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سوريا

تحقيق

على خط النار في عفرين:

ّ
«اإلدارة الذاتية»
تبحث عن
«مقاطعة رابعة»
ً
تعتبر منطقة عفرين واحدة من أكبر مناطق النفوذ
الكردي في ًسوريا .وخالفًا لما هو الحال عليه في
ّ
الديمقراطية»
الحسكة مثال ينفرد «مجلس سوريا
بالسيطرة هنا ،رغم ذلك تواصل الحكومة السورية
دفــع رواتــب الموظفين .القرى والبلدات التي
ّ
ّ
سيطرتها
إلى
ة»
الديمقراطي
سوريا
«قوات
تها
ضم
ً
خالل الشهور األخيرة تعيش ظروفًا صعبة ،على
وقع نيران الحرب المستمرة في التحويم حولها
ريف حلب ــ صهيب عنجريني
الوصول من مدينة حلب إلى منطقة
عـفــريــن ل ــم يـعــد صـعـبــا مـنــذ سيطر
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وحـ ـلـ ـف ــاؤه عـلــى
مـحــور الكاستيلو الشهير .تنطلق
الحافالت الصغيرة («ميكروباص»
 14راكبًا) بانتظام من حي السريان
القديمة ،وعبر ّ
دوار شيحان َ مرورًا
بحي بني زيــد لتغادر املدينة نحو
ال ـش ـمــال .خ ــال ذل ــك عـلـيــك الـتــوقــف
تـبــاعــا عـنــد أرب ـعــة حــواجــز (أحــدهــا
لـ ـل ــوح ــدات الـ ـك ــردي ــة ف ــي ب ـن ــي زي ــد،
والبقية للجيش واألم ــن الـســوري).
عـمـلـيـ ٌ
ـات روتـيـنـيــة ســري ـعــة ،ال أحــد
ي ـســألــك ع ــن ال ـ ِـوج ـه ــة إذا «نـجـحــت»
هــوي ـتــك ف ــي ام ـت ـح ــان «ال ـت ـف ـي ـيــش».
الـ ــدمـ ــار والـ ـ ـخ ـ ــواء ال ـك ـب ـي ــران لـيـســا
م ـس ـت ـغ ــرب ــن قـ ـي ــاس ــا بـ ـم ــا ش ـه ــدت ــه
املـ ـن ــاط ــق م ــن مـ ـع ــارك ع ـل ــى امـ ـت ــداد
سـ ـ ـن ـ ــوات .ت ـق ـط ــع الـ ـح ــافـ ـل ــة بـ ـه ــدوء
ط ـ ــري ـ ــق الـ ـك ــاسـ ـتـ ـيـ ـل ــو الـ ـ ـ ـ ــذي ش ـكــل

تمنع تركيا المنظمات
الدولية العاملة على أرضها من
التعامل مع األكراد
نزح معظم سكان
ّ
تل رفعت هربًا من الحرب ال سيما
في ظل اشتداد القصف
حاسمًا في الحرب السورية.
مفترقًا
ّ
ّ
ال ــط ــري ــق ك ــأن ــه ل ــم ي ـع ــرف اإلس ـف ـلــت
يومًا ،ال نشاهد آليات وال نلحظ أيّ
نشاط إلعادة تأهيل الطريق ،وعلى
الـ ّـرغــم مــن ذل ــك يـقــول الـســائــق «ألــف
نعمة ،فرحنا بفتحو وكأنو طريق
ّ
ال ـج ـن ــة» .ال ي ـق ـصــد ج ـم ـيــع ال ــرك ــاب
مدينة عفرين أو قــراهــا ،يقول رجل
ّ ّ
ستيني إن وجهته هي مدينة أعزاز
(تتشارك السيطرة عليها «النصرة»
و«حركة أحرار الشام» ومجموعات
أخرى) .لن يكون على الرجل دخول
عفرين ،بل سيترجل عند أول حاجز

ل ـ ـ ـ ـ «اإلدارة ال ــذات ـ ّـي ــة» ويـنـطـلــق نحو
الشمال .وبرغم العداء بني األخيرة
وبــن املجموعات املسلحة املذكورة
تـسـتـمــر ح ــرك ــة ال ـن ـقــل ب ــن امل ـنــاطــق
الـ ـت ــي ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا ك ــل م ـن ـه ـمــا،
م ـ ــع كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــدات .ع ـلــى
م ـش ــارف ب ـلــدة نـ ّـبــل ي ـتــأكــد الـ ّـســائــق
مــن وجـهــات الــركــاب و«املـسـتـنــدات»
ُ
ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـم ــل ـه ــا ق ـ ــاص ـ ــدو م ـن ــاط ــق
«اإلدارة ال ــذات ـي ــة» ،فــالــدخــول ليس
مـتــاحــا إال بـمــوجــب «بـطــاقــة إقــامــة»
أو «كـ ـ ـ ــرت زي ـ ـ ـ ـ ــارة» ن ـظ ـم ــه م ـس ـب ـقــا
أحـ ــد س ـك ــان امل ـن ـط ـقــة وك ـف ــل ال ــزائ ــر.
ن ـت ـج ــاوز الـ ــزهـ ــراء ونـ ـ ّـبـ ــل ،لـنـقـتــرب
م ــن آخ ــر ح ــواج ــز الـجـيــش ال ـســوري
ق ـ ـ ــرب م ـ ــاي ـ ــر .نـ ـخـ ـت ــار ال ـ ـتـ ــرجـ ــل مــن
الحافلة وننطلق نحو أول حواجز
ّ
الذاتية» سيرًا على األقدام.
«اإلدارة
املـســافــة بــن الـحــاجــزيــن ال تتجاوز
ال ـخ ـم ـس ـم ـئــة م ـت ــر ،وي ـ ـبـ ــدوان أش ـبــه
بـنـقـطـتــن ح ــدودي ـت ــن مـتـقــابـلـتــن،
يـسـهــم ف ــي ذل ــك وجـ ــود اس ـتــراحــات
تـبـيــع ال ـق ـهــوة وال ـش ــاي واملــرط ـبــات.
ن ـ ـق ـ ـتـ ــرب مـ ـ ــن نـ ـقـ ـ َط ــة «األس ـ ـ ــاي ـ ـ ــش»
الـتــي يــرفــرف فــوقـهــا عـلــم «مقاطعة
عفرين» األصـفــر ،وإلــى ج ــواره رايــة
«أسـ ــايـ ــش روج آفـ ـ ــا» الـ ـ ــزرقـ ـ ــاء .فــي
انتظارنا مرافقان بالزي العسكري،
يناول أحدهما «أمر مهمة» لعنصر
«األســايــش» .حــوار قصير بالكردية
ن ـخـ ّـمــن أن ــه اس ـت ـف ـســار ح ــول بعض
الـتـفــاصـيــل ،يـسـجــل بـعــدهــا عنصر
«األس ـ ــاي ـ ــش» أسـ ـم ــاء ن ــا ع ـل ــى ورق ــة
صـغـيــرة يــدسـهــا فــي جـيـبــه .نستقل
مقعدها الخلفي غيتار
سـيــارة فــي
َ
سـيــرافـقـنــا ط ـي ـلــة ال ـج ــول ــة .الــوجـهــة
األولـ ــى إل ــى ال ـش ـمــال ال ـشــرقــي نحو
بلدة كفرنايا التي سيطرت عليها
«قـ ـ ـ ّـوات س ــوري ــا الــدي ـم ـقــراطـ ّـيــة» في
شـبــاط املــاضــي بالتزامن مــع نجاح
ال ـج ـي ــش وح ـل ـف ــائ ــه ف ــي ف ــك ح ـصــار
ّ
نـ ّـبــل وال ــزه ــراء .بـعــد الـسـيـطــرة على
البلدة ومجموعة أخــرى مــن القرى
ّ
وامل ـنــاطــق ت ــم ال ــت ــواف ــق عـلــى إط ــاق
اس ــم «مـنـطـقــة ال ـش ـه ـبــاء» عـلــى هــذه
األراضي مضافًا إليها منبج والباب
وق ــراه ـم ــا ،وه ــي مــرش ـحــة لـلـتـحــول
إل ــى «مـقــاطـعــة راب ـع ــة» لـتـنـضــم إلــى

مخيمان
بال ّ
مقومات
فــي منطقة عـفــريــن مـخـ ّـيـمــان إلي ــواء
الـنــازحــن :األول «مخيم روب ــار» في
قرية باصلة (ريف عفرين الشمالي)،
يؤوي  566عائلة عدد أفرادها 2980
نــازحــا ،وعــدد خيمه  520خيمة .أما
املخيم الثاني فهو «مخيم الشهباء»
ف ــي ق ــري ــة ك ـش ـت ـعــار (ري ـ ــف عـفــريــن
الشرقي) والذي افتتح أخيرًا «بسبب
الـنــزوح الكثيف إلــى منطقة عفرين»
وفقًا لـ«مسؤول ملف اإلغاثة» .يؤوي
املخيم  250عائلة عدد أفرادها 1375
ً
من بينهم  528طفال .يعاني املخيمان
مــن نقص هــائــل فــي التجهيزات من
خ ـيــم (جـ ــزء كـبـيــر م ــن ال ـخ ـيــم تــالــف
وبـحــاجــة إلــى اسـتـبــدال) إلــى الفرش
والبطانيات ووســائــل التدفئة ومياه
ال ـش ــرب واألدوي ـ ـ ــة وال ـ ّـس ـل ــل الـغــذائـيــة
ّ
والصحية ،وسواها.

«مـ ـق ــاطـ ـع ــات ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة ،وعـ ـف ــري ــن،
وكوباني (عني العرب)».

كفرنايا :ظروف صعبة
املـحـطــة األول ــى م ـنــزل مـتــواضــع في
كفرنايا .يحافظ الجميع على عادة
خلع ال ـحــذاء قبل الــدخــول .األحــذيــة
أمــام الباب تــدل على أن املوجودين
ل ـي ـســوا أك ـث ــر م ــن ع ـش ــرة أش ـخ ــاص،

ُت ّ
طبق «اإلدارة» مبدأ «التجنيد اإللزامي» لكل شاب بين  18و( 30األخبار)

م ــن ب ـي ـن ـهــم م ــدن ـي ــون وع ـس ـك ــري ــون.
اس ـت ــراح ــة ق ـص ـيــرة نـنـطـلــق بـعــدهــا
فــي جــولــة طــويـلــة .لــم ت ـتــرك الـحــرب
خــرابــا كـبـيـرًا فــي الـبـلــدة .داخ ــل مقر
صـغـيــر لـ ـ «امل ـج ـلــس امل ــدن ــي» يـتـكــرر
دخ ـ ـ ــول ب ـع ــض الـ ـسـ ـك ــان ل ـل ـح ـصــول
عـ ـ ـل ـ ــى ورقـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـم ـ ـ ـّهـ ـ ــورة بـ ـت ــوقـ ـي ــع
وخــاتــم ،نكتشف أن ـهــا ورق ــة تخول
ح ــام ـل ـه ــا «ال ـ ــذه ـ ــاب إل ـ ــى ع ـف ــري ــن».
يؤكد أحــد أعـضــاء «مجلس سوريا
الديمقراطية» أن الغاية من اإلجراء
«ت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ،ومـ ــن أه ــدافـ ـه ــا ضـبــط
األمــن ،شأنه في ذلــك شــأن إجــراء ات
دخ ـ ــول م ـن ـط ـقــة عـ ـف ــري ــن» .ال ـظ ــروف
الـخــدمـيــة واملـعـيـشـيــة تـبــدو صعبة.
فــي املـسـتــوصــف الــوحـيــد نـقــص في
األجهزة واألدوية لكن الكادر الطبي
ي ـفــي ب ــال ـغ ــرض ،وث ـم ــة م ـخ ــزون من
األدويـ ــة تــركـتــه خـلـفـهــا املـجـمــوعــات
املـسـلـحــة ق ـّبــل ان ـس ـحــاب ـهــا .املـشـكـلــة
ّ
األبرز تتمثل في «امتناع املنظمات

ّ
الدولية عن مد يد العون» ،والسبب
وفـقــا لعلي مـحـمــود «م ـســؤول ملف
اإلغ ــاث ــة» ه ــو «ف ـي ـتــو ت ــرك ــي يحظر
على املنظمات التعامل مــع األكــراد
ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة إغـ ـ ــاق م ـكــات ـب ـهــا فــي
ـح
تــرك ـيــا وإيـ ـق ــاف أع ـم ــال ـه ــا» .يــوضـ ٌ
م ـح ـمــود أن «ال ـت ـح ـض ـيــرات ج ــاري ــة
إلحـ ـ ـ ـ ـ ــداث نـ ـقـ ـط ــة ل ـ ـل ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر
الـ ـس ــوري ف ــي ك ـف ــرن ــاي ــا ،س ـع ـيــا إلــى
س ــد ال ـن ـقــص ال ـح ــاد ع ـب ــره ــا» .أم ــام
محل متواضع تصطف أسطوانات
الـ ـغ ــاز وب ــرامـ ـي ــل امل ـ ـحـ ــروقـ ــات .يـهــم
أحــد مرافقينا بملء خــزان السيارة
بــالـبـنــزيــن ،وي ـســأل الـطـفــل املـســؤول
عن البيع «نظامي نظامي؟ يعني من
بـنــزيــن ال ـن ـظــام؟» .تـصــل املـحــروقــات
والغاز إلى املنطقة من مصادر عدة
(أحـ ــدهـ ــا م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة األكـ ـ ــراد
فــي الحسكة) لكن بـطــرق «ملتوية»
ّ
إذ ي ـت ـطــلــب األمـ ـ ــر م ـ ـ ــرورًا بـمـنــاطــق
تسيطر عليها مجموعات شتى من

تعليم مع وقف التنفيذ
يعاني التعليم في منطقة عفرين بأكملها من مشكلة
جــوهـ ّ
ـريــة تجعله أشـبــه بتعليم مــع وق ــف التنفيذ .في
عام  2014بدأت املشكلة بالتمظهر مع إدخــال «منهاج
كـ ـ ّ
ـردي بــال ـكــامــل» إل ــى ال ـص ـفــوف ال ـثــاثــة األول ـ ــىّ .أدى
انفراد «اإلدارة ّ
الذاتية» بالسلطة في املنطقة إلى اعتبار
التعليم فيها «غير شرعي» ،فالشهادات الصادرة عن
«هيئة التربية والتعليم في مقاطعة عفرين» ال تحظى
بــاع ـتــراف س ــوري ألن تغيير املـنــاهــج تــم مــن دون أي
تنسيق مع الحكومة السورية (التي ال تعترف بطبيعة
الحال بـ«اإلدارة الذاتية») .كذلك ،ال تحظى تلك الشهادات
باعتراف أي جهة أو منظمة دولـ ّـيــة بسبب عــدم توافر
املـقــومــات الـتــي تـخــول «اإلدارة الــذاتـ ّـيــة» مـنــح شـهــادات
تعليمية (وفـقــا للقانون الــدولــي) .أدى هــذا الــواقــع إلى
نــزوح آالف الـعــائــات مــن منطقة عفرين نحو مناطق
سيطرة الدولة السورية حرصًا على مستقبل أبنائها.
ورغم أن بعض األصوات داخل «اإلدارة الذاتية» تتعالى
لـلـحــث عـلــى إي ـجــاد حــل ل ـهــذه املـشـكـلــة بالتنسيق مع

َ ّ
واردًا في املدى
الحكومة السورية ،غير أن األمر ال يبدو ّ
املنظور .الالفت أن الحكومة السورية لم تتوقف عن دفع
رواتب العاملني في قطاع التربية (املوجودون على مالك
وزارة التربية السورية بطبيعة الحال) ،شأنهم في ذلك
ّ
شأن كل املوظفني على قيود الدولة في سائر القطاعات.

