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النوااي الرتكية الرتكاب جرائم دولية يف مشال شرق سوراي للمدة ( )3122-3122
*
**

اضبد دمحم عبدو* و عيدو عبداؿ خاموكا

**

مركز دراسات االابدة اعبماعية ،جامعة دىوؾ ،اقليم كوردستاف-العراؽ

الكلية التقنية االدارية /دىوؾ ،جامعة دىوؾ التقنية ،اقليم كوردستاف-العراؽ

(اتريخ القبول ابلنشر 21:كانون الثاين)3132 ،

اخلالصة
تسعى ىذه الورقة البحثية إىل اظهار خطورة اجلرائم الدولية اليت ترتكب ضد اإلنسانية وكذلك اجلهود ادلبذولة لضمان أعمال حقوق االنسان

يف محاية الشعوب ووقف ادلمارسات غًن اإلنسانية ضد ادلدنيٌن العزل أثناء احلرب او السلم .وهتدف ىذه الدراسة إىل استعراض أىم اجلهود

الدولية ادلبذولة والرامية إىل التعريف جبرمية اإلابدة اجلماعية وجترميها وادلعاقبة عليها ،إذ ال تزال ىذه اجلرمية غًن ُرل َّرمة وغًن ُمعاقب عليها بشكل
صريح يف القوانٌن الوطنية للدول ،وكذلك معرفة ادلواقف الدولية جتاه ىذه اجلرمية الدولية واليات ادلعاقبة عليها عند وقوعها ومعرفة شرط النية

والعمل بو يف فهم اإلابدة اجلماعية ومدى تطبيق ذلك يف العمليات العسكرية الرتكية يف مشال شرق سوراي .فالتعريف خبطورة ىذه اجلرمية وبيان
كفيال مبنع وقوعها ،والسؤال الذي سنحاول اإلجابة عليو ىو :ىل يتوفر شرط النية وشرط العمل من العمليات العسكرية الرتكية
أركاهنا كافة ليس ً

يف مشال شرق سوراي؟ والفرضية اليت يُبىن عليها ىذا البحث ،ىي إثبات توفر شرط النية والعمل الرتكاب جرائم دولية ترتاوح بٌن جرائم ضد
االنسانية وجرائم احلرب واالابدة اجلماعية ضد الكورد يف مشال شرق سوراي وممارستها بشكل واسع النطاق النتهاكات خطًنة عرب تلك العمليات

مع وجوب معاقبتها وف ًقا للقوانٌن الدولية ادلعمولة.

الكلمات ادلفتاحية :تركيا ،االابدة اعبماعية ،جرائم ضد اإلنسانية ،جرائم حرب ،شرط النية ,و الكورد يف مشاؿ شرؽ سوراي.

ادلقدمة
يعد الكورد يف تركيا من إحدى اجملموعات العرقية الكبَتة
من الناحية العددية ،إذ يًتواح أعدادىم حسب احصائيات
غَت رظبية ما بُت ( )20-16مليوف نسمة ،ويتمركز الوجود
الكوردي جغرافيًا يف تركيا يف مناطق اعبنوب وجنوب شرؽ
البالد على ؿباذات اغبدود مع سوراي والعراؽ وإيراف ،ليشكل
امتدادا للمناطق الكوردية يف ىذه الدوؿ .ومن منظور
ً
اعبمهورية الًتكية اغبديثة يعد أي ؿباولة كوردية ابذباه
هتديدا لوحدهتا القومية
استحصاؿ حقوؽ سياسية او ادارية ً
وبنيتها السياسية ونسقها االجتماعي .ويف ىذا اإلطار ومنذ
عاـ  2011اىل  2019قامت تركيا بعملياهتا العسكرية يف
مشاؿ شرؽ سوراي واستمرت بعد ذلك لتستهدؼ اؼبناطق

الكوردية يف العمق السوري ،اليت كانت ربت سيطرة قوات
سوراي الدديقراطية منذ انسحاب اعبي السوري منها يف
اعقاب اؼبظاىرات الشعبية الواسعة اليت طالبت إبسقاط نظاـ
بشار األسد يف عاـ  .2011وسبكنت تركيا عرب عملياهتا
العسكرية يف سوراي من احتالؿ بعض اؼبناطق اغبدودية
واخذت تدير ىذه اؼبناطق أما بشكل مباشر او من خالؿ
صباعات سورية متمردة توفر ؽبا الدعم الالزـ .ورافق الوجود
الًتكي يف ىذه اؼبناطق عمليات ترحيل وتغيَت دديوغرايف واسع
اىل جانب عمليات التعذيب والقتل للمجموعات غَت اؼبوالية
وخصوصا الكورد منهم.
ىدف البحث:

هتدؼ ىذه الدراسة إىل استعراض اعبانب النظري ؼبفهوـ
االابدة اعبماعية كجردية دولية واؼبفاىيم اؼبشاهبة ؽبا .كما
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هتدؼ إىل التعرؼ على اعبهود الدولية الرامية إىل تعريف جردية
اإلابدة اعبماعية واركاهنا وذبرديها واؼبعاقبة عليها ،وكذلك
وصف وربليل شرط النية يف ارتكاب جردية االابدة وتطبيقها
على سلوؾ اغبكومة الًتكية من خالؿ ربريك العمليات
العسكرية ذباه مشاؿ شرؽ سوراي.
مشكلة البحث:

دبا اف جردية اإلابدة اعبماعية جردية غَت ُؾبَّرمة وغَت ُمعاقب
عليها يف القوانُت الوطنية للدوؿ ،وكذلك السبُل الفعَّالة ؼبعاعبة
ىذه اعبردية دوليًا واؼبعاقبة عليها ،ومنع وقوعها من قِبل الدوؿ
وخصوصا
يف اؼبستقبل التزاؿ ترتبط ابؼبصاحل السياسية للدوؿ
ً
الكبَتة منها ،ومن ىذا اؼبنطلق ووف ًقا للتعريف النظري ؽبذه
اعبردية وبياف أركاهنا وشروطها ديكن اف تصاغ اؼبشكلة البحثية
ىنا على شكل تساؤؿ حبثي سنسعى لإلجابة عليو وعلى
النحو التايل:
ىل يتوفر شرط النية والعمل الرتكاب جردية االابدة
اعبماعية يف العمليات العسكرية الًتكية يف مشاؿ شرؽ سوراي؟
فرضية البحث:

منهجية البحث:

سنحاوؿ يف ىذه الورقة البحثية اإلجابة عن تساؤالت
البحث من خالؿ استخداـ منهج دراسة اغبالة لبحث طبيعة
التدخل الًتكي يف سوراي ،وكذلك اؼبنهج التارخيي لتناوؿ اؼبراحل
اليت مر هبا ىذا التدخل ،ابإلضافة إىل اؼبنهج التحليلي الذي
اعتمد لتحليل النوااي الًتكية يف ارتكاب انتهاكات خطَتة.

ىيكلية البحث:

تنقسم ىذه الدراسة إىل مبحثُت اساسيُت ،يتناوؿ أوؽبما
اإلطار اؼبفاىيمي للجرائم الدولية وربديد اأكاف جردية اإلابدة
اعبماعية ،ويتفرع منو مطلباف :يتطرؽ اؼبطلب األوؿ إىل جرائم
ضد اإلنسانية وجرائم اغبرب وجردية اإلابدة اعبماعية كجرائم
دولية ،فيما يبحث اؼبطلب الثاين يف الركنُت اؼبادي واؼبعنوي
عبردية اإلابدة اعبماعية .أما اؼببحث الثاين فيتطرؽ إىل العمليات
العسكرية الًتكية يف مشاؿ شرؽ سوراي وذلك يف مطلبُت ،األوؿ
منو يبحث يف مقاربة اترخيية لطبيعة األزمة يف مشاؿ شرؽ
سوراي ،أما الثاين فيتناوؿ اسباب ودوافع العداء (العلٍت واػبفي)
بشكل مفصل ،وينتهي البحث خباسبة وؾبموعة استنتاجات
اضافة اىل عدد من التوصيات إىل اعبهات ذات العالقة.

الفرضية اليت يُبٌت عليها ىذا البحث ىو توفر شرط النية
والعمل يف سلوؾ حكومة العدالة والتنمية يف وقوع جرائم
تًتاوح بُت جرائم ضد االنسانية وجرائم اغبرب واالابدة
اعبماعية ضد الكورد يف مشاؿ شرؽ سوراي وفبارستها بشكل
واسع .واؼبصاحل الدولية ربدد السلوؾ واؼبواقف الدولية
واالقليمية من اجل معاقبة اغبكومة الًتكية وف ًقا للقوانُت الدولية
صوصا يف ىذا السياؽ.
وخ ً

ادلطلب األول :اجلرائم الدولية

سًتكز ىذه الدراسة على التدخل الًتكي يف مشاؿ شرؽ
سوراي للفًتة  ،2019 -2011ويوضح طبيعة التدخل الًتكي
يف مشاؿ شرؽ سوراي من خالؿ رصد طبسة احداث متوالية
على النحو التايل:
 -1انشاء منطقة امنة يف مشاؿ شرؽ سوراي عاـ .2013
 -2نقل ضريح سليماف شاه .2015
 -3عملية درع الفرات العسكرية .2016

يشًتط االذباه التقليدي يف تعريف اعبرائم الدولية أف يكوف
للدولة الدور الرئيس يف الفعل غَت اؼبشروع حىت توصف اعبردية
أبهنا دولية ،وبذلك التعد اعبرائم اليت يرتكبها األفراد بصفتهم
الشخصية جرائم دولية .إذ إف الركن الدويل وفق ىذا االذباه،
يتحقق بقياـ دولة ما بذاهتا أو بتشجيع منها أو برضاىا ،بفعل
غَت مشروع ضد دولة أخرى أو عدة دوؿ ،من شأنو أف يهدد
النظاـ العاـ للمجتمع الدويل .وبعض أنصار ىذا االذباه ال
يشًتطوف ذلك ،فتتحقق اعبردية الدولية سواء أكانت ضد دولة

النطاق الزمين :
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 -4عملية غصن الزيتوف .2018
 -5عملية نبع السالـ .2019

ادلبحث األول

اإلطار ادلفاىيمي للجرائم الدولية وحتديد اركان جرمية
االابدة اجلماعية
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أـ ضد أفراد ،وحيصروف تعداد اعبرائم الدولية ،يف جرائم
اغبرب ،اعبرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم عدواف ،وكذلك جردية
االابدة اعبماعية ( .)1وىذه الفئة من اعبرائم سبس قواعد النظاـ
القانوين الدويل ،السيما فيما يتعلق حبقوؽ اإلنساف واإلنسانية
بشكل عاـ ،ابالضافة اىل اعبرائم الدولية العادية اليت ترتكب
يف ع ّدة دوؿ ،ويشًتؾ فيها أفراد من جنسيات ـبتلفة كتهريب
االذبار يف الرقيق وغَتىا .وما يهمنا يف ىذا البحث
اؼبخدراتّ ،
ىو اف نتطرؽ بشكل ـبتصر اىل جردية اغبرب وجرائم ضد
اإلنسانية وذلك لتشاهبها اىل حد كبَت مع جردية اإلابدة
اعبماعية اليت سنتاوؽبا بشيء من التفصيل.
أوال :جرائم ضد اإلنسانية

يعرؼ النظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية اعبرائم
ٍ
كجزء من
أفعاؿ غَت قانونية "ترتكب
ضد اإلنسانية أبهنا ٌ
ٍ
ىجوـ واس ٍع أو منهجي ضد أية صباعة من السكاف اؼبدنيُت،
وذلك مع العلم بو" .وتقع ضمن إطار األفعاؿ اليت ديكن
اعتبارىا جرائم ضد اإلنسانية جرائم القتل واإلابدة واالسًتقاؽ
والًتحيل من البالد واالحتجاز التعسفي والتعذيب
استنادا إىل ٍ
أسس سياسية أو
واالغتصاب واؼبالحقة القضائية
ً
عرقية أو دينية ،وغَت ذلك من أشكاؿ اؼبعاملة غَت
اإلنسانية .وعلى خالؼ جرائم اغبرب ،ديكن أف ترتكب
اعبرائم ضد اإلنسانية يف وقت السلم أو يف فًتات القالقل اليت
ال ترقى إىل مستوى النزاع اؼبسلح .وألف اعبرائم ضد اإلنسانية
تعترب جرائم ذات اختصاص عاؼبي ،تكوف صبيع الدوؿ مسؤولةً
عن تقدمي مرتكبيها إىل العدالة.
ومن اعبرائم ضد اإلنسانية اإلساءات اليت ربدث ٍ
كجزء
من اؽبجوـ على السكاف اؼبدنيُت .وجيب أف يتوفر يف اؽبجوـ
ضد اؼبدنيُت الذي يرقى إىل مستوى ارتكاب جرائم ضد
اإلنسانية صفة االتساع أو اؼبنهجية .وال ضرورة لتوفر الصفتُت
معا .واؼبقصود بكلمة "االتساع" ىنا ىو نطاؽ األفعاؿ أو
ً
"منوذج سائد
عدد الضحااي .وأما كلمة "اؼبنهجية" فتشَت إىل
ٍ
ؿبددا" .وأتخذ احملاكم الدولية بعُت
أو خطة تتبع
منهجا ً
ً
االعتبار اؼبدى الذي يتطلب فيو اؽبجوـ اؼبنهجي اعتماد

ٍ
حاجة إىل كوف ىذه
سياسة أو خطة ؿبددة؛ لكن ما من
السياسية أو اػبطة معتمد ًة بوصفها سياسةً رظبيةً للدولة.
وتتطلب اؼبسؤولية اعبنائية يف اعبرائم ضد اإلنسانية أف
تكوف لدى اؼبرتكب معرفةٌ ابؽبجوـ اؼبعٍت أي أنو تتوجب
معرفة اؼبرتكبُت أبف أفعاؽبم سبثل جزءًا من ىج ٍوـ واس ٍع أو
منهجي ضد اؼبدنيُت .ومع عدـ ضرورة ربديد ىوايت
اؼبرتكبُت ضمن السياسة أو اػبطة اؼبتعلقة ابعبرائم ضد
اإلنسانية ،فمن الواجب على أقل تقدير أف يكونوا قد شاركوا
عن علم يف تلك السياسة أو اػبطة (.)2

اثنياً :جرائم احلرب
عرفت جرائم اغبرب ابهنا انتهاؾ قوانُت او اعراؼ اغبرب
ومنها على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر :القتل ،إساءة العاملة،
التهجَت القسري للعمل يف معسكرات السخرة او الية غاية
اخرى ابلنسبة للسكاف اؼبدنيُت يف االرض احملتلة أو خارجها.
قتل أو إساءة معاملة أسرى اغبرب أو األشخاص يف البحار.
قتل الرىائن ،هنب اؼبمتلكات العامة واؼبقتٌت اػباص .التدمَت
العمدي للمدف أو البلدات والقرى ،التخريب الذي ال تدعو
اليو ضرورة حربية (.)3
ووفقا لنظاـ روما األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية لعاـ
يضا فأف جرائم اغبرب ىي االنتهاكات اعبسيمة
 1998أ ً
التفاقيات جنيف اؼبؤرخة  12آب  /أغسطس  ، 1949أي
فعل من األفعاؿ التالية ضد األشخاص  ،أو اؼبمتلكات الذين
ربميهم أحكاـ اتفاقية جنيف ذات الصلة ( ،)4ومنها:
 .1القتل العمد.
 .2التعذيب أو اؼبعاملة الالإنسانية  ،دبا يف ذلك إجراء ذبارب
بيولوجية.
 .3تعمد إحداث معاانة شديدة أو إغباؽ أذى خطَت ابعبسم
أو ابلصحة.
 .4إغباؽ تدمَت واسع النطاؽ ابؼبمتلكات واالستيالء عليها
دوف أف تكوف ىناؾ ضرورة عسكرية تربر ذلك وابؼبخالفة
للقانوف وبطريقة عابثة.
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 .5إرغاـ أي أسَت حرب أو أي شخ ص آخر مشموؿ
ابغبماية على اػبدمة يف صفوؼ قوات دولة معادية.
 .6تعمد حرماف أي أسَت حرب أو أي شخص آخر مشموؿ
ابغبماية من حقو يف أف حياكم ؿباكمة عادلة ونظامية.
 .7اإلبعاد أو النقل غَت اؼبشروعُت أو اغببس غَت اؼبشروع.
 .8أخذ رىائن.

اثلثا :جرمية اإلابدة اجلماعية
تعترب جردية اإلابدة اعبماعية من أخطر اعبرائم وأكثرىا
ضررا ابلبشرية  ،وقد اُرتكبت عرب التاريخ العديد من ىذه
ً
اعبرائم ضد ؾبموعات عرقية ودينية وقومية ـبتلفة سبثلت يف
اغبروب اليت دارت يف القروف الوسطى( ،)5ومن أمثلتها ما
ارتكب ضد عرقية توتسي يف رواندا ،واؽبوتو يف بروندي
والكورد (األنفاؿ) يف إقليم كوردستاف العراؽ وااليزيديُت يف
شنكاؿ على يد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراؽ والشاـ
(داع ) ،والكامس يف كمبوداي ،واؽبَتيرو يف انميبيا ،واليوكي
يف كاليفورنيا والرباوتولونج يف اعبنوب الشرقي ألسًتاليا،
والبيكيوتوس يف إقبلًتا ،والكثَت من حاالت اإلابدة اعبماعية
ألسباب طائفية -دينية اوعرقية كوسيلة للتطهَت العرقي هبدؼ
اإلابدة اعبماعية.
ظهر مفهوـ اإلابدة اعبماعية يف منتصف العقد الرابع من
القرف اؼباضي على يد الفقيو البولندي األصل رفائيل
ليمكُت " "Raphael Lemkinإذ أطلق مصطلح
" "Genocideأي إابدة اعبنس البشري على ىذه اعبردية سنة
1945ـ ،اليت مل تكن معروفة مسبقا كمصطلح ،بل شبة أتخَت
طويل يف االعًتاؼ ابإلابدة اعبماعية كجردية رغم تكرارىا عرب
التاريخ البشري .ويف اؼبقابل وعلى لساف رئيس اغبكومة
الربيطانية ونستوف تشرشل " ،"Winston Churchillكانت
جردية بدوف اسم ومفادىا القتل اعبماعي اؼبمنهج للماليُت من
الناس ،ولكن أُجربان على االعًتاؼ أبف البشر يقتلوف بعضهم
بعضا بطرؽ فبنهجة وفق نوااي مسبقة ،والقصد من ذلك تدمَت
ً
ؾبموعة بشرية كليًا أو جزئيًا ،وكانت النتائج مركبة ،غبُت ظهور
االتفاقية ،كاستجابة للقانوف ( .)6وىي العبارة نفسها اليت
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أطلقتها النيابة على اؼبتهمُت النازيُت يف القرف اؼباضي الذين
قامػوا ابرتكػاب ؿبرقػة اؽبولوكوسػت " "The Holocaustضد
اليهود األوروبيُت يف ؿبكمة نورمنبورغ أبؼبانيا يف نفس العاـ دوف
إثباهتا (.)7
لذلك نتيجة ؼبا مت ارتكابو يف اغبرب العاؼبية الثانية من
جرائم فظيعة ،فقد قرر اجملتمع الدويل اف يتحرؾ ابذباه ذبرمي
اإلابدة اعبماعية ،من خالؿ النص على اتفاقية منع جردية
اإلابدة اعبماعية واؼبعاقبة عليها ( ،)8ولعل من أبرز ما جاء فيها
أهنا أعلنت أف اإلابدة اعبماعية جردية دبقتضى القانوف الدويل،
وتتعارض مع ميثاؽ األمم اؼبتحدة وأىدافها الرئيسية ويدينها
العامل أبصبعو.
وقد وضحت ىذه االتفاقية أركاف و شروط جردية اإلابدة
صت اؼبادة الثالثة
اعبماعية وكافة األحكاـ اؼبتعلقة هبا ،كما ن ّ
منها على معاقبة كل من يقوـ أبفعاؿ اإلابدة اعبماعية أو
التآمر على ارتكاهبا أو التحريض اؼبباشر والعلٍت أو ؿباولة
االشًتاؾ فيها ،وقد تصدى اجملتمع الدويل لبعض ىذه اعبرائم
عن طريق إنشاء احملاكم الدولية اػباصة( ،)9كاحملكمة اػباصة
حملاكمة األشخاص اؼبسؤولُت عن االنتهاكات اػبطَتة للقانوف
الدويل اإلنساين ،اليت ارتكبت يف يوغسالفيا يف العاـ 1991ـ
ابعتبار اعبرائم اليت اُرتكبت تعترب انتهاكات خطَتة التفاقيات
جنيف وأيضا ـبالفة للقوانُت واألعراؼ الدولية ،وتشكل
هتديدا واضحا للسلم واألمن الدوليُت ،وإف من شأف تلك
ً
احملاكم وضع حد لتلك اعبرائم ،وكذلك اغباؿ يف انشاء
احملكمة اعبنائية الدولية لرواندا ".)11( "Rwanda Court
وقد تشكلت العديد من احملاكم الدولية اؼبختلطة ابالتفاؽ بُت
األمم اؼبتحدة وبعض الدوؿ ذات العالقة بناءً على قرارات
جمللس األمن ومنها :ؿبكمة تيمور الشرقية East Timor
" Courtعاـ 1999ـ ،وؿبكمة سَتاليوف "Sierra
" Leone courtعاـ 2002ـ ،وكذلك ؿبكمة كمبوداي
" "Cambodia courtعػاـ  ،2003وايضا ؿبكمػة لبنػاف
عاـ 2009ـ .وقد هنجت احملكمة اعبنائية الدولية الدائمة
" "International Criminal Courtمنهج نظاـ روما
األساسي عاـ 1998ـ يف ذبرمي اعبرائم األشد خطورة على
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اجملتمع الدويل ككل ،ومنها جردية اإلابدة اعبماعية ،فقد
تضمن النظاـ األساسي للمحكمة أف زبتص دبحاكمة مرتكيب
جردية اإلابدة اعبماعية ،ومن الرابع من مارس 2009ـ
صدرت حبق الرئيس السوداين عمر البشَت مذكرة دولية
ابعتقالو من قبل احملكمة اعبنائية الدولية ،وبذلك يع ّد البشَت
أوؿ رئيس دولة ديارس مهاـ منصبو يصدر حبقو مذكرة اعتقاؿ
على خلفية اهتامو من قبل مدعي احملكمة لويس مورينو
أوكامبو" "Luis Moreno Aokamboابرتكاب جرائم
حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف إقليم دارفور يف غرب السوداف،
اليت أودت حبياة عشرات اآلالؼ من سكاف اإلقليم (،)11
وأسقطت احملكمة هتمة اإلابدة اعبماعية .إال أهنا أصدرت
مذكرة اعتقاؿ أُخرى حبقو الرتكابو جردية اإلابدة اعبماعية بعد
اكتماؿ األدلة لتجرديو ،وتعترب ىذه اؼبذكرة ىي األوىل اليت
تصدرىا احملكمة اعبنائية الدولية حبق رئيس دولة ديارس مهامو
منذ أتسيسها يف العاـ 1998ـ يف روما (.)12
يف اغبقيقة اف اؼبصاحل الدولية دفعت اىل تعيُت عبنة
للتحقيق يف التقارير اؼبتعلقة ابنتهاكات القانوف اإلنساين
الدويل والقانوف الدويل غبقوؽ اإلنساف يف دارفور ،ومن
اؼبالحظ أف أركاف ىذه الصورة عبردية اإلابدة اعبماعية تتحقق
حسب ملحق النػظاـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية يف
حالة أف يفرض مرتكب اعبردية أحواالً معيشية معينة على
شخص أو أكثر .أو أف يكوف الشخص أو األشخاص منتمُت
إىل صباعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة .أو أف يقصد
ابألحواؿ اؼبعيشية ،اإلىالؾ الفعلي لتلك اعبماعة كليًا أو
جزئيًا ،وأف يصدر ىذا السلوؾ يف سياؽ منط فباثل واضح
موجو ضد تلك اعبماعة من شأنو إحداث ىالؾ اعبماعة
( .)13ومنع أو إعاقة النسل داخل اعبماعة ،خالؿ فصل
أبنائها عنها ،أو نقل أطفاؽبا أو صغارىا قسًرا وعنوة عن
صباعتهم إىل صباعة أخرى ،وينطوي ىذا الفعل على إابدة
"بيولوجية" ،إذ يًتتب عليو ربقيق فعل اإلابدة البطيئة
والتدرجيية ألعضاء اعبماعة بسبب منعها من التناسل والتكاثر
فبا يؤدي إىل حرماهنا من التزايد والنمو واالستمرار ،من خالؿ

إخصاء الرجاؿ أو تعقيم النساء بعقاقَت تفقدىن القدرة على
اغبمل واإلقباب أو إكراىهن على اإلجهاض إذا ما وقع
اغبمل ،أو استخداـ طرؽ أو وسائل تقضي على خصوبة
الذكور( .)14كما يعد نقل أطفاؿ أو صغار اعبماعة قهرا
نوعا من اإلابدة الثقافية،
وعنوة من صباعتهم إىل صباعة أخرىً ،

اليت ال تقل جسامة عن مثيالهتا ،إذ ديثل ىؤالء الصغار
مستقبل اعبماعة الثقايف واستمرارىا االجتماعي ،وعليو فإف
نقلهم إىل اعبماعة اؼبعادية من شأنو وقف االستمرار الثقايف
واالجتماعي لتلك اعبماعة وتعريضها لالنقراض (.)15
حددت اؼبادة الثانية من اتفاقية منع جردية اإلابدة اعبماعية
ومعاقبة مرتكبيها صور الركن اؼبادي عبردية اإلابدة ،اليت أقرهتا
اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة  ،إذ عرفت مفهوـ اإلابدة أهنا
"كل عمل يرمي إىل إفناء شامل أو جزئي إلحدى اجملموعات
القومية أو العرقية أو الدينية" ,وكمثاؿ على ذلك ،قتل أبناء
تلك اعبماعة القومية أو االثنية او الطائفية أو العرقية ،وذلك
هتديدا لسالمتها اعبسدية أو
ابالعتداء اعبسيم الذي يشكل ً
الفكرية ,والتسبب يف إغباؽ األذى ابجملموعة البشرية ،وذلك
عرب هتيئة ظروؼ معيشية صعبة وفق ـبطط يقصد من وراءه
تعجيل وتدمَت اجملموعة وإفنائها وىالكها كليًا أو جزئيًا،
وفرض إجراءات انتقائية واكبيازية ،وذلك بقصد ربديد او
اغبد من اإلقباب بُت أفراد اجملموعة اؼبستهدفة ,وربويل وفصل
أطفاؿ اجملموعة اؼبستهدفة قسرا واغباقهم دبجموعة أخرى (.)16
اما فقهاء القانوف الدويل فقد عرفوا اإلابدة اعبماعية على
أهنا :خطة فبنهجة لتصرفات ؿبددة هتدؼ إىل تدمَت أساس
وجود غبياة ؾبموعة وطنية" ( ،)17وكذلك أبهنا "قتل متعمد
ألغلب أو كل أعضاء صباعة ـبتارة ،جملرد إهنا صباعات اثنية أو
طائفية او قومية" ( ،)18فهي وسيلة منظمة تتخذ من قبل
اغبكومات وتصدر على شكل أوامر حكومية ( .)19وجاءت
ىذه احملاولة لتعريف جردية اإلابدة اعبماعية من قبل بعض
فقهاء القانوف الدويل منسجمة مع أىداؼ ميثاؽ األمم
اؼبتحدة .واؼببادئ اليت قامت عليها .ومت ذكر أركاهنا يف القانوف
الدويل وذلك وفق نصوص االتفاقية ،وقد مت تضمُت نص
253

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،270-249عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك 28 – 27كانون الثاني 4242

اؼبادة الثانية من نصوص االتفاقية اؼبشار أليها آنفا ،يف نظاـ
روما االساسي كجردية معاقب عليها دبوجب اؼبيثاؽ ايضا يف
اؼبادة السادسة من نصوص القانوف األساسي للمحكمة
اعبنائية الدولية والذي صدر يف روما سنة )20( .2002وكأي
جردية يتوفر يف جردية االابدة اعبماعية أركاف عامة ،تتمثل يف
اؼبعنوي وعلى ركن خاص ىو الركن الدويل
الركنُت اؼبادي و َ
الذي دييزىا عن أركاف اعبردية الداخلية ،فيما إذا كانت معاقبة
جردية إابدة اعبنس البشري ىي مسألة ذات اختصاص دويل،
فقد أكدت اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة أف إابدة اعبنس
البشري يف نظر القانوف الدويل ىي جردية دولية يدينها دوؿ
العامل ،ويعاقب مرتكبوىا سواء كانوا فاعلُت أصليُت أو شركاء
حكاما كانوا أو أفر ًادا عاديُت يف
بغض النظر عن صفتهم
ً

اجملتمع .لذلك سنركز يف اؼبطلب التايل على أركاف جردية
اإلابدة اعبماعية وسنقسم ىذا اؼبطلب اىل فرعُت ،يتناوؿ
االوؿ الركن اؼبادي ،فيما يبحث الفرع الثاين عن الركن
اؼبعنوي.
ادلطلب الثاين :أركان جرمية اإلابدة اجلماعية
أوالً :الركن ادلادي (شرط الفعل)
الركن اؼبادي عبردية إابدة اعبنس البشري يقصد بو ىو
إقداـ مرتكب ىذه اعبردية على إتياف أحد األفعاؿ اليت نصت
عليها اؼبادة الثانية من اتفاقية منع جردية إابدة اعبنس البشري
( ،)21أو اؼبادة السادسة من نظاـ روما األساسي وىي قتل
أفراد أو أعضاء اعبماعة ,أو إغباؽ أذى أو ضرر جسدي او
عقلي خطَت أو جسيم أبعضاء اعبماعة ,وإخضاع اعبماعة
لظروؼ وأحواؿ معيشية قاسية يقصد منها إىالكها أو تدمَتىا
الفعلي كليًا أو جزئيًا ,وفرض تدابَت ترمي إىل منع أو إعاقة
االقباب داخل اعبماعة ,إضافة إىل نقل أطفاؿ أو صغار
اعبماعة قهراً وعنوة من صباعتهم إىل صباعة أخرى ( .)22وتعد
األفعاؿ اؼبشكلة للركن اؼبادي عبردية إابدة اعبنس البشري ،من
قتل أفراد أو أعضاء اعبماعة ،أو إغباؽ األذى أو الضرر
اعبسدي أو العقلي اػبطَت واعبسيم أبعضاء اعبماعة ،من أبرز
صور الركن اؼبادي عبردية اإلابدة اعبماعية.
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إف من أىم الصور اليت نصت عليها اتفاقية منع اإلابدة
اعبماعية ىو قتل أفراد اعبماعة أو االضرار هبا ,ويقصد هبذا
الفعل ،ضرورة وقوع القتل اعبماعي ،وإف كاف ال يشًتط أف
يصل القتلى إىل عدد معُت ،إذ تقع جردية اإلابدة سواء وقع
القتل على صبيع أعضاء اعبماعة أو على بعضهم فقط ،أي
تستوي أف تكوف اإلابدة كلية أـ جزئية ،كما يستوي وقوع
القتل على أي فرد أو عضو من أعضاء اعبماعة دوف سبييز بُت
الرجاؿ أو النساء او االطفاؿ ،أو الكبار أو الشيوخ ،من زعماء
اعبماعة أـ من أعضائها العاديُت ،كما يستوي أف يقع القتل
من خالؿ إتياف سلوؾ إجيايب أو سلوؾ سليب ،وأايً كانت
وسيلتو وادواتو (.)23
وديكن اف نالحظ يف ىذه اعبردية وجود عالقة بُت القاتل
واؼبقتوؿ تًتكز يف اختيار الضحااي ،فقد يكوف شبة استغالؿ
عابر للضحااي من اشباع غريزي أو بقصد االذالؿ (.)24
ويستنتج الباحث من فبا سبق ,أف شبة تداخل بُت جردية
اإلابدة يف حالة القتل اعبماعي مع جردية القتل العمد ،اليت
يشًتط فيها ربرؾ اعباين على قتل فرد أو أكثر فبا من شأنو أف
تتحوؿ معو جردية القتل العمد إىل جردية إابدة ،وىو ما قد يثَت
صعوابت لتفسَت قانوين خاصة مع ما تنطوي عليو جردية
اإلابدة من خطورة تستوجب معها فرض عقوبة أشد من جردية
القتل العمد .كما ال خيتلف الركن اؼبادي يف جردية القتل العمد
عن جردية اإلابدة اعبماعية من خالؿ وقوع اعبردية يف كليهما
إذا ما مت ارتكاب الفعل أو االمتناع عنو (.)25
اثنيًا :الركن ادلعنوي (شرط النية)

يعد الركن اؼبعنوي ركنا أساسيًا يف جردية اإلابدة اعبماعية
إذ بدونو ال ديكن ذبرمي ىذه اعبردية الدولية اػبطَتة ،إذ جاء يف
اؼبادة الثانية من اتفاقية منع اإلابدة اعبماعية حُت عرفت
مفهوـ اإلابدة أهنا "كل عمل يرمي إىل إفناء شامل أو جزئي
إلحدى اجملموعات القومية أو العنصرية أو الدينية" ،ويتضح
من نص اؼبادة أف شبة قصد يهدؼ إىل دمار كلي أو جزئي
عن علم وإرادة الفاعل الرتكاب اعبردية.
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ويتمثل الركن اؼبعنوي ؽبذه اعبردية الدولية ابلقصد اعبنائي
العاـ ،ومن الواضح أف جردية اإلابدة ،ىي جردية مقصودة،
أيخذ ركنها اؼبعنوي صورة القصد اعبنائي الذي يتكوف من
عنصري العلم واإلرادة وىو ما تضمنتو اؼبادة الثانية من اتفاقية
منع جردية اإلابدة اعبماعية اليت بيّنت صور ىذه اعبردية اليت
تتشكل من القصد اػباص والقصد العاـ ،فالقصد العاـ يتمثل
يف اإلرادة والعلم ،إذ إف اعباين جيب أف يعلم أبف الفعل الذي
يرتكبو من خالؿ قتلو ألعضاء من اعبماعة من شأنو إغباؽ
عمدا
أذى جسدي أو معنوي خطَت أبعضائها أو إخضاعهما ً
لظروؼ معيشية يراد هبا تدمَتىا اؼبادي كليا أو جزئيا ،وغَتىا
من األفعاؿ اجملرمة اليت تضمنتها اؼبادة الثانية اؼبشار إليها،
أضف إىل ذلك عنصر العلم الذي يفًتض أف يدركو اعباين أبف
األفعاؿ اليت ارتكبها تشكل خرقا فاضحا يهدد حياة اعبماعة،
ومن مث جيب أف تنصرؼ إرادتو للفعل الذي يؤدي إليها
()26
معا ليكوان وحدة
وىذا مفاده تزامن الركن اؼبادي واؼبعنوي ً
واحدة يف مظهر السلوؾ اعبرمي الذي ينطبق عليو قانوف
اإلابدة اعبماعية.
وفبا ال شك فيو أف ما دييز جردية اإلابدة اعبماعية عن
غَتىا من اعبرائم بوجوب توفر قصدىا اػباص اؼبتمثل يف
اإلىالؾ الكلي الذي تنقسم أوجهو إىل إىالؾ جسدي
وبيولوجي وثقايف .وعليو فإف انتفاء نية اإلىالؾ الكلي أو
اعبزئي ينفي توفر عنصر اعبردية اؼبعنوي وجيردىا من وصف
اإلابدة اعبماعية مهما بلغت جسامتها ،غَت أف اإلشكاؿ
اؼبطروح ىو البحث يف طبيعة نية اعباين وربديد معايَتىا ،ذلك
أنو غالبًا ما ال يتوفر الدليل الكتايب على نية اإلىالؾ لدى
منفذو السياسات واألوامر العليا( .)27ومل تقتصر أركاف جردية
اإلابدة اعبماعية على الركن اؼبادي واؼبعنوي فقط ،بل اشًتطت
وجوب توفر الركن الدويل عبردية اإلابدة اعبماعية .إذ يعترب ىذا
الركن دبثابة اؼبعيار األساسي الذي دييزىا عن اعبردية اعبنائية
الداخلية ،ويتألف ىذا الركن من عنصرين ،أوؽبما :شخصي
ويتجسد يف ضرورة أف تكوف اعبردية الدولية قد ارتكبت ابسم
الدولة غبساهبا أو برضا منها ،من قبل الشخص أو األشخاص
الطبيعيُت الذين يقدموف على اقًتاؼ الفعل اجملرـ بناء على

طلب أو أمر من الدولة ابظبها أو برضا منها ،واثنيها :يتمثل
يف أف اؼبصلحة اؼبشمولة ابغبماية تتمتع ابلصفة الدولية حيث
يعد الفعل غَت اؼبشروع انتهاكا ؼبصاحل وقيم تعد أساسية
ابلنسبة للمجتمع الدويل (.)28
وهبذا تتضح أركاف جردية اإلابدة اعبماعية واؼبتمثلة بصورىا
اليت تتخذ أفعاال مشكلة للركن اؼبادي ،إضافة إىل القصد
اعبنائي اؼبكوف للركن اؼبعنوي ،إذ إف مسألة إثبات ربقق
صارخا غبقوؽ
ارتكاب جردية اإلابدة اعبماعية تشكل انتها ًكا
ً
االنساف حيتاج إىل توافر ىذه األركاف ،فبا يعٍت اف توافر ركن
دوف االخر ينفي وجود ىذه اعبردية .ولكن ما ورد من شرح
الفرؽ بُت اؼبسؤولية عن اؼبساعدة والتحريض واؼبسؤولية عن
اؼبشروع اإلجرامي اؼبشًتؾ يف تقرير احملكمة اعبنائية الدولية
()29
دائما شري ًكا يف اعبردية
 .ومفاده يعترب اؼبساعد واحملرض ً
اؼبرتكبة من قبل شخص آخر ،أي الفاعل األصلي ،ولكن يف
حالة اؼبساعدة والتحريض ،ال حاجة إىل إقامة الدليل على
وجود خطة مشًتكة متفق عليها ،انىيك عن وجود ىذه اػبطة
مسب ًقا "فال حاجة إىل وجود خطة أو اتفاؽ" :بل قد يكوف
الفاعل األصلي يف الواقع على علم دبسامهة الشريك .وبناء
على ذلك ،يقوـ اؼبساعد واحملرض أبعماؿ تستهدؼ على
وجو اػبصوص اؼبساعدة على ارتكاب جردية معينة أو
التشجيع على ذلك ،أو تقدمي اؼبساعدة اؼبعنوية لذلك "القتل،
اإلابدة ،واالغتصاب ،والتعذيب ،والتدمَت العشوائي ؼبمتلكات
اؼبدنيُت وما إىل ذلك ،ويكوف لتلك اؼبساعدة أثر ابلغ يف
ارتكاب اعبردية .وعلى نقيض ذلك ،يكفي للمشاركة يف حالة
التصرؼ من أجل بلوغ ىدؼ أو قصد مشًتؾ أبعماؿ
تستهدؼ بشكل من األشكاؿ اؼبضي يف تنفيذ اؼبخطط أو
اؽبدؼ اؼبشًتؾ.يف حاؿ اؼبساعدة والتحريض ،يتمثل العنصر
النفسي الضروري يف العلم أبف أفعاؿ اؼبساعد واحملرض
ساعدت على ارتكاب الفاعل األصلي عبردية ؿبددة .وعلى
نقيض ذلك ،جيب توفر مزيد من الشروط يف حالة اؽبدؼ أو
القصد اؼبشًتؾ كما ذكر أعاله "أي وجود نية ارتكاب اعبردية
أو نية ربقيق ىدؼ إجرامي مشًتؾ ،فضالً عن توقع ترجيح
وقوع ىذه اعبرائم خارج إطار اؽبدؼ اإلجرامي اؼبشًتؾ" وذلك
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وفقاً لصياغة اؼبادة ( 28أ)  2من النظاـ األساسي للمحكمة
اعبنائية الدولية اليت تقنن القانوف العريف الدويل (.)30

ادلبحث الثاين

العمليات العسكرية الرتكية يف مشال شرق سوراي
ادلطلب األول :مقاربة اترخيية لطبيعة األزمة يف مشال شرق

سوراي:

يقصد أبزمة مشاؿ شرؽ سوراي ،التدخل الًتكي يف سوراي
بشكل عاـ و مشاؿ شرؽ سوراي بشكل خاص منذ عاـ
 .2011إذ سامهت العوامل التارخيية يف توتر العالقات بُت
تركيا وسوراي وابلتايل إىل تصعيد األزمة بُت البلدين ( .)31وقياـ
اعبي الًتكي حبملة عسكرية يف منطقة شرؽ الفرات مشاؿ
شرقي سوراي ،إذ يعود اتريخ الصراع الًتكي السوري إىل فًتة
حكم مؤسس الدولة الًتكية اغبديثة مصطفى كماؿ أاتتورؾ.
()32

وتعددت أوجو التدخل الًتكي يف الشماؿ السوري (،)33
اليت ديكن ذكر أبرز ؿبطاتو يف مشكلة لواء اإلسكندروف الذي
ضمتو تركيا غبدودىا ،إذ أصدرت "عصبة األمم" يف 29
مايو/أاير  1937قرارا بفصل لواء إسكندروف عن سوراي
الذي كاف سابقا يقع يف أقصى مشاؽبا الغريب ،ويف 15
يوليو/سبوز  1938دخلت القوات الًتكية مدف اللواء ،ويف عاـ
 1939ضمتو بعد أف تنازلت عنها فرنسا أايـ احتالؽبا
لسوراي ،واعتربهتا أنقرة ؿبافظة تركية ،وأطلقت عليو اسم
"ؿبافظة ىااتي  ،وإثر اندالع الثورة السورية يف العاـ ،2011
ظهر يف اؼبناطق السورية القريبة من لواء إسكندروف تنظيم
مسلح مواؿ لنظاـ الرئيس السوري بشار األسد ،ويسمى
"اعببهة الشعبية لتحرير لواء إسكندروف ،كما شهد عاـ
 1957أزمة حادة بُت سوراي وتركيا اثر خلفية اغبرب الباردة
بُت االرباد السوفيايت والوالايت اؼبتحدة ،إذ حشدت
أنقرة اؼبتحالفة مع الوالايت اؼبتحدة قواهتا على اغبدود مع
جارهتا اعبنوبية ،وخرؽ طَتاهنا األجواء السورية بشكل مستمر.
( )34اما يف عاـ  1998فقد مت توقيع "اتفاؽ أضنة" ،وىو
اتفاؽ أمٍت سري بُت تركيا وسوراي ، ،وش ّكل نقطة ربوؿ
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رئيسية يف مسار عالقات البلدين ،فتحولت من ذروة التوتر
إىل تعاوف اسًتاتيجي أدى لتوقيعهما عشرات االتفاقيات يف
ـبتلف اجملاالت )35( .وبعد اندالع الثورة السورية
يف مارس/آذار  )36( .2011ازبذت اؼبعارضة السورية من
االتفاؽ مستندا ؼبطالبة أنقرة إبنشاء منطقة آمنة مشايل سوراي
وذلك من أجل توفَت ضباية للسوريُت من قوات النظاـ .ومن
أبرز مضامُت اتفاؽ أضنة تعاوف سوراي مع تركيا يف مكافحة
اإلرىاب عرب اغبدود ،وإهناء دمشق صبيع أشكاؿ دعمها
غبزب العماؿ الكوردستاين ،وإعطاء تركيا حق "مالحقة
اإلرىابيُت" يف الداخل السوري حىت عمق طبس كيلومًتات.
ويف أكتوبر/تشرين األوؿ  ،2009قالت وزارة الداخلية الًتكية
إف عدد "اإلرىابيُت" الذين سلمتهم دمشق إىل أنقرة منذ عاـ
 2003بلغ  122شخصا" ،بينهم  77شخصا من حزب
العماؿ الكوردستاين( ".)37قامت القوات الًتكية يف 22
فرباير/شباط  2015بنقل ضريح جد مؤسس الدولة العثمانية
"سليماف شاه" من مكانو السابق يف قرية "قره قوزاؽ" يف
ؿبافظة حلب إىل األراضي الًتكية مؤقتا ،ومن مث إعادتو
للداخل السوري ؾبددا يف قرية "أمشة" اليت ال تبعد عن تركيا
سوى  300مًت ،وذلك بعد حصار تنظيم الدولة اإلسالمية
الضريح مرات عدة وىدد بتفجَته .حيث سامهت عملية نقل
ضريح سليماف شاه اىل تعميق االزمة بُت البلدين يف عاـ
.)38( 2015
أطلقت اغبكومة الًتكية يف اؼبدة من  24أغسطس/آب
 29 – 2016مارس/آذار  2017عملية عسكرية ظبتها
بعملية (درع الفرات) ( )39لدعم فصائل اؼبعارضة السورية يف
سعيها لطرد تنظيم الدولة من الشماؿ السوري بدءا من
جرابلس ،مث توسعت لتشمل إبعاد اؼبقاتلُت الكورد إىل منطقة
شرؽ هنر الفرات(.)40وقالت أنقرة إف العملية ترمي إىل ضباية
األمن القومي الًتكي وتسليم عفرين ألىلها ،يف حُت رأت
فصائل كوردية سورية وسلطات دمشق وأعضاء يف منظمة فتح
()41
هللا غولن يف العملية الًتكية اعتداء على السيادة السورية.
يف  24مارس/آذار من  ،2018سبكنت القوات الًتكية
اؼبشاركة يف عملية "غصن الزيتوف" العسكرية من السيطرة على
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كامل منطقة عفرين ،بعد  58يوما على انطالؽ العملية.
اما يف  9اكتوبر/تشرين األوؿ  ،2019أعلن الرئيس الًتكي
رجب طيب أردوغاف إطالؽ جي بالده ابلتعاوف مع اعبي
الوطٍت السوري (أحد فصائل اؼبعارضة السورية اؼبسلحة) عملية
"نبع السالـ" يف منطقة شرؽ هنر الفرات مشاؿ شرقي سوراي،

اليت كانت مستمرة لغاية اعداد ىذه الورقة.وصرحت وزارة
الدفاع الًتكية إف العملية العسكرية اعبديدة هتدؼ إىل تطهَت
منطقة شرؽ الفرات من مقاتلي حزب العماؿ الكوردستاين
ووحدات ضباية الشعب وتنظيم الدولة االسالمية (داع )،
وإنشاء منطقة آمنة لعودة الالجئُت السوريُت إىل بالدىم(.)43

ادلطلب الثاين :أسباب و دوافع العدوان الرتكي

قاؿ كينيث روث ،اؼبدير التنفيذي لػ ىيومن رايتس ووت :
"تورطت تركيا وحلفاؤىا سابقا يف عمليات قتل غَت قانونية
واعتقاالت تعسفية وأعماؿ هتجَت غَت مشروعة .ىذه العملية

أوال :أسباب علنية ( الركن ادلادي او شرط الفعل)
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العسكرية قد تكرر االنتهاكات ما مل تُػتّخذ إجراءات فورية
لوقفها( ." )44وزعمت اغبكومة الًتكية على لساف رجب
طيب اردوغاف ابهنا شنت عمليات عسكرية يف مشاؿ شرؽ
سوراي من أجل اغبرب ضد داع اإلرىايب ( ،)45إذ بدأت
تركيا عملية عسكرية مشاؿ شرؽ سوراي يف مناطق خاضعة
لسيطرة صباعات كوردية مسلحة .وجاءت ذلك بعد قرار
الرئيس األمريكي ،دوانلد ترامب ،بسحب قوات بلده من
اؼبنطقة .وقاؿ الرئيس الًتكي رجب طيب أردوغاف إف اؽبدؼ
من العملية ىو "ربييد التهديدات اإلرىابية لًتكيا ،وإنشاء
منطقة آمنة لتسهيل عودة الالجئُت السوريُت إىل أراضيهم،
سنحافظ على وحدة األراضي السورية ،وربرير اجملتمعات
احمللية من اإلرىابيُت )46(".من أبرز األسباب اليت تسوقها
تركيا لعمليتها العسكرية يف عفرين ،ىو أف اؼبدينة ربولت إىل
مركز تدريب وتصدير" اإلرىابيُت" إىل أراضيها .وتقوؿ اؼبصادر
خالؿ السنوات الثالث اؼباضية انتقل عدد كبَت من
الًتكية إنو ً
ىؤالء "االرىابيُت" من تلك اؼبدينة إىل جباؿ قنديل الذي
يعترب اؼبعقل الرئيسي ؼبقاتلي حزب العماؿ الكوردستاين يف
العراؽ بعد اف تلقوا التدريب الالزـ على ضبل السالح (.)47
أما أىداؼ العملية األخرى ،كما تسوقها تركيا ،فهي
إعادة الالًجئُت السوريُت من أىل ىذه اؼبناطق إليها،
وابألخص اؼبوجودين يف اؼبخيمات بًتكيا ،حبكم أهنم سكاهنا
األصليوف ".وىذا يعٍت أف" انتهاء التدخل الًتكي مشروط
بتحقيق العملية ألىدافها السابقة ،فلن يبقى بعد ربقيق
األىداؼ عنصر واحد من اعبي الًتكي  ،ألف) اعبي
السوري اغبر ( وسكاف عفرين مها اللذاف سيدافعاف عن
مدينتهما وقرامها ،ومها من سيحكماف مدينتهما عرب ؾبلس
منتخب ".وبذلك تريد تركيا إقامة شريط أمٍت داخل سورية
على امتداد اغبدود مع تركيا ،بعمق ثالثُت كيلومًتا ،أوقد يزيد
لكن ىذا لن يكفي
أو ينقص طبقا للطبيعة اعبغرافية ّ .
طموحات تركيا ،فقد أعلن الرئيس رجب طيب أردوغاف أف
اؽبدؼ التايل للعملية بعد عفرين ،ىو السيطرة على مدينة
()48
منبج ،ومن بعد ذلك إىل اغبدود العراقية شرقي الفرات.
258

كاف من اؼبرجح أف تتبع عملية عفرين عملية مشاهبة يف
منبج لتصبح الضفة الغربية للفرات خالية من الوجود األمَتكي،
وابلطبع من اؼبيليشيات الكوردية ،لتضاؼ اؼبساحات اعبغرافية
اعبديدة إىل مظلة حامية للعمق الًتكي ،وجبهة يف اؼبثلث
الواقع بُت جرابلس وإعزاز ومنبج ،للتتصدي ألي ىجوـ
كوردي ؿبتمل ،أو أي عملية عسكرية داخل اغبدود الًتكية.
وبذلك تكسب تركيا وجوًدا ادارًاي يف تقرير مستقبل معسكر
خيوؽبا أف تكوف العبًا اساسيًا يف طاولة
(ايمباشرا ( يف اؼبيدافّ ،
()49
اؼبفاوضات مع سورية.
وقد شهدت مدينة عفرين دعوات ومبادرات سياسية
اقًتحتها شخصيات كوردية ،هبدؼ ذبنيب اؼبدينة من خطر
العمليات العسكرية ،ودعوا فيها إىل إخراج العناصر األجنبية
من عفرين وتسليم إدارهتا ألىلها ،دوف خروجها على نطاؽ
سيطرة النظاـ ،ارسلت اؼببادرة إىل ًاالرباد األورويب والوالايت
اؼبتحدة األمَتكية بشرط إخضاعها لرقابة دولية.
اصرت تركيا على اؼبواجهة واغبل العسكري وقاؿ أردوغاف
أماـ اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة يف  24سبتمرب/أيلوؿ أبنو
"يعتزـ القضاء على اؽبيكل اإلرىايب غبزب العماؿ الكوردستاين
و وحدات ضباية الشعب الكوردية وإنشاء فبر للسالـ".ويسعى
أردوغاف إىل بناء ()10مناطق و( )140قرية يف ىذه اؼبنطقة
إلسكاف ما ال يقل عن مليوف الجئ سوري مقيم يف
تركيا(.)51وحبسب آخر اإلحصائيات اؼبعلنة ،بشأف العدواف
الًتكي على سوراي ،فإف أنقرة ابلتعاوف مع حلفائها ،شنت
 108ىجوما براي ،كما قصفت طائراهتا اؼبسَتة اؼبسلحة 82
موقعا أخر خارج
موقعا ،بينما قصفت مدفعيتها الثقيلة ً 110
()51
منطقة العمليات العسكرية اؼبتفق عليها.
اثنيا :األسباب اخلفية (الركن ادلعنوي أو شرط النية)

يعد إعالف انسحاب الوالايت اؼبتحدة يف 6
أكتوبر/تشرين األوؿ لقواهتا من سوراي دبثابة الضوء األخضر
لًتكيا لتشن ىجوما على اؼبنطقة )52( .وىذا يعٍت ابنو كاف
لًتكيا نية مسبقة للقياـ بعمليات عسكرية يف سوراي .ويعترب
(شرط النية) من اىم الشروط اليت سبيز جردية االابدة اعبماعية
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عن سائر اعبرائم الدولية االخرى ( .)53اال اف اىم شرط
ابثبات اف ما حصل يف مشاؿ شرؽ سوراي ىو جردية اابدة
صباعية ىو توافر القصد اعبنائي (القصد اػباص) اي وجود
النية للقضاء على اعبماعة اال انو اصباال اليوجد تعريف ؿبدد
للقصد اعبنائي او ما نسميو النية ومع ذلك؛ فإف احملكمة
اعبنائية فسرت القصد اعبنائي على انو العلم واإلرادة ،اي اف
اعباين يعلم ما يفعل ويعلم اف افعالو كالقتل واػبطف
واالغتصاب تنصب على فئة من الفئات االربع ،سؤاؿ يطرح
نفسو ىنا ،ىل اردوغاف كاف يعلم انو يستهدؼ الكورد؟
يرى الباحثاف أبف اعبواب نعم .على سبيل اؼبثاؿ ،القوات
اؼبدعومة من تركيا بقتل السياسية الكوردية وزعيمة حزب سوراي
اؼبستقبل (ىفرين خلف)؛ ألهنا انتقدت التوغل الًتكي يف
سوراي ووصفتو أبنو "عمل إجرامي ـبالف للقوانُت الدولية"
وىو متحقق اذ اصدرت فصائل مدعومة من تركيا تسجيالت
مصورة وبياانت وىم ينكلوف جبثة ىفرين ( .)54واصلت اجملاميع
اؼبسلحة اؼبدعومة من تركيا عملياهتا اؼبسلحة ضد اؼبسلحُت
واؼبدنيُت الكورد يف مشاؿ شرؽ سوراي وديكن اف يكوف ىذا
ايضا صورة من صور نوااي تركية ابستهداؼ الكورد ،إذ
ً
انتشرت مقاطع فيديو مسجلة هبواتف ؿبمولة تُظهر أعماال
وحشية تثبت تورط صباعات موالية لًتكيا ،وحذرت منظمة
األمم اؼبتحدة من إمكانية ربميل تركيا مسؤولية أفعاؿ حلفائها
.وأظهر فيديو رجاال ملتحُت يهتفوف "هللا أكرب" ويف خلفية
اؼبشهد جثث ؼبقاتلُت كورد ونساء مدنيات واطفاؿ ،بينما
سجل اؼبقطع هباتفو "كبن ؾباىدوف من
يقوؿ الرجل الذي ّ
فيلق اجملد ،ويف مكاف آخر ،تظهر ؾبموعة من الرجاؿ يضعوف
أقدامهم على جثة امرأة غارقة يف الدماء ،وأحدىم ينعتها
بػ"العاىرة" (.)55و اف ماذبدر االشارة اليو ىنا عند الباحثُت
اف القصد اعبنائي يدخل الشريك ايضا بدائرة االهتاـ فموقف
بعض القوات اؼبسلحة يف سوراي اؼبوالية لًتكيا من اي طرؼ
كانت يدخلهم إبطار اؼبالحقة القانونية الدولية اؼبعتربة
كشركاء ابعبردية.
ابالضافة اىل ذلك ،وثقت ىيومن رايتس ووت يف السابق
العديد من الغارات اعبوية اليت نفذهتا "القوات اؼبسلحة الًتكية"

وتسببت يف خسائر مدنية اثناء ىجومها على قضاء عفرين يف
ؿبافظة حلب سنة .2018اي ( )56ايضا ،أف اغبقائق
والواثئق اؼبيدانية اليت وثقتها اؼبنظمات اغبقوقية واإلنسانية
الدولية واحمللية ،واؼبسعفُت اؼبيدانيُت ،أكدوا أهنا ُشنت إلابدة
الكورد ،وربرير أسرى قيادات تنظيم داع اإلرىايب ،وهنب
ثروات اؼبواطنُت الكورد يف سوراي )57( .و ديكن ىنا تفسَت
النوااي الًتكية يف ارتكاب جردية االابدة اعبماعية من خالؿ
ؾبموعة من االفعاؿ على اليت قامت هبا على أرض الواقع ضد
سكاف ىذه اؼبناطق و يلخصها الباحثاف على النحو التايل:

 -2استخدام الفسفور االبيض
أعلن الرئيس الًتكي رجب طيب أردوغاف انطالؽ ضبلة
عسكرية مشًتكة بُت قوات اعبي الوطٍت السوري التابع للثورة
السورية واعبي الًتكي ،مشاؿ شرؽ سوراي ،وأطلق عليها اسم
"نبع السالـ" ،وأعلن ؽبا أىدافًا سامية تتمثل إبعادة الالجئُت
السوريُت .لكن يف الواقع ،نشرت صحف بريطانية ،اهتامات
وجهها ؿبققوف دوليوف للحكومة الًتكية ،بضلوعها يف تنفيذ
ىجمات ابستخداـ الفوسفور األبيض احملظور دوليا ،ضد
اؼبدنيُت الكورد العزؿ ,وكشفت التحقيقات اليت نشرت
تفاصيلها صحيفتا الغاردايف والتاديز الربيطانيتُت  ،أدلة على
استخداـ اغبكومة الًتكية للفوسفور ،اؼبصنف يف
قوائم األسلحة الكيماوية احملظورة ،خالؿ عمليتها يف الشماؿ
شرؽ سوراي ( .)58فقد قُتل على يد القوات الًتكية ما يقرب
من  500شخص عسكري ومدين يف مشاؿ ومشاؿ شرؽ
سوراي منذ بدء العمليات العسكرية ،حبسب اؼبرصد السوري
غبقوؽ اإلنساف ،وىو ؾبموعة مراقبة مقرىا بريطانيا ،وقاؿ
اؼبرصد إف من بُت القتلى  224مقاتال من قوات سوراي
الدديقراطية ابإلضافة إىل  72مدنيا.)59( .
وتشَت تقارير اخرى إىل استخداـ القوات الًتكية الفسفور
األبيض يف قصف مشاؿ شرؽ سوراي ،ويعاين األشخاص الذين
يتعرضوف ؽبذه اؼبادة الكيميائية من حروؽ شديدة ،ألف رطوبة
اعبسم تساعد على احًتاؽ الفسفور األبيض بقوة أكرب ،ويضر
الدخاف الكثيف الذي ينبعث منها ابلرئتُت( .)60ابؼبقابل،
259
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أصرت تركيا على أهنا ال سبلك ىذا السالح يف ترسانتها اغبربية،
لكن بعض القوات الكوردية اهتمت اؼبيليشيات اؼبسلحة
اؼبدعومة من تركيا ابستخداـ الفسفور األبيض ،وصرح
اؼبتحدث ابسم منظمة حظر األسلحة الكيميائية )(OPCW
 ،إف اؼبنظمة "مل ربدد بعد مصداقية ىذه التقارير" ،لكنها على
دراية ابؼبوقف وذبمع اؼبعلومات ،بينما صرحت منظمة العفو
الدولية أهنا صبعت "أدلة دامغة على ارتكاب القوات الًتكية
واؼبيليشيات اؼبسلحة اليت تدعمها تركيا عمليات تطهَت عرقي
وانتهاكات أخرى يف سوراي )61( .فقد صرحت عبنة التحقيق
الدولية اؼبستقلة بشأف اعبمهورية السورية ( )62التابعة لالمم
اؼبتحدة ابلقلق الشديد إزاء التقارير اليت وردت اليها بشأف
استخداـ األسلحة الكيميائية يف سوراي ,وذكرت أبهنا تلقت
منذ كانوف الثاين  34 ،2018حالة موثقة عن استخداـ
األسلحة الكيميائية سواء من قبل تركيا او اغبكومة السورية.
فقد ادانت أبقوى العبارات الستخداـ ىذه األسلحة من قبل
سباما دبوجب القانوف الدويل دبا
أي طرؼ يف النزاع ألهنا ؿبظورة ً
يف ذلك اتفاقية األسلحة الكيميائية لعاـ  ،1997اليت صدقت
عليها  192دولة دبا فيها سوراي و تركيا( .)63وصرحت منظمة
العفو الدولية اف القوات الًتكية والسورية قد نفذت ىجمات
عشوائية وىجمات مباشرة ضد اؼبدنيُت ابستخداـ عمليات
القصف اعبوي واؼبدفعي ،دبا يف ذلك ابستخداـ األسلحة
احملظورة دوليًا ،فبا أسفر عن قتل وجرح مئات األشخاص (.)64
وكانت صحيفة "التاديز" الربيطانية ،وثقت حاالت ألطفاؿ
احًتقت أجسادىم بشدة دبادة الفسفور األبيض ،ومن بُت
تلك اغباالت ،جاءت حالة طفل كوردي يبلغ من العمر 13
عاماً ،احًتؽ جسده جراء قصف تركي يف مدينة رأس العُت
مشايل سوراي ،واضافت الصحيفة اف"ىذه اغبالة تقدـ دليالً
يشَت إىل أف تركيا ،العضو يف حلف الناتو ،تستخدـ الفسفور
األبيض ضد اؼبدنيُت الكورد العزؿ من االطفاؿ و النساء و
الشيوخ يف مشاؿ سوراي" ،وانتشرت مأساة الطفل الكوردي
على مواقع التواصل االجتماعي ،وارتفعت اصوات اؼبناشدة
بضرورة ربقيق و ؿباكمة الرئيس الًتكي رجب طيب أردوغاف
260

على جرائم اغبرب اؼبرتكبة وعمليات التطهَت العرقي ضد
الكورد ،يف مشاؿ سوراي (.)65

 -3التهجًن القسري للسكان ادلدنيٌن

كشف تقرير عبنة التحقيق الدولية اؼبستقلة اؼبعنية بسورية
حوؿ أتثَت األعماؿ العدائية اؼبستمرة يف حياة النساء واالطفاؿ
السوريُت وتسببها يف تشريد أعداد ىائلة لَتتفع بذلك عدد
النازحُت السوريُت ؼبا يناىز  13مليوف شخص ،وعلى الرغم
من االتفاؽ اغباصل بُت روسيا وتركيا يف أيلوؿ/سبتمرب 2018
إلحداث منطقة ؾبردة من السالح يف إدلب ،إال انو استمرت
عمليات القتل والتشويو للعشرات من اؼبدنيُت يف ريف حلب
وضبا ومناطق أخرى اثر ما ظبي بعمليات (نبع السالـ)
العسكرية ،وتدمَت البٌت التحتية الضرورية لبقاء السكاف
اؼبدنيُت ،دبا يف ذلك اؼبستشفيات واألسواؽ واؼبرافق التعليمية
واؼبوارد الزراعية ،فبا ادى اىل إجبار ما يناىز نصف مليوف مدين
على الفرار ( .)66وحبسب منظمات إنسانية لػ(ىيومن رايتس
ايضا فقد نزح قرابة نصف مليوف شخص بسبب
ووت ) ً
األعماؿ العدائية مشاؿ غرب سوراي جراء عمليات (نبع
السالـ) ،إهنا مل تتمكن من االستجابة الحتياجات النازحُت،
وسيكوف من الصعب عليها أف ربشد موارد كافية لالستجابة
ألي هتجَت إضايف )67( .و من جانب اخر ،رأت أف عمليات
اؽبدـ اؼبتعمد للمنازؿ وهتجَت السكاف ومصادرة فبتلكاهتم
الواردة يف التقرير تشكل جرائم حرب ( .)68حيث ىناؾ إدانة
دولية غاضبة للتهجَت القسري لػ 190ألف كوردي ،يعيشوف
على اغبدود السورية الًتكية ،على إثر دخوؿ جنود أتراؾ
للمناطق اليت يسيطر عليها الكورد ،وتتقدمهم عناصر من
ميليشيات اعبي الوطٍت السوري ( .)69وصرح ولياـ ؼ.
رويبوؾ وىو دبلوماسي امريكي يعمل يف سوراي "أنقرة ترغب يف
طرد كبو  1.8مليوف كوردي يعيشوف يف والية روجافا شبو
اؼبستقلة  ،واف العملية العسكرية الًتكية يف مشاؿ سوراي ،اليت
جهدا
تقودىا ميليشيات مسلحة متطرفة وفبولة من أنقرة ،سبثل ً
للتطهَت العرقي ،ويرتكز على صراع عسكري واسع النطاؽ
يستهدؼ جزءًا من قلب األراضي اليت يسيطر عليها الكورد
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على طوؿ اغبدود ،ويستغل الرعب واػبوؼ من العديد من
الفظائع اليت ترتكبها تلك القوات ،واليت يتم الًتويج ؽبا على
نطاؽ واسع" ( .)70ونتيجة لعمليات (نبع السالـ) ،غادر 16
ألف شخص من النساء والرجاؿ واألطفاؿ ـبيم (الركباف) على
إثر سلسلة من حاالت اإلجالء اليت انطلقت خالؿ مارس
 .2019ومت نقل اؼبدنيُت خارج اؼبخيم و اػبضوع لتفتي أمٍت
مث الوصوؿ إىل وجهتهم يف ؿبافظة ضبص (.)71
كما اكدت منظمة العفو الدولية اف القوات الًتكية و
قيودا لوصوؿ اؼبساعدات اإلنسانية والطبية
السورية قد نفذت ً
إىل آالؼ اؼبدنيُت يف عاـ ،2019وأعقب ذلك فرض قيود
أدت إىل إعاقة عودة بعض النازحُت اؼبدنيُت إىل اؼبناطق اليت
كانت ؿباصرة سابقاً .واعتقلت قوات األمن عشرات آالؼ
األشخاص ،من بينهم نشطاء سلميوف وعاملوف إنسانيوف
وؿباموف وصحفيوف ،واستمرت يف احتجازىم ،وأخضعت
العديد من األشخاص لعمليات االختفاء القسري والتعذيب أو
غَته من ضروب اؼبعاملة السيئة اليت أدت إىل وقوع وفيات يف
اغبجز .وكشفت القوات اغبكومية عن مصَت بعض اؼبختفُت،
ولكنها مل تسلِّم رفاهتم لذويهم ومل ِّ
تزودىم دبعلومات حوؿ
مالبسات اختفائهم .وانتهكت اغبكومة اغبق يف السكن.
وأخضعت صباعات اؼبعارضة اؼبسلحة اؼبدعومة من تركيا
اؼبدنيُت يف عفرين جملموعة واسعة من االنتهاكات ،من بينها
مصادرة وهنب اؼبمتلكات واالعتقاؿ التعسفي والتعذيب وغَته
من ضروب اؼبعاملة السيئة وتدمَت اؼبباين على نطاؽ واسع.
()72

 -4جرائم ضد النساء واالطفال.
كشف تقرير عبنة التحقيق الدولية اؼبستقلة اؼبعنية
ابعبمهورية العربية السورية التابعة لالمم اؼبتحدة كيفية أتثَت
األعماؿ العدائية اؼبستمرة يف حياة النساء واالطفاؿ السوريُت،
حيث صرح كومي انيدو وىو األمُت العاـ ؼبنظمة العفو
الدولية ،إف "تركيا مسؤولة عما تقوـ بو اجملموعات السورية
اؼبسلحة اليت تدعمها ،وتسلحها" ،مضي ًفا أف "تركيا دعمت
ؽبذه اجملموعات اؼبسلحة الرتكاب انتهاكات جدية يف منطقة

عفرين" ،ذات الغالبية الكوردية اليت سيطرت عليها اغبكومة
الًتكية والفصائل اؼبوالية ؽبا يف عاـ  .2018واعتمدت
اغبكومة الًتكية بشكل كامل على نظاـ االستبداد والقمع يف
مواجهة كل من خيالفها ،دبا فيها النساء واالطفاؿ .فقد تداوؿ
مقطع فيديو بشكل واسع على شبكات التواصل االجتماعي،
وفيو مشهد تقطيع جثماف (ابرين كوابين) احد مقاتالت قوات
سوراي الدديقراطية يف  ،2018اضافة إىل حادثة (ىفرين
خلف) السياسية الكوردية اليت مت إعدامها اماـ اعُت الناس مع
سبعة مدنيُت آخرين ،وذلك بعد تعذيبهم والتمثيل جبثامينهم
( .)73وصرحت منظمة العفو الدولية اف القوات الًتكية
والسورية قد نفذت كما ذكران قيود وصوؿ اؼبساعدات
اإلنسانية والطبية إىل آالؼ اؼبدنيُت من االطفاؿ والنساء .ويف
أبريل  ،2019أخضعت صباعات اؼبعارضة اؼبسلحة اؼبدعومة
من تركيا اؼبدنيُت يف عفرين جملموعة واسعة من االنتهاكات ،من
بينها مصادرة وهنب اؼبمتلكات واالعتقاؿ التعسفي والتعذيب
وغَته من ضروب اؼبعاملة السيئة وتدمَت اؼبباين على نطاؽ
واسع (.)74يتضح فبا سبق اف القوات الًتكية ارتكبت فظائع
ترقى عبرائم اغبرب وجرائم ضد االنسانية ضد الكورد يف سوراي،
وىذه االنتهاكات خطَتة للقانوف الدويل اإلنساين ،وابلتايل اف
الرئيس اردوغاف دبنأى عن العقاب على غرار رئيس السوداين
عمر البشَت .حيث اعلن فبثلة االدعاء واحملققة األفبية السابقة
كارال ديل بونيت أف الرئيس أردوغاف جيب أف خيضع للتحقيق،
ويواجو اهتامات ابرتكاب جرائم حرب بتلك العملية ،لتتزايد
االحتماالت إبمكانية مالحقة اؼبتورطُت التهم يف احملاكم
الدولية .ابإلضافة اىل أ ّف نسبة القتل واألذى اعبسدي كافية
ووصلت ؼبرحلة خطَتة تثبت أبف ما حيدث ىي جرائم إابدة
جنس أو إابدة صباعية .و ا ب ّد من اإلشارة ىنا اىل وجود تقارير
ؼبنظمات غَت حكومية تدعم و تثبت فبارسة تلك األساليب
كتقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ ٢١٠٨/٨/٢
وتقرير منظمة مراقبة حقوؽ اإلنساف (ىيومن رايتس ووت )
(.)75
٢١٠٨./٦/٠١
بتاريخ
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شكل رقم ()2

اخلامتة واالستنتاجات
 -1جاء تعريف اإلابدة اعبماعية من قبل فقهاء القانوف الدويل
منسجما مع أىداؼ ميثاؽ األمم اؼبتحدة ،واؼببادئ اليت قامت
ً
عليها .ال خيتلف الركن اؼبادي يف جردية القتل العمد عن جردية
اإلابدة اعبماعية من خالؿ اعبردية يف كليهما إذا ما مت ارتكاب
الفعل أو االمتناع عنو .واشًتاط اعبسامة يف الفعل جيعل أتثَته
خطَتا ،األمر الذي جيعلو يقًتب من
يف وجود أعضاء اعبماعة ً
القتل من حيث مضموف اإلابدة ويتحقق ىذا الفعل بكل
وسيلة مادية أـ معنوية ،منع أو إعاقة النسل داخل اعبماعة،
قصرا وعنده يعترب ىذا الفعل إابدة
أو نقل أطفاؽبا أو صغارىا ً
بيولوجية.
 -2اف صور جردية اإلابدة اعبماعية واؼبتمثلة بقتل أفراد أو
أعضاء اعبماعة ،إغباؽ أذى أو ضرر جسدي أو عقلي خطَت
أو جسيم أبعضاء اعبماعة ،إخضاع اعبماعة لظروؼ وأحواؿ
معيشية قاسية يقصد منها إىالكها أو تدمَتىا الفعلي كليًا أو
قهرا وعنوة من صباعتهم
جزئيًا ،نقل أطفاؿ أو صغار اعبماعة ً
إىل صباعة أخرى ينطبق اىل حد كبَت مع ما ارتكبو اعبي
الًتكي والفصائل السورية اؼبوالية لو ضد اؼبواطنُت وابلتحديد
اؼبنتمُت اىل االثنية او القومية الكوردية يف سوراي.
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 -3اف عمليات القتل والتعذيب اليت تعرض ؽبا السكاف
اؼبدنيوف يف نطاؽ واسع يف اؼبناطق الكوردية اليت وثقتها
اؼبنظمات اغبقوقية الدولية واحمللية اضافة اىل عمليات الًتحيل
والتهجَت القسري والتغَت الدديغرايف ،وتوطُت السكاف العرب
واؼبكوانت السورية االخرى يف مناطق سكٌت الكورد يف مشاؿ
ومشاؿ شرؽ سوراي واالستالء على فبتلكاهتم وبشكل فبنهج من
قبل اعبي الًتكي والفصائل السورية اؼبوالية لو ترتقي اىل جرائم
ضد االنسانية كأقل تقدير ،إذا ما نظران اليها من زاوية اتساع
نطاؽ االفعاؿ ومنهجيتها .كما يعطي ىذا دليالً على توفر
شرط النية لالابدة اعبماعية لدى تركيا لقيامها هبذا االعماؿ
هبذا الشكل اؼبمنهج والواسع.
 -4على الرغم من اف سوراي مل تكن يف حالة حرب مع تركيا
واف ىذه اؼبناطق كانت ابالساس خارج سلطة اغبكومة الرظبية
يف دمشق؛ فإف ىذا ال يعٍت انو يف ىذه االثناء مل ترتكب
جرائم حرب وخاصة ىناؾ سجل طويل وموثق من
االنتهاكات اػبطَتة ضد اؼبدنيُت الذين مت تدمَت فبتلكاهتم
واالستالء عليها يف اؼبناطق الكوردية اليت احلتها تركيا يف
العمق السوري .ولكنو قد يصعب عمليا اف إداج ىذه
االعماؿ ضمن جرائم اغبرب.
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 -5إ َّف ذرائع تركيا القائلة َّ
أبف عمليتها تقع يف إطار تطبيق
اآللية األمنية اليت تضمنها الوالايت اؼبتحدة وأبهنا تتماشى مع
اؼبادة  51من ميثاؽ األمم اؼبتحدة دبا تتضمنو من اغبق يف
الدفاع عن النفس ،صبيعها غَت قابلة للتطبيق وال ديكن
استخدامها لتربير عمليتها وخاصة مع غياب أي ىجوـ مسلّح
ضدىا من اؼبناطق اليت احتلها يف مشاؿ سوريةَّ .
وإف خرؽ تركيا
للمادة  51يفتح منفذاً أماـ القانوف إلجراء ربقيقات يف
مسؤولية الدولة عن ىذا االنتهاؾ فبا قد يؤدي إىل إصدار
مالحقات قضائية ضد حكومة أردوغاف بتهمة اقًتاؼ جردية
العدواف بناءً على مبادرة من ؾبلس األمن التّابع لألمم
اؼبتحدة.
 -5زبربان الكثَت من التجارب السابقة ابف مصاحل الدوؿ
السياسية تلعب دورا اساسيا يف ادنة اؼبتورطُت يف اي نوع من
انواع اعبرائم الدولية ليمثلوا اماـ احملاكم الدولية وينالوا جزائهم
العادؿ وفقا للقانوف ،لكن يبدو اف شبكة العالقات القوية
لًتكيا ومصاغبها اؼبتشابكة وخاصة مع الدوؿ الكبَتى ،مثل
دوؿ حلف الشماؿ االطلسي و االرباد االوريب و الضغط
الًتكي على تلك الدوؿ خاصة من خالؿ ملف اؽبجرة اىل
اورواب قد يفلتها من احملاسبة على االقل يف االمد القريب،
بعكس ذلك دفعت اىل اؼبصاحل الدولية اىل تعيُت عبنة
للتحقيق يف التقارير اؼبتعلقة ابنتهاكات القانوف اإلنساين
الدويل والقانوف الدويل غبقوؽ اإلنساف يف دارفور على سبيل
اؼبثاؿ.
 -6دبا اف االنتهاكات واعبرائم اليت اقًتفها اعبي الًتكي
والفصائل السورية اؼبسلحة اؼبوالية ؽبا ضد الكورد يف سوراي
ديكن اف تندرج وفقا للقانوف الدويل اعبنائي ضمن طائلة إما
جرائم االابدة اعبماعية او جرائم ضد االنسانية او جرائم حرب
مفتوحا لذوي
و االوؿ ىو األقرب؛ لذا سيكوف ىذا التساؤؿ
ً
االختصاص يف ؾباؿ القانوف الدويل و العالقات الدولية و
مراكز دراسات اعبينوسايد غبسم اإلجابة عنو يف حبث
منفصل وموسع يف اؼبستقبل.

التوصيات
 .1عقد مؤسبر اقليمي دويل هبدؼ مطالبة اغبكومة الًتكية
والسورية لوقف صبيع اؽبجمات ضد اؼبدنيُت وتسليم
األشخاص الذين يُزعم أهنم مسؤولوف عن الفظائع اعبماعية
إىل احملاكم الدولية .وادانة صبيع احملاوالت الرامية إىل عرقلة
اعبهود الدولية ؼبساعدة وضباية اؼبدنيُت السوريُت .وخاصة اف
مظاىر الفوضى العامة وصعود صباعات راديكالية متطرفة
كبَتا على
خطرا ً
موالية لًتكيا ودوؿ اقليمية اخرى يشكل ً
األقليات السورية  ،وخاصة السكاف الكورد واؼبسيحيُت و
االيزيدين .اف حيث اؼبؤسبر األمم اؼبتحدة وجامعة الدوؿ العربية
واؼبنظمات اغبكومية وغَت اغبكومية الكربى على إدراؾ مدى
تعرض ىذه اعبماعات ؽبجمات اإلابدة اعبماعية  ،ودعوة
صبيع اعبهات الفاعلة يف النزاع السوري إىل احًتاـ حقوقهم
وسبل عيشهم .واف يدعو اؼبؤسبر اجملتمع الدويل  ،ال سيما
األمم اؼبتحدة وجامعة الدوؿ العربية وقوات حفظ السالـ
األخرى  ،الزباذ صبيع التدابَت الالزمة غبماية اؼبدنيُت
السوريُت.
 .2جيب على اجملتمع الدويل الذي يعترب الركن األساسي يف
منظومة األمم اؼبتحدة أف أيخذ بعُت االعتبار ما دييز جردية
اإلابدة اعبماعية عن غَتىا من اعبرائم بوجوب توفر قصدىا
اػباص اؼبتمثل يف اإلىالؾ الكلي الذي تنقسم أوجهو إىل
إىالؾ جسدي وبيولوجي وثقايف ،وعليو فإف انتقاء نية
اإلىالؾ الكلي أو اعبزئي ينبغي توفر عنصر اعبردية اؼبعنوي
وحيددىا من وصف اإلابدة اعبماعية مهما بلغت جسامتها،
غَت أف اإلشكاؿ اؼبطروح ىو البحث عن طبيعة نية اعباين
وربديد معايَتىا ،ذلك أنو غالباً ما ال يتوفر الدليل الكتايب
على نية اإلىالؾ لدى منفذو السياسات واألوامر العليا.
 .3على اللجاف اؼبعنية بتقصي اغبقائق االبتعاد عن االزدواجية
يف توصياهتا ذباه القضااي الدولية مثل قضية مشاؿ شرؽ سوراي
السلم واألمن الدوليُت وأف ؾبلس األمن مل تتصرؼ بناءً
لتهدد ّ
على الصالحيات اؼبمنوحة لو دبوجب الفصل السابع من
اؼبيثاؽ فإف ذلك يوجب عدـ االزدواجية بقرارات بعض الدوؿ
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والتفاوض على مصَت شعوب تعرضت لالنتهاكات مقابل
مصاحل إضافية ؼبراكز القوى يف العامل.
 .4على اغبكومة الًتكية وضع حد فوري الحتالؿ سوراي
واالنسحاب من أراضيها .و على اغبكومتُت الًتكية والسورية
ضماف احًتاـ القانوف اإلنساين الدويل من قبل صبيع اعبهات
الفاعلة اػباضعة لقيادهتم وتيسَت وصوؿ اؼبساعدات اإلنسانية
احمللية والدولية للضحااي.
 .5ينبغي على دوؿ العامل اؼبستقرة وخاصة الدوؿ األوروبية
استقباؿ الالجئُت السوريُت الذين تستخدمهم تركيا كأداة
لتحقيق مآرهبا ،وذلك دبا يتماشى مع أسسها الدديقراطية ومع
اتفاقية الالجئُت لعاـ  1951وىي من الدوؿ اؼبوقعة عليها.
إىل جانب إجراء ربقيقات حوؿ ىوايت اعبماعات اؼبسلحة
واألفراد اؼبتورطُت يف ارتكاب انتهاكات غبقوؽ اإلنساف بغية
ضماف اؼبساءلة.
 .6على عبنة التحقيق واآللية الدولية احملايدة واؼبستقلة
(IIIM):العمل على إجراء ربقيق شامل يف األدلة على
انتهاكات القانوف اإلنساين الدويل واعبنائي اليت ارتكبتها
أطراؼ النزاع وتوثيقها بدقة ،جنبًا إىل جنب مع دعم فتح
قضااي ضد اؼبتورطُت من قبل اؽبيئات القضائية احمللية استنادا
إىل مبدأ الوالية القضائية العاؼبية.
ربمل
 .7على منظمات حقوؽ اإلنساف إجراء ربقيقات حوؿ ّ
تركيا مسؤولية انتهاكات القانوف اإلنساين الدويل اليت ارتكبها
كل من جيشها النظامي و اجملموعات اؼبسلحة السورية
اؼبعارضة التابعة ؽبا.
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ABSTRACT
This research examines serious international crimes practiced against humanity and it also
displays international efforts invested in assuring the realization of human rights, justice for
people and the prevention of inhuman practices against civilians during wartimes. The study
aims at reviewing the most important international efforts that aims at defining the crime of
genocide and illustrating the prosecution and punishment of criminals. Until this day, the crime
of genocide remains unpunished by national laws of the countries involved. In addition, this
study pursues the effective methods needed to deal with this type of crime and how to develop
these methods internationally. Furthermore, the study will move on to analyze the effective
methods of punishment and prevention by future governments. Defining the crime of genocide
and revealing its impacts are not enough to prevent this incident to take place in the future.
Therefore, this research attempts to answer the following question: what are the international
measures taken into account to prevent this crime from happening as well as to punish whoever
responsible for it? The thesis of this research highlights the demonstration of the crime of
genocide and how it is pursued—in a large scale—by some governments. Thus, it is significant to
emphasize the necessity to punish whoever commits this crime by international laws.
KEY WORDS: Turkey, genocide, crimes against humanity, war crimes, condition of intent, and the
Kurds in northeastern Syria.
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