؤستتتستتتة الحواالت بالليرة التركية ،وإن كانت ُمرستتتلة
بالقطع األجنبي ،ما يساهم في ض ّخ العملة الصعبة في الخزينة التركية .ويشمل الدعم التركي المالي أيضا ً جوانب
 81المجلس المحلي في عفرين" ،ستبدأ غرفة الصناعة والتجارة في عفرين بتسجيل اإلخوة الصناعيين والتجار في الغرفة اعتبارا ً من يوم االثنين
 ٢٤شباط  ،"٢٠١٩فايسبوخ ٢٠ ،شباط http://bit.ly/2Z31tZg ،٢٠١٩
 82مقابلة مع أحد أعضاء غرفة تجارة وصناعة عفرين ،في مدينة ريحانلي التركية ،في  ٨آيار .٢٠١٩
 83كيزيل إلما" ،هذا ماجاء في ملتقى رجال أعمال عفرين بالمستتتتتتتثمرين األتراخ بوالية هاطاي التركية" ،وكالة الفرات لألنباء ٣٠ ،نيستتتتتتان
http://bit.ly/2WqlgoR ،٢٠١٩
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مثل قوات الشتتترطة ،والمستتتتشتتتفيات ،والتعليم ،واإلغاثة ،لكن من غير الواضتتتح ما إذا كانت أنقرة تنفق على تل
القطاعات من واردات المعابر ،أو تتلقّى مساندة ً من قطر.
ق جديدةٍ أمامهم ،بعد أن
فض تالً عن ذل  ،تش ت ّجع أنقرة المستتتثمرين األتراخ على االستتتثمار التجاري عبر فتح ستتو ٍ
كانت عفرين تعتمد أستتتاستتتا ً على ستتتوق النظام في حلب .فتركيا كانت ُحرمت من ستتتوق عفرين لستتتنوا ٍ
ت بستتتبب
سيطرة وحدات حماية الشعب.
ستقطب ٍة للصناعيين الكبار حتى اليوم ،وهذا
تحول عفرين إلى منطق ٍة ُم
لم يش ّجع الوضع األمني غير
ِ
ّ
المستقر على ّ
ما حال دون تأستتتيس تركيا مناطق صتتتناعية كما فعلت في أعزاز والباب .بيد أن أنقرة تستتتهم نستتتبيا ً بإعادة تأهيل
يزود مدينة عفرين ومناطق عدّة مجاورة لها بمياه الشتتفة ،والذي كان
البنى التحتية ،على غرار س تدّ ميدانكي الذي ّ
تعرض لبعض التخريب منذ بدء العملية العسكرية في كانون الثاني  .2018هذا وأصلحت تركيا عددا ً من الطرق
ّ
المتضررة ،خصوصا ً طريقا الباسوطة – عفرين وجنديرس – عفرين.
الرئيسة
ّ
تتتررت جزئيا ً بعد
وال تبدو أنقرة مهت ّمةً إطالقا ً بإعادة تشتتتتغيل المنشتتتتآت الصتتتتناعية التي توقّفت عن العمل أو تضت ّ
العملية العستتتكرية ،فما كان من مالكيها إال أن عقدوا اتفاقيات حماية (أتاوات) مع الفصتتتائل .الواقع أن تركيا تريد
إلغاء اقتصتتتاد عفرين ما قبل العام  ،٢٠١٨وبناء شتتتراكا ٍ
ت جديدة ً تحت ستتتيطرتها ،يكون التجار األتراخ عمادها،
فتصبح عفرين سوق تصريفٍ من دون أي تنمية اقتصادية ،تسعى أنقرة إلى الحدّ من قدراتها اإلنتاجية ،وال سيما
في قطاع الزيتون.
وتبقى اقتصتتتتادات الحرب من ستتتترقة ،ونهب أراض ،وإتاوات ،وخطف مقابل فدية ،محصتتتتورة ً بقادة الفصتتتتائل
وشتتتبكاتهم .هؤالء هم أيضتتتا ً تحت الستتتيطرة التركية الكاملة ،وإغفال العين عنهم من قبل القوات التركية هو زيادة
تورطهم ،وبالتالي ارتهانهم وتحولّهم الى مرتزقة.
في ّ
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خاتمة
نجحت تركيا في الستتيطرة على عفرين إلى حدّ كبير خالل عام بعد تد ّخلها العستتكري ،وانتهجت ستتياستتة صتتارمةً
ُمحدَّدة المعالم في المنطقة ،وذل عبر مستتارات عدّة ،أه ّمها المستتار األمني الذي تحاول ضتتبطه عن طريق تقوية
الشتترطة العستتكرية التابعة لها لتكون رقيبا ً على الفصتتائل كافة ،وعبر شتترط ٍة مدني ٍة تضتتبط وضتتع المدنيين .وقد
يتجرأ على مخالفتها هناخ.
طوعت فصائل الجيش الوطني ،ولم يبق من
ّ
أبعدت أنقرة الوحدات الكردية ،و ّ
ب جد ٍد من المه ّجرين والنازحين مح ّل األكراد
كما أنها فرضتتتتتتت تغييرا ً ديمغرافيا ً هادئا ً عبر إحالل
ستتتتتتكان عر ٍ
ٍ
للمكو نات العرق ية
المه ّجرين ،وتح ّك مت بالم جالس المحل ية وعمل ية التغيير في ها ،من خالل التمث يل غير ال عادل
ّ
والدينية في المنطقة .وإذ تنتهج تركيا ستتياس تةً اقتصتتاديةً هدفها ربط المنطقة مباشتترة ً بالمستتتثمرين األتراخ ،يُتوقَّع
يجر حتى اللح ظة توقيع عقو ٍد مع أنقرة أو الم جالس
أن تبرز شتتتتتتر كاتٌ ترك يةٌ كبرى في عفرين قري باً ،وإن لم ِ
المحلية ،خصوصا ً أن المشاورات ال تزال ّأوليةً بعد مؤتمر رجال أعمال عفرين .هذا وعيّنت تركيا أكرادا ً موالين
لها في مناصب اإلدارات المدنية والعسكرية ،وعمدت إلى تقديم الدعم اإلنساني واإلغاثي الكبير ،إضافةً إلى حفظ
تعرضها للقصف استنادا ً إلى التفاهم الروسي التركي .وتعمل تركيا على بلورة
المنطقة أمنيا ً ،والحر على عدم ّ
ستتتتتياستتتتتة تتري للمنطقة ستتتتتريعة ولكن هادئة ،بهدف ربطها بها على المدى المتوستتتتتط ،آخذة ً بعين االعتبار كل
حص تتها مستتبقا ً .كذل تعمل
االحتماالت لمستتتقبل ستتوريا ،فإن اتّجهت ستتوريا نحو التقستتيم ،تكون أنقرة قد أخذت
ّ
كبير لها داخل سوريا في مرحلة ما بعد الح ّل السياسي .أما دورها في عفرين فيبقى رهن
تركيا على ضمان نفو ٍذ ٍ
عالقتها بموستتتتتكو التي أصتتتتتبحت هي التحدّي الوحيد في وجه تركيا بعد تم ّكنها من ضتتتتتبط المستتتتتارات كافة في
عفرين.
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تقرير مشروع بحثي
 ١٠تموز ٢٠١٩

