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آليات ختفيف اآلاثر النفسية لعمليات اإلابدة اجلماعية
"عمليات األنفال وإابدة شنكال دراسة مقارنة"

زيَرةظان أمُت عبدهللا
قسم دراسات السالم وحل النزاعات ،کلية العلوم اإلنسانية ،جامعة دىوك ،اقليم كوردستان-العراق

(اتريخ القبول ابلنشر 01:كانون الثاين)0100 ،

اخلالصة
دعت حاجة اجملتمعات اخلارجة من النزاعات ادلسلحة إىل تصميم رلموعة من اآلليات يف خمتلف مناحي احلياة لتخفيف آاثر عمليات اإلابدة

اجلماعية ،فجاء البحث ليخترب مدى جناعة تلك اآلليات يف ختفيف اآلاثر النفسية لضحااي عمليتني لإلابدة اجلماعية ،ومها :عملية إابدة

الكوردستانيني (عمليات األنفال) يف مثانينيات القرن ادلنصرم ،وعملية إابدة اإليزيديني يف شنكال عام  1024وذويهم ،كمقارنة موضوعية مع

اإلشارة إىل تطبيقات عملية يف رلموعة من الدول مرت بظروف شبيهة أو مماثلة ،كمدخالت للبحث ،بغية احلصول على استنتاجات بنيت عليها
رلموعة من التوصيات أو ادلقًتحات للجهات ذات العالقة كمخرجات للبحث من قبيل إعادة النظر يف نظام العدالة االنتقالية ابالستفادة من

التجارب الناجحة يف العامل ،خصوصاً يف موضوع إعادة بناء النظام القانوين وادلؤسسايت للدولة ،أي إعادة اذليكلة القانونية وادلؤسسية وحىت
االجتماعية للدولة ،مبعٌت آخر إعادة هندسة العقل اجلمعي والبنية الفوقية للمجتمع مبا يتناسب ادلرحلة اجلديدة اليت متر هبا الدولة لتتعامل معها

بعقالنية وذكاء ،لضمان عدم العودة إىل النزاعات اذلدامة اليت خلفت نتائج كارثية جراء تلك العمليات لإلابدة اجلماعية.
الكلمات الدالة :زبفيف اآلاثر النفسية ،عمليات األنفال ،إابدة االيزديُت يف شنكال ،ضحااي اإلابدة اجلماعية

ادلقدمة
زبلف عمليات اإلابدة اجلماعية خلفها رلموعة كبَتة
ومؤثرة من اآلاثر النفسية ،اليت يعاين منها أفراد اجلماعات اليت
تعرضت لتلك اجلرائم ،ودبرور الزمن إذا مل يتم معاجلتها ابلطرق
العلمية؛ فإهنا ستسبب أو تؤدي إىل كوارث نفسية واجتماعية
وحىت سياسية كبَتة .دبثابة ىزات ارتدادية للجماعة اليت
تعرضت لإلابدة ،أو ستكون ردة فعل عنيفة ذباه اجلماعات
اجلانية اليت ينتمي اليها اجلناة.
تكمن اشكالية الدراسة ىذه ،يف معرفة واختبار أىم
الوسائل ادلمكنة لتخفيف من تلك اآلاثر ببعديها االجتماعي
والنفسي والتطرق إىل آليات تطبيقها ابلشكل االفضل.
أما تساؤل الدراسة فينبثق من إشكالية الدراسة اليت
مفادىا :ما أىم اآلليات ادلتبعة وادلبتكرة يف زبفيف اآلاثر
النفسية اليت خلفتها عمليات اإلابدة اجلماعية بشكل عام،
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ويف العراق بشكل خاص ،وطلص ابلذكر منها :عمليات
األنفال سنة  ،1988-1986وعمليات اإلابدة اجلماعية يف
شنكال عام 2014؟
ويتفرع من ذلك التساؤل سؤال فرعي أال وىو :ما وجو
ادلقارنة بُت أتثَت تلك اآلليات على ضحااي احلالتُت موضوع
الدراسة؟
تفًتض الدراسة أن آليات العدالة االنتقالية زبفف جزءاً
من معاانة ضحااي عمليت اإلابدة اجلماعية موضوع الدراسة،
وأن تلك آلليات مل زبفف من معاانة الضحااي إال القليل ،وأن
ىناك اختالفاً واضحاً يف التعامل مع احلالتُت.
وتكمن أعلية الدراسة يف احلدث اإلنساين الذي ستعاجلو،
أال وىو زبفيف اآلاثر النفسية للجماعات والفئات والشرائح
اليت تعرضت لواحدة من أسوء االفعال االجرامية يف العامل،
فضالً عن اتباعو ادلنهج العلمي الرصُت ادلتمثل يف اخللط بُت
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البحوث والدراسات النظرية وادليدانية على حد سواء ،أي
استخدام ادلناىج النظرية من جهة وادلناىج ادليدانية أبدواهتا
ادلعروفة (ادلقابلة ادلباشرة ،اجملاميع البؤرية ،وادلالحظة
ابدلشاركة) .وما استنتج عنو مجلة من االستنتاجات ،وعدد من
ادلقًتحات والتوصيات للجهات ذات العالقة.
أما حدود الدراسة ،فقد ضبطنا حدودىا ابألبعاد الثالث،
وىي:
 -1اجلانب الزمٍت للدراسة :فًتة الدراسة تتمثل يف الفًتة
ادلمتدة من  1988وما بعدىا ابلنسبة للحالة االوىل أي إابدة
الكوردستانيُت يف محالت ما مسي ابألنفال ،وأما احلالة الثانية
فهي إابدة الكوردستانيُت اإليزيديُت أي الفًتة الواقعة بُت
.2019-2014
 -2جغرافية الدراسة :احلدود اجلغرافية للدراسة ىي اقليم
كوردستان ومناطق خارج إدارة اإلقليم ادلتعارف عليها ابدلناطق
ادلتنازع عليها.
 -3اجلانب البشري للدراسة :ىو رلتمع الدراسة أي اجملتمع
الكوردستاين بعد عمليات األنفال أي بعد سنة ،1988
ورلتمع شنكال بعد اإلابدة اجلماعية لسنة .2014

منهجية الدراسة :يف دراستنا ىذه سنوظف ادلنهجُت النظري

وادليداين للحصول على البياانت وادلعلومات الدقيقة ،مث ربليلها
وفق سياقات علمية ،بغية احلصول على ادق ادلعلومات ومن مث
االخراج ابستنتاجات واقعية ،لنتمكن من صياغة توصيات واقعية
للجهات ذات العالقة .أي أن الدراسة دراسة ربليلية مقارنة بُت
حالتُت متماثلُت تقريبا وىي حالة اإلابدة اجلماعية للكورد خالل
عمليات األنفال وحالة اإلابدة اجلماعية لإليزيديُت يف شنكال،
فضالً عن استعمال األدوات التالية يف مجع البياانت (ادلقابلة
ادلباشرة ،اجملاميع البؤرية ،فضال عن ادلالحظة وادلالحظة ابدلشاركة).
وذلك لسد النقص يف ادلعلومات النظرية اليت مل تتوفر حلد االن يف
ادلصادر وادلراجع النظرية.

معوقات الدراسة:
 -1صعوبة احلصول على اعًتافات شفوية مباشرة من قبل
مرتكيب اجلرائم ،خصوصاً يف حالة إابدة اإليزيديُت يف شنكال.

 -2النظرة العاطفية من قبل الضحااي او ذويهم يف حاليت
موضوع الدراسة وابتعادىم أحياانً عن ادلوضوعية ،لذا ترتب
علينا التعامل مع كثَت من ادلعلومات حبذر شديد كي ضلافظ
على موضوعيتنا وعمليتنا وحياديتنا.

هيكلية الدراسة :تتألف الدراسة من مقدمة وثالثة مباحث،

ادلبحث االول سلصص آللية التحري واحملاكمات ،ويتناول
ادلبحث الثاين جرب الضرر وأتسيس الذاكرة اجلماعية  .فيما
يبحث ادلبحث الثالث اصالح النظام القانوين واذليكل
ادلؤسسايت .واختتم خباسبة مؤلفة من مجلة من االستنتاجات وعدد
من التوصيات للجهات ذات العالقة.

ادلبحث األول – التحري واحملاكمات
تعد مرحلة مجع األدلة والقرائن والواثئق وإفادات الشهود
والضحااي وذويهم واعًتافات مرتكيب عمليات اإلابدة اجلماعية
جدا ،فعلى اساسها ؽلكن كشف
من ادلراحل ادلهمة واحلساسة ً
الكثَت من احلقائق ومن مث إجراء احملاكمات الشفافة وإصدار
االحكام العادلة حبق مرتكب الفعل اإلجرامي وضحيتو أيضا
من تعويض أو جرب للضرر بعد أن يتم وصف الفعل االجرامي
قانوان؛ لذا يف ىذا ادلبحث سنلقي الضوء على جلان
وتكييفو ً
أو ىيئات التحري والبحث عن احلقيقة وتقصيها يف ادلطلب
األول ،أما ادلطلب الثاين فسنتناول فيو أجراء احملاكمات
العادلة.
ادلطلب الثاين – التحري والبحث عن احلقيقة وتقصيها:

التحري عن احلقيقة والبحث عنها وتقصيها ،من الوسائل
جدا يف زبفيف اآلاثر النفسية لعمليات اإلابدة اجلماعية
ادلهمة ً
فاحلكومة نفسها ،أو اجلهات الدولية ،او مؤسسات اجملتمع ادلدين
وغَتىا من اجلهات اليت تقوم هبا ابحًتافية ومهنية ،إظلا سبنع حاالت
الثأر وذبعل احلقيقة جلية ،وتكشف عن اجلاين احلقيقي واجملٌت
عليو ،وليس ىذا فقط بل البحث عن األدلة الثبوتية والقرائن
القانونية ،واستنطاق احلقيقة من اجلاين وكشف حقيقة ما حصل؛
لذا تعد من اخلطوات ادلتقدمة ولكن واالساسية يف مسألة عدم
االفالت من العقاب أو الصفح وذباىل حق الضحااي يف
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االنصاف وطمس احلقائق وغياب الذاكرة اجلمعية للشعوب واألمم
ومن مث تفادي الوقوع يف أخطاء ادلاضي (.)1
لقد مت تشكيل اذليئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
دبوجب القانون رقم ( )10لسنة  ،2008وكان التحقيق يف
قضية إابدة الكوردستانيُت (األنفال) ( )2ضمن اختصاصاهتا،
إال أهنا مل تقم دبا أوكل اليها ،وبقيت ىيئة فارغة احملتوى؛ ألهنا
انشغلت دبشروع اجتثاث البعث فقط ،الذي بدوره أثر سلبياً
يف عملية التحول الدؽلقراطي يف العراق حللها اجليش العراقي
ورلموعة أخرى من ادلؤسسات ذات الطابع ادلدين (.)3
كذلك تشكلت جلنة ادلصاحلة الوطنية يف الربدلان العراقي،
أيضا مل تقدم شيئًا بسبب تنافس الكتل الربدلانية
إال أهنا ً
واالحزاب السياسية ،فضالً عن نظام الدؽلقراطية التوافقية اليت
ربولت إىل نظام زلاصصة سياسية ال أكثر .وكان ىناك وزارة
ضمن حكومة رئيس الوزراء نوري ادلالكي سنة  2010ابسم
حكومة ادلصاحلة الوطنية واحلوار الوطٍت ،إال أهنا أيضا مل تقدم
ملموسا.
شيئًا
ً
أما يف حالة اابدة اإليزيديُت يف شنكال فقد مت أتسيس
ىيئة مجع األدلة والتوثيق وادلعاجلة يف اقليم كوردستان أواخر
عام  2014لتعمل على مجع ادلعلومات واألدلة والواثئق
وتدوين الشهادات من قبل سلتصُت تدربوا على ذلك من قبل
مؤسسات دولية مشهودة ذلا يف ذلك االختصاص ،وقد
مجعت حلد االن آالف من الواثئق والشهادات اليت ادىل هبا
ضلو  2500ضحية من انجية وانج (.)4
وأتسيسا على ما سبق ؽلكن القول إنو يف احلالة األوىل
ً
كان ىناك مؤسسات كثَتة ،إال أنو لوجود رلموعة من
ادلعوقات اليت اشران اليها أعاله فلم يقدم الكثَت ،إال أنو يف
القضية الثانية (شنكال) فكان ىناك ىيئة واحدة فقط ،لكنها
قدمت الكثَت يف ىذا اجملال؛ ولذلك رجحت كفة ادليزان
لصاحل قضية شنكال (احلالة الثانية موضوع الدراسة)؛ لذلك
كثَتا معاانة الضحااي وذويهم
ؽلكننا القول إهنا خففت ً
النفسية؛ ألهنم وجدوا من يتحدث اليهم ويهتم هبم ،وأيخذ
أمال يف ازباذ خطوات
قضيتهم على زلمل اجلد ،وأن ىناك ً
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خصوصا يف مسألة التعامل مع
جدية دلد يد العون اليهم
ً
الناجيات والبحث عن من بقي يف يد تنظيم الدولة.
ادلطلب الثاين – احملاكمات العادلة:

تعترب احملاكمات سواءً ادلدنية أو اجلنائية ،الوطنية أو الدولية،
من وسائل زبفيف اآلاثر النفسية لعميات اإلابدة اجلماعية؛ ألهنا
تقلل من حاالت الثأر الذايت ،وذبعل القصاص ضمن حدود
حصرا دون غَتىا .وىنا برز مصطلح العدالة
صالحيات الدولة ً
االنتقالية( )5أي نوع خاص من أنظمة احملاكمة اليت رباول قدر
اإلمكان االبتعاد عن العدالة اجلنائية دبقتضى قوانُت يعمل هبا قبل
جدا من اجملرمُت
نشوب النزاع ،وحصر ذلك يف رلموعة زلددة ً
الرئيسيُت الذين صمموا عمليات اإلابدة ،والذين أصدروا أوامر
اإلابدة بشكل مباشر ،دون الذين اجربوا على تنفيذ االوامر ،أو
جربا أو ادللزمُت بتنفيذ االوامر كاجلنود والرتب
الذين نفذوىا ً
الدنيا .إذ إن استبعاد العدالة اجلنائية يؤدي ايل خلل كبَت يف
عملية بنا السالم وادلصاحلة الوطنية ،كذلك تطبيقها بشكل مطلق
سيؤدي إىل اضاعة احلقائق وزرع بذور نزاع من نوع آخر بُت
الضحااي وأىاليهم وبُت أىايل اجلناة على ادلدى البعيد ،كذلك
عدم اندمال جروح الضحااي وأىاليهم وتفويت فرصة طلب الرمحة
واالعتذار ومعرفة احلقيقة وكشف اخلفااي ورفع اللبس عن كثَت من
حاالت الفقد واإلابدة ومعرفة ما جرى ،إذ يف كثَت من احلاالت
ػلتاج ذوي الضحااي إىل معرفة من جرى وتفضيل ذلك على
االنتقام والقصاص (.)6
ادلطلب الثالث -تقييم اآللية:

يف دول كـ (البَتو وتشيلي وجنوب أفريقيا) كانت ادلصارحة
ابحلقيقة نقطة بدايتها ( .)7أما يف سَتاليون فكانت ادلصارحة
موزاية مع العدالة اجلنائية ،يف الوقت الذي انتهجت أورواب
الشرقية عمليات التطهَت وفحص مرتكيب االنتهاكات وعزذلم
نقطةَ البداية (.)8
ويف حالة األنفال فقبل إجراء احملاكمات قامت اجلبهة
الكوردستانية منذ عودهتا إىل اإلقليم عام  ،1991ابالستيالء على
ما يقارب  13طناً من الواثئق اليت مت االستيالء عليها من مقرات
االجهزة االمنية ومقرات حزب البحث على شكل مراسالت بُت

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،492-482عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك 28 – 27كانون الثاني 4242

صدام حسُت واالجهزة االمنية كتعليمات بكيفية القيام بعمليات
اإلابدة اجلماعية والرد عليها على شكل مرسالت مكتوبة واشرطة
الفيديو او الصوتية ادلوثقة لتنفيذ التعليمات حرفياً ( .)9أي أن
احملاكمات كانت يف ادلراحل ادلـتأخرة من انحية تسلسل خطوات
أيضا.
التخفيف عن اآلاثر النفسية ومن انحية البعد الزمٍت ً
إذ إنو يف ذبربة عمليات اإلابدة (األنفال) مت تشكيل
احملكمة اجلنائية العراقية العليا عام  ،2003دبوجب قانون
خاص شرع للنظر يف جرائم النظام السابق وضمنها عمليات
إابدة الكوردستانيُت (األنفال) ،وكان نصيبها ثالث زلاكمات
منفصلة ،من بينها زلاكمة خاصة حبلبجة وزلاكمات أخرى
عام  ،2006أما قراراهتا فقد بدأت بتشخيص اجلرؽلة واحكام
اإلعدام يف كانون األول لعام  ،2006وسبت زلاكمة صدام
بتهمة اإلابدة اجلماعية خالل تلك العملية .ويف  23حزيران
من عام  ،2007أُدين رلموعة من أركان النظام السابق بتهمة
وحكم على
اإلابدة اجلماعية وحكم عليهم ابإلعدام شن ًقاُ .
آخرين ابلسجن ادلؤبد .
ومن مث التعويضات – غَت ادلكتملة – إال أنو يف عملية اابدة
اإليزيديُت يف شنكال بدأت ابلتعريف ابجلرؽلة أوالً جبرؽلة اإلابدة
من قبل بردلان اقليم كوردستان – العراق بعدما عمل جلنة خاصة
على ادلقابر اجلماعية ومجع األدلة اخلاصة هبا .ودبوازاهتا مت أتسيس
مكتب اتبع لرائسة حكومة اإلقليم خاص إبرجاع ادلخطوفُت
وادلخطوفات وقد مت اسًتجاع أكثر من ( 2500حلُت كتابة
البحث) سلتطف وسلتطفة طفل وابلغ من رلموع ما يقارب
 5000شخص مت اختطافهم خالل عملية اذلجوم على داعش
( .)11وقبلها كانت ىناك مراسيم إحياء الذكرى السنوية ادلتعددة،
وإقامة النصب التذكارية ومنح االلقاب لبعض ادلدن كلقب
الشهيدة دلدينة حلبجة اليت اصبحت (حلبجة الشهيدة).
ومن ادلالحظ للشأن الكوردستاين فقد الحظنا تغيَت اجلو
العام جلميع الكوردستانيُت وخصوصاً ذوي الضحااي أو الضحااي
الذين ما زالوا على قيد احلياة فقد خفف ذلك معناهتم كثَتاً
وابتهجوا لقرار احملكمة القاضي حبكم االعدام على ادلرتكبُت
االساسيُت للجرؽلة ،كذلك خبصوص مسألة التعويضات اليت
سنتطرق اليها فيما بعد.

ادلبحث الثاين -جرب الضرر وأتسيس الذاكرة اجلماعية
يعد جرب الضرر وأتسيس الذاكرة اجلماعية وحفظها ،من
جدا يف رلال العدالة االنتقالية وكيفية التعامل
اآلليات ادلهمة ً
مع قضااي عمليات اإلابدة اجلماعية ،ألهنا تقوم إبحقاق احلق،
وتعويض الضحية عن ما فاتو من حقوق وجرب االضرار اليت
حلقت بو سواءً ادلادية أم ادلعنوية ،وزبفيف جزء من معاانتو
واألىم من ذلك ضمان عدم تكرار حدوث ما جرى ،ىذا من
جانب ومن جانب آخر محاية مرتكب اجلرؽلة أبخذ حق
الضحية منو ،دون االساءة اليو أو التعسف يف استعمال احلق،
لتجنب حدوث فعل إجرامي آخر أو نزاع عنيف أخر ،أو
حدوث ارتدادات نزاعية أخرى؛ لذا سنقسم ىذا ادلبحث إىل
مطلبُت االول يتناول التعويض وجرب الضرر ،والثاين سلصص
لتأسيس وحفظ الذاكرة اجلماعية.

ادلطلب األول – التعويض وجرب الضرر:
وىي ادلبادرات اليت تدعمها الدولة ،وتسهم يف جرب
االضرار ادلادية وادلعنوية ادلًتتبة على انتهاكات ادلاضي ،وتقوم
عادة بتوزيع خليط من التعويضات ادلادية والرمزية على الضحااي،
وقد تشمل التعويضات ادلالية واالعتذارات الرمسية (.)11
وماداي ورد االعتبار مع
معنواي ً
أي أهنا زلاولة إحقاق احلق ً
األخذ بعُت االعتبار الظروف اليت مت فيها تنفيذ القرارات
اخلاصة ابإلابدة اجلماعية ،والذىاب إىل أبعد من ذلك وىو
ضمان عدم تكرار ما حدث ،أي إنصاف طريف النزاع (اجلاين
جدا (.)12
واجملٌت عليو او ذويو) ،وىي مسألة مهمة ً
والضرر ادلقصود ىنا وادلراد جربه ىو الضرر دبختلف
اشكالو ومراحلو سواء من خالل التعويض ادلادي أو ادلعنوي
أو العيٍت أو إعادة التأىيل او رد االعتبار ،أي زلاولة ادلة
إلرضاء اجملٌت عليو أو ذويو ،حبيث ينتقل من حالة الشعور
ابلغنب إىل حالة الشعور ابلرضا النوعي.
فمفهوم جرب الضرر بشكل عام يشَت إىل االلتزام الذي
يفرضو القانون الدويل على الدولة كأثر للمسؤولية الدولية عن
الواقعة ادلنشئة ذلا سواء كان فعالً غَت مشروع دوليًا او نشاطًا
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دوليًا ضاراً ( ،)13كذلك يشَت إىل سبكُت الضحااي من احلصول
على أكرب قدر شلكن من االنصاف (.)14
وينظر البعض إىل ىذه اآللية كربانمج متكامل توصي بو
جلان التحقيقة او أتيت كنتيجة لتسوية النزاعات لالعًتاف حبق
الضحااي يف ادلطالبة ابحًتام حقوق االنسان ورد االعتبار
ومنحهم فرصة للمشاركة يف إعادة بناء رلتمع ما بعد النزاع
يسعى إىل وضع تدابَت ملموسة ورمزية جلرب الضحااي وزبفيف
معاانهتم ( .)15وذبنب اجملتمع من مزيد من التوتر واالحتقان يف
اجملتمع (.)16

ادلطلب الثاين– أتسيس وحفظ الذاكرة اجلماعية:
أي العمل على احلفاظ على االشياء ادلادية وادلعنوية ادلتعلقة
بعمليات اإلابدة اجلماعية من واثئق واسلحة واالماكن اليت كانت
ذبري فيها اإلابدة ،ووسائل اإلابدة ،كذلك زبليد الذكرى اإلابدة
سنوايً وإقامة النصب التذكارية ومراسيم أتبينية وعمل رموز
للضحااي؛ وذلك دلا ذلا من أتثَت معنوي اغلايب على ادلواطنُت
وخاصة الضحااي.
إال أن ىناك رأي يذىب إىل أن القيام بذلك يعيد إىل
االذىان ما جرى للضحااي فيدم جراحهم مرة أخرى ،كذلك
يثَت مشاعر احلقد وروح االنتقام لدى الضحااي وذويهم ذباه
اجلناة أو اجلناة احملتملُت ،فتصعب عملية ادلصاحلة الوطنية
والتعايش السلمي وحىت عملية بناء السالم؛ ألهنا ستؤثر فيها
سلباً .ولكن يف ادلقابل ىناك رأي آخر نؤيده أكثر ،أال وىو أن
أتسيس الذاكرة اجلماعية أو الذاكرة الوطنية سبتص مشاعر
السلبية لدى الضحااي وذويهم ،وتساىم يف تصديق قصص
الًتاجيداي من قبل االجيال اليت تلت جيل ضحااي اإلابدة
وذويهم.
ولكن التجارب العادلية أثبتت صواب الرأي الثاين بنسبة
أكرب ،فملفات االشخاص النازحُت او ترحيل الكوالك ورلاعة
 1933-1032يف االرباد السوفييت السابق ،وحفظ واثئقهم
على شكل أدب اترؼلي أاتح للباحثُت االكادؽليُت بعد اهنيار
االرباد السوفييت بداية التسعينيات ،إبعادة بناء مصَت الكوالك
بعد الًتحيل (.)17
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فهما متوازان لدى االجيال االخرى دلا
فهذه اآللية ستولد ً
()18
وفهما أكثر وعيًا دلا جرى آلابئهم
جرى يف بالدىم ً ،
وأجدادىم ،كذلك فهم كيفية التعامل معها ،فيولد لديهم خربة
اوسع وثقافة أوعي وأيخذون الدروس والعرب(.)19
ادلطلب الثالث -تقييم اآللية:

وأتسيسا على ما سبق غلب ربديد ادلشمولُت ادلباشرين
ً
وغَت ادلباشرين سواء من الضحااي وأىاليهم أو من اجلناة ،يف
جدا ويف غاية
حاليت جرب الضرر والعقاب ،وىو أمر ضروري ً
االعلية ،ففي التجربة ادلغربية مثال صلد أن اجلهة ادلخولة
بتحديد عدد ادلفقودين قد فصلت يف ذلك بتحديد فئاهتم
وأعدادىم وأمسائهم ( )21بغية سهولة التعامل مع حاالهتم
للحيلولة دون إضاعة حقوقهم ،كذلك لبيان حالة كل ضحية
كي يعرف اىلو التعامل مع معها ،وىو حقهم .كذلك دلعرفة
ادلختفُت او ادلفقودين االحياء دلعرفة مكان اختفائهم القسري
وإطالق صراحهم أو حىت معرفة مكان دفن غَت االحياء
إلرجاع رفاهتم وإعادة دفنها بشكل الئق يف مقربة خاصة هبم
أو ما شابو ذلك من االجراءات (.)21
يف رلال االعًتاف ابجلرؽلة يف حالة األنفال فقد اعًتفت دول هبا
كجرؽلة لإلابدة اجلماعية ،إذ أقر الربدلان السويدي يف يوم  5كانون
األول عام  2012م على اعتبار ىذه العمليات عمليات إابدة مجاعية
ضد الكورد (.)22
ويف رلال جرب الضرر؛ فإننا مل صلد أي تكرمي ألية شخصية يف
محالت إابدة الكوردستانيُت (األنفال) ،يف الوقت الذي صلد تكرمي
رلموعة من ضحااي اابدة اإليزيديُت يف شنكال كنادية مراد سفَتة
السالم لألمم ادلتحدة وجوائز أخرى ،كخطوة مهمة جلرب الضرر
اخلاص والعام ،وقد مت كذلك تكرمي النائب فيان دخيل تثمينا
جلهودىا يف ربشيد اجلهود دلناصرة القضية اإليزيدية ،وتكرمي رلموعة
أخرى من الناجيات يف زلافل دولية أو جهات داخلية.
أيضا مت توفَت االرشاد ولدعم النفسي يف
ويف ىذا اجملال ً
حالة الصدمات اليت مل ربظ ابالىتمام الالئق هبا ،بوصفها
أحد عناصر وضع اسًتاتيجية شاملة لعدم التكرار ،ويرجح أن
تؤدي االنتهاكات اجلسيمة إىل نشوء مشاكل صحية ،شلا يعٍت

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،492-482عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك 28 – 27كانون الثاني 4242

أيضا للمتاعب ويستدعي ذلك
إمكانية تعرض االفراد واجملتمع ً
العمل على تغيَت مجلة من ادلفاىيم والسلوكيات لدى كل من
الضحية (.)23
ودبتابعة احلالتُت موضوع الدراسة ،صلد أن احلالة االوىل مل
تول االىتمام الالئق هبا يف ىذا اجملال ،إال يف نطاق زلدود
َ
ً
جدا ،ولكن يف احلالة الثانية قد القت االىتمام الكبَت سواءً
الفارين من أحداث العنف وعمليات اإلابدة أم الناجُت
وخصوصا اللوايت مت إدخاذلن يف برامج معاجلة
والناجيات،
ً
الصدمات من قبل منظمات دولية ومنظمات اجملتمع ادلدين
احمللية ،اليت مل يقتصر عملها على التشخيص فقط  ،بل
االحالة إىل اجلهات الصحية من فحوص دورية شاملة
وجلسات ادلعاجلة النفسية ( )24يف اإلقليم وخارجو خصوصا
ايطاليا.
أيضا ؽلكننا إدراج بيان اجمللس
ويف رلال جرب الضرر ً
الروحاين اإليزيدي الذي اعترب ادلخطوفات اليت تعرضن
لالغتصاب من قبل مسلحي تنظيم الدولة انجيات طاىرات،
وبناءً على ذلك فقد مت تقبلهم يف اجملتمع ومن قبل اسرىم
وتزوج الكثَتات منهن بعد ذلك فقد خفف ذلك كثَتاً من
معاانة الضحااي واسرىم واجملتمع أبسره ،ويف مسألة األنفال فلم
يثر مسالة كيفية التعامل مع ادلغتصبات؛ ألن الضحااي قد
صفيت جسدايً أو مت بيعهن لدول ،مل ترجعن إىل حد االن.
أيضا صلد أنو مت العمل وبشكل الئق يف
ويف ىذا اجملال ً
احلالتُت األنفال وشنكال حبفظ الواثئق وتوثيق ادلقابر اجلماعية
وتوثيق كل ما جرى تقريبًا يف كتب دونت أبسلوب أكادؽلي
جدا،
وأديب من قصص الضحااي ونشرىا على نطاق واسع ً
فضالً عن عمل حبوث ودراسات أكادؽلية وؽلكن إدراج حبثنا
ىذا ربت ذلك العنوان.
إال أن الشيء ادلختلف يف احلالتُت ىو أنو يف أجزاء من
عملية إابدة الكوردستانيُت (األنفال) مت عمل متاحف خاصة
حلفظ ذكرى حلبجة أو وادي ابليسان وجافاييت ،او ابدينان يف
مناطق سلتلفة من اإلقليم ،أما يف حالة إابدة اإليزيديُت يف
شنكال فلحد اآلن ال توجد مثل ىذه ادلتاحف ليتم عرض

صور الضحااي وكيفية تعرضهم لإلابدة ،واالدوات ادلستخدمة
يف اإلابدة كذلك الواثئق وادلستندات اخلاصة هبم.
وىناك زلاوالت أخرى يف ىذا اجملال كحفظ الذاكرة
الوطنية عن طريق توثيق االحداث وروايتها كتاريخ شفوي عن
طريق االغاين الًتاجيدية ورواية ما حدث ،ولكنو قد ال يسلم
من أتثَت العاطفة واخليال الشعري على حقيقة ما جرى يف مثل
ىذه احلاالت (.)25
ومن انحية أخرى فقد مت استحداث مادة خاصة ابإلابدة
اجلماعية (اجلينوسايد) تدرس يف أقسام الكليات كافة
جبامعات اإلقليم ،وفيها مواد خاصة إبابدة الكوردستانيُت
(األنفال) ( ،)26إال أنو وحلداثة ادلوضوع ،حلد االن مل يتم إدراج
ادلواضيع اخلاصة إبابدة اإليزيديُت يف شنكال فيها (.)27
ويف ىذا اإلطار فقد مت اقامة النصب التذكارية لعديد من
رموز األنفال كنصب عمر خاور وغَته يف مناطق عدة من
مدن اإلقليم وبلداتو ،يف حُت مل يتم اقامة نصب تذكاري جملزرة
كوجو مثالً او الناجية جيالن اليت انتحرت بعد إفالهتا من
أيدي داعش أو الفتيات الاليت انتحرن خشية وقوعهن بيد
عناصر تنظيم الدولة وغَتىن من الشخصيات اليت تستحق ان
يقام ذلم نصب تذكارية.

ادلبحث الثالث– اصالح أنظمة ومؤسسات الدولة
يعد إصالح النظام القانوين وإعادة ىيكلة مؤسسات
الدولة من ادلراحل احلساسة للعدالة االنتقالية واآلليات ادلهمة
جدا ادلستخدم يف زبفيف معاانة ضحااي عمليات اإلابدة
ً
اجلماعية وذويهم؛ لذا سنقسمو إىل مطلبُت ،األول :يتناول
إصالح النظام القانوين ،والثاين :يبحث يف إعادة ىيكلة
مؤسسات الدولة.
يبدو أنو مل يكن دبقدور االنظمة القانونية واذلياكل
االجتماعية ومؤسسات الدولة يف مرحلة ما بعد النزاع وحىت
مرحلة النزاع االستجابة دلتطلبات اجلماعات ادلختلفة يف الدولة
ومل تستجب الحتياجاهتا ،فأدى بطريقة ما إىل ما حدث؛
لذلك غلب التفكَت بطريقة ابتكارية كي تكون الدولة للجميع
وتستجيب االنظمة القانونية واذلياكل االجتماعية وابقي
289

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،492-482عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك 28 – 27كانون الثاني 4242

األنظمة ومؤسسات الدولة سبثل مجيع األفراد واجلماعات
تتحقق فيها مصاحلها وتنصهر فيها جهودىا.
ادلطلب األول -إصالح النظام القانوين:

يبدو أن السلطة اجلائرة قد سنت قوانُت لصاحلها وأن
أغلب تلك القوانُت ىي السبب األساسي يف حدوث ما جرى
من عمليات اإلابدة اجلامعية ،ومن جانب آخر فقد شرعت
أغلب تلك القوانُت حلماية السلطة ورجاذلا وحصانتهم من
ادلالحقة القانونية وزلاسبتهم؛ ولذلك غلب أن تتضمن عملية
االصالح ،سن قوانُت ودستور جيد يتوافق وادلرحلة اجلديدة،
كذلك يندرج ربتها كل ما يراه اجملتمع ضروري للتعامل مع
إرث ثقيل من القمع وانتهاكات حقوق االنسان ،حىت وإن
تطلب االمر استحداث القانون اجلنائي والقوانُت سيئة السمعة
اليت كان يتحصن هبا النظام السابق لتربير أفعالو (.)28
ولذلك فهناك توجهان يف ىذا اجملال ،األول :يدعو إىل
اصالح يتوافق ويستجيب دلتطلبات ادلرحلة اجلديدة – مرحلة
ما بعد النزاع – واستمرارية نظامو القانوين مع تعديالت طفيفة
كالتجربة البولونية واذلنكارية ،أما التوجو الثاين :فيدعو إىل
قطيعة اتمة مع ادلاضي وطي صفحتو كتجربة ادلانيا الدؽلقراطية
وتشيكوسلوفاكيا ( .)29مع احلفاظ على قيم العدالة والتضامن
االجتماعي وتعويض الضحااي ،والعمل على إصالح النظام
القانوين قبل أي شيء ،يف سبيل كشف احلقيقة الكاملة
والتمكن من معرفة حجم االضرار اليت حلقت ابجملتمع واالفراد
من جرا سياسة التسلط وسوء استخدام السلطة والنفوذ (.)31
ادلطلب الثاين -إعادة هيكلة مؤسسات الدولة:
ولكن السؤال الذي يثار ىنا ىل ؽلكن تشكيل احملاكم
وجلان تقصي احلقائق دون اصالح النظام القانوين وادلؤسسايت،
أم أن تلك اخلطوة غلب أن تكون االوىل يف نظام ادلصاحلة
الوطنية والعدالة االنتقالية؟ كي تكون احملاكم وجلان التقصي
وبقية ادلؤسسات قانونية وشرعية (.)31
أيضا وابلدرجة
وان اصالح النظام ادلؤسسي يشمل ً
االساس ادلؤسسات التعليمي واالعالمية والثقافية وغَتىا ،اليت
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تؤثر بشكل مباشر يف حياة األفراد إلحداث تغيَت يف اظلاط
السلوك الفردي والشخصي؛ ألن الثقافة والسمات الشخصية
تؤداين وظيفة عامل استقرار يف العالقات االجتماعية ،وابلتايل
يضمنان التعامل الذكي مع النزاعات اليت حدثت وسبخضت
عنها عمليات اإلابدة اجلماعية (.)32
ادلطلب الثالث -تقييم اآللية:

اضحا ففي
بتفحص احلالتُت موضوع الدراسة صلد اختالفًا و ً
حالة عمليات اإلابدة (األنفال) ،صلد بعد العمليات سنوات
قليلة انسحاب اتم للحكومة ادلركزية بقيادة نظام البعث من
خصوصا زلافظات اربيل دىوك
أغلب مناطق اإلقليم
ً
مؤسسا حلالة (الفوضى
والسليمانية اترًكا فرا ًغا مؤسساتيًا وقانونيًا
ً
القانوين) ( ،)33إذ إن ادلؤسسات البدائية اليت انبثقت من اجلبهة
الكوردستانية مؤسسة على الشرعية الثورية ومن مث مت شرعنتها
وأتسيس نظام قانوين كقانون األحزاب وبردلان اإلقليم بعد أول
ذبربة انتخابية سنة  ،1992ومن مث اصبح مركزاً لسن وتشريع
القوانُت وأتسيس ألول حكومة شرعية يف اإلقليم ،سبخضت
عنها ادلؤسسات القانونية ،فتم إعادة ىيكلة ادلؤسسات والقوانُت
بعضا .كاستحداث وزارة الشهداء وادلؤنفلُت،
دبوازاة بعضها ً
ومجعية السجناء السياسيُت ،أو مجعية معوقي اجلبهات ،وغَتىا.
ومت ذلك بقوانُت خاصة تنظم كيفية إنشائها وسَت عملها.
يف حُت أنو وبعد انتهاء عمليات إابدة اإليزيديُت يف
شنكال ،مل تتغَت القوانُت ،بل بقيت كما ىي ،إال أنو قد
حدث تغيَت واضح يف مؤسسات إدارة منطقة شنكال من
الناحية العقائدية ،وحىت طبيعة ادلؤسسات حىت االحزاب
فساىم بعضها يف زبفيف آالم الضحااي وذويهم ،يف الوقت
الذي ساىم آليات أخرى من تصعيد ادلوقف ،وعدم زبفيفي
اآلاثر ،كتشكيل قوى وأحزاب خاصة ابإليزيديُت ،كذلك
اختيار شخصية كوردية إيزيدية كرئيس جمللس زلافظة نينوى،
شلا ساىم يف زبفيف آاثر اإلابدة عليهم.
وؽلكن تربير ذلك ،ففي حالة األنفال سحبت احلكومة
ادلركزية يف بغداد موظفيها من اإلقليم ،وحل اجلبهة
الكوردستانية زلل فحاولت توظيف ادلوظفُت الكورد واشخاص
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من اجلبهة ليحلوا مكاهنم ويديروا وظائفهم دون تغيَت مهام
تلك ادلؤسسات مع تغيَتات طفيفة واستحداث مؤسسات
جديدة والغاء اخرى أي اعادة ىيكلة بسيطة .يف حُت يف
حالة شنكال عادة احلكومة ادلركزية إىل مناطق نفوذىا وشغل
موظفيها مناصبهم السابقة عدا من التحق بتنظيم الدولة أو
اهتم بذلك ومت زلاكمتو ،ومل يتم استحداث أو إلغاء دوائر أو
وحدات ادارية ،إال أنو رغم ذلك فقد مت تعيُت رئيس رللس

زلافظة نينوى من ادلكون اإليزيدي لتخفيف اآلاثر النفسية
ورفض شعور التهميش واالقصاء.
وكل ذلك أدى إىل زبفيف معاانة الضحااي يف القضيتُت؛
ألن معوقات كثَتة قد رفعت من أمامهم يف رلاالت عديدة
رمزا للجهة اليت سببت
كادلؤسسات غَت ادلرغوبة اليت اعتربت ً
ذلم ادلعاانة كدوائر االمن واالستخبارات والقوانُت اجلائرة
وحلت زللها قوانُت عادلة أنصفتهم أكثر.

الامة النصب
التذكارٌة
احٌاء الذكرى
الجماعٌة

االصالح المؤسسً
والمانونً
التعوٌض وجبر الضرر
مرحلة المحاكمات
لجان تمصً الحمائك
ادلخطط رقم ( :)2مثلث تسلسل آليات زبفيف آاثر عمليات اإلابدة اجلماعية (آليات العدالة االنتقالية)
ادلصدر :ادلخطط من عمل الباحث ابالستناد إىل دراسة د .زاان رؤوف محة كرمي ،ادلصدر السابق ،ص45؛ د .إايد يونس دمحم الصقلي وعامر حادي عبد هللا اجلبوري،
العدالة االنتقالية "دراسة قانونية" ،رللة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة كركوك  /كلية احلقوق ،اجمللد ( ،)5العدد ( ،)16سنة  ،2016ص-226
306؛ عادل ماجد ،العدالة االنتقالية واالدارة الناجحة دلرحلة ما بعد الثورات ،رللة السياسية الدولية ،رللد ( ،)48العدد ( ،)129نيسان ،2013 ،ص.411

صلد يف ادلخطط أعاله أن آليات زبفيف اآلاثر على
ضحااي عمليات اإلابدة اجلماعية وذوييهم أو ما يسمى
ابلعدالة االنتقالية تبدأ بتشكيل جلان تقصي احلقائق اليت تعمل
على إجراء التحقيقات الرمسية مستعينة دبؤسسات اجملتمع
ادلدين احمللية والدولية وبلجان تقصي احلقائق الدولية أو آليات
األمم ادلتحدة ووكاالهتا وتشكيالهتا االخرى ،وعلى الواثئق اليت
ذبمعها تستند عمل احملاكم كمرحلة اثنية وىي إما مدنية أو
جنائية ،وطنية أو دولية ،ودبوجب قراراهتا تبدأ مرحلة اصالح
الضرر والتعويض ادلادي وادلعنوي ،وقبلها أتيت مرحلة االصالح

ادلؤسسي والقانوين ،ومن مث مرحلة إحياء الذكرى اجلماعية
وإقامة النصب التذكارية.
إال أن لدينا مالحظة مفادىا أن جلان تقصي احلقائق البد
أن تكون وفق قانون خاص يسن يف ادلرحلة االنتقالية ،وإال
ستكون فاقدة الشرعية؛ لذلك غلب أن تكون مرحلة االصالح
القانوين وادلؤسسايت بداية عملية ادلرحلة االنتقالية والعدالة
االنتقالية إلعادة ىندسة ادلؤسسات من انحية اذليكلية
واالشخاص الذين يديروهنا فمعظمهم من مرتكيب اجلرائم أو
مؤيدون ذلم ،لذا سيكونون عقبة أمام سن قوانُت جديدة
وسيعيقون تشكيل جلان تقصي احلقائق وسَت عملها أو
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سيؤثرون يف احلقائق بشكل ملحوظ وسيضيع الكثَت من
احلقوق.
ولذلك نقًتح أن يكون إصالح النظام القانوين
جدا ،بتغيَت
وادلؤسسات يف قاعدة اذلرم وتكون عملية واسعة ً
رموز النظام ومرتكيب اجلرائم ،أما ادلؤيدون ابإلكراه وغَت

ادلنحازين فيجب تدريبهم وأتىيلهم ليكونوا مساعدين لزمالئهم
اجلدد الذين سيشغلون ادلناصب احلساسة وحىت االعتيادية
أيضا ،كي نستفيد من مجيع الطاقات غَت الضارة.
ً
وحسب اقًتاحنا غلب أن يكون مثلث آليات عمل العدالة
االنتقالية للمرحلة االنتقالية اجلديدة وفق ادلخطط رقم (.)2

الامة النصب
التذكارٌة
احٌاء الذكرى
الجماعٌة
التعوٌض وجبر الضرر
مرحلة المحاكمات
لجان تمصً الحمائك
االصالح المؤسسً والمانونً
ادلخطط رقم ( :)1مثلث تسلسل آليات زبفيف آاثر عمليات اإلابدة اجلماعية (آليات العدالة االنتقالية) ادلقًتح
ادلصدر :ادلخطط من عمل الباحث.

إبص ـ ــالح النظ ـ ــام الق ـ ــانوين متزامن ـ ـ ـاً م ـ ــع اص ـ ــالح اذليك ـ ــل
ادلؤسسايت ،ؽلكننا وضع حجر االساس ادلتُت وبو ستكون العملية
سلســة جـ ًـدا ،وكــل ادلؤسســات الــيت ســيتم تشــكيلها واســتحداثها
ش ــرعية وقانوني ــة وم ــن مث تش ــكيل جل ــان تقص ــي احلق ــائق دبوج ــب
ـتعدادا لتشــكيل زلــاكم وطنيــة جنائيــة
ق ـوانُت تســن بعــد ذلــك اسـ ً
كانــت أم مدنيــة أو زل ــاكم وطنيــة مكملــة لعم ــل احملــاكم الدولي ــة
ال ــيت دبوجبه ــا ي ــتم إص ــدار قـ ـرارات التع ــويض ورد االعتب ــار وج ــرب
الضرر دبا يكفل إحقاق احلق وعدم التعسف حبـق مـرتكيب اجلـرائم
كــي تك ــون تل ــك احمل ــاكم عادل ــة ،ودب ـوازاة احمل ــاكم ي ــتم ت ــوفَت بيئ ــة
مالئمة حلفـظ الـذاكرة الوطنيـة بتأسـيس أو اسـتحداث مؤسسـات
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رمسي ـ ـ ــة أو ش ـ ـ ــبو الرمسي ـ ـ ــة وإقام ـ ـ ــة مناس ـ ـ ــبات ال ـ ـ ــذكرى اجلماعي ـ ـ ــة
واحتف ــاالت أتبيني ــة واقام ــة النص ــب التذكاري ــة .وىك ــذا س ــيكون

التعامل مع مرحلة ما بعد النزاع وزبفيـف اآلاثر النفسـية لضـحااي
عمليـ ـ ــات اإلابدة اجلماعيـ ـ ــة وذويهـ ـ ــم دون إضـ ـ ــاعة حقـ ـ ــوق أو
تعسف يف استعمال احلق.
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لم ٌمم لحد االن إلامة اي نصب تذكاري ٌرمز الى عملٌة االبادة
وضحاٌاها
تجري احتفاال تأبٌنٌا مركزٌا فً ذكرى االبادة فً /6/3
من كل عام برعاٌة رئاسة الحكومة ورئاسة االللٌم
هنان تعوٌض رمزي محدود جدا ،ولكن فً مجال
الصحة النفسٌة كان االهتمام اكبر بكثٌر.
هنان دعوات لتشكٌل محاكم دولٌة بهذا
الخصوص

الامة
النصب
التذكارٌة
احٌاء الذكرى
الجماعٌة

الٌمت عدة نصب تذكارٌة لرموز ضحاٌا االبادة اشهرها نصب عمر خاور
التذكاري فً حلبجة الشهٌدة
هنان احتفاالت تأبٌنٌة عدٌدة فً مختلف مدن االللٌم وولوف دلٌمة
صمت فً  3/16واطالق صافرات االنذار

التعوٌض وجبر الضرر
مرحلة المحاكمات

توجد لجنة لجمع االدلة وحفظها
وتصنٌفها

لجان تمصً الحمائك

لم ٌنفذ إال فً نطاق محدد
جدا

االصالح المؤسسً والمانونً

رد االعتبار باستتثناءات خاصة لالبناء الشهدء والمؤنفلٌن وصرف
رواتب وتعوٌضات ،مع اهمال واضح فً الصحة النفسٌة.
شكل محكمة خاصة باالنفال ،وحكم الجناة الرئٌسٌٌن ،والبمٌة
تم االعفاء
لم ٌكن هنان لجنة لتمصً الحمائك بل كان
هنان هٌئة الدفاع لجمع وتمدٌم االدلة
جرى اصالح واسع جدا من ناحٌة
الهٌكل االدار أم البشري

ادلخطط رقم ( :)3مثلث يبُت كيفية تنفيذ آليات زبفيف آاثر عمليات اإلابدة اجلماعية (آليات العدالة االنتقالية) يف عملييت األنفال وشنكال
ادلصدر :ادلخطط من عمل ادلباحث

اخلامتة
يف خاسبة دراستنا ىذه توصلنا إىل عدد من التوصيات ولنا
رلموعة من ادلقًتحات أو التوصيات للجهات ذات العالقة،
وىي:
أوالً -االستنتاجات:

 -1مت التحقق من صحة فرضيات الدراسة اليت مفادىا أن
آليات العدالة االنتقالية زبفف جزءا من معاانة ضحااي عمليت
اإلابدة اجلماعية موضوع الدراسة ،كذلك مت التأكد من صحة
الفرضية ادلباشرة الثانية الذاىبة إال أن تلك اآلليات مل زبفف
من معاانة الضحااي إال القليل ،وأن ىناك اختالفا واضحا يف
التعامل مع احلالتُت.
 -2إن نظام العدالة االنتقالية نظام ػلاول االلتفاف عن
النظام القانوين ادلعمول بو أايم النزاع العنيف الذي سبخضت
عنو عمليات اإلابدة اجلماعية ،الذي وضعو النظام احلاكم
دلصلحتو أو ألنو غَت مناسب لظروف ما بعد النزاع ،أو ألن

آلياتو اذلشة ال تكفي دلتطلبات وال تسد حاجات فًتة ما بعد
النزاع.
 -3ليست ىناك آليات وإجراءات اثبتة تتبعها مجيع الدول أو
اجملتمعات اخلارجة من النزاعات ادلسلحة ،بل ىي عبارة عن
آليات مرنة يتبعها كل رلتمع وفق ظروفو اخلاصة ،دبا يضمن
مبدأ العدالة والشفافية وإحقاق احلق.
 -4إن اآلليات ادلستخدمة لتخفيف اآلاثر النفسية لعمليات
اإلابدة اجلماعية خالل عمليات األنفال وعمليات إابدة
جدا.
اإليزيديُت يف شنكال سلتلفة ً
 -5دور العامل الدويل واإلقليمي يف زبفيف اآلاثر النفسية
خالل عملية اابدة اإليزيديُت يف شنكال كان أقوى من
عمليات األنفال.
 -6مل ينقل االعالم الكوردستاين صورة واضحة لعمليات إابدة
الكوردستانيُت (األنفال) إىل اخلارج بل كانت رسالتو هبذا
اخلصوص موجهة للداخل فقط ،بعكس حالة اابدة اإليزيديُت يف
جدا.
شنكال ،حيث حجم ادلواد ادلوجهة للعامل اخلارجي مقبوالً ً
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 -7ىناك آليات خففت معاانة ضحااي القضيتُت وذويهم من
النفسية ولكن بدرجات سلتلفة كإعادة ىيكلة مؤسسات
الدولة والتعويضات وجرب الضرر سوءا ادلادي أم ادلعنوي.
اثنياً -التوصيات:

 -1إعادة النظر يف نظام العدالة االنتقالية ابالستفادة من
التجارب الناجحة يف العامل ،خصوصا يف موضوع إعادة بناء
النظام القانوين واذليكل ادلؤسسايت للدولة ،أي إعادة اذلندسة
القانونية وادلؤسسية وحىت االجتماعية للدولة.
 -2االستفادة من الربامج الصحة النفسية للتعامل مع حاالت
الصدمة بعد عمليات اإلابدة اجلماعية أو عمليات العنف
ادلمنهج كربامج (سيبكا CBT & GTEP, GBV and
.)SGBV
 -3تقدمي األدلة الثبوتية والقرائن القانونية حلاليت موضوع
الدراسة (إابدة الكوردستانيُت يف محلة األنفال وإابدة اإليزيديُت
يف شنكال) للمحافل الوطنية والدولية إلجراء الالزم لضمان
عدم إىدار حقوق الضحااي وذويهم كذلك ضمان عدم تكرار
ما جرى.
 -4االىتمام الالئق بقضييت موضوع الدراسة من انحية إبراز
ما جرى حقيقة سبهيداً حلفظها يف الذاكرة الوطنية ،وربديد أايم
إلحياء الذكرى وإقامة النصب التذكارية وطبعها على العمالت
النقدية او الطوابع الربيدية أو غَتىا.
 -5اىتمام االعالم وادلؤسسات التعليمية والثقافية بكل ما ىو
متصل بقضييت موضوع الدراسة وزلاولة تعريف اجملتمع الدويل
هبا.

اذلوامش

( )0مروان ايب مسرة ،اجلسر االمن ،موضوع ضمن كتاب :العدالة االنتقالية
يف السياقات العربية ،إعداد :ىايدي علي الطيب ،تقدمي :د .كرم
مخيس ،ادلنظمة العربية حلقوق االنسان ،د.م ،2014 ،ص.30
()0وىي عمليات االابدة اجلماعية للمجتمع الكوردستاين دبختلف أداينو
وقومياتو وطوائفو دبوجب قرار رللس قيادة الثورة رقم  ،160جبلستو
ادلنعقدة يف  1987/3/29اليت استمرت لغاية الشهر الثامن من سنة
 ،1988واليت راحت ضحيتها حوايل  182000شخص من طفل
رضيح وشاب وشيخ ذكر وأنثى.
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()3آمنة داخل مسلم ،العدالة االنتقالية ،دراسة مقارنة ما بُت دولة جنوب
أفريقيا والعراق ،دار الكوثر للطباعة والتصميم ،بغداد،2016 ،
ص.253
()4خضر دوملي ،دراسات يف ظل اإلابدة "رلموعة دراسات عن إابدة
اإليزيدية على يد داعش" ،مركز دراسات االابدة اجلماعية ،جامعة
دىوك ،دىوك ،2019 ،ص.159
()5رلموعة من االجراءات الرامية إىل ضمان احملاسبة على انتهاكات
خطَتة حلقوق االنسان ،مهيأة خصيصا لتناسب سياق معُت ػلدث فيو
تغيَت يف القيادة الوطنية ،أو تركيبة احلكم ،شلا يفتح اجملال أمام انطالق
عملية احملاسبة على جرائم ارتكبت يف ادلاضي ،ويف مواجهة االنتهاكات
اليت ارتكبت على نطاق واسع .كذلك مت تعريفها أبهنا :عملية ادلصاحلة
اليت يسعى اجملتمع ادلتحول اىل ربقيقها من خالل إعادة تكييف العدالة،
وإقامة دولة القانون ابلشكل الذي يعًتف ابنتهاكات حقوق االنسان
ادلرتبطة ابلنظم السابقة وزلاسبة ادلتورطُت فيها .للمزيد ينظر :بول سليز،
ضلو اسًتاتيجية للعدالة االنتقالية يف سوراي ،ادلركز الدويل للعدالة
االنتقالية ،نيويورك ،2013 ،ص2؛ خالد نصرالدين ،نفُت توفيق،
دراسة عن العدالة االنتقالية ،وحدة الدراسات والبحوث الربدلانية
واالكادؽلية ،د.م ،2012 ،ص6؛ تقرير األمُت العام لألمم ادلتحدة إىل
رللس األمن الدويل بشان سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف رلتمعات
الصراع ورلتمعات ما بعد الصراع وابلوثيقة ادلرقمة S\616\2004
ص.2
()6ففي احلالة ادلغربية مثال ،مل نشهد فيها عدالة جنائية ،فقد رأى البعض
ذلك عالمة على أن عملية العدالة االنتقالية فشلت أو شاهبا قصور
ابلغ ،فردبا يكون ذلك صحيحاً .للمزيد ينظر :عبدالكرمي عبد الالوي،
ذبربة العدالة االنتقالية يف ادلغرب ،تقدمي :ىاين رللي ،مركز القاىرة
لدراسات حقوق االنسان ،القاىرة ،2013 ،ص.12
()7عبدالكرمي عبدالالوي ،ادلصدر السابق ،ص.9
()8د .زاان رؤوف محة كرمي ،التحدايت القانونية لالنتقال السياسي
"دراسة ربليلية" ،رللة جامعة التنمية ،مج ( ،)2ع ( ،)3آب ،2016
ص.45
()9إبراىيم زلمود ،ألف قطرة دم وقطرة "دراسة يف االابدة اجلماعية ،مركز
دراسات االابدة اجلماعية ،جامعة دىوك ،دىوك ،2019 ،ص.197
()01اجملموعة البؤرية رقم ( )2ادلؤلفة موظف يف وزارة الشهداء وادلؤنفلُت
يف حكومة اقليم كوردستان ،ابحث يف رلال علم االجتماع ،وابحث
اترؼلي ،واستاذ جامعي سلتص يف قضااي االابدة اجلماعية ،بتاريخ
.2019/12/22
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()00زينب دمحم صاحل ،العدالة االنتقالية وادلصاحلة الوطنية واليات تطبيقهما

()06االنفال حبد ذاتو واستخدامها كمفردة ربت عنوان االابدة اجلماعية

يف اجملتمع العراقي ،رللة الرك للفسلفة واللسانيات والعلوم االجتماعية،
جامعة واسط ،العدد ( ،)16السنة السادسة ،2014 ،ص.163
()00اجلمعية العامة ذليئة االمم ادلتحدة ،تقرير ادلقرر اخلاص ادلعٍت بتعزيز
احلقيقة والعدالة واجلرب وضماانت عدم التكرار ،ذي الرقم
( )A/HRC/30/42الصادر يف  ،2015/9/7ص.7
()03سامية يوذبی ،ادلسۆولية اجلنائية الدولية عن انتهاکات القانون
الدولی اإلنسانی ،دار ىومو للطبع ،اجلزائر  ،٤١٠٢ص.٢٧٤
()04نصرالدين بومساحة ،حقوق ضحااي اجلرائم الدولية على ضوء أحكام
القانون الدويل ،دار ادلفكر اجلامعي ،االسكندرية ،2008 ،ص.48
( )05ادلركز الدويل للعدالة االنتقالية ،تقرير الرابط ،مفهوم وربدايت جرب
الضرر اجلماعي ،الرابط ،2009 ،،ص.113
()06زينب دمحم صاحل ،ادلصدر السابق ،ص.166
()07إبراىيم زلمود ،ادلصدر السابق ،ص.108
()08عبدالكرمي عبد الالوي ،ادلصدر السابق ،ص .13
()09اجملموعة البؤرية رقم ( )2ادلؤلفة موظف يف وزارة الشهداء وادلؤنفلُت
يف حكومة اقليم كوردستان ،ابحث يف رلال علم االجتماع ،وابحث
اترؼلي ،واستاذ جامعي سلتص يف قضااي االابدة اجلماعية ،بتاريخ
.2019/12/22
()01للمزيد ينظر :عبدالكرمي عبد الالوي ،ص.77
()00اجملموعة البؤرية رقم ( )1ادلؤلفة من ابحث يف قضااي االابدة
اجلماعية ،ابحث يف رلال علم النفس ،ابحث يف رلال علم االجتماع،
صحفي يف رلال إعالم السالم ،مؤرخ ،بتاريخ .2019/12/29
()00ادلوقع الرمسي لراديو السويد ابللغة العربية.2016/9/16،

للكورد تندرج ربت عنوان حفظ الذاكرة اجلماعية أو الذاكرة الوطنية فهي
تذكر كل فرد كوردي بعمليات االابدة السيئة الصيت يف الثمانينات من
القرن ادلنصرم.
()07مقابلة شخصية مع ابحث يف الشأن االيزيدي بتاريخ
.2020/1/2
()08أمحد شوقی بنيوب ،العدالة االنتقالية "ادلفهوم والنشئو والتجارب"،
حلقو نقاشيو ،مرکز دراسات الوحدة العربية ،ص.٠١١
()09د .زاان رؤوف محة كرمي ،ادلصدر السابق ،ص.43
()31عبداحلسُت شعبان ،العدالة االنتقالية ،مقارابت عربية للتجربة الدولية،
مركز دراسات الوحدة العربية ،بَتوت ،2013 ،ص102؛

()03

Mental health initiatives as peace
initiatives in Sri Lankan schoolchildren
affected by armed conflict, in
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/136
23699908409479

()04إذ مل يقتصر ادلعاجلة النفسية على اجللسات التقليدية من دراسة احلالة
أو إدارة احلالة فقط وإحالتها اىل االقسام النفسية للمستشفيات ،بل مشل
برامج معاجلة متكاملة جبلسات متواصلة كربانمج معلجة االطفال
ادلعرضُت للصدمة بعد النزاعات ادلسلجة وحاالت العنف الشديدة سيبكا
 CIPKA /وبرامج اخرى خاصة ابلبالغُت .مقابلة شخصية مع معاجل
نفسي يف دىوك بتاريخ .2020/1/5
()05اجملموعة البؤرية رقم ( )1ادلؤلفة من ابحث يف قضااي االابدة
اجلماعية ،ابحث يف رلال علم النفس ،ابحث يف رلال علم االجتماع،
صحفي يف رلال إعالم السالم ،ومؤرخ ،بتاريخ .2019/12/29

Ajume Wingo, Freedom in the Grounding of
Transitional Justice, ( Chapter 9) , Alice
Machlan & Allen Speight, Justice ,
Responsibility and Reconciliation In Wake Of
Conflict, Springer Science and Business Media,
Dordrecht.2013, PP 135-157. P140.

()30للمزيد ينظر :اجلمعية العامة ذليئة االمم ادلتحدة ،تقرير ادلقرر اخلاص
ادلعٍت بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضماانت عدم التكرار ،ذي الرقم
( )A/HRC/30/42الصادر يف  ،2015/9/7ص.9
( )30اجلمعية العامة ذليئة االمم ادلتحدة ،تقرير ادلقرر اخلاص ادلعٍت بتعزيز
احلقيقة والعدالة واجلرب وضماانت عدم التكرار ،ذي الرقم
( )A/HRC/30/42الصادر يف  ،2015/9/7ص.7
()33فقد شهد العراق عموماً وإقليم كوردستان خاصة ،الفوضى القانونية
عدة مرات ،ففي االقليم مثالً بعد سحب احلكومة ادلركزية العراقية إداراهتا
من ادلدن الرئيسية يف االقليم يف  1001/10/4شهد االقليم فوضى
قانونية عارمة ،ألنو مل يكن أحد يعلم ما ىو مصَت القرارات والقوانُت اليت
كانت احلكومة ادلركزية قد اصدرهتا قبل ذلك ،وكيف سيتم ادارة االقليم
مؤسساتياً.

ادلصادر

أوالً -ابللغة العربية:
أ -الكتب:

إبراىيم زلمود ،ألف قطرة دم وقطرة "دراسة يف االابدة اجلماعية ،مركز دراسات
االابدة اجلماعية ،جامعة دىوك ،دىوك.2019 ،
أمحد شوقی بنيوب ،العدالة االنتقالية "ادلفهوم والنشأة والتجارب" ،مرکز
دراسات الوحدة العربية.
آمنة داخل مسلم ،العدالة االنتقالية ،دراسة مقارنة ما بُت دولة جنوب أفريقيا
والعراق ،دار الكوثر للطباعة والتصميم ،بغداد.2016 ،
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بول سليز ،ضلو اسًتاتيجية للعدالة االنتقالية يف سوراي ،ادلركز الدويل

عادل ماجد ،العدالة االنتقالية واالدارة الناجحة دلرحلة ما بعد الثورات ،رللة

للعدالة االنتقالية ،نيويورك.2013 ،
خالد نصرالدين ،نفُت توفيق ،دراسة عن العدالة االنتقالية ،وحدة
الدراسات والبحوث الربدلانية واالكادؽلية ،د.م.2012 ،
خضر دوملي ،دراسات يف ظل اإلابدة "رلموعة دراسات عن إابدة
اإليزيدية على يد داعش" ،مركز دراسات االابدة اجلماعية،
جامعة دىوك ،دىوك.2019 ،
سامية يوذبی ،ادلسۆولية اجلنائية الدولية عن انتهاکات القانون الدويل
اإلنسانی ،دار ىومو للطبع ،اجلزائر .٤١٠٢
عبدالكرمي عبد الالوي ،ذبربة العدالة االنتقالية يف ادلغرب ،تقدمي :ىاين
رللي ،مركز القاىرة لدراسات حقوق االنسان ،القاىرة،
.2013
عبداحلسُت شعبان ،العدالة االنتقالية ،مقارابت عربية للتجربة الدولية،
مركز دراسات الوحدة العربية ،بَتوت.2013 ،
مروان ايب مسرة ،اجلسر االمن ،موضوع ضمن كتاب :العدالة االنتقالية يف
السياقات العربية ،إعداد :ىايدي علي الطيب ،تقدمي :د .كرم
مخيس ،ادلنظمة العربية حلقوق االنسان ،د.م.2014 ،
نصرالدين بومساحة ،حقوق ضحااي اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون
الدويل ،دار ادلفكر اجلامعي ،االسكندرية.2008 ،
ادلركز الدويل للعدالة االنتقالية ،تقرير الرابط ،مفهوم وربدايت جرب الضرر
اجلماعي ،الرابط.2009 ،

السياسية الدولية ،رللد ( ،)48العدد ( ،)129نيسان،2013 ،
ص.411

ب -الدورايت:

د.اايد يونس دمحم الصقلي وعامر حادي عبد هللا اجلبوري ،العدالة االنتقالية
"دراسة قانونية" ،رللة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية،
جامعة كركوك  /كلية احلقوق ،اجمللد ( ،)5العدد ( ،)16سنة
 ،2016ص.306-226
د .زاان رؤوف محة كرمي ،التحدايت القانونية لإلنتقال السياسي "دراسة
ربليلية" ،رللة جامعة التنمية ،مج ( ،)2ع ( ،)3آب .2016
زينب دمحم صاحل ،العدالة االنتقالية وادلصاحلة الوطنية واليات تطبيقهما يف
اجملتمع العراقي ،رللة الرك للفسلفة واللسانيات والعلوم
االجتماعية ،جامعة واسط ،العدد ( ،)16السنة السادسة،
.2014
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ج -التقارير الدولية:

تقرير األمُت العام لألمم ادلتحدة إىل رللس األمن الدويل بشان سيادة
القانون والعدالة االنتقالية يف رلتمعات الصراع ورلتمعات ما
بعد الصراع وابلوثيقة ادلرقمة. S\616\2004
اجلمعية العامة ذليئة االمم ادلتحدة ،تقرير ادلقرر اخلاص ادلعٍت بتعزيز
احلقيقة والعدالة واجلرب وضماانت عدم التكرار ،ذي الرقم
( )A/HRC/30/42الصادر يف .2015/9/7

د -اجملاميع البؤرية:
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پٌختى
جڤاکێن دەرکىفتین ژ ملمالهێن جىکداری پێدڤی ب دەستىواژەیىکا میکاهیزماهى د بٌارێن جٌداجٌدایێن

 لىو ئىف ڤىکٌلیوى يات دا وان میکاهیزمان، ژبٌ سڤککرها شیوىوارێن پروسێسێن قڕکرها بکٌمدا،ژیاهێ دا

تاقیبکىن کا چىهد دسىرکىفتیوى ژبٌ سڤککرها شیوىوارێن دەروهی وکٌمىاڵیىتی یێن قٌرباهێن دوو

-٧٨٩١ پروسێسێن قڕکرها بکٌم کٌ پروسێسێن قڕکرها کٌردستاهیان (پروسێسێن ئىهفاالن) سالێن
 وبىراوردیکرها بابىتی یا وان يىردوو دوزان ل، وکىسٌکارێن وان٤١٧٢ وقڕکرها ئێزدیان ل شوگال ساال٧٨٩٩

ٌ وەک پێزاهیوێن بکارياتی ب،گىل ئاماژەداها وان ل گىل يودەک دوزێن دی یێن وەک وان یان هێزیک

ڤىکٌلیوێ ژبٌ بدەستڤىئیواها يودەک دەرئىهجامان وەک پێزاهیێن ژێدەرکىفتی کٌ ببوى بویاتێ داهاها کٌمىکا
راسپارد یان پێشویاران بٌ الیىهێن پىیٌەهدیدار وەک دووبارە لێوێریوا سیستىمێ دادگىيىریا راگٌيێز ب

 تایبىت ل بٌارێ دووبارە بویاتواها سیستىمێ یاسای،مفاوەرگرتن ژ ئىزمٌهێن سىرکىفتی یێن جیًاهی
 ب راماهىکا دی ئىهدازەکرهىڤىیا، يىروەسا دووبارە ئاڤاکرها جڤاکی ل دەولىتێ،وبویاتێ ئاڤاکرها وەاڵتی

ٌمێشکێ کٌمێ میللىتی وبویاتێ بىرز جڤاکی کٌ بگٌهجیت ل گىل قٌهاغا هٌ ی یا وەاڵت تێدا دەرباز دبیت ک
 ژبٌ گىرەهتیکرها هىزڤڕیوا وان ملمالهێن وێراهکىر ئىوێن ئىو،بشێت ب ژێراهى رەفتارێ ل گىل بکىت

.ئىهجامێن وێراهکىر ژێ پىیدابٌوین ژ ئىگىرێ وان پروسێسێن قڕکرها بکىم
MECHANISMS TO MITIGATE THE PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF GENOCIDE
“THE ANFAL OPERATIONS AND GENOCIDE IN SHINGAL, A COMPARATIVE STUDY”
ZERAVAN AMEEN ABDULLAH
Dept. of Peace and Human Studies, Collage of Humanities, University of Duhok,
Kurdistsan Region-Iraq
ABSTRACT
Societies emerging from armed conflicts needed to design a set of mechanisms in various
aspects of life to mitigate the effects of genocide, so the research came to test the effectiveness of
these mechanisms in mitigating the psychological and social effects of the victims of two genocide
operations, namely the operations of exterminating the Kurds (Anfal operations) in the eighties
of the last century. And the process of exterminating the Yezidis and their families in Shankal in
2014. This study is an objective comparison with reference to practical applications with groups
of the countries that passed through similar conditions, as inputs to the research, in order to
obtain conclusions on which a set of recommendations or proposals to be made for the relevant
authorities. Moreover, the study will shed the light on reviewing the transitional justice system
by benefiting from the successful experiences in the world especially in the matter of rebuilding
the legal and institutional system of the state, in other words, re-engineering the collective mind
and the superstructure of society to fit the new condition of the state to ensure that there is no
return to the destructive conflicts that have had disastrous consequences as a result of these
genocides.
KEYWORDS: Mitigating the psychological effects, Anfal operations, extermination of the Yazidis in
Shengal, victims of the genocide
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