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انتهاكات احلكومات السابقة حلقوق اإلنسان يف كوردستان العراق 2003 – 1961
إبراىيم علي كرو و مانداف سعد الدين دمحم سعيد
قسم العالقات الدولية ،كلية القانوف والسياسة ،جامعة نوروز ،اقليم كوردستاف-العراؽ

(اتريخ القبول ابلنشر 01:كانون الثاين)0100 ،

اخلالصة
إن اجلرائم ادلرتكبة ضد الشعب الكوردي  ،هي (جرائم حرب ،وجرائم عدوان  ،و جرائم ضد اإلنسانية وجرائم جينوسايد ) معروفة للرأي

العام العادلي والعريب واإلسالمي  ،الذي مل يعرتض سوى تقدمي العتاب واللوم واإلدانة ،اذ ال تزال احلكومات الغربية وعلى رأسها الوالايت
ادلتحدة األمريكية تنظر لقضية حقوق اإلنسان من زاوية ادلنافع وادلصاحل الذاتية ،فهي تدافع عن حق بعض الشعوب  ،وتتجاهل ذلك إزاء

حرصا على مصاحلها االقتصادية وتستخدم حقوق اإلنسان سالحا للتدخل يف الدول وفقا دلصاحلها
شعوب أخرى ً
الكلمات الدالة  :حقوؽ اإلنساف  ،انتهاكات  ،األنفاؿ  ،التهجَت  ،اصناؼ حقوؽ اإلنساف

ادلقدمة
إف االنتهاكات اػبطَتة اليت شهدىا إقليم كوردستاف
العراؽ  ،منذ أتسيس الدولة العراقية  ،وخاصة يف عهد
وخصوصا يف عهد صبهورية الطاغية الثالثة
اعبمهورايت،
ً
صداـ ،دل يشهد التأريخ البشري مثل ىذه االنتهاكات  ،اذ
فاقت جرائمو جرائم نَتوف  ،وعيدي أمُت ،ايفانوؼ  ،بينوشيو
 ،وىذه اعبرائم وفق الشرعية الدولية ،إي( شرعية ؿبكمة العدؿ
الدولية وؿبكمة اعبناايت الدولية )ىي جرائم ضد اإلنسانية ،
وجرائم حرب وجرائم عدواف ،وجرائم جينوسايد .وىذه اعبرائم
ال تسقط بتقادـ الزمن وتبقى ىذه اعبرائم مثاال تدرس يف
اعبامعات العاؼبية.
أمهية البحث

لتوثيق انتهاكات اغبكومات السابقة غبقوؽ اإلنساف يف
جاىزا
كوردستاف العراؽ بشكل أكاديبي وبتوثيق علمي ليكوف ً
عندما يتطلب ايصاؿ ىذه االنتهاكات إذل اؼبنظمات اغبقوقية
والشرعية الدولية .وإذل األمم اؼبتحدة ،وليطلع األجياؿ القادمة
كم كاف اغبكم الذايت والفيدرالية ابىظ الثمن.
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إشكالية البحث
إشكالية البحث تنطلق من السؤاؿ الرئيسي مفاده:
ىنالك انتهاكات خطَتة ارتكبتها اغبكومات السابقة يف
كوردستاف العراؽ ويتفرع منها االسئلة الفرعية التالية :
 ما أشكاؿ وأنواع ىذه االنتهاكات ؟ ىل مشل االنتهاكات الكورد يف ااإلقليم فقط أـ مشلالكورد يف صبيع احملافظات العراقية األخرى ؟
 ما نوع اعبرائم اليت ارتكبت ضد الكورد يف ااإلقليم ؟ ىل عوض الكورد بعد ربرير العراؽ من النظاـ السابق يف 2003بتعويضات على غرار اسرائيل و اؼبانيا ؟
 ؼباذا قبح اآلخروف مثل ( رواندا و بوروندي و صربيا وجنوب السوداف ودارفور يف ايصاؿ االنتهاكات ضد شعوهبم
إذل الشرعية الدولية واؼبنظمات اغبقوقية وفشل الكورد ؟
فرضية البحث
إف اؼبذابح وأعماؿ اإلابدة اؼبرتكبة ضد الكورد دل تدوف
وىناؾ احتماؿ كبَت جدا أف الواثئق الرظبية ذات الصلة هبذه
الوقائع قد دمرت أو أخفيت أو وضعت يف أماكن يصعب
على الباحثُت الوصوؿ اليها ،أو اهنا تكوف قد اتلفت وأحرقت
خالؿ اؽبجوـ األمريكي على العراؽ يف  9نيساف .2003
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وبعد سقوط النظاـ االستبدادي يف بغداد واحالؿ الديبقراطية
ؿبلها اتيح للكورد البحث والتحري عن واثئق ىذه
االنتهاكات وأشكاؽبا وتوثيقها وتوزيعها على اؼبنظمات
اغبقوقية الدولية ،واألمم اؼبتحدة ،واحملكمة األوروبية غبقوؽ
اإلنساف ،والرأي العاـ العاؼبي و العريب واإلسالمي والعراقي،
وؿباولة تطبيق العدالة االنتقالية يف العراؽ اعبديد وإنصاؼ
اؼبظلومُت وإحالة اجملرمُت إذل احملاكم اػباصة وتعويض ضحااي
ىذه االنتهاكات .
منهج البحث

لغرض االجابة عن تساؤالت البحث سوؼ كباوؿ اللجوء
إذل ما يبكن تسميتها بطريقة التكامل اؼبنهجي ،اليت تعتمد
على أكثر من منهج أو طريقة دراسة سبكن الباحث من بلوغ
ىدؼ البحث .فقد التمس الباحث اؼبنهج التارىبي ،وكذلك
اؼبقارف  ،واؼبنهج التحليلي  ،وكل منها سوؼ يشكل مدخال
منفردا ،فمثال اف االعتماد على التارىبي ىو ضروري ؼبراجعة
ً
االنتهاكات ومعرفة أشكاؽبا وجسامتها ،كما اف اؼبنهج اؼبقارف
وسيلة مهمة إلجراء اؼبقارابت واؼبقارانت بُت ىذه االنتهاكات
واالنتهاكات اليت حدثت يف دوؿ أخرى كأؼبانيا النازية ؼبعرفة
حجم الكارثة وىوؽبا يف كوردستاف العراؽ ،واؼبنهج التحليلي
ىو وسيلة مهمة ؼبعرفة األسباب الكامنة وراء إقداـ األنظمة
اؼبتعاقبة على السلطة يف بغداد على تنفيذ اعبينوسايد اي
اإلابدة اعبماعية ضد الكورد .
هيكلية البحث

سوؼ يتم توزيع البحث على مبحثُت نتطرؽ يف اؼببحث
األوؿ إذل اإلطار اؼبفاىيمي غبقوؽ اإلنساف وتصنيفها  ،ويف
اؼببحث الثاين نتطرؽ إذل أشكاؿ وأنواع انتهاكات
اغبكومات السابقة ضد كوردستاف العراؽ  ،مث إذل خاسبة وأىم
االستنتاجات مث إذل قائمة أبىم اؼبصادر .

ادلبحث االول
اإلطار ادلفاهيمي حلقوق اإلنسان

ادلطلب األول
مفهوم حقوق اإلنسان وتعريفها
أوال :مفهوم حقوق اإلنسان

نشأت فكرة حقوؽ اإلنساف فلسفيًا منذ أقدـ العصور إذ
قبد اإلشارة اليها يف قانوف ضبورايب ،الذي ذكر يف مقدمتو:
"أف اآلؽبة ارسلتو ليوطد العدؿ يف االرض وليزيل الشر والفساد
من بٍت البشر وليحمي الضعيف من ظلم القوي"  .وىذا تعبَت
عن قيمة العدؿ لدى أىل العراؽ القدامى ومدى دفاعهم عنو
أي العدؿ (. )1
وىكذا عرفت اعبماعات اإلنسانية فيما بينها حقوؽ
اإلنساف قديبا قبل أف يتبناه اجملتمع الدورل ،كما عرفت قيمة
ىذه اغبقوؽ يف مقابل اؼبظادل اليت غبقت ابإلنساف على مر
العصور فأصبحت بذلك جزءا من دساتَتىا وهنجها السياسي
(ِ.)2
فالفلسفة اليواننية القديبة ركزت على اغبرية وحقوؽ
اإلنساف ،كما اف اإلسالـ بصفتو دين التسامح أكد على
اغبرية واغبقوؽ .إف ذبربة الشعوب يف العصور الوسطى
مباشرا يف خلق وبلورة اؼبفاىيم
سهاما
واغبديثة أسهمت إ ً
ً
اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف ،اليت تركز على مكانة الفرد وقيمتو
اإلنسانية وضرورة اغبفاظ على شخصيتو ابحًتاـ اغبقوؽ
اللصيقة بو ،ويشهد على ذلك إعالانت اغبقوؽ الربيطانية اليت
صدرت يف القروف الوسطى كاؼباكناكارات ،أو إعالانت اغبقوؽ
األمريكية كإعالف فرجينيا ،أو كما يسمى إبعالف االستقالؿ
األمريكي ،وكذلك اعالف حقوؽ اإلنساف واؼبواطن الفرنسي
الذي صدر عاـ .)3( 1789
وقبد ابالذباه نفسو اقرار اعبمعية لألمم اؼبتحدة يف 10
كانوف األوؿ 1948اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ،يف حُت
كاف سبق ذلك اإلعالف إقرار اجملتمع الدورل بنصوص اؼبيثاؽ
نفسو اؼبتعلقة خصيصا حبقوؽ اإلنساف،اليت صدرت عاـ
 .)4( 1945كما اغبقت ابإلعالف وثيقتاف نبا العهد الدورل
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اػباص ابغبقوؽ اؼبدنية والسياسية والعهد الدورل اػباص
ابغبقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبروتوكوالف ملحقا
ف بو يف عاـ .)5( 1966
على ضوء ما تقدـ نستطيع القوؿ أبف ميثاؽ االمم
اؼبتحدة يعترب يف الواقع نتاجا لنضاؿ اإلنسانية من اجل ضماف
حقوقها وحرايهتا االساسية ،إذ أصبح اإلنساف موضع احًتاـ
اجملتمع الدورل كما اف حقوقو ودبوجب ىذا اؼبيثاؽ ابتت مهمة
اساسية يلزـ اعضاء اجملتمع الدورل انفسهم ابلعمل على تثبيتها
وترسيخها وضماف فبارستها وضبايتها من اػبروقات اؼبواد (
 )١،،٦٦،٦،،٥،،٤،،٤من اؼبيثاؽ.
اف حرص اجملتمع الدورل وجديتو على ضباية حقوؽ
اإلنساف يظهر واضحا يف اعتبار النصوص اػباصة حبقوؽ
اإلنساف ضمن القواعد االمرة يف القانوف الدورل ،وىذا يعٍت اف
طبيعة التزاـ أعضاء االمم اؼبتحدة ابحًتاـ حقوؽ اإلنساف التزاـ
قانوين ملزـ مصدره ميثاؽ االمم اؼبتحدة نفسو ابعتباره معاىدة
دولية (.)6
وؽبذا يظهر التذكَت دبثل ىذا االلتزاـ يف مناسبات عديدة،
ففي مؤسبر القمة لألمن والتعاوف االورويب يف ىلسنكي يف
/1آب ،1975/وقع اؼبؤسبروف بياان مشًتكا أكدوا فيو على
وجوب "احًتاـ حقوؽ اإلنساف واغبرايت االساسية دبا فيها
حرية الفكر ،وحرية الضمَت والدين والعقيدة ،كما أكدوا
وجوب أف " ربًتـ الدوؿ اؼبشًتكة ابؼبؤسبر ،حقوؽ اإلنساف
واغبرايت االساسية دوف سبييز بسبب العنصر ،أو اعبنس ،أو
اللغة  ،أو الدين" ،وسوؼ ترفع مستوى وتشجيع اؼبمارسة
الفعالة للحقوؽ اؼبدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،واغبقوؽ واغبرايت األخرى ،تلك اغبقوؽ واغبرايت
اؼبنبثقة عن كرامة اإلنساف واؼبالزمة ؽبا والضرورية غبريتو وتطوره
الكامل  ،والدوؿ اؼبشًتكة ابؼبؤسبر اليت توجد يف اقليمها
اقليات قومية  ،ربًتـ حقوؽ االشخاص من تلك القوميات
واالقليات ابؼبساواة اماـ القانوف وسبنحهم الفرصة الكاملة
للتمتع حبقوؽ اإلنساف واغبرايت االساسية وضماف مصاغبهم
اؼبشروعة ،ويعمل طبقا ألغراض ومبادئ االمم اؼبتحدة
واالعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ( .)7تعترب مفاىيم حقوؽ
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اإلنساف من االمور اؼبلتبسة فهي غامضة وواضحة يف آف
واحد ،فهو واضح اذا اعتربان اف كل ما يبس حقوقو يعترب
انتهاكا بو ورغم ىذا التبسيط اؼبفرط اال اف ىناؾ العديد من
االسباب واالعتبارات اليت ذبعل األمر معقدا وملتبسا ومنها
(:)8
 يعترب اإلنساف كائن معقد الًتكيب ومنطق التفكَت ،
والتعقيد ىو عكس التبسيط ،اذ إف اإلنساف يتمتع بعدة
عناصر متواصلة يف عالقاهتا ومتشابكة .ما ينعكس بدوره على
مفهوـ حقوؽ اإلنساف.
 شبة تصور عاـ ؼبفهوـ حقوؽ اإلنساف الذي وبصرىا يف حق
االنتخاب وحق التعبَت عن الرأي وغَتىا من اؼبظاىر ،أي يف
البعد السياسي الفردي غبقوؽ اإلنساف ،وىذا ليس كافيا اذ
إنو مفهوـ جزئي وال يشمل اؼبظاىر كافة.
 اف ما يبس انساان ما ،أو يعد ضارا بو قد يكوف ذا فائدة
آلخرين فاالستعمار على سبيل اؼبثاؿ أفاد الدوؿ األوروبية
وأضر ابلشعوب يف آسيا وأفريقيا ،واجملازر العرقية اليت ارتكبت
يف البوسنة كانت موضع ترحيب الصرب والكروات ولكنها
إابدة للمسلمُت ،وعمليات االغتياؿ واإلابدة اليت تقوـ هبا
اسرائيل ضد الفلسطينيُت ىي موضع دعم من قبل االحزاب
االسرائيلية وموضع تغاض من جانب الوالايت اؼبتحدة
األمريكية لكنها يف الوقت نفسو تشكل طعنا يف اغبقوؽ
()9
اؼبشروعة للشعب الفلسطيٍت يف النضاؿ ؼبقاومة االحتالؿ

اثنيا :تعريف حقوق اإلنسان

شبة صعوابت كثَتة تعًتض أي حبث عن تعريف جامع
مانع غبقوؽ اإلنساف ،اذ اف ؾبمل احملاوالت اعبادة اليت
صرفت ؽبذا اؼبراـ دل تتمكن سوى االقًتاب من العناصر
االساسية ؼبفهوـ حقوؽ اإلنساف .فعلى سبيل اؼبثاؿ يعرؼ
رينيو كاساف ىذه اغبقوؽ أبهنا " فرع خاص من فروع العلوـ
االجتماعية ىبتص بدراسة العالقات بُت الناس ،استنادا إذل
كرامة اإلنساف ،وبتحديد اغبقوؽ والرخص الضرورية الزدىار
شخصية كل كائن انساين ،وبذلك فاف كاساف يضع عدة
عناصر أساسية ؼبفهوـ حقوؽ اإلنساف وىي:
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 اعتبار حقوؽ اإلنساف علم خاص قائم بذاتو.

ادلطلب الثاين

 موضوع ىذا العلم ىو اغبقوؽ اليت ربقق ىذه الكرامة (.)11
وتعرؼ حقوؽ اإلنساف ايضا ( ؾبموعة االمتيازات اليت
سبنحها الدولة ؼبواطنيها وتصوهنا ؽبم يف سعيهم وراء اؼبصاحل
اػباصة والعامة  ،اليت ىبتاروهنا لذا فاف ؿبتواىا ىبتلف
ابختالؼ االزمنة والدوؿ) .
كما تعرؼ حقوؽ اإلنساف (اهنا ؾبموعة اغبقوؽ واؼبطالب
الواجب الوفاء هبا ،لكل البشر على قدـ اؼبساوات دوف سبييز
يف ما بينها ) (.)11
وىناؾ من يعرفها تعريف اخر (ىي ربرير اإلنساف من
االضطهاد السياسي ،واالجتماعي  ،والديٍت والعرقي ،ومنحو
حقو يف حرية التعبَت واالنتماء السياسي والفكري
وااليديولوجي والديٍت واؼبذىيب وربريره من الفقر ،والفاقة ،
واعبهل  ،واؼبرض.
ىنالك تعريف اخر غبقوؽ اإلنساف (ىي حقوؽ واجبة
التحقيق والسعي من اجل ذلك هبب اف يبقى اىم وانبل ما
يبكن اف يؤديو اؼبواطن الواعي ذو الضمَت واالحساس ابف
()12
تثبتو ودبسؤولية ذباه االخرين
كما عرفت ىذه اغبقوؽ ابهنا ( اغبقوؽ اللصيقة ابإلنساف
واؼبستمدة من تكرًن هللا وتفضيلو على سائر اؼبخلوقات واليت
تبلورت عرب تراكم أترىبي من خالؿ الشرائع واالعراؼ
والقوانُت الداخلية والدولية وفيها تستند وعليها تتبٌت حقوؽ
اعبماعات اإلنسانية يف مستوايهتا اؼبختلفة شعواب وافبا ودوال
اف حقوؽ اإلنساف ابؼبعٌت الذي يستخدـ بو اليوـ يف
اؼبستوايت الثقافية  ،واالجتماعية ،واالقتصادية والسياسية  ،ال
يعٍت أقل من تعميم اغبضارة الراىنة  ،بكل قيمها اؼبادية
واؼبعنوية على صبيع األفراد  ،،،فهي تضم اؼبشاركة السياسية
يف السلطة  ،وحرية التعبَت  ،وحق العمل والتعليم  ،والثقافة
واالمن  ،واالحًتاـ والكرامة للجميع بدوف استثناء  .واغبرية
واؼبساواة نبا أساسا حقوؽ اإلنساف وعنهما تتفرع اغبقوؽ
()13
األخرى

تعد معايَت تصنيف حقوؽ اإلنساف وأبعادىا من أىم
مفردات موضوع حقوؽ اإلنساف يف الدوؿ اؼبتحضرة وىذا ما
نتطرؽ اليها مفصال خالؿ النقاط اآلتية

 أساس ىذا العلم كرامة اإلنسانية.

معايري تصنيف حقوق اإلنسان وأبعادها

أوال :معايري تصنيف حقوق اإلنسان

إذا كانت شبة صعوبة يف تعريف مفهوـ حقوؽ اإلنساف،
فثمة صعوبة أخرى يف تصنيف ىذه اغبقوؽ نفسها ( ،)14إذ
إف كثَتوف ىبلطوف بُت مفهوـ حقوؽ اإلنساف ،ومفهوـ
اغبرايت العامة؛ ولذلك فإف تصنيف حقوؽ اإلنساف يعد
مسألة تقديرية وتستند إذل معطيات وأسباب متنوعة ،وىبتلف
ابختالؼ العناصر اليت يتم على أساسها ىذا التصنيف ،لكن
شيوعا ؽبذا التصنيف()3
ىناؾ معياراف أكثر ً

 -0معيار التطور التارىبي ،ويعتمد ىذا التصنيف غبقوؽ
اإلنساف على ظهورىا التارىبي أو تطور مفهوـ حقوؽ اإلنساف
نفسو ،وتصنف حقوؽ اإلنساف وفقا ؽبذا اؼبعيار إذل ثالث
فئات:
 اغبقوؽ اؼبدنية والسياسية ،وربتوي ىذه الفئة على اغبق يف
اغبياة واغبرية واحًتاـ اغبياة اػباصة وحرية التعبَت...اخل ،وىذه
الفئة من اغبقوؽ تتطلب الحًتامها امتناعا من جانب الدولة،
أي وبظر تدخل الدولة يف دوائر معينة من حرايت الفرد ،إذا
كاف ىذا التدخل يقلص مساحة ىذه الدوائر.
 اغبقوؽ االقتصادية واالجتماعية :وتشمل ىذه الفئة من
اغبقوؽ اغبق يف العمل والتعليم والصحة والتأمُت االجتماعي،
وىذه اغبقوؽ تتطلب تدخل الدولة لتوفَتىا ،وذلك على
عكس اغبقوؽ اؼبدنية والسياسية (.)15
 اغبقوؽ اغبديثة :وىي فئة اغبقوؽ اليت اقتضتها ضرورات
وتطور اغبياة اؼبعاصرة ومشكالهتا اؼبتنوعة نتيجة للتقدـ العلمي
يف ـبتلف اجملاالت ،مثل اغبق يف بيئة نظيفة ،واغبق يف السالـ
(.)16

 -0اؼبعيار النظري :ووفقا ؽبذا اؼبعيار يتم التمييز بُت فئتُت من
اغبقوؽ نبا :اغبقوؽ الفردية  ،واغبقوؽ اعبماعية  ،األوذل تتجو
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إذل الفرد كوحدة قانونية متميزة بصرؼ النظر عن انتمائو
عبماعة معينة ،والثانية يفًتض ؼبمارستها ؾبموعة من
االشخاص  ،كحرية االجتماع وما يتعلق هبا وحرية الصحافة
وما يتفرع عنها .وتوجو إذل ىذا اؼبعيار عدة انتقادات منها ،اف
شبة جانبا من اغبقوؽ الفردية ال يبكن فبارستها بشكل فردي
ابعتبار اهنا تتطلب مساندة ؾبموعة من االفراد اآلخرين اضافة
إذل أف فبارسة ىذه اغبقوؽ يف ؾبتمع ما ال تعٍت ابلضرورة
حرماف الشخص من فرديتو ،اذ يبقى اغبق فرداي فاغبق يف
تكوين صبعيات على سبيل اؼبثاؿ ،من اغبقوؽ الفردية رغم اف
اعبمعية ال يبكن اف تؤسس بواسطة شخص واحد وامبا تتطلب
عدة افراد (.)17

اثنيا :أبعاد حقوق اإلنسان

 -0البعد اجلماعي حلقوق اإلنسان :
يعترب ىذا البعد أىم االبعاد الثالثة غبقوؽ اإلنساف ابعتباره
نقطة االرتكاز واالنطالؽ  ،فاإلنساف كائن اجتماعي يف
األساس يعيش يف ؾبتمع ويستمد منو االعًتاؼ حبقوقو ويستند
اليو يف ضباية ىذه اغبقوؽ .وقد أوضحت اؼبادة ( )29من
اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ىذا اؼبعٌت بنصها على اف
لكل فرد واجبات إزاء اعبماعة ،اليت فيها وحدىا يبكن أف
تنمو شخصيتو النمو اغبر الكامل  ،كما يربز البعد اعبماعي
غبقوؽ اإلنساف يف ثالثة مظاىر رئيسية ىي -1 :حق تقرير
اؼبصَت :إن حق األمم يف تقرير مصريها من ادلمكن تعريفه
انطالقاً مما ورد يف ادلواثيق األساسية للتطبيقات العادلية
وادلذاهب التقدمية ،ابلشكل التايل (لكل امة احلق يف
الوقت احلاضر ،ويف ادلستقبل .،بتقرير مصريها السياسي،

حبرية كاملة إىل درجة االنفصال احلكومي وأتسيس دولتها
القومية ادلوحدة أو االنضمام االختياري احلر إىل أية دولة

اخرى ابحتاد فيدرايل أو على اساس احلكم الذايت وكذلك
احلق يف اختيار شكل النظام االقتصادي واالجتماعي

والثقايف ،وحق التصرف احلر أبراضيها القومية وثرواهتا
الطبيعية واالجواء احمليطة هبا ،وأتمني الظروف واالجواء
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لتطويرها السياسي ،واالقتصادي ،واالجتماعي على ان ال

ختل حبقوق االمم والقوميات االخرى))"

()18

 -0البعد االجتماعي واالقتصادي

لقد سبت معاعبة ىذا البعد يف عدة مواثيق من بينها:

أ -العهد الدورل اػباص ابغبقوؽ االقتصادية واالجتماعية
والثقافية الذي وضع العديد من اؼببادئ ونص على ـبتلف
اغبقوؽ واغبرايت يف ىذا اجملاؿ  ،وأىم ما فيو أنو أنشأ عبنة
متابعة للتأكد من مدى التزاـ الدوؿ األطراؼ بنصوصو

ب -اعالانت و اتفاقيات دوؿ تفصيلية مثل اعالف مبادئ
التعاوف الثقايف الدورل ،و اإلعالانت و االتفاقيات اػباصة
ابلطفل و الزواج و االسرة و النساء و الشباب ،و إعالف اغبق
يف التنمية)2(.
ج -االتفاقيات اػباصة ابلعمل و اغبقوؽ النقابية مثل اتفاقية
اغبرية النقابية و ضباية حق التنظيم النقايب ،و االتفاقية اػباصة
دبمثلي العماؿ ،و اتفاقيات عالقات العمل.

 -3البعد السياسي و ادلدين :وقد مت تناوؽبا يف عدة مواثيق
دولية من ثالث زوااي:

أ -تفصيل ـبتلف اغبقوؽ يف اإلطار العاـ لإلنساف ،كما يف
االعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف و يف العهد الدورل للحقوؽ
اؼبدنية والسياسية والربوتوكوالت االختيارية اؼبلحقة بو ،وغَتىا
من اؼبواثيق ذات الصبغة العامة.

ب -تفصيل اغبقوؽ اػباصة بقطاعات معينة من اجملتمع
اعتربت قطاعات معرضة أو ضعيفة كاتفاقية منع التمييز ضد
اؼبرأة ،واالتفاقية اػباصة ابغبقوؽ السياسية للمرأة ،و اؼبعاىدة
اػباصة ابلسكاف األصليُت ،و اإلعالف اػباص ابؼبعوقُت ،و
اإلعالف اػباص حبقوؽ اؼبتخلفُت عقلياً ،و الربوتوكوؿ اػباص
و االتفاقية اػباصة بوضع األشخاص عديبي اعبنسية.
ج -توضيح حقوؽ اجملتمعات والشعوب يف الظروؼ
االستثنائية مثل اتفاقية جنيف الرابعة بوضع اؼبدنيُت يف حالة
اغبرب وغَتىا من االتفاقيات (.)19
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اثلثا :يف تصنيف حقوق اإلنسان

 -0احلقوق الشخصية:
وتشتمل على عشرة حقوؽ متنوعة مدنية و سياسية و
اجتماعية و اقتصادية وابلشكل االيت (اغبق يف اغبياة  ،اغبق
يف اغبرية ،اغبق يف الكرامة ،حرية الراي والتعبَت ،اغبق يف
التجمع السلمي  ،اغبق يف التقاضي  ،اغبق يف اؼبساواة ،اغبق
يف العمل واؼبلكية  ،اغبق يف التعليم والثقافة  ،اغبق يف اؼبشاركة
السياسية .واشارة إذل ىذه اغبقوؽ االعالف العاؼبي غبقوؽ
اإلنساف يف اؼبواد (  2و 22و 19و 18و 10و 11و7
و 12و )29واكدت على تطبيقها وترسيخها وضبياهتا
ابلتشريعات و القوانُت الداخلية للدوؿ على شعوهبا.
كما اشارة إذل ىذه اغبقوؽ والتأكيد على تطبيقها العهد
الدورل للحقوؽ اؼبدنية والسياسية يف اؼبواد (  14و 15و18
و 20 19و ) 21والصادرة يف عاـ .)21( 1966
ويف عاـ  1979صدرت اتفاقية القضاء على صبيع
اشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة عن اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة،
اليت تؤكد على ضرورة إدماج مبدأ اؼبساواة بُت الرجل و اؼبرأة
يف الدساتَت و التشريعات الرومانية ،وازباذ التدابَت كافة دبا يف
ذلك وضع عقوبة غبظر كل سبييز ضد اؼبرأة وفرض اغبماية
القانونية ؼبساواهتا مع الرجل اؼبادة ( )2وازباذ التدابَت الكفيلة
بتطوير اوضاع اؼبرأة و تفاعلها اؼبادة( )3والسماح ابزباذ تدابَت
مؤقتة هبدؼ التعجيل ابؼبساواة الفعلية اؼبادة ( )4و العمل
على تغيَت السلوؾ اؼبتضمن التحيز ضد اؼبرأة وخباصة عن طرؽ
الًتبية اؼبادة ( )5ومكافحة صبيع صور اإلذبار ابؼبرأة،
واستغالؿ بغاء اؼبرأة اؼبادة ( )6والقضاء على التمييز يف اجملاؿ
السياسي اؼبادة ( )7وحىت اكتساب اعبنسية اؼبادة ( )9ويف
ؾباؿ الًتبية و التعليم اؼبادة ( )1وسبثل الدولة يف اػبارج اؼبادة
( )8ويف ميداف العمل اؼبادة ( )11والرعاية الصحية اؼبادة
( )12ويف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية االخرى اؼبادة
( )13ويف الشؤوف الدينية اؼبادة ( )10وعالقات الزواج اؼبادة
()11

-0احلقوق اجلماعية :إذا كانت صبيع حقوؽ اإلنساف ىي
يف هناية اؼبطاؼ حقوؽ فردية فإف ىناؾ حقوقاً البد اف سبارس
يف اإلطار اعبماعي ،وابرز ىذه اغبقوؽ حق تقرير اؼبصَت،
وحق التنمية والسالـ.
أ -حق تقرير ادلصري :يعاجل القانوف الدورل اإلنساين ىذا اغبق
ابعتباره حقا اساسيا لإلنساف .وقد اكدت اعبمعية العامة
لألمم اؼبتحدة اف شبة عالقة وثيقة بُت حق االمم والشعوب يف
تقرير مصَتىا وبُت منظومة حقوؽ اإلنساف .فأصرت يف شباط
 1952أبف يتضمن العهد أو العهود الدولية غبقوؽ اإلنساف
مادة عن حق صبيع الشعوب واألمم يف تقرير مصَتىا بنفسها،
وأكدت ايضاً على اف حق الشعوب واألمم يف تقرير مصَتىا
شرط اساسي للتمتع الكامل جبميع حقوؽ اإلنساف االساسية.
وتطرقنا إذل تعريف ىذا اغبق يف الصفحات السابقة
ب -احلق يف التنمية والسالم :شبة عالقة وثيقة بُت التنمية
والسالـ وحقوؽ اإلنساف إذل اغبد الذي هبعلها عالقة
عضوية ،فالسالـ يشكل شرطًا للوفاء حبقوؽ اإلنساف الفردية
واعبماعية ،فمثالً يستحيل تصور الوفاء حبق اغبياة مع اشتعاؿ
اغبروب .فاغبرب واالزمات والصراعات اؼبسلحة ىي أسوأ
انتهاؾ غبق اإلنساف يف اغبياة وىي تشكل وسيطا أو بيئة
تنتعش فيها كل االنتهاكات االخرى غبقوؽ اإلنساف
األساسية؛ ولذلك تالزـ معٌت السالـ وحقوؽ اإلنساف يف
صياغة أىداؼ االمم اؼبتحدة كما جاء يف اؼبادة األوذل يف
ميثاقها .كما جرت اعبمعية العامة على إصدار قرارات تربط
بقوة بُت السلم والوفاء حبقوؽ اإلنساف ،وأبف السلم واألمن
الدوليُت عنصراف اساسياف لألعماؿ التاـ غبقوؽ اإلنساف دبا
يف ذلك حقو يف التنمية ،وأف السالـ شرط التقدـ االجتماعي
( )21واالقتصادي والثقايف وللتنمية بشكل عاـ .ويشمل اغبق
يف التنمية ثالث قضااي ىي :القضاء على اعبوع والفقر
والعدالة يف توزيع حقوؽ اإلنساف الدخوؿ ،والوفاء دبتطلبات
اػبدمة الصحية ،والقضاء على االمية.
ج -احلق يف بيئة نظيفة :تصاعد االىتماـ هبذا اغبق بعد
تصاعد الثورة التكنولوجية ،وما قبم عنها من اضرار كبَتة
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غبقت ابلبيئة .وتنشط صباعات واحزاب اػبصر يف أورواب
للدفاع عن ىذا اغبق ابعتباره ح ًقا حديثًا (.)22

خبطة فيينا بشأف الشيخوخة ،اليت اعتمدهتا اعبمعية العامة يف
.1982/12/13

 -3حقوؽ الفئات اػباصة تنطبق حقوؽ اإلنساف اؼبنصوص

ج -حقوق ادلعوقني :وردت حقوؽ ىذه الفئة اػباصة يف

عليها يف الواثئق الدولية على صبيع األشخاص بغض النظر عن
أعمارىم وجنسهم وأعراقهم وانتمائهم العرقي واللغوي والثقايف،
وغَت ذلك من االعتبارات .ورغم ذلك فالتشريعات الدولية
غبقوؽ اإلنساف قد نص على حقوؽ معينة يف إعالانت
ومواثيق خاصة ترعى فئات معينة ومن ىذه الفئات :حقوؽ
اؼبرأة ،واالطفاؿ واؼبسنُت ،واؼبعوقُت.

اإلعالف اػباص حبقوؽ اؼبعوقُت الصادر عن اعبمعية العامة
لألمم اؼبتحدة يف  1975/12/9و يدعو اإلعالف إذل ضرورة
الوقاية من التعويق اعبسدي والعقلي وضرورة مساعدة اؼبعوقُت
على إمباء قدراهتم يف اكرب عدد فبكن من ميادين النشاط
اؼبتنوعة ،وضرورة العمل قدر اؼبستطاع على ادماجهم يف اغبياة
العادية (.)23

أ-حقوق الطفل :وف ًقا إلعالف حقوؽ الطفل الصادر عن
اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة بتاريخ  1959/11/20شبة
مبادئ هتدؼ إذل سبكُت األطفاؿ يف ؾباؿ حقوقهم ،ومنها
حاجة الطفل للتمتع حبماية خاصة ابزباذ كل التدابَت التشريعية
وغَت التشريعية إلاتحة مبوه العقلي واعبسدي و اػبلقي
سليما يف جو من اغبرية
مبوا طبيعيًا ً
والروحي و االجتماعي ً
والكرامة ،وأف يكوف الطفل منذ مولده اسم وجنسية ،واف
يتمتع بفوائد الضماف االجتماعي وحقو يف اغبصوؿ على قدر
كاؼ من الغذاء واؼباوي واللهو واػبدمات الطبية ،واغبق يف
تاليف صور اإلنباؿ والقسوة واالستغالؿ حبملو على العمل أو
تركو يعمل يف اية مهنة ال تؤذي صحتو أو تعليمو أو تعرقل
مبوه اعبسمي أو العقلي أو اػبلقي أو االذبار بو أبية صورة،
واف وباط حبماية خاصة من كل اؼبمارسات اليت تدفع إذل
جسداي أو
التميز العنصري أو الديٍت ،واف وباط الطفل اؼبعوؽ
ً
عقليًا أو اجتماعيًا ابلعناية اػباصة والًتبية العالج اؼبالئم
اغبالك .وقد اعتمدت اعبمعية العامة يف 1981/12/3
اعالهنا ابؼببادرة القانونية واالجتماعية اؼبتصلة حبماية األطفاؿ
ورعايتهم.

د -حقوق الالجئني وعديمي اجلنسية والسكان األصليني:

ب -حقوق ادلسنني :وقد اىتم اؼبشرع الدورل بتأكيد حقوؽ
معينة للمسنُت ،أوؽبا سبكُت كبار السن من التمتع ضمن
أسرىم وؾبتمعاهتم حبياة من الصحة واألمن ،واف يقدـ التقدير
الكايف بوصفهم جزءا ال يتجزأ من اجملتمع ،ذلك كما جاء
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استهدؼ اؼبشرع الدورل غبقوؽ اإلنساف سبكُت ىذه الفئات
من اغبصوؿ على ضباية خاصة بسبب تعرضها لظلم اترىبي
قبم عن احتالؿ أراضيها أو اقامتهم يف دوؿ ترفض االعًتاؼ
حبقوقهم و منحهم اعبنسية (.)24

على ضوء ما تقدم  ،نرى ىذا الكم اؽبائل من الواثئق

والصكوؾ (من ميثاؽ االمم اؼبتحدة  ،واالعالف العاؼبي غبقوؽ
اإلنساف  ،واعالف االستقالؿ االمريكي  ،واعالف اغبقوؽ
واؼبواطن الفرنسي والعهدين الدوليُت للحقوؽ اؼبدنية والسياسية
والثقافية واالقتصادية واالجتماعية  ،واؼبنظمات اغبقوقية العاؼبية )
دل يردع اغبكومات العراقية اؼبتعاقبة على السلطة ،يف بغداد من
انتهاؾ كل ىذه اعبرائم ضد اقليم كوردستاف العراؽ وأماـ أنظار
اجملتمع الدورل وخاصة أماـ دوؿ دائمة العضوية يف ؾبلس األمن
الدورل .وتعليل ذلك يقًتف ابلعقلية العربية اغباكمة واؼبنشاة على
القبيلة والغنيمة والعقيدة القائمة على الشوفينية والتمييز العنصري
وعدـ االعًتاؼ ابألخر اؼبختلف ( بوجوده بعقيدتو بلغتو
بفلكلوره بعاداتو وتقاليده وقيمو وجغرافيتو ،ودينو ) .وكذلك
عدـ وجود ثقافة اغبكم الذايت والفيدرالية والديبقراطية يف ىذه
العقلية ،إذ تعد اغبقوؽ الكورد مهددة لوحدة وسيادة العراؽ،
كما يسود ىذا العقل اػبوؼ من السلطة ،من الدين ،من االلو،
من العادات والتقاليد االجتماعية ،من اؼبستقبل ،من البطالة ،من
الفقر ،من رئيس القبيلة والعشَتة ،ومن الدوؿ اإلقليمية والغربية،
ومن إسرائيل ،ومن اؼبطاردة ،والسجن واالعداـ؛ ألف التهمة
جاىزة ،وتداعيات كل ذلك يكوف يف االنتقاـ من الكورد

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،315-298عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك  28 –27كانون الثاني 4242

ونعتهم إبسرائيل الثانية ،ومن ينتقد الكرد يف اغبمالت االنتخابية
وبصد أكرب األصوات ،إذف عقلية نشأت وترعرعت يف بيئة
استبدادية ال تفيد معها اغبرية؛ ألف اجتماع اغبرية مع الفقر
واعبهل يولد بيئة تسودىا الفوضى وينتشر فيها (اؼبافيات والفساد
السياسي واإلداري واؼبارل  ،واحملاصصة واغبرب االىلية وفقداف
العدالة االجتماعية وعدـ احًتاـ القانوف والرموز االجتماعية
وعودة اجملتمع إذل الروابط ما قبل الدولة  ،وفقداف ىيبة الدولة
والطائفية  ،والتبعية للخارج  ،وفشل التنمية ) وتبعياهتا اثرت
يف اذباه الدولة العراقية كبو مسار الدوؿ الفاشلة .وحبكم اعبغرافية
وفعل االستعمار اصبح الكورد مواطنُت يف العراؽ مكرىُت،
وبصدد مصيبة قدر الكورد يقوؿ الدكتور دمحم شريف (إذل مىت
يبقى القدر الكردي معلقا على ارادة من ال يبلك وسلطة من ال
يرحم ورغبة من ال يريد) (.)25
يقوؿ الربوفيسور الدكتور مصطفى الزؼبي( :لقد ثبت
ألصحاب اغبقوؽ اؼبهدورة واؼبغتصبة على مسمع ومرأى يف العادل
أف ضماانت حقوؽ اإلنساف ليست اعالانت حقوؽ اإلنساف
وال ميثاؽ االمم اؼبتحدة وال الدساتَت الوضعية يف دوؿ العادل ويف
العاؼبُت العريب واالسالمي وال اؼبذاىب الفلسفية قديبا وحديثا ،
وال النظرايت القانونية وال اؼبؤسبرات الدولية والندوات اليت تعقد
سنواي ابسم حقوؽ اإلنساف وال اؼبنظمات الدولية ؽبذه اغبقوؽ ،
فهذه الوسائل دل ربقق إذل اآلف االَ نسبة ضئيلة من ىذه اغبقوؽ)
.
وال تزاؿ حقوؽ اؼبستضعفُت يف األرض من األفراد والشعوب

تداس ربت أقداـ األقوايء والنظم االستبدادية  ،والكورد
()26
أمبوذجا

ادلبحث الثاين

االشكال ادلختلفة النتهاكات حقوق اإلنسان يف إقليم
كوردستان العراق

حدثت يف إقليم كردستاف العراؽ انتهاكات فظيعة بعد
أتسيس الدولة العراقية والسيما يف عهود اعبمهورايت وحىت
سقوط الطاغية ،وىذا ما كبللو خالؿ اؼبطالب التالية:
اؼبطلب األوؿ :التغيَت الديبوغرايف يف اإلقليم
سوؼ نتطرؽ إذل ىذه التغَتات من خالؿ النقاط اآلتية

اوال :الرتحيل:
عمدت اغبكومات يف العراؽ بعد أتسيس الدولة العراقية
سنة  1921على وضع ـبطط رىيب يصار إذل تصفية
الوجود الكوردي يف العراؽ ربقيقا لشعار "الشعب العراقي جزء
من األمة العربية" و "اف العراؽ جزء من الوطن العريب" .قامت
اغبكومات العراقة بًتحيل مناطق شرؽ بغداد ،كركوؾ ،اعبزيرة
واالستمرار يف ؿباوالهتم يف تعريب كامل األراضي
الكوردستانية (.)27
وبعد نكسة  6آذار واحملنة اليت حلت ابلشعب الكوردي
على اثرىا كشف النظاـ االستبدادي سياستو حوؿ القضية
الكوردية وبدوف مواربة ،اقدـ على اجبار مئات اآلالؼ من
سكاف كركوؾ ،سنجار ،خانقُت وشيخاف ،وزمار ،وظبيل  ،و
زاخو ،و دىوؾ ،واؼبناطق القريبة من اربيل و كركوؾ على ترؾ
اراضي آابئهم و أجدادىم وأعماؽبم لكي يتحولوا إذل أانس
معدمُت ال يعرفوف كيف يتدبروف لقمة العيش ،وجلب العشائر
العربية إذل ىذه اؼبناطق هبدؼ التغيَت الديبوغرايف ،ورفدت
ذلك إبجراءات إدارية من نفس الطبيعة العنصرية .فمثالً
قسمت كركوؾ بُت اربع ؿبافظات دبا يف ذلك اغباؽ اقساـ
منها إذل ؿبافظة تكريت ،كما ىجرت مئات اآلالؼ من
الكورد اؼبسانبُت يف ثورة ايلوؿ اؼبباركة إذل صحارى اعبنوب
وتبعت ذلك بتهجَت سكاف اؼبناطق اغبدودية مع تركيا و ايراف
كيلومًتا وأبشد االساليب الوحشية،
وسوراي بعمق 20
ً
فطمست القرى مع االرض واحرقت البساتُت ،وردمت ينابيع
اؼباء ابلكونكريت واحاطتها ابأللغاـ ،وسيق اؼبواطنُت كالبهائم
إذل معسكرات التهجَت احملاطة ابلراباي العسكرية من كل اذباه
ودوف اي عمل أو مهن (.)28
يف الوقت نفسو كاف التخطيط لتعريب اإلقليم يقضي
إبقامة "حزاـ امٍت" يبتد على طوؿ اغبدود العراقية – الًتكية –
السورية وسبثلت مظاىر التهجَت يف اإلقليم يف:
 -1تدمَت وحرؽ معظم القرى والقصبات اغبدودية
واالسًتاتيجية وتلك اليت تتميز ابألنبية االقتصادية.
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 -2ذبميع السكاف اؼبهجرين يف ؾبمعات سكنية خاصة يسهل
مراقبتها و السيطرة عليها.
 -3اقامة احزمة امنية حوؿ اإلقليم و اؼبدف الرئيسية هبدؼ
ذبزئة الشعب الكوردي داخل اإلقليم ،وفصلهم عن اخوهتم
على اعبانب االخر من اغبدود.
 -4استعماؿ وسائل القوة والبطش كافة دبا يف ذلك اسلحة
الدمار الشامل (فوؽ التقليدية) لتحقيق ذلك (.)29
يف اوائل نيساف  1980اصدر ؾبلس قيادة الثورة يف
العراؽ القرار اؼبرقم  666بصدد الكورد الفيليُت ،إذ أسقط
اعبنسية العراقية عن كل عراقي اذا تبُت عدـ والئو للوطن
والشعب واالىداؼ القومية واالجتماعية العليا للثورة ،وتنفيذا
ؽبذا القرار اعبائر اقدمت االجهزة االمنية العراقية يف صبيع
احملافظات العراقية بشن ضبلة واسعة لتهجَت اؼبواطنُت الذين
مشلهم ىذا القرار ( .)31ويذكر حسن العلوي اف عدد اؼبسفرين
من الكورد الفيليُت إذل ايراف بُت اعواـ  1990- 1980بلغ
اكثر من نصف مليوف نسمة ويف  1980/4/4مت حجز
الشباب الذين بلغ عددىم  30الف يف سجن الفضيلية ويف
مركز التسفَتات يف مدينة بغداد وبعد ذلك ظل مصَتىم
ؾبهوالً إذل اليوـ ( .)31ومشل التهجَت ثلث سكاف اقليم
كوردستاف العراؽ (.)32
اثنيا محالت األنفال

ازبذت قضية اؼبهجرين ابعادىا اإلنسانية مث السياسية يف
إقليم كوردستاف العراؽ منذ عاـ  1988اثناء ضبالت األنفاؿ
اليت امتدت يف الفًتة بُت شباط-ايلوؿ من العاـ اؼبذكور إذل
جانب عمليات التهجَت واسعة النطاؽ خالؿ الفًتة السابقة
ؽبا والالحقة ،االمر الذي اضطر مئات اآلالؼ من شعب
كوردستاف النزوح إذل االقطار اجملاورة تركيا-سوراي-ايراف (.)33
تعترب حالة األنفاؿ اليت شنها النظاـ االستبدادي يف اقليم
كوردستاف العراؽ من جرائم اإلابدة للجنس البشري ،وقد
نفذت ضد الكورد يف الشماؿ وىي تشبو ضبلة اإلابدة اليت
مشلت منطقة األىوار يف جنوب العراؽ .لقد مت تنفيذ ضبالت
االنفاؿ العسكرية ربت اشراؼ وقيادة ابن عم الرئيس علي
306

حسن اجمليد اؼبعروؼ بػ(علي الكيمياوي) .وقد وردت
تعليمات خاصة منو ،على سبيل اؼبثاؿ األمر اؼبرقم
 2650/28يف  3حزيراف  1987و القاضي دبا يلي ((تقتل
القوات اؼبسلحة اي كائن بشري أو حيواف يتواجد يف اؼبنطقة
احملددة بتعليمات وفرض حصار اقتصادي صارـ يف اؼبنطقة))
اي يشمل االمر البشر و اغبجر والشجر واغبيواف يف اإلقليم
(.)34
ويرى الباحثوف اف عامي  1988-1987كانتا اسوأ فًتة
يف اتريخ الشعب الكردي منذ غزو االسكندر اؼبقدوين أرض
كردستاف .ففي االايـ 17و18و/ 19شباط  ،1988قامت
اغبكومة العراقية حبملة االنفاؿ االوذل وقد مشلت سكاف قرى
دوورل ،جافايو يت ،مناطق دوكاف ،بنكرد ،جوازان ،قو
الجوالف ،سو رجنار ،سورداش ،يف ؿبافظة السليمانية ،حيث
دفعت ابعبميع إذل انقالت عسكرية معدة ؽبذا الغرض
واذبهت هبم إذل اجملهوؿ.
وتكررت عمليات األنفاؿ يف اغبملة الثانية يف
 1988/3/22يف منطقة ابزايف ،قرداغ ،دربندىباف يف
احملافظة نفسها ،وامتدت إذل  .1988/3/29ويف
 1988/4/7ولغاية  1988/4/18منو كانت ضبلة االنفاؿ
الثالثة ،وقد مشلت منطق صبجماؿ ،سنكاو ،قادر كرـ،
دوزخورماتو كفري ،كالر ،بيباز ،وتيالكو وكانت اوسعها مشوالً
( .)35ويف  1988/5/2بدأت ضبلة االنفاؿ الرابعة بشن
ىجوـ ابألسلحة الكيميائية وبواسطة الطَتاف ،وقد قتل يف ىذا
اؽبجوـ عدد كبَت من اؼبواطنُت اؼبدنيُت ،ونفذت عمليات
اعداـ صباعية ،ويف  1988/5/8دمرت صبيع القرى
الكوردية .ويف  1988/5/15بدأت عمليات األنفاؿ
اػبامسة والسادسة والسابعة عندما شنت ىجمات واسعة
القوات اغبكومية على وادي شقالوة ورواندوز .وقد استخدـ
يف ىذه اؽبجمات االسلحة الكيمياوية ،إذ قتل واسر واختفى
اآلالؼ من الكورد ونقل بعضهم إذل معسكرات االعتقاؿ
ومازاؿ مصَتىم ؾبهوالً.
ويف  1988/8/28بدأت اغبملة الثامنة واالخَتة على
منطقة هبديناف بشن ىجمات ابألسلحة الكيمياوية .قتل يف
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ىذه اؽبجمات اآلالؼ من الكورد و فر اآلخروف والبالغ عددىم

 100الف إذل تركيا ومت اعتقاؿ اآلالؼ منهم و مازاؿ مصَتىم
ؾبهوال إذل اليوـ .وانتهت العمليات يف  .1988/9/6لقد
الحظ اؼبقرر اػباص غبقوؽ اإلنساف السيد فاندير شتويل اف
عمليات االنفاؿ كانت ؿبكمة التخطيط والتنفيذ وقد ادت
إذل وفاة اكثر من  182الف كوردي وتدمَت اكثر من 4000
قرية كوردية دبا يف ذلك اؼبوارد االقتصادية واؼبمتلكات الثقافية
العامة ،اف العمليات اليت نفذهتا حكومة العراؽ ضد الشعب
الكوردي يف العراؽ ىي احدى جرائم اإلبدة البشرية ،والبد
للمجتمع الدورل اف يسارع يف ؿباكمة مرتكيب ىذه اعبرائم (.)36
فقد اتفقت اجملموعة االوروبية ي  15نيساف  1991على
ؿباكمة الرئيس العراقي صداـ حسُت بسبب اقًتافو جرائم اابدة
اعبنس البشري يف االنفاؿ وذلك تطبيقاً ؼبعاىدة األمم اؼبتحدة
لعاـ  1948واػباصة جبرائم اابدة اعبنس البشري .وقدـ ىذا
االقًتاح وزير اػبارجية االؼباين ىانس ديًتيش كينشر .اما الوزير
البلجيكي اينكز فقد اعترب اف الرئيس العراقي مسؤوؿ عن
وضع الكورد ،ولذلك هبب ؿباكمتو حملاولتو اابدهتم (.)37
لذا فمن واجب االمم اؼبتحدة التدخل لوقف خرؽ حقوؽ
اإلنساف اينما كاف؛ ألف العالقات الدولية ستبقى متوترة
والسالـ العاؼبي مهدداً طاؼبا كانت كرامة اإلنساف وحقوقو
مهددة؛ لذا صدر القرار اؼبرقم  688من ؾبلس االمن الدورل
بواجب التدخل اإلنساين يف كوردستاف العراؽ غبماية الكورد
( .)38وال شك اف ىدؼ ىذه اغبمالت ىو تفريغ الريف
الكوردستاين من سكانو ،بل وتصفية وجود شعب أبكملو .ومن
ىنا جاء تصريح السيد مسعود ابرزاين أبنو ((اذا استمر الوضع
على ىذا اؼبنواؿ فلن يبقى كورد يف كوردستاف العراؽ (.)))39
اثلثا استعمال األسلحة احملضورة دوليًا
يكثف اجملتمع الدورل جهوده من اجل التصديق على
معاىدة حظر وتطوير وانتاج واستخداـ األسلحة الكيمياوية،
وقد بلغ عدد الدوؿ اليت صادقت على ىذه اؼبعاىدة 54
دولة .و يتطلب سرايف مفعوؿ ىذه اؼبعاىدة مصادقة 65
دولة .وىناؾ بعض الدوؿ قد ابدت استعدادىا لالنضماـ إذل
اؼبعاىدة .علما اف العراؽ كاف من اؼبعارضُت لالنضماـ إذل

ىذه اؼبعاىدة سبتلك امريكا وروسيا اكرب ترسانة لألسلحة
الكيميائية إذ لديها كبو  70الف طن .وكاف العراؽ يف مقدمة
بلداف العادل الثالث من حيث امتالكو االسلحة الكيميائية،
ولكن ىذه الًتسانة مت تدمَتىا من قبل عباف التفتيش ومازاؿ
يبتلك بعضها وىبفيها عن انظار االمم اؼبتحدة وفرؽ التفتيش
الدولية ( .)41لقد استخدـ النظاـ العراقي بتوجيو من الرئيس
صداـ حسُت االسلحة الكيميائية ضد شعبو يف كوردستاف
العراؽ وضد اعبنوب ،وكذلك االسلحة البيولوجية ،فهدـ
آالؼ القرى وشرد اؼباليُت من ابناء الشعب العراقي يهيموف
على وجوىهم يف شعاب اعبباؿ ويف االىوار ،واقاـ مصانع
انتاج الغازات السامة واالسلحة الكيميائية والبيولوجية
والصواريخ البالستية و التمهيد لصنع القنبلة الذرية .بعد ما قاـ
بكل ذلك واابدة واسكات شعبو لتحقيق عقدة نفسية أو
شهوة عارمة يف نفسو أبف يصبح امرباطوراً للعرب وهبلس على
ساحة عرش من صباجم اؼباليُت ( .)41يف منتصف شهر نيساف
سنة  1987وسبهيداً إلجراء االحصاء السكاين يف العراؽ
امطرت اغبكومة العراقية ارايؼ ؿبافظة السليمانية ابألسلحة
الكيمياوية السيما قرية ىو لدت ،كاىن سبيكو ،ميثار ،زركوير،
جناه ،بو ركو لو ،كاىن برد ،وتعرضت يف اليوـ الثاين قرية توسبو،
كاىن برد ،ائالف قزالف ،ماوانكو ،ابالسلحة الكيمياوية .ويف
 21-19من الشهر نفسو قصف قرى قو يراف ،فرقاان،
بَتمكروف ،برقر و قره داغ وما حوؽبا .ويف الوقت نفسو كانت
ارايؼ ؿبافظيت دىوؾ واربيل تتعرض لنفس تلك االسلحة.
ففي ؿبافظة اربيل صب اغبكومة العراقية جم غضبها على قرى
( )42كَتكاؿ ،كورى ،ابليساف ،ويف اليوـ التارل قرية كومو
شُت ،ىَتاف ،تيكراى ،دوذل ابليساف ،كاىن مرين ،شيخ وه
ساف دولو ره قو ،تو ؽ تو ؽ قوشتو بو وديكلو.
اما يف ؿبافظة دىوؾ فقد طاؿ السالح الكيمياوي قرى
منطقة اتروش ،سرسنك ،ئو نيشكى ،ده ركو ذل،
سوارسبيندار ،نَتوه و ريكاف ،ومنطقة العمادية مث قصفت
منطقة شواين يف ؿبافظة كركوؾ ابلسالح نفسو يف
 1987/4/24وعاود اعبيش العراقي قصفو منطقة شقالوه
يف  1987/9/6و يف  1987/9/7تعرضت القرى
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اغبدودية العراقية الًتكية بضمنها القرى االشورية يف كاىن ماسى
إذل القصف الكيمياوي و البيولوجي( .)43وكذلك قصفوا
اىارل قرية كريبي ،جلكي ،وه رميلي ،برجيٍت ابالسلحة
الكيمياوية يف  1987/8/25واسروا الباقي .اما يف قرية
كريبي امر الضابط بعد استالـ االوامر من مانكيش جنوده
الذين كانوا وبرسوف رجاؿ وشباب كريبي بفتح النار ابلبنادؽ
االوتوماتيكية عليهم،
قتل  27وقبا  6من اؼبوت ،واختفى فيما بعد احدىم
بعد اف القت القوات العراقية القبض عليو اثنية(.)44
ويف يوـ  1988/3/16شنت القوات العراقية اغبكومية
اكرب ىجوـ ابألسلحة فوؽ التقليدية احملرمة دوليا على مدينة
حلبجة حيث قتل و جرح اآلالؼ من ابنائها ( .)45ويبلغ عدد
سكاف حلبجة والتجمعات اليت يف اطرافها مثل خورماؿ،
زمقي ،و عابيال وغَتىا اكثر من مئة الف مواطن ،قصفتهم
الطائرات العراقية ابلقنابل الكيمياوية اايـ -18-17
 ،1988/3/19عدة طلعات بكل يوـ ،فكانت اعبريبة
الكربى ضد حلبجة و كوردستاف واإلنسانية طبسة آالؼ قتيل
وعدد اكرب من اعبرحى وتشريد بقية اىارل اؼبدينة .والتجمعات
احمليطة هبا دخلت حلبجة عن طريق التلفزيوف إذل كل بيت يف
اورواب وامريكا والعادل عدا العراؽ وبعض من حلفائو الذين
اعماىم التعصب والشوفينية واالاننية .إذ اف ايراف نقلت
وسائل االعالـ العاؼبية إذل حلبجة يف وقت كانت ااثر اعبريبة
اؼبروعة على االرض بصورة كاملة ولوال ظهور الشريط اؼبصور
الرىيب على شاشات التلفزيوف لذىبت حلبجة مثل شيخ
وساف و ابليساف و دوذل جافاييت إذل زاوية النسياف بسرعة،
حيث كانت قد مر على قصف ىذه اؼبناطق ابالسلحة
الكيمياوية عاـ كامل ،لقد ااثرت حلبجة ،وايقظت الضمَت
العاؼبي على مأساة الشعب الكردي وعذاابتو (.)46
اف استعماؿ االسلحة الكيمياوية ضد اؼبدنيُت العراقيُت
خرؽ للعرؼ و القانوف الدورل من قبل اغبكومة العراقية (.)47
اف استخداـ االسلحة فوؽ التقليدية ضد اقليم كوردستاف يعترب
من اعبرائم اؼبوجهة ضد القانوف الدورل ،واف ؿبكمة نورمربغ قد
رأت اف اعبرائم اؼبرتكبة ضد القانوف الدورل جرائم يرتكبها افراد
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ال كياانت ؾبردة ،واف احكاـ القانوف الدورل ال يبكن نفاذىا
اال دبعاقبة االفراد الذين يرتكبوف ىذه اعبرائم .اف اعبرائم اليت
ارتكبتها القيادة العراقية ،وعلى رأسها صداـ حسُت تعترب من
اعبرائم اؼبوجهة ضد
القانوف الدورل ،وكذلك ضد اإلنسانية وهتدد السلم
واالستقرار يف اؼبنطقة والعادل واحالة مرتكيب ىذه اعبرائم إذل
احملكمة اعبنائية الدولية ( .)48لن تنسى البشرية صور حلبجة،
لن تنسى االب والطفل الوديع ،لن تنسى االـ والطفل
الرضيع ،لن تنسى الشيخ الذي تلمس رؤوس كافة افراد عائلتو
ودل هبد حيا بينهم ليس من كوردستاف الكوردي الذي ينسى
حلبجة اليت جسدت مأساة شعبنا اؼبتواصلة واؼبتصاعدة (.)49
ادلطلب الثاين

ممارسات اخرى النتهاكات حقوق اإلنسان يف عهد النظام
البائد

اوال :جريمة االختفاء القسري
كانت ظاىرة االختفاء يف العراؽ يف عهد نظاـ صداـ
حسُت من القضااي اليت يصعب التحقيق فيها .فما اف ىبتفي
اي شخص حىت يكاد يكوف من اؼبستحيل معرفة مصَته أو
مكانو ،وال يسمح لذويو ابالتصاؿ بو أو توكيل ؿبامي للدفاع
عنو (.)51
أما عن حوادث االختفاء ،فذكر التقرير السنوي اػباص
غبقوؽ اإلنساف التابع إذل وزارة اػبارجية االمريكية ،اف اؼبئات
مازالوا مفقودين منذ احتالؿ اعبيش العراقي ألربيل عاـ
 ،1996ويقاؿ اف العديد منهم قتلوا خالؿ تبييض السجوف
من  ،1998-1997كما ترفض اغبكومة اعطاء معلومات
عن اكثر من  16الف حالة اختفاء ،وترفض تبياف مصَت ما
يًتاوح بُت  150-70الف من االكراد اختفوا بعد ضبالت
االنفاؿ الثمانية .اضافة إذل اختفاء اعداد كبَتة من الشيعة
الذين اختفوا منذ هناية السبعينات و اوائل الثمانينات ،بعد
ترحيل اسرىم إذل ايراف ،ىذا اضافة إذل اؼبفقودين الكويتيُت
وااليرانيُت ،واؼبفقودين رافق اختفائهم مقتل اية هللا صادؽ
الصدر يف عاـ  1999و وفاة اية هللا عبدالقاسم اػبوئي (.)51
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ويف عمليات االنفاؿ الثامنة يف  ،1988/8/25قاـ
النظاـ إبلقاء القنابل الكيمياوية والبيولوجية بواسطة الطائرات
واؼبدفعية على مناطق هبديناف واحرقت اكثر من  72قرية،
وكانت احدى اكرب اؼبذابح اليت حاوؿ جالوزة النظاـ اخفاء
آاثرىا يف كلي ابزى حيث قتل آالؼ االطفاؿ و النساء
والرجاؿ .ىناؾ لقد وقع زىاء  200الف مواطن يف حصار
رىيب حيث كانت طرؽ االنسحاب إذل تركيا مسدودة يف
وجوىهم .يف ىذه االجواء البائسة واؼبيؤوسة سلم زىاء 40
الف مواطن كوردي انفسهم إذل السلطات الفاشية ،واليزاؿ
زىاء  7االؼ من الرجاؿ منهم مصَتىم ؾبهوال (.)52
نستطيع اف نقوؿ ،اف انتهاكات صداـ حسُت ضد الكرد
فاقت جرائم وانتهاكات كل طاغية يف التاريخ.
واػبالصة ،فإف تشاوشيسكو ،منغنيستو ىيال مرًن،
بينوتشيو ،عيدي امُت ،و بوكاسا دل يصنعوا يف بلداهنم ربع ما
فعلو وصنعو صداـ حسُت يف اقليم كوردستاف خصوصا و يف
العراؽ عموماً من امتهاف حقوؽ اإلنساف واالزدراء ابؼبواثيق
واؼبعاىدات الدولية كافة اليت ربمي تلك اغبقوؽ .إذ قتل من
ابناء الشعب العراقي اعداداً يزيد ؾبموعها اضعافا مضاعفة
علة ما تكبدتو الشعوب العربية ؾبتمعة يف حروهبا مع اسرائيل،
كل ذلك حصل يف العراؽ واجملتمع الدورل شرقا وغراب ،عراب و
غَت عرب ،يتفرجوف على االرىاب الدموي يف العراؽ ودل وبرؾ
احد منهم ساكنا ( .)53ربتل ظاىرة االختفاء ؾبموعة معقدة
من االنتهاكات اؼبوجهة ضد االسرة واجملتمع ،ونتيجة لضخامة
عدد اؼبختفُت عددىم دبئات اآلالؼ ،فقد اصدرت عبنة
حقوؽ اإلنساف يف صبيع دوراهتا عدة قرارات التذكَت فيها
االنتهاكات اعبسيمة والبالغة اػبطورة غبقوؽ اإلنساف والقانوف
اإلنساين الدورل الذي ارتكبها نظاـ صداـ حسُت ،واعربت
منظمة العفو الدولية السلطات العراقية ابلكشف عن مصَت
مئات اآلالؼ اؼبختفُت الذين تتلخص حاالهتم دبا يلي:
 -1اؼبعارضوف النشطاء للنظاـ.
 -2ابناء اؼبهجرين الشباب الذين احتجزوا خالؿ عملية ابعاد
عوائلهم من العراؽ يف نيساف  1980إذل ايراف.

 -3ضحااي ضبالت االنفاؿ الثمانية سيئة الصيت من اؼبدنيُت
االكراد.
 -4االشخاص الذين اعتقلوا يف هناية شهر آب عاـ 1996
عندما دخلت القوات العراقية اربيل.
()54
 -5اؼبختفُت من الشيعة يف اعبنوب .

اثنيا :اجلرائم ادلوجهة ضد اإلنسانية

اف تواصل اإلنساف إذل أتكيد حقوقو وحرايتو االساسية
كاف من اعظم االقبازات اليت حققها يف خالؿ مسَتتو
الكفاحية الشاقة لالنتقاؿ من اوضاع كانت البشرية فيها
مكبلة بقيود الرؽ والعبودية إذل اجواء تعترب فيها ضماف فبارسة
()55
اإلنساف غبقوقو وحرايتو االساسية مسؤولية دولية  .علماً
اف االضطهاد واالستبداد يبارساف على اإلنساف يف معظم
اقطار الوطن العريب وعلى رأسها العراؽ .والشك اف االقليات
تشعر ابضطهاد واستبداد اكرب ولعل نظرهتا تظل قاصرة واف
كاف طموحها اف ربظى بو االغلبية وىي مسحوقة ايضا ،ومن
اؼبفروض اف تتالحم ىدؼ ىذه االغلبية مع ىدؼ االقليات
يف السعي إذل انبثاؽ ارادة ؾبتمعية قادرة على فرض واقع
ديبقراطي حقيقي تتمثل فيو اغبرية والعدالة واؼبساواة ،فالقمع
واالرىاب يبارس على اإلنساف من خالؿ اعبور و الظلم يف
اغبكم ،وقوة االجهزة االمنية قد تعددت اذرعها ووظائفها،
جبيش ذباوزت جهاز االمن الداخلي ووظيفة حفظ االمن
والنظاـ إذل وظائف القمع واالرىاب(.)56
اذ تزايدت ظاىرة العنف والقوة واالضطهاد واغبرماف من
ابسط اغبقوؽ اإلنسانية اليت سبارس ابنتظاـ من قبل النظاـ
العراقي السابق ضد شعبها واالنظمة العربية ضد شعوهبا اصبح
من واجب اجملتمع الدورل التدخل غبماية اإلنساف بصرؼ
النظر عن انتمائو العرقي ،أو القومي أو الديٍت أو اؼبذىيب أو
بسبب اعبنس أو االصل أو االنتماء السياسي والفكري،
حيث دل تعد حقوؽ اإلنساف مسألة تدخل يف االختصاص
الوطٍت ،بل اصبحت مسألة مشمولة حبماية دولية ،ودل يعد
مبدأ التمسك بعدـ التدخل وسيادة القانوف الداخلي
ينسجماف مع طموحات اجملتمع الدورل بتوفَت اغبماية القانونية
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الكافية لإلنساف وحقوقو وحرايتو .لقد آف االواف الستبداؿ
مفاىيم عدـ التدخل دبفاىيم جديدة مثل الديبقراطية واحًتاـ
حقوؽ اإلنساف وحرية االنتخاابت ونزاىتها وؿباربة اعبهل
والفقر و االستغالؿ (.)57
يف شهر كانوف الثاين من كل عاـ ربتفل البشرية بذكرى
ؿباكمات نورمربغ ،اليت سبت من خالؽبا ؿباكمة ؾبرمي اغبرب
النازيُت وعددىم  21ؾبرما ،وقد مت اغبكم ابإلعداـ على 13
ؾبرما وعلى طبسة آخرين ابلسجن اؼبؤبد وبراءة ثالثة آخرين.
لقد قاـ االدعاء العاـ حملكمة نورمربغ إببراز االدلة على اف
اؼبتهمُت قد ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية وهتديد السلم وغزو
اراضي الغَت وانتهاؾ اؼبعاىدات و االتفاقيات الدولية (.)58
بعد مرور اكثر من  50سنة اصدر ؾبلس االمن القرار رقم
 808الذي دبوجبو ؿباكمة مرتكيب جرائم اغبرب يف
يوغوسالفيا سابقا ،وبعد اصدار ىذا القرار بدأ اجملتمع الدورل
يتحرؾ حملاكمة ؾبرمي اغبرب يف صبيع اكباء العادل؛ وذلك
إبنشاء ؿبكمة جنائية دولية دائمة مهمتها ؿباكمة االشخاص
اؼبتهمُت ابرتكاب انتهاكات جسيمة غبقوؽ اإلنساف أو جرائم
حرب دولية واليت تعجز احملاكم الوطنية من تقديبهم للمحاكمة
أو تًتدد يف ذلك .ومثل ىذه احملكمة زبتلف عن ؿبكمة
العدؿ الدولية يف الىاي؛ ألهنا تتمتع ابختصاصات معينة
وؿبددة و إبمكاهنا اف تالحق االفراد يف صبيع اكباء العادل فبن
قاموا ابرتكاب جرائم معينة ينص عليها القانوف الدورل ،لقد
ارتكبت القيادة العراقية وعلى رأسها صداـ حسُت عدة جرائم
ضد اإلنسانية وجرائم اغبرب و اعبينوسايد وغزوىا وهتديدىا
السلم يف اؼبنطقة والعادل (.)59
لقد نص النظاـ االساسي ؽبذه احملكمة على ما يلي:
على اؼبدعي العاـ اف يكوف دبقدوره اقامة دعوى على
شخص ما اذا تقدمت احدى الدوؿ بشكوى ضده إذل
احملكمة أو اذا قاـ ؾبلس االمن الدورل إبحالة حالة معينة إذل
احملكمة .ويف ؾبرى ىذا السياؽ وبق لدولة الكويت اقامة
دعوى على اغبكومة العراقية البائدة لدى احملكمة اعبنائية من
خالؿ ؾبلس االمن الدورل أو من خالؿ حكومة الكويت على
اعتبارىا فبثلة لشعب الكويت من الناحية القانونية ( .)61وأىم
310

ىذه االنتهاكات ىو التعذيب اؼبمارس يف السجوف ،واؼبعاملة
السيئة اليت يتعرض ؽبا السجناء .وقاؿ اف الدستور العراقي وبرـ
استخداـ التعذيب ،بتقنيات ـبتلفة تًتاوح بُت الضرب والكي
واالغتصاب والتعليق ابؼبراوح واغبرماف من اؼباء والطعاـ واغببس
يف اماكن مظلمة والتهديد ابغتصاب وايذاء افراد االسرة،
ولوحظ ااثر التعذيب على اعبثث الذي يقيدىا اجهزة االمن.
وقاؿ خالد اعبنايب ،وكاف يعمل سابقا يف اؼبخابرات العراقية اف
دائرة العمليات الفنية تستخدـ االغتصاب واالعتداء اعبنسي
بشكل منظم وألغراض سياسية .اذ تصور اغتصاب قريبات
اؼبعارضُت وتستخدـ اشرطة فيديو للضغط عليهم .وذكر اف
حاالت اغتصاب عديدة وقعت خالؿ عمليات االنفاؿ،
وسجل اغبكومة العراقية ابئس وىي تستمر يف تنفيذ احكاـ
االعداـ العشوائية اما لغرض التخلص من اؼبعارضُت أو لغرض
تبييض السجوف مع عدـ وجود اغبرايت االساسية مثل حرية
التعبَت والصحافة والتجمع واغبرايت الدينية ( .)61ومن
االنتهاكات بًت االعضاء وتسميم اؼبتهم  ،ومنع حق االقامة
والتنقل ،والتعريب ونزع اعبنسية ،وتلوث البيئة ،ومصادرة
االمواؿ ،والقتل خارج القانوف ،ومقابر صباعية ،وهتدًن قرى
وتدمَت اماكن العبادة ،واماكن ذات حرمة خاصة ،انتحار و
وفاة ربت التعذيب( .، )62فلم يبق حرمة عبامع أو حسينية أو
مسجد وال مدرسة أو معهد أو جامعة ،لقد اىانوا االساتذة
اؼبرموقُت وضربوىم ضراب مربحا اماـ طالهبم الف احدىم ذبرأ
فنطق بكلمة حق و صدؽ (.)63

اثلثا -:اابدة قرية صوراي

تقع قرية صوراي يف اعبزء اعبنويب الغريب من سهل دوابف
(السليفاين سابقا) وكانت القرية آنذاؾ اتبعة اداراي لناحية
العاصي –قضاء زاخو -اما اليوـ فهي اتبعة اداراي لناحية ابتيل
 ،قضاء ظبيل ومن الناحية الديبوغرافية فاف القرية كانت تضم
مسلمُت ومسيحُت ويف صباح يوـ االحد اؼبوافق /9/16
 1969وصلت قوة عسكرية حبجم سرية بقيادة اؼبالزـ االوؿ
عبدالكرًن خلف اعبحيشي إذل القرية دبراـ التفتيش والبحث
عن البيشمو رگو واؽباربُت واؼبتخلفُت عن اػبدمة العسكرية
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وبعد انتهاء التفتيش غادرت القوة القرية متوجهة إذل قرية
فيشخابور ،بعد قطع مسافة اربعة كيلومًتات انفجر لغم ارضي
ربت احدى عجالت الرتل العسكري للقوة ودل يصب احد
من الضباط أو اؼبراتب أبذى سوى اضرار طفيفة غبقت
ابلعجلة اليت انفجرت ربتها اللغم  ،وبعد االنفجار مباشرة
اصدر اؼبالزـ أوؿ عبدالكرًن خلف اعبحيشي أوامره إذل القوة
العسكرية ابلعودة فورا إذل قرية صوراي وحاؿ وصوؽبم طلب من
اؼبراتب احضار صبيع اىارل القرية إذل احدى ساحاهتا حبجة
القاء ؿباضرة واستعد اعبنود منتظرين أمر اطالؽ النار على
اغباضرين .وحضر يف الساعة نفسها القس دبالبسو الدينية من
زاخو الجراء اؼبراسيم الدينية لقداس يوـ االحد  ،وعندما
شاىد اؼبشهد تصدى آلمر القوة جبسده ؼبنع اطالؽ النار،
ولكن اجملرـ أمر بفتح النار على اعبميع وعلى رأسهم رجل
الدين اؼبسيحي.
فقتل على الفور  40شخصا من الشيوخ والنساء
واالطفاؿ والقس بدوف وجو حق وصبيعهم من اؼبدنيُت االبرايء،
وكاف من بُت الشهداء طفالف بعمر ثالثة اشهر ودل يكتف
هبذه اإلابدة ،بل أمر إبحراؽ صبيع الدور السكنية يف القرية
واتالؼ ؿباصيلهم وقتل صبيع حيواانهتم .غادرت القوة
العسكرية ساحة اعبريبة والقرية بعد اف دمر البشر واغبجر
عائدة إذل مقرىا يف انحية عاصى مدخل گو لی زاخو،
وعندما ظبع أىارل القرى اجملاورة هبذه الفاجعة ىرعوا إذل
قبدهتم ،وقاموا بنقل اعبرحى إذل اؼبركز الصحي يف الناحية
للتداوي ،ولكن اجملرـ اعبحيشي وصل إذل اؼبركز الصحي ومنع
الطاقم الطيب من تداوي اعبرحى واغلق اؼبركز وطرد اؼبصابُت.
لو سبعننا النظر إذل عدد ضحااي ىذه اعبريبة التضح لنا بشاعة
اعبريبة وىوؽبا اليت ال تقل بشاعة عن جريبة حلبجة مقارنة
حبجم مدينة حلبجة وعدد سكاهنا مع ىذه القرية اليت كانت
آنذاؾ عدد سكاهنا دل يتجاوز  ٦٥عائلة (.)64

اخلادتة
عملت اغبكومات العراقية اؼبتعاقبة على السلطة يف بغداد،
وخاصة يف العهد اعبمهوري على وضع ـبطط رىيب ترقى إذل

تصفية الوجود الكوردي يف العراؽ ربقيقا لشعار " الشعب
العراقي جزء من األمة العربية ،واف العراؽ جزء من الوطن
العريب" و"العرب أوال" وقاموا ابدماج الكورد قسرا ابجملتمع
العراقي .بوسائل التهجَت ،االنفاؿ ،التبعيث ،السجن،
اإلعداـ ،التهديد  ،االسلحة الكيميائية اعبينوسايد التخريب
ارىاب الدولة الًتحيل إذل جنوب العراؽ وؿباربة الثقافة الكردية

وصهرىم يف بودقة العروبة .االستنتاجات -:

ويف ختاـ حبثنا توصلنا إذل صبلة من االستنتاجات وىي:
 -1تعرض سكاف اقليم كوردستاف يف شىت اؼبناطق إذل ضبالت
واسعة ومربؾبة نفذهتا اغبكومات العراقية من أجل التغيَت
الديبوغرايف ،وخاصة لسكاف اؼبناطق الساخنة اؼبتاطبة للحدود
العربية أو اؼبتنازع عليها أصال مثل كركوؾ ،خانقُت ،سنجار ،
تلعفر ،زمار ،ظبيل وبعقوبة  ،هبدؼ تصفية الوجود الكوردي
فيها .
 -2أصبح اغبروب الوحشية يف كوردستاف العراؽ وعمليات
اعبينوسايد واالعدامات اعبماعية لألبرايء من الكورد التفسَت
البعثي للقانوف والنظاـ يف العراؽ.
 -3أصبحت كوردستاف مستعمرة تنهب ثرواهتا الطبيعية وتفتت
بنياهنا االجتماعي وتصهر ثقافتها ولغتها بضراوة دوف أف
تتوفر الفرصة لتطويرىا.
 -4اف االنظمة اغباكمة يف بغداد ومنذ أتسيس الدولة العراقية
وحىت ربرير العراؽ يف  9نيساف  2003تكاد تكوف واحدة
فهي ال تقر ابغبقوؽ الشرعية للكورد ،بل تعد ذلك ىبة أو
منحة منها وذبهل حقيقة مالبسات اندماج والية اؼبوصل ذات
االغلبية الساحقة الكوردية ابلعراؽ العريب عنوة وبدوف استفتاء
حر ونزيو.
 -5لقد فعل صداـ حسُت سباما ما قالو اؼبفكر االيطارل
ميكافللي  ،ابنو يبكن للمرء اف يصل إذل مرتبة االمارة
والفضيلة بوسائل النذالة والقبح .
 -6اف الشعب الكوردي دل وبقق شيئا من امالو وطموحاتو
على ارض الواقع طيلة عمر الدولة العراقية منذ أتسيسها وحيت
هناية القرف العشرين ،اف كل ما جرى هبذا الشأف يف وقت
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الحق ىو استمرار الوعود والتصروبات واصدار البياانت
اؼبرسومة واحياان تثبيت بعض النصوص الدستورية اليت بقيت
حربا على ورؽ.
 -7كانت بريطانيا وما تزاؿ العدو الرئيسي للشعب الكوردي
يف سايكس بيكو
يف االجزاء االربعة سانبت مع فرنسا
حوؿ تقسيم كوردستاف ووقف بوجو الطموحات الكوردية يف
العهد اعبمهوري واوؿ دولة ابركت
العهد اؼبلكي ويف
حكومة بغداد عندما احتل قاسم سليماين ؿبافظة كركوؾ
ذات الرمزية اػباصة لدى الكورد ورفضت االستفتاء مسبقا،
ودل تقم إبدانة العراؽ سواء يف العهد اؼبلكي اـ اعبمهوري ا
واإلسالمي على كل ىذه اعبرائم .وتدفع اغبكومة األمريكية
دوما ذباه ازباذ قرارات ضد اماؿ وطموحات الشعب
الكوردي.

اذلوامش

()1د .مصطفى ابراىيم الزؼبي حقوؽ اإلنساف يف االسالـ من كتاب لببة
من الباحثُت حقوؽ اإلنساف يف اإلسالـ والشريعة اإلسالمية والقانوف
الدورل ،بيت اغبكمة ،بغداد  ،1989ص 6
()2د .مصطفى ابراىيم الزؼبي اؼبصدر السابق ص 7
()3د .ابراىيم علي كرو مبدا حق تقرير مصَت الشعوب واالستفتاء عليو
كردستاف العراؽ مبوذجا رسالة مقدمة اذل ؾبلس كلية العلوـ السياسية
جامعة صالح الدين اربيل كجزء من متطلبات نيل درجة اؼباجستَت يف
العلوـ السياسية ،2006 ،ص.29
()4نص ميثاؽ االمم اؼبتحدة والنظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدولية،
ادارة االنباء االمانة العامة لألمم اؼبتحدة ،نيويورؾ،1970،ص.62-1
()5حقوؽ اإلنساف ،ميثاؽ واعالف وتعهدات دولية ،وبروتوكوؿ ،حبث
م نشور يف ؾبلة اغبقوقي اليت تصدرىا صبعية اغبقوقيُت العراقيُت ،العدد
( ،)1كانوف االوؿ ،2000/ص ص .95-93
()6د .كامَتاف الصاغبي ،حقوؽ اإلنساف واجملتمع اؼبدين بُت النظرية
والتطبيق ،مؤسسة الرافد ،الطبعة االوذل ،لندف،1999 ،ص ص -59
.60
()7حسُت صبيل  ،حقوؽ اإلنساف يف الوطن العريب ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بَتوت ،1986،ص .64-63
()8د .خليل حسُت ،قضااي دولية معاصرة  ،دراسة موضوعات ،يف
النظاـ العاؼبي اعبديد ،دار منهل اللبناين  ،ط ، 1بَتوت 2007 ،
ص264- 263
312

()9د .خليل حسُت ،قضااي دولية معاصرة ،اؼبصدر السابق ص.263
()10

د ابراىيم علي كرو اؼبصدر السابق ،ص30
()11ؾبموعة من البا حثُت حقوؽ اإلنساف العريب ،مركز دراسات الوحدة
العربية  ،الطبعة االوذل  ،بَتوت  1999ص95
()12د .رايض العطار ،انتهاكات حقوؽ اإلنساف يف العراؽ  ،اعبمعية
العراقية غبقوؽ اإلنساف فرع سوراي ط  1بَتوت  1999ص9
()13ؾبموعة من الباحثُت  ،الديبوقراطية وحقوؽ اإلنساف يف الوطن العريب
 ،مركز دراسات الوحدة العربية ط 1بَتوت  ،1983ص291
()14د .صالح مطرود وآخروف  ،العوؼبة واؼبستقبل العريب  ،بيت اغبكمة
،دار اغبرية للطباعة والنشر ،بغداد  1999 ،ص 216
()15د .حافظ عبد علواف الدليمي ،حقوؽ اإلنساف ،مطبعة ىاوار،
بغداد.2006 ،
()16حوؿ ىذه االشكالية راجع مقالة اشكاليا ت مفهوـ حقوؽ
اإلنساف www islamonlin.net
()17د .خليل حسُت اؼبصدر السابق ص 266 - 263
()18د .فؤاد ساكو ،مبدأ تقرير مصَت الشعوب واالسس القانونية غبق
الشعب الكوردي يف تقرير مصَته  ،مكتبة لينُت  ،موسكو 1972،
ص.72
()19د .خليل حسُت ،اؼبصدر السابق ،ص.264
()20د .حافظ عبد علواف الدليمي ،حقوؽ اإلنساف ،مطبعة
ىاوار،بغداد.2006 ،
()21د .خليل حسُت ،اؼبصدر السابق ص 266 - 262
()22اؼبصدر نفسو الصفحة ص234-263 -
()23د .رايض عزيز ىادي ،حقوؽ اإلنساف ،تطورىا مضامينها ضبايتها
،كلية العلوـ السياسية  ،جامعة بغداد ط ، 1بغداد  2004 ،ص
 270 - 263وبنفس اؼبعٌت ينظر دكتور خليل حسُت اؼبصدر السابق
ص 264
()24د .خليل حسُت  ،اؼبصدر نفسو  .ص 279 - 263
()25د ابراىيم علي كرو اؼبصدر السابق ص 167
()26مصطفى ابراىيم الزؼبي واخروف حقوؽ اإلنساف ،يف الشريعة
االسالمية والقانوف الدورل ،بيت اغبكمة،بغداد 1998ص45
()27د .خليل اظباعيل دمحم ،مؤشرات سياسة التعريب والتهجَت يف اقليم
كردستاف العراؽ ،مطبعة جامعة صالح الدين ،اربيل ،2001 ،ص.25
()28د .سامي عبدالرضبن ،البديل الثوري يف اغبركة التحريرية الكوردية،
دمشق ،1981 ،ص.235
()29د .خليل اظباعيل دمحم ،اؼبصدر السابق ،ص .25-24
()30د .رايض العطار ،اؼبصدر السابق ،ص .24
()31د .خليل اظباعيل دمحم ،اؼبصدر السابق ،ص.21

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،315-298عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك  28 –27كانون الثاني 4242

()32د .سامي عبدالرضبن ،البديل الثوري يف اغبركة التحريرية الكوردية،

()56ؾبموعة من الباحثُت ،حقوؽ اإلنساف العريب ،اؼبصدر السابق ،ص

اؼبصدر السابق ،ص .236
()33د .خليل اظباعيل دمحم ،اؼبصدر السابق ،ص.36
()34د .رايض العطار ،اؼبصدر السابق ،ص.24
()35د .خليل اظباعيل دمحم ،اؼبصدر السابق ،ص .37-36
()36د .رايض العطار ،اؼبصدر السابق ،ص .26
()37ؾبموعة من الباحثُت ،حقوؽ اإلنساف العريب ،اؼبصدر السابق ،ص
.173
()38د .كامراف الصاغبي ،حقوؽ االنياف واجملتمع اؼبدين بُت النظرية
والتطبيق ،اؼبصدر السابق ،ص .100
()39د .خليل اظباعيل دمحم ،اؼبصدر السابق ،ص .38-37
()40د .رايض العطار ،اؼبصدر السابق ،ص.19
()41ؾبلة الثقافة اعبديدة ،العدد ،4/السنة،39/شباط،1992
ص.190
()42د .خليل اظباعيل دمحم ،اؼبصدر السابق ،ص.29
()43د .خليل اظباعيل دمحم ،اؼبصدر نفسو ص.30
()44د .رزكار السندي ،ضبلة االنفاؿ يف كوردستاف العراؽ ،تدمَت قرية
كوريبي ،شهادا شفاىية وادلة اطباء عدليُت ،الطبعة الثانية ،مطبعة وزارة
الًتبية ،اربيل ،2002 ،ص .90
()45د .رايض العطار ،اؼبصدر السابق ،ص .25
()46د .سامي عبدالرضبن ،اؼبسَتة تتقدـ رغم احملن ،مطبعة كو ؿ،
كوردستاف العراؽ ،آذار  ،1990ص.83
()47د .رزكار السندي ،اؼبصدر السابق ،ص .95
()48د .رايض العطار ،اؼبصدر السابق ،ص .21
()49د .سامي عبدالرضبن ،اؼبسَتة تتقدـ رغم احملن  ،مطبعة الشعب ،
دمشق  ، 1989 ،ص 86- 85
()50د .رايض العطار ،اؼبصدر السابق ،ص .15
()51اعبزء االوؿ من التقرير الذي نشره مكتب الديبقراطية وحقوؽ
اإلنساف  ،التابع لوزارة اػبارجية االمريكية يف  2002/1/4متاح على
االنًتنيت.
()52د.سامي عبدالرضبن ،اؼبسَتة تتقدـ رغم احملن ،اؼبصدر السابق ،ص
.88
()53د .شكري صاحل زكي ،ؾبلة الثقافة اعبديدة ،العدد ،4/السنة،39/
شباط  ،1992ص .191
()54د .رايض العطار ،اؼبصدر السابق ،ص .16
()55د .كامراف الصاغبي ،حقوؽ اإلنساف و اجملتمع اؼبدين بُت النظرية
والتطبيق ،اؼبصدر السابق ،ص.90

.75
()57د .كامراف الصاغبي ،حقوؽ اإلنساف واجملتمع اؼبدين بُت النظرية
والتطبيق ،اؼبصدر السابق ،ص.14
()58د .رايض العطار ،اؼبصدر السابق ،ص.26
()59د .رايض العطار ،اؼبصدر السابق ،ص.17
()60د .رايض العطار ،اؼبصدر نفسو .ص .28
()61اعبزء االوؿ من التقرير الذي نشره مكتب الديبقراطية وحقوؽ
اإلنساف والعمل التابع لوزارة اػبارجية االمريكية يف 2002/1/4
()62اؼبركز الواثئقي غبقوؽ اإلنساف يف العراؽ – انتهاكات حقوؽ
اإلنساف يف العراؽ خالؿ شهر1991 ،
()63د .شكري صاحل زكي ،اؼبصدر السابق ،ص .190
()64مقابلة اجراىا الناشط اغبقوقي صالح عبدهللا زرو يف دىوؾ مع
اربعة من شهود عياف االابدة ،وىم كل من -:شكر سليماف -2داود
كوركيس-3حجي سليماف ،معاوف طيب آنذاؾ يف اؼبركز الصحي -4
مطراف كنيسة الكلداف يف زاخو بتاريخ 2009 - 3 – 5

قائمة ادلصادر
الكتب-:

د .مصطفى ابراىيم الزؼبي ،حقوؽ اإلنساف يف االسالـ من كتاب لببة
من الباحثُت ،حقوؽ اإلنساف يف االسالـ والشريعة والقانوف
الدورل ،بيت اغبكمة  ،بغداد.1998 ،
د .كامَتاف الصاغبي  ،حقوؽ اإلنساف واجملتمع اؼبدين بُت النظرية
والتطبيق ،ط،1مؤسسة رافد ،لندف.1999 ،
حسُت صبيل  ،حقوؽ اإلنساف يف الوطن العريب ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بَتوت 1986،
د .خليل حسُت ،قضااي دولية معاصرة ،دراسة موضوعات يف النظاـ
العاؼبي اعبديد ،دار اؼبنهل اللبناين،ط،1بَتوت 2007،
ؾبموعة من الباحثُت ،حقوؽ اإلنساف العريب ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،ط،1بَتوت1999،
د .رايض العطار انتهاكات حقوؽ اإلنساف يف العراؽ ،اعبمعية العراقية
غبقوؽ اإلنساف  ،فرع سوراي،ط،1دمشق 1999،
ؾبموعة من الباحثُت ،الديبقراطية وحقوؽ اإلنساف يف الوطن العريب ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،ط،1بَتوت.1983،
صالح مطرود وآخروف ،العوؼبة واؼبستقبل العريب ،دار اغبرية للطباعة
والنشر ،ط ،1بغداد.1999 ،
د .فؤاد ساكو ،مبدأ تقرير مصَت الشعوب واالسس القانونية غبق
الشعب الكوردي يف تقرير مصَته ،مكتبة لينُت ،موسكو،
.1972
313

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،315-298عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك  28 –27كانون الثاني 4242

د .حافظ عبد علواف الدليمي ،حقوؽ اإلنساف ،مطبعة ىاوار،بغداد،

العلوـ السياسية ،جامعة صالح الدين /أربيل كجزء من

.2006
د .رايض عزيز ىادي ،حقوؽ اإلنساف  ،تطورىا ،مضامينها،ضبايتها،
كلية العلوـ السياسية ،ط ،1جامعة بغداد ،بغداد.2004 ،
د .رايض عزيز ىادي ،العادل الثالث وحقوؽ اإلنساف،ط ،1دار الشؤوف
الثقافية ،بغداد2000 ،
اؼبركز الثقايف غبقوؽ اإلنساف يف العراؽ ،انتهاكات حقوؽ اإلنساف خالؿ
شهر يف ،1991دمشق
د .خليل اظباعيل دمحم ،مؤشرات سياسة التعريب والتهجَت يف اقليم
كوردستاف العراؽ ،مطبعة جامعة صالح الدين،أربيل،
.2001
د .سامي عبدالرضبن ،البديل الثوري يف اغبركة التحررية
الكوردية،ط،1دمشق.1981،
د .سامي عبدالرضبن ،اؼبسَتة تتقدـ رغم احملن ،مطبعة
الشعب،دمشق.1989،
د .رزكار السندي ،ضبلة االنفاؿ يف كوردستاف العراؽ ،تدمَت قرية
كوريبي ،شهادات شفهية وأدلة اطباء عدليُت ،ط،2مطبعة
وزارة الًتبية ،أربيل .2002 ،

متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت يف العلوـ السياسية.2006 ،

الرسائل واالطاريح-:

د .ابراىيم علي كرو ،مبدأ حق تقرير مصَت الشعوب واالستفتاء عليو
"كوردستاف العراؽ مبوذجا" ،رسالة مقدمة إذل ؾبلس كلية

314

ادلواثيق الدولية-:

نص ميثاؽ االمم اؼبتحدة والنظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدولية ،ادارة
االنباء ،االمانة العامة لألمم اؼبتحدة ،نيويورؾ .1970،

اجملالت والدورايت-:

حقوؽ اإلنساف ،ميثاؽ واعالف وتعهدات دولية وبروتوكوؿ ،حبث منشور
يف ؾبلة اغبقوقي اليت تصدرىا صبعية اغبقوقيُت العراقيُت،
العدد ،1كانوف االوؿ بغداد 1991 ،
ؾبلة الثقافة اعبديدة ،العدد  4السنة  39شباط.1992 ،
اعبزء االوؿ من التقرير الذي نشره مكتب الديبقراطية وحقوؽ اإلنساف
التابع لوزارة اػبارجية االمريكية يف .2002/1/4

االنرتنيت
ينظر

اشكاليات

مفهوـ

"حقوؽ

www.islamwonline.net

مقابالت شفهية:

اإلنساف"

مقابلة أجراىا الناشط اغبقوقي صالح عبدهللا زرو يف دىوؾ مع اربعة من
شهود عياف اإلابدة وىم كل من -1 :شكري سليماف-2،داود
كوركيس-3،حجي سليماف آنذاؾ موظف يف اؼبركز الصحي
بتاريخ 2009 -3-5
 -4،مطراف زاخو

) (عدد خاص4242 ،315-298  ص،) (العلوم االنسانية واالجتماعية1 : العدد،42 : المجلد،مجلة جامعة دهوك
4242  كانون الثاني28 –27  جامعة دهوك، مركز دراسات اإلبادة الجماعية/المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية

VIOLATIONS OF PREVIOUS GOVERNMENTS’ HUMAN RIGHTS IN IRAQI
KURDISTAN 1961 – 2003
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ABSTRACT
That crimes committed against that Kurdish people are considered war crimes of aggression
crimes against humanity and genocide despite the fact that these crimes were known to the
world Arabic and Islamic public opinion it has just blamed admonished and condemned them
western governments led by the united states still look at the issue of human rights from that
stand point of self benefits they defend the rights of some peoples and ignore in the rights of
states according to their interests
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