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1.املقدمة:

يف التاسع من ترشين األول لعام 2019 شنت الدولة الرتكية هجوماً عىل املنطقة الشاملية من سوريا، وتحديداً رسي كانيه )رأس العني( 

وكري سبي )تل أبيض( مخالفاً بذلك قوانني حقوق اإلنسان بحجة إنشاء منطقة آمنة. ونتيجة لذلك الهجوم ومنذ ما يقارب العامني 

واملنطقة تحت اإلحتالل الرتيك ومل يكن هذا غزواً واحتالالً رشد اآلالف من األشخاص فحسب، بل تم تدمري حياة عم فيها الدميقراطية 

واملساواة والحريات .

هذا التقرير يضع الهجامت يف سياق تاريخي وسيايس ، والذي يعد جزء من اإلبادة الجامعية التي مرست منذ أمداً بعيد، كام يبني قتل 

النساء والتغيري الدميغرايف الذي حدث، ويرشح عواقب هذه الهجامت والواقع الحايل يف املناطق املحتلة.

 

2. السياق التاريخي والسيايس لإلحتالل الرتيك:

تدعي  الدولة الرتكية إن أسباب احتاللها لشامل سوريا هي إلقامة »منطقة أمنة«، إال إن مرشوع االحتالل للدولة الرتكية يهدد األمن 

والسلم لشعوب املنطقة، ألن حرب العدوان التي تشهدها املنطقة تتعارض مع الحقوق واملواثيق الدولية. و االحتالل الحايل ما هو إال 

جزء من السياسة االستبدادية للدولة الرتكية ضد شعوب املنطقة، إذا اليختلف هذا االحتالل عام سبقه يف القرنني العرشين والحادي 

والعرشون من إبادة جامعية ومذابح وإكراه بهدف إقامة هيمنة عرقية وثقافية يف كردستان.

واستمرت الدولة الرتكية يف هذه السياسة بشكلها الحديث خاصة تجاه الشعب الكردي وشعوب املنطقة بأكملها. لهذا أطلق الجيش 

الرتيك والجامعات املسلحة التابعة للمعارضة السورية يف 24 آب 2016عملية تحت إسم »درع الفرات« يف مدن الباب وإعزاز وجرابلس 

عىل طول الحدود الشاملية الغربية لسوريا. ويف20 كانون الثاين 2018 هاجمت الدولة الرتكية مقاطعة عفرين خالل عملية »غصن 

الزيتون« ويف 18 آذار 2018 احتلت املنطقة بوحشية. بعد االحتالل يف 29 آذار أعلنت القوات الرتكية رسمياً نجاح العملية، ومنذ ذلك 

الحني ترتكب انتهاكات لحقوق اإلنسان يف عفرين والتي ما 

زالت مستمرة ويف 9 ترشين األول 2019 واصلت الدولة 

الرتكية عملياتها االحتاللية حيث احتلت مناطق كري سبي 

ورسي كانيه خالل عملية )نبع السالم(.

يهدف الهجوم الرتيك لرضب منوذج  اإلدارة الذاتية 

الدميقراطية يف شامل ورشق سوريا، والتي تضمن حياة 

مجتمعية ودميقراطية وسلمية بني الشعوب والفئات 

االجتامعية عىل اساس إدارة مجتمعية مبارشة وحرية املرأة 

وحامية املجتمع البيئي، التي تسرتشد أيديولوجيتها بنموذج 

الكونفدرالية الدميقراطية من فكر وفلسفة القائد عبد الله 

أوجالن. لذلك ليس من قبيل املصادفة أن تقوم الدولة 

الرتكية بالهجوم عىل املنطقة الشاملية من سوريا يف 9 ترشين األول وهو اليوم الذي يصادف الذكرى العرشين للمؤامرة الدولية ضد 

القائد عبد الله أوجالن.

نظرًا ألن الدولة الرتكية ترى يف مرشوع اإلدارة الذاتية تهديًدا لسياساتها الفاشية العثامنية الجديدة، فإنها تسعى إىل تقويض أمن 

واستقرار املنطقة. إىل جانب عدم تحملها لهزمية داعش قامت بشن هجامت إنتقامية عىل مناطق شامل ورشق سوريا وذلك إلضعاف 

اإلدارة الذاتية وعرقلة مرشوع األمة الدميقراطية.

هدف تركيا هو ضامن تطبيق مرشوع اإلمرباطورية العثامنية الجديدة بحيث يشمل هذا املرشوع مناطق اإلدارة الذاتية ومنطقة حلب 

وصوالَ إىل كركوك واملوصل، وبهذا يكون قد ضم أجزاء كبرية من مناطق شامل ورشق سوريا وكذلك إقليم كردستان إىل الدولة الرتكية، 

ووفًقا إلتفاقية  امليثاق امليل لعام 1920 فإن هذه املناطق من كردستان وسوريا هي أرايض الدولة الرتكية. باإلضافة إىل ذلك تشكلت 

لجنة مكونة من مصطفى كامل أتاتورك ومسؤولني يف الدولة الرتكية ووضعت خطة احتالل يف عام 1925 بإسم اصالح الرشق،

مدينة رسي كانيه أثناء القصف 
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 وبحسب هذه الخطة يجب تطهري املنطقة الواقعة رشقي نهر الفرات، وطرد املواطنيني الكرد واستبدالهم باملوالني للحكومة الرتكية. 

باإلضافة إىل حظر جميع اللغات باستثناء اللغة الرتكية، وينبغي فقط لألكراد الذين ينكرون هويتهم الكردية العمل لصالح الحكومة 

وإنشاء إدارة تحكمها األحكام العرفية. حيث إن جميع الهجامت تأيت بالسياق ذاته لتطبيق الخطة املمنهجة، مبا يف ذلك املعارك الهجومية 

يف عفرين ورسي كانيه)رأس العني( وكري سبي )تل أبيض(. ومن الناحية التكتيكية تحاول تركيا تقسيم شامل ورشق سوريا إىل عدة أجزاء 

والسيطرة عىل طرق تجارية مهمة ومنها طريق M4، وهو طريق مهم للتجارة وتأمني إحتياجات املنطقة. إىل جانب املصالح 

الجيوسرتاتيجية حيث توجد العديد من الحقول النفطية يف شامل ورشق سوريا خاصة حول الجزء الجنويب من ديرك ودير الزور.

وقد نُفِّذت هذه الهجامت بشكل منهجي ومنظم عىل دراية من األمم املتحدة، وقبل أن تغزو تركيا شامل سوريا أعلن أردوغان الحرب يف 

الجمعية العامة لألمم املتحدة املعتربة مؤسسة السالم وحل النزاعات، إال إنه تم استخدمها كذريعة ملتابعة السياسة العثامنية الجديدة، 

واألمم املتحدة بقيت ساكنة حيال هذه االنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان ومل تقم باملسؤوليات املنوطة لها يف صنع السالم، ونتيجة 

لهذه الهجامت نزح سكان املنطقة وأعيد توطني الالجئني العرب وعائالت تنظيم داعش من قبل الدولة الرتكية، إضافة إىل أن الالجئني 

السوريني املوجودين يف تركيا والراغبني يف الوصول إىل أوروبا يتم استخدامهم كأداة ضغط يف السياسة الدولية.

3. الهجامت عىل رسي كانيه )رأس العني( وكري سبي )تل أبيض( :

3.1. التطورات السياسية:

يف عملية نبع السالم والتي بدأت يف9 ترشين األول عام 2019، تم احتالل مدينتي 

رسي كانيه وكري سبي، عىل إثر إتفاق أبرم بني الدولة الرتكية والواليات املتحدة 

األمريكية يف 7 آب 2019، وتم اإلعالن عن هذه اإلتفاقية للرأي العام تحت ذريعة 

تشكيل منطقة آمنة، وبعد هذه اإلتفاقية سحبت امريكا قواتها من املنطقة وبذلك 

مهدت األرضية لتنفذ الدولة الرتكية مخططها اإلحتاليل، والتي جبهت بردود فعل 

رافضة من قبل الرأي العام.

3.2 أثر الهجامت واألرضار الناجمة عنها:

ويف 9 ترشين األول عام 2019 بدأت تركيا هجامتها االحتاللية حيث قصفت يف الساعة 4 

مساءاُ رسي كانيه وكري سبي ثم قامشلو وعني عيىس. ويف ظل استمرار الهجامت وإستخدام 

جميع أنواع التقنيات الحديثة والتي كثرياً ما استهدفت مواقع ومناطق مدنية مام أدى إىل 

سقوط العديد من القتىل والجرحى، أجرب الناس عىل النزوح بأعداد كبرية. 

حيث تم تدمري 23 مشفى ومنشأ صحي، وقتل 8 أعضاء ضمن الفريق الطبي إىل جانب 

إصابة سبعة آخرين خالل تلك الهجامت، 

وقُتل ثالثة أشخاص بعد أرسهم عىل أيدي 

هالفصائل التابعة لرتكيا. 

يف 10 ترشين األول استهدف قصف الطائرات الحربية الرتكية البنية التحتية للمياه 

والصحة.

ويف 12 ترشين األول 2019 قُتلت األمينة العامة لحزب سورية املستقبل الشهيدة 

هفرين خلف برصاص العصابات املسلحة عىل طريق M4 الواقع بني تل متر وعني 

عيىس. إذ نرشت مقاطع فيديو لعصابات أحرار الرشقية عىل مواقع التواصل اإلجتامعي 

دورية تركية وأمريكية مشرتكة

ســوريا  لحــزب  العامــة  األمينــة  خلــف  هفريــن 

ملســتقبل ا

قافلة املدنيني التي تم إستهدافها من قبل الدولة الرتكية
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أثناء رميها بالرصاص الحي، واتضح أن هذه العملية تم 

التخطيط لها بشكل متعمد، حيث كانت هفرين خلف 

قيادية  يف تحقيق حرية املرأة وتطبيق منوذج 

الكونفدرالية الدميقراطية يف الرشق األوسط.

يف 13 ترشين األول 2019 استهدف الطريان الرتيك رتالً 

من املدنيني ممن كانوا يتوجهون لدعم مقاومة رسي 

كانيه، إذ قتل يف الهجوم مراسل وكالة هاوار »سعد 

أحمد«، ومراسل قناة جرا تيفي«محمد رشو« ، وقتل 

13 آخرون فيام أصيب أكرث من 70 مدنياً، إىل جانب 

إعدام 9 مدنيني دون محاكمة، وتم استهداف طاقم 

الهالل األحمر الكردي. كام أصيب 7 صحفيني وقتل 4 

صحفيني آخرين ممن أرادوا رصد حقيقة الهجامت املروعة التي وقعت يف شامل ورشق سوريا.

ومل تكتفي بذلك القدر من الوحشية فتالعب العصابات والجنود األتراك بجثث املقاتلني للنيل من معنويات الشعب بسياساتهم 

الالأخالقية. 

 ونتيجة للهجامت ترضرت أيضاً البنية التحتية للتعليم يف املنطقة، حيث دمرت 21 مدرسة وألغي التعليم يف 810 مدرسة، ُحرم 86 ألف 

طالب وطالبة من حقهم يف التعليم وحول املحتلون 95 مدرسة ومركز تدريب ومباين عامة إىل قواعد عسكرية.

3.3 استخدام األسلحة الكياموية:

يف 10و13 ترشين األول استخدمت تركيا ضمن هجامتها أسلحة الفوسفور ضد املدنيني. 

ووفًقا لدراسة أجراها مديرو PEAS يف املعهد السويرسي تم إثبات استخدام أسلحة 

الفوسفور. مرة أخرى ووفًقا لبحث أجراه د. إيباس منسوران  أخصايئ علم األوبئة وعلم 

األحياء الدقيقة واملناعة أثبت وجود آثار ألسلحة كياموية عىل جسد 30 شخًصا ومن بينهم 

ثالثة أطفال. كام ذكر د.إيباس منسوران يف تقريره إنه تم العثور عىل عدة أنواع من 

الحرائق، وبني بذلك أن الدولة الرتكية استخدمت أسلحة كياموية وغازات خانقة وغازات 

سامة ضد املدنيني وهو أمر محظور دوليًا.

4 – األوضاع يف املناطق املحتلة:

بعد العملية العسكرية التي أطلقتها الدولة الرتكية والعصابات التابعة لها، تم احتالل املنطقة الرشقية ملدينة رسي كانيه مبا يف ذلك كري 

سبي بعمق 30 كم، وتم تقسيم هذه املناطق بني املجموعات اإلرهابية. حتى إن النظام الدميقراطي الذي كان سائد يف منطقة اإلدارة 

الذاتية الذي كان نتاج ثورة روج آفا التي عرفت بثورة املرأة. استبدلت بسلطة ال تعرتف بحقوق اإلنسان. كام ذكر يف تقرير األمم املتحدة 

لعام 2020 أن القوات العسكرية املرتبطة برتكيا ترتكب جرائم حرب يف املناطق املحتلة. 

تقوم الدولة الرتكية والفصائل التابعة لها تحت اسم الجيش السوري الحر، بالهجامت وإدارة املناطق املحتلة حيث ميارسون القتل 

واالعتقاالت والخطف والتعذيب وإنتهاكات بحقوق املرأة واإلستيالء عىل املنازل ورسقة املمتلكات والتهجري والتغيري الدميغرايف.

محمد رشو مراسل جرا تيفي و سيد أحمد مراسل وكالة هاوار

الفوســفور  اســتخدام  ضحايــا  احــد  محمــد 

األبيــض
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4.1 القتل واإلصابات:

يف 31 ترشين األول لعام 2019، رصح مجلس سوريا الدميقراطية خالل مؤمتر صحفي إنه حتى التاريخ املذكور أصبح 509 مدين ضحايا 

الهجوم  االحتاليل للدولة الرتكية فيام أصيب 2,733.

خالل الهجامت عىل رسي كانيه وكري سبي قتل عىل األقل 510 مقاتل من قوات سوريا الدميقراطية، نتيجة اإلنفجارات و وزرع العبوات 

الناسفة وانفجار السيارات املفخخة. وبهذا تحولت املدينة اآلمنة اىل مكان خطري، اىل جانب قتل أعداد كبرية من املدنيني، وكالة انباء 

هوار رصدت 17 مجازر للمدنيني أثناء الهجامت، يرجح حدوث عدة إنفجارات ضمن املدينة، أثناء اإلشتباكات بني فصائل املرتزقة وكذلك 

نتيحة التعزي املامرس ضمن السجون فقد عدد كبري من املدنيني حياتهم، وبعد الهجامت اصيب 54 شخص بجروح يف انفجار شهدته 

املدينة، وعن طريق األلغام التي زرعها جنود الدولة الرتكية والفصائل التابعة لها اصيب 96 مدنياً من بينهم 53 طفالً، و 32 أمرأة، 

وفقدان 7 اشخاص  حياتهم بإقل تقدير.

4.2 التغيري الدميغرايف:

هجوم الدولة الرتكية املحتلة والعصابات التابعة لها عىل رسي كانيه وكري سبي أدى إىل نزوح أكرث من 375 ألف مدين. فسياسة الدولة 

الرتكية تتخذ من التغيري الدميغرايف اساساً لها منذ أمٍد بعيد . وقد اثبتت 

تقارير املفوضية السامية لحقوق اإلنسان »إن الجهود متواصلة للتغيري 

العرقي يف املنطقة من قبل القوات الرتكية وعصاباتها يف شامل ورشق 

سوريا«. إذ يحدث التغيري الدميغرايف بشكل منهجي ضد املكونات 

القومية والدينية . إذ قبل االحتالل  كان الكرد والعرب واألرمن والرسيان 

والشيشان واملسلمون واملسيحيون واأليزيديون وغريهم يعيشون مًعا 

عىل أساس أخوة الشعوب يف املدينة. حيث أصبحت كل القوميات 

واملكونات املختلفة من الكرد والعرب واألرمن والرسيان واآلشور 

والشيشان والرتكامن الجئني بعد االحتالل. وأعيد توطني عائالت 

الجامعات املسلحة املرتبطة برتكيا يف املنطقة. بعد اإلحتالل بقي فقط 

14 عائلة مسيحية  بالرغم أنه قبل 9  ترشين األول 2019 كانت تعيش 

هناك حوايل 40 عائلة مسيحية يف رسي كانيه أما اليوم نزحت تلك 

العائالت إىل منطقة الجزيرة وأوروبا والواليات املتحدة وكندا.

كام صادر االحتالل الرتيك الهويات الشخصية بشكل قرسي من سكان 

املنطقة، إىل جانب إنشاء مؤسسات تركية وتغيرّي أسامء الطرق والساحات واألحياء إىل اللغة الرتكية ضمن  سياسة  »الترتيك«. فاللغتان 

العربية والرتكية هام اللغتان الرسميتان يف املناطق املحتلة ويتم تدريسهام يف املدارس. وهذا يشري إىل أن تركيا تهدف إىل تغيري هوية 

هذه املنطقة وسكانها واستبدالهم بآخرين. كام اثبت أن عصابات الدولة الرتكية منعت الكرد من العودة إىل ديارهم. وبحسب مقاطع 

فيديو وصور موثقة لتظاهرة يف رسي كانيه، ظهرت عىل الالفتات أعالم داعش ورموزها، ومثل هذه األعامل تندرج يف إطار إنشاء ممر 

آمن لإلرهابيني يف املنطقة، وتحويل املنطقة إىل ساحة إلعادة إحياء وتنظيم املجموعات اإلرهابية.

الهجرة من رسي كانيه
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4.3 الخطف واالعتقال والتعذيب:

قتل العديد من املدنيني يف عمليات متفرقة إذ مل تتوفر تفاصيل دقيقة عنها، كام خطف 6 آالف و 660 شخصاً ، ومن بني الذين تم 

خطفهم تم إطالق رساح حوايل 4000 من السجون، ولكن ال يزال مصري 2660 أو أكرث غري معلوم . كام تم تعذيب 94 شخًصا يف السجون، 

وطُلبت فدية من عائالت 89 شخًصا.

إن خطف املدنيني واعتقالهم والرضب املربح والتعذيب الجسدي والنفيس والحرمان من الطعام واملاء وترحيلهم إىل تركيا بهدف 

محاكمتهم وفق القوانني الرتكية. فهناك العديد من االعتقاالت التعسفية عىل خلفية العالقة باإلدارة الذاتية. وغالبًا ما يستخدم التعذيب 

أثناء االعتقال واالحتجاز أيضاً، ويوجد يف األرايض املحتلة سجون خاصة بكل فصيل. كام تحولت منازل املدنيني أيضاً إىل سجون، باإلضافة 

إىل ذلك يوجد ما ال يقل عن 70 مواطًنا سوريًا يف السجون الرتكية يواجهون جرائم اإلرهاب والتعذيب.

4.4 النهب ورسقة املمتلكات:

أثناء االحتالل وبعده قامت املجموعات املختلفة من العصابات الرتكية بنهب ورسقة ممتلكات ومنازل السكان املحليني  واإلستيالء عىل 

أراضيهم. إذ تقوم فصائل  الجيش السوري الحر وبشكل منهجي برسقة املعدات من أهايل رسي كانيه وبيعها خارج املنطقة. وهذه 

األحداث تتكرر يومياً مثالً أحد السكان الذي عاد إىل منزله وجد أن منزله قد تعرض للنهب حيث قام أحد أعضاء السلطان مراد برسق 

أغراضه وبيعها له مرة آخرى. حيث استمرت أعامل النهب هذه إىل أن أدت يف بعض األحيان إىل نشوب اشتباكات بني الفصائل املختلفة 

يف الجيش السوري الحر لرسقة منازل الناس وممتلكاتهم وتم نهب البضائع وبيعها من قبل األتراك، وهكذا رسق الكثري من القمح من 

أهل املنطقة.

4.5 نبش املقابر وتدمري املواقع األثرية :

نهبت القوات الرتكية وخاصة مجموعة الحمزات والسلطان مراد مواقع أثرية 

عدة مثل تل حلف يف رسي كانيه. بحجة البحث عن أنفاق قوات سوريا 

الدميقراطية، لكن اتضح للعيان أن العصابات كانت تدمر املواقع األثرية 

وتتاجر بها من أجل الربح. إضافة إىل نبش مقابر اإليزيديني وأيضاً نهب 

كنيسة أرثوذكسية تسمى مار توما.

4.6 انقطاع املياه: 

خالل فرتة ما بعد االحتالل قطعت دولة االحتالل الرتكية مياه محطة علوك قرب رسي كانيه، والتي كانت توفر مياه الرشب النقية ألهايل 

املنطقة، وذلك ألكرث من 24 مرة. حيث ترضر حوايل مليون شخص يف مقاطعة الحسكة والقرى املحيطة بها وخاصة 3 مخيامت لالجئني 

من اقتطاع املياه. حيث تستخدم الدولة الرتكية املياه كسالح حرب وكأداة ضد املقاومة الشعبية خاصة خالل جائحة كورونا. وهذا يشكل 

خطراً كبرياً عىل الناس وتعد جرمية حرب .

كنيسة مار توما
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4.7 االنتهاكات وجرائم الحرب املامرسة بحق املرأة:

ما زالت جرائم االغتصاب والعنف والتعذيب واالختطاف ضد املرأة يف األرايض املحتلة مستمرة. إذ يوجد عدد كبري من النساء رهن 

االعتقال ويف ظروف غامضة  لدى الجامعات املسلحة التابعة لالحتالل الرتيك، كام يتم ترحيل النساء إىل تركيا من أجل اإلتجار بهّن. 

وهناك نساء يتعرضن  لالغتصاب واالعتداء الجنيس مام يتسبب يف رضر جسدي وعقيل شديد للمرأة واملجتمع ذلك جراء توقيف الفتيات 

والنساء خالل دوريات مشرتكة بني املخابرات الرتكية والجامعات املسلحة. إذ تعرض ما ال يقل عن 30 إمرأة من رسي كانيه لالعتداء 

الجنيس ويف الواقع يتم التسرت عىل العديد من حوادث االعتداء واالغتصاب بسبب املخاوف التي نشأت يف املجتمع. وهذا ما يجعل 

توثيق حوادث االغتصاب واالعتداء أمر صعب بسبب الضغط والتهديد باالعتقال من قبل الجامعات املسلحة.

5. وضع النازحني واملخيامت:

بحسب إحصائيات اإلدارة الذاتية فقد اضطر حوايل مائة ألف شخص للنزوح من كري سبي، منهم 3 آالف و 530 شخًصا نزحوا  إىل 

مخيم) تل سمن( الواقع شامل مدينة الرقة يف 22 ترشين األول 2019، كام نزح آالف املدنيني إىل الرقة والطبقة ومنبج. ونزح أكرث من 

200 ألف شخص من رسي كانيه. حيث استقبلت مدنية الحسكة مهاجري رسي كانيه وتم تخصيص 85 مدرسة للنازحني القادمني من 

املدينة، وهو ما أدى إىل عدم متكن أطفال مدينة الحسكة من مواصلة تعليمهم ألن املدرسة كانت مليئة بالنازحني . حيث أثر ذلك 

بشكل سلبي عىل األطفال وتعليمهم ومستقبلهم. ومن أجل التغلب عىل الصعوبات تم إنشاء مخيم رسي كانيه يف 16 أب 2020 وتم 

إيواء 11655 نازحاً فيها.

عدد كبري من النازحني القاطنيني خارج املخيم إبدوا عن رغبتهم للمكوث ضمن املخيم، إال إنه بسبب عدم توافر الخيم مل يستطيعوا 

الدخول إىل املخيم، إذ يقطن 6015 طفل، 

و5545 رجل، و6110 أمرأة ضمن مخيم رسي 

كانيه، من بينهم 350 رجل و445 أمرأة يعانون 

من أمراض مزمنة، ونظراً إلرتفاع نسبة النزوح 

إىل مقاطعة الحسكة، تم إفتتاح مخيم واشوكاين 

يف 24-10-2019 من قبل اإلدارة الذاتية حيث 

تولت اإلدارة الذاتية والهالل األحمر الكردي 

مسؤولية املخيم دون غريهم، ومنذ شهر أيلول 

2021 يقطن 15.000 شخص يف املخيم، من 

بينهم 7939 طفل، و 3705 فتيات ترتاوح 

أعامرهم بني 17 إىل 25 عاماً. 

كام يتوزع نازحي رسي كانيه يف عدة نواحي منها 

ناحية الدرباسية حيث يقطن 11 آلف، وناحية 

تل متر 11 آلف، و150 عائلة يف مخيم نوروز بديرك، وعدد من العوائل سكنوا يف مدينة قامشلو، باإلضافة إىل أنه يف األيام األوىل لإلحتالل 

هاجر 14 آلف شخص  إىل إقليم كردستان ومن ثم عادو مجدداً إىل روج آفا.

ورغم وجود العديد من املخيامت ومن ضمنها مخيم رسي كانيه وواشوكاين مل يتم إىل اآلن اإلعرتاف بها من قبل الحكومة السورية، والتي 

أصبحت حجة للجهات الدولية لعدم اإلعرتاف بتلك املخيامت، وعليه الوضع ضمن املخيامت ليست جيدة وهناك نقص يف اإلحتياجات 

املادية، حيث تقدم املساعدات من قبل بعض الجهات يف املنطقة واإلدارة الذاتية لشامل ورشق سوريا فقط. 

مخيم واشوكاين
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6- االنتهاكات الدولية لحقوق اإلنسان:

بالرغم من ميثاق األمم املتحدة واملواثيق الدولية إال إن الدولة الرتكية والفصائل املرتبطة بها يرتكبون إىل جانب اإلحتالل الجسدي الذي 

يستهدف املدنيني جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، إذ حتى اآلن مل تقم أي منظمة دولية مبحاسبة املسؤولني عن هذه الجرائم. ذكر 

تقرير منظمة العفو الدولية حول هذه الجرائم الذي نرُش يف 18 ترشين األول 2019 أن القوات العسكرية الرتكية وحلفاءها قد تعمدوا 

مهاجمة  املدنيني يف شامل ورشق سوريا. 

وحول جرائم الحرب التي ترتكب من قبل الدولة الرتكية والفصائل التابعة لها تم توضيحها يف التقرير، ونتيجة االحتالل ُولد آالف األطفال 

يف ظروف الحرب والهجرة والصعوبات االقتصادية والنفسية والفقر وما إىل ذلك. خالل فرتة االحتالل عاىن سكان املنطقة الكثري من 

األرضار املادية واملعنوية فخلف هذه االعتداءات أرضاراً جسيمة. ومع ذلك أيضاً  ظل األمم املتحدة واالتحاد األورويب صامتني حيال هذه 

القضية ومل يتم تقديم أي مساعدة للنازحني. وبالكاد تم تصنيف التغيري الدميغرايف كجرمية ضد اإلنسانية يف محكمة العدل الدولية يف 

روما.

7. النتيجة:

جراء هجامت الدولة الفاشية الرتكية عىل مناطق رسي كانيه وكري سبي فقد آالف األشخاص حياتهم ونزح مئات اآلالف منهم، بهذه 

الطريقة أرادت الدولة الرتكية احتالل منطقة اإلدارة الذاتية تدريجياً. هذا العنف املستمر واالعتداءات املستهدفة عىل أهايل رسي كانيه 

وكري سبي ينتهك القوانني الدولية كافة، لذلك  يتم تقويض حرية وأمن شعوب املنطقة. حيث ال بد من فتح الطريق ملنظامت حقوق 

اإلنسان حتى يتسنى لها دخول املناطق التي تحتلها تركيا ملراقبة األوضاع عىل األرض. وعليه يجب أن تحاسب القوى الدولية تركيا وذلك 

بتشكيل لجنة تقيص الحقائق ملحاكمة انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب التي ترتكب يف شامل ورشق سوريا، كام ميكن للقوى 

الدولية أن تفرض عقوبات اقتصادية عىل تركيا إىل جانب وقف عمليات بيع األسلحة للدولة الرتكية، باإلضافة إىل إنهاء االحتالل لتسهيل 

عودة أهايل رسي كانيه وكري سبي وذلك بضامنات دولية.

 وآخرياً فإن نظام اإلدارة الذاتية تم إنشائه لتتمكن املجموعات العرقية املختلفة من العيش مًعا بسالم بهدف بناء مجتمع دميقراطي 

يحمي حقوق املرأة. لهذا عىل جميع القوى الدميقراطية أن تحمي هذه املكتسبات يف مواجهة الهجامت  التي تتعرض لها شامل ورشق 

سوريا.
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