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 معالجة جرائم اإلبادة الجماعية العالمية
 )العراق أنموذجًا (

 م . أنتظار رشيد زوير
 جامعة واسط ػػػػػػ كمية اليشجسة

 
 ممخص البحث       

يختز مػضػع البحث بسعالجة أبخز جخائع اإلبادة العالسية وما تتعخض لو الذعػب والسجتسعات مغ أساءة 
لؤلنداف وتعخيس حياتو وحقػقو لآلنتياؾ خبلؿ حقب زمشية متتابعة وفي مختمف السجتسعات خرػصًا 

قتل وتغييب مئات  السجتسع العخاقي الحي تعخض الى أساءات متكخرة خبلؿ فتخات زمشية متبلحقة أدت الى
اآلالؼ مغ الذباب واإلبخياء ، لحا فقج تع تدميط الزػء في ىحا البحث عمى تمظ السجازر وماىي األجخاءات 

 الجولية والسحمية الكفيمة بالحج مغ تمظ الطاىخة ومحاولة القزاء عمييا وتحجيسيا في األقل .   
 
  

(Research Summary ) 

Addressing Global Genocide (Iraq a Addressing Global 

By. Entidhar Rasheed Zwyer 

 

             

The subject of the research deals with the treatment of the most important crimes of 

genocide and the human rights of people and societies and the exposure of their 

Lives and rights to violation during successive periods of time and in different 

societies,especially the Iraqi society, which has been subjected to repeated abuses 

during successive periods of time .these crimes Led to the killing and 

disappearance of hundreds of thousands of young people and innocent,peopIe there 

fore, this research sheds light on these massacres and the  international and 

domestic measures which are necessary to limit this phenonenon and it try to 

eliminate it or at least reduce it .                                                         
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 السقجمة 
أنرب االىتساـ الجولي عمى حساية إإلنداف وحقػقو عمى نصاؽ واسع وذلظ بتفعيل دور القانػف الجولي 
الجشائي َوعّج كل أعتجاء عميو جخيسة ضج اإلندانية سػاء وقعت تمظ االعتجاءات في زمغ الحخب أـ الدمع . 

يا التأريخية الصػيمة مغ أحجاث ولعل باستصاعتشا القػؿ إف تاريخ أّي أمة مغ األمع قج ال يخمػ عبخ مديخت
تترف بالعشف والقتل والجمػية والدمػؾ العجواني ويكاد يكػف صفة ثابتة معخوفة أو مػجػدة في تاريخ 
السجتسعات البذخية ، لحا فإف تاريخ األمع والذعػب حتى في أرقى مدتػياتيا مغ التقجـ السجني والحزاري 

بالعشف والقدػة التي سػؼ يصمق عمييا وما يذابييا مغ أعساؿ تترف  والعمسي يبجو زاخخًا باألحجاث الستخافقة
باإلندانية  باإلبادة إلنيا في جسيع حاالتيا تؤدي الى إنياء حياة البذخ .فيي كل أفعاؿ االضصياد السبشية 
عمى أسباب سياسية أو عخقيٍة  أو ديشية ،إذ كانت ىحه األفعاؿ او االضصيادات تختكب تبعًا لجخيسة ضج 
الدبلـ أو جخيسة حخب أو كانت ذات صمة بيا.  )وقج ذكخت مجونة مذخوع  الجخائع ضج سبلمة البذخية 

الجخائع ضج اإلندانية تحت عشػاف أنتياكات حقػؽ اإلنداف برػرة مشتطسة وعمى نصاؽ 1991وأمشيا عاـ
لحقػؽ اإلنداف  واسع( ، وأوضحت أف كل مغ يختكب أو يأمخ بارتكاب أي انتياؾ مغ اإلنتياكات اآلتية

برػرة مشتطسة أو عمى نصاؽ جساعي مثل )القتل العسج أو التعحيب وأخزاع اإلشخاص لحالة الخؽ أو 
 العبػدية أوالدخخة( أواإلبقاء عمى ىحه الحالة إلسباب )أجتساعية أوعخقية أو ديشية أو ثقافية( . 

خة تاريخية مغ حيث تاريخيا ومفيػـ وقج تصمب البحث تقديسو عمى ثبلثة مباحث أساسية ، األوؿ )تزسغ نط
جخيسة اإلبادة الجساعية( ،والثاني تشاوؿ نساذج مغ جخائع اإلبادة الجساعية التي ارتكبت في العجيج مغ 
السجتسعات وعمى مختمف األصعجة وقج تع التخكيد فيو عمى السجازر التي تعخض ليا السجتسع العخاقي في 

سغ السبحث الثالث )السعالجة الجولية لجخيسة اإلبادة الجساعية وكحلظ فتخات تاريخية مختمفة (، وأخيخًا تز
 معالجتيا في الجستػر العخاقي( .
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 أىسية السػضػع / 
لكػف مػضػع اإلبادة الجساعية المريق بالشفذ واإلعساؿ اإلندانية مغ أقجـ السػضػعات التي عالجيا القانػف 

ـ ولكػنو مػضػع ذا أىسية  كبخى فإنشا سشدمط الزػء عمى أبخز 1948 الجولي واتفاقية مشع اإلبادة  مشح عاـ
السجازر التي أرتكبت في العخاؽ ومجى تأثيخ ىحه السجازر عمى تخكيبة السجتسع العخاقي والسجتسع الجولي 
برػرة عامة ، وكحلظ ال بج مغ تدميط الزػء عمى أبخز اتفاقيات اآلمع الستحجة التي تشاولت مػضػع تحخيع 

 بادة الجساعية ومجى فاعمية تمظ االتفاقيات .اإل
 اشكالية البحث /

ـ الخاصة بتحخيع الجخائع 1948عجـ تصبيق قػاعج ونرػص معاىجة تحخيع اإلبادة الجساعية السعقػدة عاـ 
ضج اإلندانية في مشاشق الحخوب األىمية والسشاشق التي تذيج نداعات عخقية أو ديشية أو سياسية مسا أدى 

دة حاالت القتل بيغ السجنيغ وغيخىا مغ الجخائع ضج االندانية كاألغتراب واألستعباد الجشدي الى زيا
 واألختفاء القدخي . 

 مشيجية البحث / 
إّف السشيجية اإلساسية في البحث اعتسجت عمى استخجاـ السشيج التأريخي واألحرائي  لمشرػص والقػانيغ  

وبياف اليجؼ مغ ورائيا ،وذلظ مغ خبلؿ القاء الزػء عمييا بذكل التي نطست ىحه الجراسة ولفيع أبعادىا، 
أوسع ، وبرػرة مػضػعية وما فييا مغ ثغخات قانػنية واإلشكاليات السترمة بيا ، وبشاء عمى ذلظ فيحا 
البحث يعج دراسة تحميمية تصبيقية لقػاعج تحخيع إبادة الجشذ البذخي ، وضخورة االعتساد والتأكيج عمى األساس 

 قانػني الحي يحتكع اليو السجتسع الجولي في محاسبة مختكبي الجخائع ضج اإلندانية .ال
 السبحث االوؿ / الجحورالتاريخية لجخيسة اإلبادة الجساعية ومفيػميا :ػ

ُتعّج جخيسة اإلبادة الجساعية مغ الجخائع التي تستج جحورىا عبخ التأريخ وعميو البج مغ التصخؽ ولػ عمى عجالة 
قبة التاريخية التي ضيخت فييا جخائع أستباحت حق اإلنداف وانتيكت آدميتو وسمبتو أىع وأبخز حقػقو الى الح

 وىػ )الحق في الحياة (.
   السصمب األوؿ / تاريخ ضيػر جخائع اإلبادة الجساعية 

 1944إّف أوؿ ضيػر لسرصمح اإلبادة الجساعية أستخجمو الفقية )رافائيل  ليسيكغ ( * )في دراسًة عاـ 
لتػضيح خرػصية الجخائع السختكبة مغ الشازييغ الحيغ مارسػىا ضج اإلندانية( ،السيسا ضج دوؿ اوروبا 
الػاقعة تحت االحتبلؿ الشازي والى تجخيع تمظ الجوؿ  أف مرصمح اإلبادة وىػ مذتق مغ الكمسة )البلتيشية 

genus  وتعشي الجساعة أو الجشذ  وجخيسة اإلبادة )EXtermination ػصفيا احجى الجخائع ضج ب
( Crimes)  of crimeاإلندانية  وقج أشمق ىحا الفقية عمى تمظ الجخيسة فيسا بعج مرصمح جخيسة الجخائع 
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لعطع أثارىا التجميخية ، ثع أورد تعخيفًا  لتمظ الجخيسة بأنيا " )كل مغ يذتخؾ أو يتآمخ لمقزاء عمى جساعة 
(. وقج كاف القاء 1حخية يعج مختكبًا لجخيسة إبادة الجشذ البذخي()وششية بدبب يتعمق بالجشذ أو المغة أو ال

والتي أدت الى إبادة سكاف ىحه السجف مغ أبخز صػر 1945القشبمة الشػوية عمى ىيخوشيسا وناجازاكي عاـ 
اإلبادة الجساعية أثشاء الحخب العالسية الثانية . وكحلظ ارتكاب جخائع إبادة الجشذ البذخي في )البػسشة 

 ليخسظ وفمدصيغ ولبشاف والعخاؽ( وغيخىا مغ الجوؿ التي كانت مشاشق صخاعات وأشتباكات دامية .وا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ليسيكغ )وىػ الفقية البػلػني الحي تشبو الى خصػرة أعساؿ اإلبادة الجساعية ودعا الى تجخيسيا ، وأليو  -*
الفزل في تدسيتيا بيحا االسع )جخائع اإلبادة ( (، أنطخ:ػ عمي عبج القادر القيػجي ، القانػف الجولي  يخجع

 .127،ص 2001، مشذػرات الحمبي ، بيخوت ،  1الجشائي أىع الجخائع الجولية ، ط
 .554،ص ت -ط ،د -دمحم السشعع عبج الغشي ، الجخائع الجولية ، دراسة في القانػف الجولي الجشائي ،د -1

وواقعا أف في العرخ الحجيث  أصبحت جخائع اإلبادة الجساعية التحتاج الى دوافع ديشية سػاء تحجثشا عغ 
إبادة الكشعانييغ كسا صػرت في سفخ يذػع مخورًا باإلبادة الخومانية بقخشاج وغيخىا مغ حاالت اإلبادة التي 

صبحت عسميات اإلبادة الجساعية أكثخ أتداعًا حرمت وال حرخ ليا لمتصييخ العخقي وإبادة الدكاف ، وقج أ
وأكثخ انتطامًا وأكثخ دقة مشح إبادة األرمغ  وتسثل تتػيجًا لمعشف الػاسع الشصاؽ الحي ميد القخف العذخيغ ، كسا 
أف اإلبادة الجساعية تكذف عغ عسق األزمة الثقافية التي تشخخ عالسشا السعاصخ وتثيخ السخاوؼ العسيقة مغ 

ييغ كزحايا لحدابات ضيقة ، فاألوربيػف ومشح القخف الخامذ عذخ الى التاسع عذخ عسمػا عمى ذىاب السجن
إبادة الدكاف األصمييغ في استخاليا وأمخيكا الذسالية وفي العقج األوؿ مغ القخف العذخيغ قامت الجولة األلسانية 

نيا الشازية واالتحاد الدػفيتي الدابق بأرتكاب اإلبادة الجساعية لمييخيخوز في جشػب غخب افخيقيا ، كحلظ ألسا
السيسا عسميات التصييخ العخقية والقػمية التي بجأت في عيج ستاليغ ، كسا حجثت عسميات إبادة في كسبػديا 
ويػغدبلفيا الدابقة وراونجا ودارفػر باألضافة الى العجيج مغ عسميات اإلبادة التي حجثت في تأريخ العخاؽ 

(. )مع تػفخ كع ججيج مغ التفديخات السختمفة لئلبادة 1بالعشف  الجمػي ) تحت وشأة الدمػؾ السترف
الجساعية مغ عمع الشفذ وعمع األجتساع واالنثخوبػلػجيا والعمـػ الدياسية التي عسمت عمى تحميل تأثيخ 

ثخ العشرخ أو العخؽ أو القػمية والجشذ عمى جخائع اإلبادة الجساعية( وليذ الجيغ فقط )وقج كاف ذىاب أك
مغ ستيغ مميػف شخز ضحايا لعسميات اإلبادة الجساعية في القخف العذخيغ وحجه بسا في ذلظ الخدائخ 
األخيخة في البػسشة وراونجا بسعدؿ عغ ضحايا دارفػر والعخاؽ يدتحق وقفو لسشع تكخار ىحا العشف عغ شخيق 

ثع السشاخ السبلئع ألرتكاب اإلبادة رفس أية سياسة لتأويل الساضي تفتح الصخيق أماـ الترشيف والتسييد ومغ 
( )2 .) 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
،  1مارتغ شػ ، اإلبادة الجساعية )مفيػميا وجحورىا وتصػرىا ( ، نقمو محي الجيغ حسيجي ، ط -1

 وما بعجىا .  30، ص 2017شخكة لعبيكاف لمتعميع ، الدعػدية ، 
العجد سعج سمـػ ، األخبلص وعجـ الشدياف في الحكخى السئػية لئلبادة األرمشية ، صحيفة السجى ،  -2

 . 2015/ 5/ 31بتاريخ  3373

 السصمب الثاني / مفيـػ اإلبادة الجساعية 
أو يصمق اسع اإلبادة الجساعية عمى سياسة القتل الجساعي السشطسة عمى أساس قػمي أو عخقي أو ديشي 

سياسي وتعشي اإلبادة الجساعية بسػجب السادة الثانية مغ االتفاقية الجولية لسشع جخيسة اإلبادة الجساعية 
،  أيًا مغ األفعاؿ التالية، السختكبة عمى قرج التجميخ الكمي أو الجدئي كجساعة قػمية أو إثشية  أو  1948

أو الحاؽ أذى جدجي أو روحي خصيخ  عشرخية أو ديشية ، ومغ صفاتيا ىحه قتل أعزاء مغ الجساعة 
بأعزاء مغ الجساعة أو أخزاع الجساعة عسجًا لطخوؼ معيذية يخاد مشيا تجميخىا السادي كميًا أو جدئيًا ، 
وفخض تجابيخ تدتيجؼ الحيمػلة دوف إنجاب األشفاؿ داخل الجساعة ونقل أشفاؿ مغ الجساعة عشػة الى 

أرتكبت ضج الجشذ البذخي خبلؿ الحخب العالسية الثانية وما جساعة أخخى*. )إف الجخائع البذعة التي 
صاحبيا مغ أىجار لحقػؽ األنداف وأنتياؾ لمحخيات( يقابمو مرصمح )اإلفشاء( في التخجسة العخبية لمتعبيخ عغ 

( .)لغخض التسييد بيغ مجلػليغ قانػنييغ مختمفيغ فجخيسة اإلبادة بػصفيا أحجى الجخائع ضج 1جخيسة اإلبادة )
ألندانية تختمف في مجلػليا عغ جخيسة اإلبادة الػاردة في السادة الدادسة مغ الشطاـ االساسي لمسحكسة ا

الجشائية الجولية ( ، فاألولى تقع عشجما يكػف ىجؼ الجاني القزاء عمى ضحيتو بدبب العخؽ أو الجيغ أو 
تعشي تجميخ الجاني لجساعة قػمية أثشية السعتقجات الدياسية دوف أي نية أخخى ، أما بالشدبة لمثانية فاإلبادة 

أو عخقية أو ديشية وبالتالي فإف اإلبادة في الحالة األولى إنسا ىي أىبلؾ جدء مغ الدكاف وليذ كمو وبجوف 
 (  بيشسا يكػف الباعث القػمي والعخقي ىػ الجافع Exterminationدوافع عخقية وىي ما يعخؼ بػ)

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يذسل  1948( مغ اتفاقية مشع جخيسة اإلبادة الجساعية لعاـ 2اف مفيـػ اإلبادة الجساعية بحدب السادة ) -*

األعتجاء الجديع عمى أفخاد الجساعة جدسانيًا أو نفديًا .  -قتل أعزاء الجساعة . ب –أ  -اإلبادة عغ شخيق:
فخض تجابيخ تدتيجؼ  -ساعة عسجًا لطخوؼ معيذية صعبة بقرج أىبلكيا كميًا او جدئيًا . دأخزاع الج -ج

 مشع األنجاب داخل الجساعة ونقل األشفاؿ القدخي مغ جساعة الى أخخى . 
 .  245، ص 1978، مصبػعات جامعة الكػيت ،  1عبج الػىاب حػمج ، األجخاـ الجولي ، ط -1
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(. وقج يؤدي ارتكاب جخائع اإلبادة الى الترعيج Genocide()1الجساعية )األساس لحرػؿ جخيسة اإلبادة 
مغ مدتػاىا الى مدتػى الجخيسة الجولية التي تعشي :ػ كل فعل أو امتشاع عغ فعل يقع عمى شخز مدؤوؿ 
جشائيًا ، ويدبب ضخرًا بسرمحة ىامة لمسجتسع الجولي وتخؾ الجساعة الجولية أو مختكبو يدتحق العقاب الحي 

( . وىشاؾ العجيج مغ نساذج اإلبادة الجساعية التي تعخضت 2يدتسج اصػلو مغ قػاعج القانػف الجولي الجشائي)
ليا الذعػب والسجتسعات وعمى مختمف األزمشة وىحا ما سشحاوؿ دراستو ولػ برػرة مخترخة وسخيعة لسعخفة 

أو معتقجاتيع الفكخية في السبحث الثاني   مجى األساءه التي يتعخض ليا السػاششػف األبخياء إما بدبب انتسائيع
  . 
 

 السبحث الثاني /  اإلبادة الجساعية في العرخ الحجيث  
ىشاؾ العجيج مغ األنتياكات التي تعخضت ليا البذخية عمى مخ العرػر ومشح أكثخ مغ خسدة أالؼ سشة 
تقخيبًا وكانت ليا الكثيخ مغ اآلثارعمى السجتسعات ونديجيا األجتساعي، التي ال يتدع السجاؿ ىشا لحكخىا 

ػية التي مخت بيا البذخية وخبلؿ جسيعا اال أنشا أرتأيشا السخور الدخيع والسخترخ ججا ألبخز األحجاث الجم
 حقب زمشية مختمفة  . 

 السصمب األوؿ / أحجاث مغ جخائع اإلبادة الجساعية عالسياً 
إف جخيسة اإلبادة الجساعية ليدت حجيثة العيج أووليجة الدشػات األخيخة التي ضيخ بيا مرصمح اإلبادة 

غ شبيعة أنطستيا األجتساعية واألقترادية الجساعية فقج وججت في كافة السجتسعات القجيسة بغس الشطخ ع
والجيشية وما زالت مػجػدة في كل السجتسعات السعاصخة ولكغ برػرة أعسق وأوسع أثخًا ، ولع تقترخ عمى 

 السدتػى الجاخمي بل أصبحت مػجػده أيزًا عمى السدتػى الجولي .
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

زانا رفيق سعيج ، رجعية القانػف عمى الساضي في الجخائع ضج االندانية ، دار شتاف لمشذخ ، مرخ  -1
 .  48االمارات ، كمية القانػف والدياسة جامعة الدميسانية ، ص –

حدغ الجػني ، جخيسة إبادة االجشاس في ضػء الشطاـ األساسي لمسحكسة الجولية الجشائية ، تحجي  -2
 (.2001/ 11/ 4-3مصبعة الجاودي ، ) حرانة ، نجوة عمسية في كمية الحقػؽ ، جامعة دمذق ،ال

ػ ففي فمدصيغ أرتكبت الدمصات األسخائيمية عسميات إبادة جساعية لمذعب الفمدصيشي مشيا  محبحة بمجة الذيخ 
في الجميل في   مغ الخجاؿ والشداء والتسثيل بجثثيع ومحبحة قخية سعدع 600.وقتل 11/1947/  31في 
مشداًل عمى سكانو الفمدصيشيغ السحتسيغ بجاخميا ومحبحة ديخياسغ   20وندف  1948فبخايخعاـ  14
شخرًا ومحبحة صبخى وشاتيبل عاـ  426فمدصيشيًا ، محبحة المج وأستذياد   50،واستذياد  10/4/1948في
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مدصيشيًا ومحبحة الحـخ اإلبخاىيسي ف 3500ساعة بقيادة اريئل شاروف استذيج فييا  36التي استسخت  1982
نيداف 18(. أرتكاب أسخائيل محبحة قانا في جشػب لبشاف في 1فمدصيشيًا ) 35واستذياد  1994نيداف  25

حيث أشمقت إسخائيل )مجفعية ثقيمة عمى مجسع لقػات حفظ الدبلـ الجولية في جشػب لبشاف والحي كاف  1996
(. كحلظ تعخض 2شييجًا() 160لمبشانيغ والفمدصيشيغ وراح ضحيتيايحتسي فييا مئات األشخاص مغ السجنيغ ا

( 1992مايػ عاـ  25ػ23مجيشة ىامبخيغ السدمسة في امتا يػغدبلفيا الػى إبادة ألف شخز في الفتخة مػغ  ) 
شخز مغ قخية كػزاراؾ السدمسة الى االعجاـ  5000مايػ مغ نفذ العاـ( تعخض  28ػ26وفي الفتخة مغ )

، )وفي مجيشة فيذكخاد قاـ الرخب بقرف السجيشة بالسجافع ثع ذبح أئسة السداجج والتسثيل بجثثيع ببل محاكسة 
ضحية يػمياً ، ووصل عجد القتمى 40مدمسًا . أما مجيشة سخاييفػ فقج بمغ معجؿ القتل اليػمي بيا  400وقتل 

 ( . 3ا ومثل بجثثيع()قتمػا بذكل مجازر جساعية وذبحػ  30000قتيٍل مشيع  40000الى  1992بيا عاـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، )مغ  2018داود سميساف داود ، السحابح األسخائيمية في فمدصيغ ، شبكة الجديخة األعبلمية ،  -1
                                          WWW.aljazeera.netشبكة السعمػمات الجولية ( ، 

                                                       
 وما بعجىا .  100مارتغ شػ ، مرجر سبق ذكخه ، ص -2
، في كتاب باقخ ياسيغ ، تاريخ العشف  402ستيفغ لػنكخيظ ، أربعة قخوف مغ التاريخ الحجيث ص -3

 . 2014دمذق ،  ، 2الجمػي في العخاؽ ، ط

 ثانيًا / جخائع اإلبادة الجساعية في السانيا 
بجأت قػات األمغ الخاصة ووحجات الذخشة 1941بعج اجتياح السانيا لبلتحاد الدػفيتي في حديخاف عاـ 

 ( . 1)الحيغ  يشذصػف كقػات قتل مشتطسة ( عسميات القتل التي استيجفت الجاليات الييػدية بأكسميا)
قامت قػات األمغ الخاصة بادماج عخبات القتل الستشقمة ، تمظ العخبات السجيدة بانبػب  1941وفي خخيف 

األجياد التي أعيج تجييدىا لتزخ غاز مػنػكديج الكاربػف الداـ لمفزاءات السغمقة قاتمة ىؤالء السحرػريغ 
حديخاف   7ابيع في بجاخميا ولتكسميا عسميات الخمي بالخصاص . وبعج أجتياح األتحاد الدػفيتي بأربعة أس

كمف ىتمخ قائج قػات األمغ الخاصة ىايشخير ىسمخ بالسدؤولية عمى كل الذؤوف األمشية في األراضي  1941
الدػفيتية السحتمة ، كسا أعصى ىتمخ ليسمخ صبلحيات شاسعة بالترفية الجدجية آلي خصخ متأت ييجد 

 ( .    2الشطاـ االلساني القائع)
قػة ميسة في ادخاؿ مرصمح اإلبادة الجساعية أماـ السحكسة الجشائية الجولية حيث  وقج كاف لخافائيل ليسكيغ

كاف استخجاـ السرصمح حجيثا في ذلظ الػقت عمى مرصمحات القانػف الجولي بذأف اإلبادة الجساعية ، وفي 

http://www.aljazeera.net/
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أيمػؿ مغ  2 تع تبشي الشز القانػني الشيائي فيسا يخز جخائع اإلبادة الجساعية . وفي 1948كانػف االوؿ  8
أصجرت السحكسة الجشائية الجولية لخاونجا أوؿ حكع أدانة باإلبادة الجساعية في العالع يرجر عغ  1998عاـ 

محكسة دولية عشجما تػصمت السحكسة الى أف جاف بػؿ أكاسيػ يعج محنبا باإلبادة الجساعية وجخائع ضج 
 ( .     3لبمجة تابا في راونجا)اإلندانية عغ األعساؿ التي شارؾ فييا وأشخؼ عمييا كعسجة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 142ستيفغ لػنكخيظ ، مرجر سبق ذكخه ، ص -1
دمحم ماىخ عبج الػاحج ، جخيسة اإلبادة ، ورقة عسل مقجمو لمسؤتسخ الحادي عذخ لمجسعية السرخية  -2

 .  2003حديخاف  21 -20لمقانػف الجشائي ، القاىخة ، 
3- Peter Longerich,Holocaust (the  Nazi  persecution and murder of the 

jews),Oxford university press, New York , 2010.p100. 

 ثالثًا / جخائع اإلبادة الجساعية في دارفػر 
ومميذيات الجشجػيج السجعػمة مغ قبل الحكػمة الدػدانية تقـػ بعسميات إبادة واغتراب  2003مشح عاـ 

( شخز 400,000وتيجيخ واسعة الشصاؽ في اقميع دارفػر غػػػخب الدػداف ، وقػػػج بمػػغت الزحػػايا )
ادروا الببلد قدخًا ، وقػػج ضل الشازحػػػػف يعيذػف أوضاعًا مدرية سػاء في دارفػر ومايقارب مغ ثبلثة مبلييغ غ

أـ في تذاد التي ىاجخوا الييا ، وقػج كاف مػقف السجتسع الجولي مػقفًا فاشبًل ومثيخًا لئلحباط بالخغع مغ 
ئيذ الدػداني عسخ وصف العجيج مغ الجوؿ أعساؿ حكػمة الدػداف باإلبادة ، وأصجار محكخة اعتقاؿ بحق الخ 

 (.1البذيخ ، اال أف أي مغ ذلظ لع يصبق ولع يَخ  الشػر أساسًا )
وعػدًة عمى البجأ ونتيجة لتبمػر السرالح الجولية في مػاجية خصخ جخائع اإلبادة الجساعية فقج تع اتخاذ 

عاتقة  خصػات عسمية مغ قبل تحالف أشمق عمى نفدو اسع )تحالف مغ أجل عجالة دائسة ( * .اخح عمى
 تشفيح خصػات ميسة ىي :

تسكيغ السجتسع الجولي مغ أتخاذ خصػات عسمية لتحديغ رد الفعل عمى اإلبادة الجساعية السقبمة التي مغ  -1
 السسكغ حرػليا في السدتقبل .

 تػفيخ محاكسات دولية رمدية لمجشاة سػاء كاف أفخادًا أـ حكػمات . -2
 ة مرالح الشخب الدياسية التػػي تتاجخلتغحي1فزح شبيعة وآليات استثسار الزػػػحايا  -3
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(. وعميو فإنشا ومغ خبلؿ مدارات ىحا البحث نحاوؿ تدميط الزػء عمى فذل السجتسع 2بالكخاىية ) 
الجولي في مشع وقسع ومعاقبة اإلبادة الجساعية السعاصخة ودليل ذلظ تكخار عسميات اإلبادة الجساعية في 

 و السجتسع الػعخاقي عمػى مجار حقػب زمشيػة مختمفة .الكثيخ مغ السجتسعات وخرػصًا ما يػاجي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

تحالف مغ أجل عجالو دائسة )تحالف الزحايا العالسي( وىػ التحالف غيخ الخسسي الحي يقػده  -*
لجيغ والحي أشمق بسشاسبة الحكخى السئػية لئلبادة مجسػعة مغ السثقفيغ والشاشصيغ السجنييغ ورجاؿ ا

 االرميشية اليادؼ لسػاجية السرالح الصائفية الجاعسة لجخائع اإلبادة .
كشجا  –لبشاف  –، العخاؽ  1حدػىػرمي ،)الفخماف االخيخ ( داعر واإلبادة الجساعية لبليديجييغ ، ط -1

 . 23، ص 2016، مؤسدة مدارات التشسية الثقافية ، 
 . 24نفذ السرجر الدابق ، ص - 2

 
 السصمب الثاني / جخائع اإلبادة الجساعية في العخاؽ   

نعػد مخة أخخى الى بجاية القخف العذخيغ لفيع واضح لتكخار جخائع اإلبادة الجساعية التي حجثت في العخاؽ مشح 
القخوف الخسدة الساضية مغ ضيػر ىحا القخف وقج ال أبالغ اذا قمت إف ىحا القخف كاف البجيل السكافئ لكل 

تاريخ العخاؽ بغدارة احجاثو وكثافتيا وتداحسيا وتبلحق األحجاث والػقائع ذوات الرمة بجخائع اإلبادة الجساعية 
ساد في عسـػ العخاؽ جػ مغ السشازعات الدياسية  1958تسػز عاـ  14التي حجثت فيو .فبعج انترار ثػرة 

األفخاد والكتل الدياسية وتجىػر سمصة الجولة في حساية القانػف واالضصخابات والرجامات الجمػية بيغ 
والسػاشغ وبجأت أعساؿ العشف الجمػي تتراعج عمى نصاؽ واسع خرػصًا في مشصقة كخدستاف بيغ الجير 

سيصخ حدب البعث عمى الدمصة في العخاؽ بعج قيامو بانقبلب  1968(. وفي العاـ 1العخاقي واالكخاد )
يامو األولى يسارس سياسة مغ التسييد شسمت جسيع السجاالت وضج جسيع الذخائح ، وكاف عدكخي وبجء مشح ا

التسييد الدياسي مغ أبخز ما مارسو الحدب في الداحة العخاقية عشجما بجء بترفية الخرـػ الدياسييغ 
ألحداب واالستفخاد بالدمصة اذ لع يدسح ألي حدب بالعسل الدياسي اال حدب البعث وقاـ بسصاردة جسيع ا

وقياداتيا وخرػصا االحداب التي كانت تتستع بقاعجة جساىيخية كبيخة كاألحداب الكخدية وحدب الجعػة 
( . وكاف مغ نتيجة ذلظ اصجار العجيج مغ القخارات التي مشعت األنتساء ليحه 2االسبلمية واحداب أخخى)

كثيخ مغ الذخائح األجتساعية بحجة االحداب أو التعاوف معيا ومارس الى جانب ذلظ عسميات قتل وإبادة لم
 العسالة لبلجشبي وقػػػػػج وزع عسميات القتل واإلبادة عمػػػى مختمف مجف ومحافطات 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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، لمسديج أنطخ باقخ ياسيغ ، تاريخ  37فالح حشطل ، أسخار مقتل العائمو السالكة في العخاؽ ، ص -1
 . 332العشف الجمػي في العخاؽ ، مرجر سبق ذكخه ، ص

، ولمسديج أنطخ كشعاف مكية ، القدػة والرست )الحخب  339باقخ ياسيغ ، مرجر سبق ذكخه ، ص -2
 50، ص 2005السانيا ،  –( ، مشذػرات الجسل ، كػلػنيا والصغياف واالنتفاضة في العالع العخبي 

 وما بعجىا .

 
العخاؽ اال أف الحرة االكبخ كانت في السشاشق الذسالية ومشيا مجدرتي االنفاؿ وحمبجة ، وكحلظ في السشاشق 
 الجشػبية بقتل وتغييب مئات االالؼ مغ االبخياء والذباب في مقابخ جساعية كسا حجث في مجدرتي سبايكخ

 وسجغ بادوش .   
  

 أواًل / مجدرة األنفاؿ 
يصمق عمى مجدرة اإلبادة الجساعية التي نفحىا الشطاـ الدابق في العخاؽ حدب البعث بخئاسة صجاـ حديغ 

ضج االكخاد في شساؿ العخاؽ )باالنفاؿ ( ، وقج أوكمت قيادة الحسمة الى عمي حدغ السجيج أميغ  1988عاـ 
(، وقج أمتجت الحسمة لدت مخاحل 1ث العخبي االشتخاكي )كسا كاف يدسى( )سخ مكتب الذساؿ لحدب البع

كانت اوليا عمى مشصقة )سخكمػويخكمػ( وقج استغخقت ثبلثة أسابيع والسخحمة الثانية كانت عشجما قاـ الشطاـ 
 30ػ 22الدابق في العخاؽ في )عيج صجاـ حديغ ( بذغ ىجـػ عمى مشصقة )قػة داغ ( واستسخت الحسمة مغ

، السخحمة الثالثة ابتجأت باليجـػ عمى مشصقة)   كخمياف (في محافطة كخكػؾ ،والخابعة  1988أذار عاـ 
كانت عمى مشصقة حػض )الداب الرغيخ( ، فيسا الخامدة كانت عمى )السشاشق الجبمية لسحافطة أربيل ( وتع 

التي شسمت مشصقة  1988ـ اب )أغدصذ( عا 25تجميخ القخى الكخدية ىشاؾ و السخحمة الدادسة كانت في 
أيمػؿ مغ ذلظ العاـ  ، وقج قاـ بتشفيح تمظ العسمية قػات الفيمقيغ األوؿ والخامذ  16)بيتاف( واستسخت حتى 

في كخكػؾ وأربيل مع قػات مغ الحخس الجسيػري باألضافة الى قػات الجير الذعبي وأفػاج مايدسى الجفاع 
كانػف  5(، وقج أقخ البخلساف الدػيجي في 2لحساية ابشاء بمجتيع )الػششي التي شكميا الشطاـ العخاقي آنحاؾ 

باف تمظ العسميات باتت عسميات إبادة جساعية بحق األكخاد العخاقييغ ، وكانت  2012األوؿ )ديدسبخ( عاـ 
مػػػغ السجنييغ غيػػخ  1000000ػ 50000نتيجة ذلظ ذبح وقتل العجيج مغ األبخياء تخاوحت أعجادىع بيغ اؿ

 مجرسة ومػػػحػ  19754قخية و 10000اتميغ وتجميخ حػػػالي السق
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 9/ 17األنفاؿ جخيسة العرخضج األندانية  ، دراسة مقجمة الى السؤتسخ العالسي لمسقابخ الجساعية ، -1
 /2006       

 . 21جر سبق ذكخه ، صحدػىػري ، مر -2

 
% مغ القخى الكخدية في السشاشق السدتيجفة .وقج أداف السجتسع الجولي قسع الذعب العخاقي 90حػالي 

الحي نجد فيو بقسع الدكاف السجنييغ  688القخار رقع  1991وخرػصًا األكخاد وأصجر مجمذ األمغ عاـ 
ب السجمذ وضع حج لحلظ وبيغ أف نتائج القسع تيجد العخاقييغ بسا في ذلظ السشاشق التي يدكشيا األكخاد وشال

 (.1الدبلـ واألمغ الجولييغ )
 ثانيا / مجدرة اإلبادة الجساعية في حمبجة   

بعج يػميغ مغ القرف السدتسخ بالرػاريخ قاـ صجاـ حديغ مع عمي حدغ  1988أذار )مارس(  16في 
شساؿ العخاؽ ، وتدبب اليجـػ الحي داـ خسذ السجيج بذغ ىجـػ باالسمحة الكيسياوية عمى بمجة حمبجة في 

َاخخيغ معطسيع مغ السجنييغ إذ  10000ػ 7000شخز وأصابة مابيغ  5000ػ3000ساعات بقتل مابيغ 
كاف ذلظ اليجـػ األكثخ كارثية في تاريخ الذعب العخاقي في حيشيا حيث تع استخجاـ األسمحة الكيساوية مسا 

حياتيع بدبب الدخشاف واستسخار معاناة بعزيع الى يػمشا ىحا ، حيث أدى الى فقجاف العجيج مغ الزحايا ل
أعتبخ ىحا العسل الذشيع أستسخارًا لسا سبقو مغ حسمة األنفاؿ التي قاـ بيا صجاـ حديغ ما بيغ عاـ 

التي راح ضحيتيا مختمف األقميات في العخاؽ بيجؼ قسع الذعب والسحافطة عمى اعتبلء  1989ػ1986
(. وعمى الخغع مغ تغيخ الشطاـ وسقػط نطاـ صجاـ حديغ وحجوث 2مشافدة مغ األخخيغ )الدمصة بجوف أي 

تغيخ جحري لمشطاـ الحاكع في العخاؽ اال أف الذعب العخاقي بقي يعاني مغ ىكحا مسارسات وتسارس ضجه 
دورىا إبادة جساعية واف كانت برػر مختمفة ، القرج مشيا تخويع فئات معيشة مغ الذعب العخاقي وتحجيع 

في مسارسة حقيا في الػصػؿ لمدمصة بػصفيا جدء مغ الذعب العخاقي الستعجد الصػائف والسشزع تحت 
مطمة وشغ واحج ال يسكغ تجدئتو ميسا تعجدت السدسيات . خرػصًا مع أخفاقات وفذل القادة الجولييغ في 

 غ الصػائف والسحاىب .الترجي لعسميات اإلبادة السخوعة التي تحجث في العجيج مغ الجوؿ ولمكثيخ م
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 األنفاؿ جخيسة العرخضج األندانية  ، مرجر سبق ذكخه . -1
مػمات ميجي مجيج عبجهللا ، حمبجة التي إبادىا صجاـ حديغ وخػنة األكخاد ، مقالة لذبكة السع -2

 . 2015مارس  16الجولية )مجمة أيبلؼ( ، 
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 ثالثا / مجازر بادوش وسبايكخ

قخب السػصل في شساؿ  2014حديخاف )يػنيػ(مغ عاـ  10بعج أف تع االستيبلء عمى سجغ بادوش في 
مغ الشدالء الحكػر كانت  600العخاؽ قاـ ارىابيػا مايدسى بتشطيع )الجولة االسبلمية( داعر بإعجاـ نحػ 

أغمبيتيع مغ الذيعة بعج أف تع فرل الدجشاء الدشة عغ الذيعة ، ثع اجبخوا الخجاؿ الذيعة عمى الخكػع بصػؿ 
حافة واد قخيب ليبجأو بإشبلؽ الشار عمييع مغ بشادؽ ىجػمية وأسمحة آلية أدت الى مقتميع جسيعا بحدب 

غ قامػ بقتل الشدالء الكػرد وااليددييغ سجيشا شيعيا نجػ مغ السحبحة ،وأضاؼ الشاجػف باف السدمحي 15ماقالو 
( ،ولع تشتيو سمدمة الجخائع تمظ إذ تبلىا في اليـػ التالي مجدرة أبذع وأقدى أإل وىي مجدرة سبايكخ 1أيزا )

،  )تمت محبحة سجغ بادوش حسمة ترفية جدجية ججيجة في اليـػ الثاني عمى التػالي حيث نفح إرىابيػا 
كيمػمتخا جشػب  225جيجة ضج الجشػد الذيعة في مجيشة تكخيت عمى بعج داعر جخيسة إبادة جساعية ج

بادوش.وقج أعمشت وزارة حقػؽ اإلنداف العخاقية أف الحريمة الشيائية ألعجاد السفقػديغ في مجدرتي قاعجة 
سبايكخ وسجغ بادوش بحدب االستسارات االلكتخونية الستػفخة عمى مػقع الػزارة التي ممئت مغ قبل ذوي 

( . إذ إف عسميات األعجامات السيجانية 2مفقػدًا( ) 2147فقػديغ مغ جسيع محافطات العخاؽ بمغت الس
الجساعية التي أرتكبتيا الجساعات اإلرىابية في السػصل وتكخيت تذكل جخيسة جشائية بحدب القػانيغ الػششية 

االتحادية عغ تذكيل ىيئة تحقيقية وجخيسة إبادة جساعية بسػجب القػانيغ الجولية فقج أعمشت الدمصة القزائية 
لمشطخ بالجخيسة السختكبة في معدكخ سبايكخ.اذ يتفق السعشيػف بستابعة حقػؽ االنداف دوؿ ومشطسات دولية  

 وناشصيغ أف مجدرة سبايكخ ومجدرة بادوش ىسا جخيستاف مغ جخائع اإلبادة الجساعية.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 معخكة السػصل العثػر عمى ادلة ججيجة بذأف محبحة سجغ بادوش . -1
                                                                              

www.bbc.\arabic\middleest-39249238                       
                                                   Ar.m.wikipedia.org ةقاعجة سبايكخ الجػي -2

                                        .                        
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 رابعًا / اإلبادة الجساعية لصائفة األيديجية 
لقج تعخض االيديجوف الى سمدمة مغ اإلبادات الجساعية كاف يصمق عمييا تدسية الفخمانات وأضاؼ ليا تشطيع 
داعر إبادات ججيجة كانت مكسمة لسا تعخضت لو ىحه الصائفة مغ أساءات ، وقج شكل سبي الشداء األيديجيات 

استيجافيا  باستخجاـ سبي الشداء وأغترابيغ مغ عشاصخ داعر األرىابية نػعًا خاصًا مغ اليجـػ عمييا و 
لتحقيق أىجاؼ تتعجى مجخد االعتجاء بل القزاء عمى شائفة  Ethnic Cleansingكػسيمة لمتصييخ العخقي 

معيشة ككياف وديغ مدتقل بحج ذاتو فقج كاف )استخجاـ الشداء في الحخب بيجؼ التخويع واالذالؿ الجساعي 
لتكػيغ العخقي ليحه األقمية الجيشية وبحا يشتسي ىحا الفعل الى سمدمة ألقمية ديشية وحط كخامتيا ، وأيزا عمى ا

)الفخمانات (*، التي حاولت استئراؿ األيديجييغ وتغيخ عقيجتيع والتأثيخ عمى تكػيشيع العخقي الستسيد ، 
سشيات واألفعاؿ التي تكػف أركاف ىحه الجخيسة مساثمة لسا فعمو األتخاؾ باألرمشيات ولسا فعمو الرخب بالبػ 

(. وسشتصخؽ في السبحث الثالث مغ ىحه الجراسة الى 1واليػتػبالتػتديات إذا أردنا الحجيث عغ سياؽ مقارف ()
 كيفية التعامل الجولي مع مثل ىحه القزايا .

 السبحث الثالث / السعالجة الجولية لجخيسة اإلبادة الجساعية  
 1946ي الحادي عذخمغ )ديدسبخ( كانػف األوؿ عاـ ف 96أصجرت الجسعية العامة لؤلمع الستحجة قخارىا رقع 

الحي يتزسغ أف إبادة الجشذ ىي أنكار حق الحياة لجساعات بذخية بأكسميا كالقتل الحي يسثل انكار حق 
                     الذخز في الػجػد الحي يتشافى مع الزسيخ العاـ ويريب األندانية بأضخار جديسة .                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
والفخماف لفظ فارسي جسعو )فخمانات وفخاميغ ( وقج عخفت األيديجية بفخماناتيا وىي في االستعساؿ  -*

الدمصاف العثساني نفدو ويكػف نافحا  التخكي تعشي قخار او قانػف او حكع بأمخ مغ )الباب العالي( أي
دوف رجعو وبػجػد االيديجية كسجتسع غيخ مدمع كاف يحق فيو لمسدمع )الجير العثساني( اف يدتبيح دمو 

 . 41ويدتعبج ابشاءه ويدتػلي عمى أمػالو وأمبلكو ، لمسديج أنطخ حدػىػرمي ، مرجر سبق ذكخه ، ص
األيديجيات كدبلح في حخب التصييخ العخقي ( ، سعج سمـػ ، سبايا القخف الحادي والعذخيغ ) -1

 . 2/5/2015بتاريخ  3352صحيفة السجى ، العجد 
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 السصمب األوؿ /أتفاقية األمع الستحجة لسشع جخيسة اإلبادة الجساعية  
لسا كانت السعاقبة عمى جخيسة إبادة الجشذ ىي مدألة ذات اختراص دولي لحلظ تأكج الجسعية العامة لؤلمع 
الستحجة أف إبادة األجشاس )جخيسة في نطخ القانػف الجولي ويجيشيا العالع  ويعاقب مختكبػىا سػاء كانػا فاعميغ 
أصمييغ أو شخكاء بغس الشطخ عغ صفاتيع كحكاـ أو أشخاص عادييغ وسػاء قامػا بأرتكابيا عمى أسذ 

ية العامة لؤلمع الستحجة الجوؿ تتعمق  )بالجيغ أو الدياسة أو الجشذ أو اي شيء آخخ(، كسا دعت الجسع
(. وقج أتخح السجمذ االقترادي 1األعزاء لدغ ما يمـد مغ قػانيغ لسشع ىحه الجخيسة والعقاب عمييا()

واالجتساعي التختيبات البلزمة ألعجاد مذخوع اتفاقية دولية بخرػص مشع جخيسة إبادة الجشذ البذخي والعقاب 
عمى األمع الستحجة العتسادىا حيث تست السػافقة عمييا باإلجساع في عمييا وتع أعجاد مذخوع اتفاقية وشخح 

.)ولقج أشارت األتفاقية إلى أف أرتكاب الجخيسة ال يقترخ عمى زمغ الحخب 1948التاسع مغ ديدسبخ عاـ 
ية فقط وأنسا يستج في زمغ الدمع ولحلظ تعتبخ األتفاقية االعساؿ التي تخمي الى إبادة الجشذ البذخي جخيسة دول

وأوجبت العقاب عمييا بغس الشطخ عغ وقت أرتكابيا( وقج عخفت السادة الثانية مغ االتفاقية جخيسة إبادة 
الجشذ البذخي بأنيا )تعشي ارتكاب أعساؿ معيشة بشية اإلبادة الكمية أو الجدئية لجساعة قػمية أو اثشية 

: الجساعات القػمية أو االثشية أو ( .كسا وتحسي االتفاقية أربع جساعات، وىي 2أوعشرخية أو ديشية()
العشرخية أو الجيشية ، وعمى الخغع مغ تحجيج االتفاقية ليحه الفئات األربع كفئات محسية بسػجب االتفاقية اال 

 أف بعس الجوؿ قج حاولت التػسع في تمظ الفئات وعمى معاييخ عذػائية .
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عمي صادؽ أبػ ىيف ، القانػف الجولي العاـ ، مشذأة دار السعارؼ ، االسكشجرية ،بجوف سشة  -1
 ومابعجىا  .   50نذخ،ص

لسرخية السدتذار دمحم ماىخ ،جخيسة اإلبادة ، ورقة عسل مقجمة لمسؤتسخ الحادي عذخ لمجسعية ا -2
 . 2003أيار  21ػ20لمقانػف الجشائي ، القاىخة ، 
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 السصمب الثاني/ اإلبادة الجساعية في الجستػر العخاقي 
لقج تعامل الجستػر العخاقي مع األصصبلح الحي يتزسغ اإلشارة الى جخائع الشطاـ السشحل الحي يتزسغ 

ػثيقة األكثخ رفعة وسسػا في الجولة حيث وردت،في الجالالت التي تذيخ الى جخائع الشطاـ الجكتاتػري في ال
الجستػر وفي عخض عغ ارادة العخاقييغ ورغبتيع في بشاء دولة القانػف مشيع لمجروس التي تسثمت بالسطمػميات 
التي عاشػىا عمى يج نطاـ البعث عبارة )مكتػيغ بمطى شجغ السقابخ الجساعية واألىػار والججيل وغيخىا في 

ارزاف واألنفاؿ والكػرد الفيمييغ ومغ تريفة قياداتيا ورمػزىا وشيػخيا كبقية مشاشق العخاؽ مجازر حمبجة وب
(. وكاف األولى بالسذخع أف يدتخجـ عبارة أكثخ داللة عمى اجخاـ ودمػية الشطاـ مغ اصصبلح السقابخ 1()

العخاقية وما نذأ عشيا مغ  الجساعية إذ كاف استخجاـ عبارة اإلبادة الجساعية لمذيعة والكخد وباقي السكػنات
شػاىج تسثمت بالسقابخ الجساعية واألنفاؿ وحمبجة كسا سبق ذكخه .أف عبارة السقابخ الجساعية ال تتبلءـ و 
السغدى الحي قرجه السذخع مغ ايخاد ىحه السػضػعة السيسة في ديباجة الجستػر وال تحدب السقابخ الجساعية 

دة الجشذ البذخي عمى الخغع مغ أنيا تزع مبلييغ السػتى ألنيع لع كسقبخة وادي الدبلـ بأنيا مقبخة إلبا
يتعخضػا لجخائع ضج االندانية فعبارة اإلبادة الجساعة تتزسغ مجلػالت تتبلءـ والقرج في مسارسة االشارة الى 

ية جخائع إبادة الجشذ الحي مثمو أو مارسو الشطاـ الدابق.وعمى مدتػى التشطيع الجولي فقج صجر قانػف حسا
( . وفي الفقخة الثانية مغ السادة األولى حرخ ميسة 2ليشطع ىحا السمف) 2006لدشو  5السقابخ الجساعية رقع 

تحجيج السقابخ الجساعية وفتحيا وتػثيق محتػياتيا بػزارة حقػؽ األنداف وأشار القانػف الى تذكيل مكتب أسساه 
(  مغ القانػف الػزارة بتذكيل لجشة فػػي مشصقة 6)مكتب استعبلمات  شػؤف السقابخ الجساعية والدمت السادة 

السقبخة الجساعية بخئاسػػة مسثل عشيا وعزػية قاض وعزػ ادعاء عػػاـ وضباط شخشػػػػة وتتػػػػػػػػلى المجشػػػػػة 
 فتػػػػح السقػػػػػابخ وتقػػػػػػـػ  بتدميػػػػػع ىػيػػػػػػػة كػػػػػػل رفػػػػات 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 األنفاؿ جخيسة العرخضج األندانية  ، مرجر سبق ذكخه . -1
اياد محدغ ، االبادة الجساعية )السعالجات واالشخ القانػنية (، مقالة مغ شبكة السعمػمات الجولية  -2

 . 21/5/2013)جخيجة الرباح( بتاريخ 
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الذيجاء ،وكاف األولى أف يػكل السمف الى مؤسدة حكػمية كبيخة كأف تكػف مفػضية وتشطيع إعادة دفغ رفات 
أو ىيئة عميا تزع رجاالت قانػف ومحققيغ وخبخاء في مجاؿ عمع البايمػجي وخبخاء اثار وكػادر ىشجسية 

في ادارة  وأشباء عجلييغ مغ أجل االسخاع في فتح جسيع السقابخ والتعخؼ عمى ىػيات الخفات وقج أدى اإلرباؾ
ىحا السمف الى اضصخار األىالي الى فتح السقابخ ونبذيا برػرة عذػائية في الدشػات األولى التي تع اكتذاؼ 
السقابخ الجساعية فييا ، مسا أدى الى ضياع معالع جخيسة اإلبادة الجساعية وفقجاف الكثيخ مغ األدلة السيسة 

اإلنداف بحلت جيػد كبيخة في أنجاز ممف السقابخ  إلثبات ىحه الجخائع ،عمى الخغع مغ أف وزارة حقػؽ 
الجساعية إال أف قمة اآلمكانات الستػافخة ليا وعجـ تػفيخ الخبخاء أديا الى تأخيخ إنجاز ىحا السمف ممف قانػف 
السقابخ الجساعية. الحي تعتخيو الكثيخ مغ الثغخات التي يجب معالجتيا بتعجيل القانػف لمػصػؿ الى قانػف 

خ الغصاء القانػني ويشز عمى الداـ الجولة بتػفيخ جسيع االمكانيات السالية والمػجدتية لمسؤسدة أمثل يػف
 السدؤولة عغ إدارة ىحا السمف مغ أجل اإلسخاع في أنجاز فتح جسيع السقابخ الجساعية .
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   الخاتسة
 

مت إليو مغ نتائج ليحا البحث وال يسكغ مغ الصبيعي أف تحتػي الخاتسة عمى بمػرة لسػضػع البحث وما تػص
أف ندسي ما تػصمت إليو خاتسو الف مػضػع جخائع اإلبادة الجساعية مازاؿ مدتسخًا ومتتابعًا مشح قخوف وقج 
يدتسخ قخوف أخخى عمى الخغع مغ أىسية التصمعات فيو وكتابة نتائج وتػصيات وما تػالت مغ كتب وباحثيغ 

العشف أصبح شبيعة مبلزمة لئلنداف لكػنو أرتبط بالدمػؾ اإلنداني السبلـز  في مجاؿ حقػؽ االنداف إال أف
لصبيعتو في سيصخة القػي عمى الزعيف والخغبة في االمتبلؾ والديصخة ، وال يسكغ أف نصمق عشػاف اإلبادة 

حيث فقط عمى األشخاص عمى الخغع مغ أنيع احتمػا الجانب األكبخ إال أف اإلبادة شسمت السجف أيزًا مغ 
أدت الى شسذ معالع مجف بحج ذاتيا مسا أدى الى تخاجع وانكساش عجد مغ السجف وتقمز دورىا االقترادي 
والدياسي والحزاري ، فكيف تكػف خاتسة والسػضػع لع يختع فالحخوب مدتسخة والشفذ ثائخة مسمػءة  بالقدػة 

تي وضعت لحمو لع يتع التػصل الى والخغبة في االمتبلؾ عمى حداب األخخ فالسػضػع ميع ورغع الحمػؿ ال
 حمػؿ نيائية وجحرية لو .
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