
 

  

 

وانباخ ريهاو  
حسينترجمة: ميران   

٢٠١٦ -من منشورات كورديبيديا   

 دور احداث شنكال  في تطوير القضية الكردية



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في تطوير القضية الكردية  دور احداث شنكال

 

 هاوري باخوان

 ميران حسين ترجمة:

 ٢٠١٦ -منشورات كورديبيديا من 

 

 

 

 

 

  



 

2 
 

 المحتويات
 3 ..........................................................................................................................................................................................................مقدمة

 4 ........................................................................................................................ االخيرة؟ هي شنكال ستكون وهل تكررت االنفال جريمة

 7 ......................................................................................................................... شنكال اجل من تفعله ان الدولية المحاكم بامكان الذي ما

 10 ........................................................................................ الكردي الشعب لها يتعرض والتي المآسي اخر الى شنكال تحويل يتم كيف

 12 ............................................................................................................................................................................... المحلية المساعي

 15 ............................................................................................................................................................................ الخارجية المساعي

 17 ............................................................................................... الجماعية لالبادة تعرضت والتي االخرى والشعوب االمم من االستفادة

 18 .................................................................................................................................................................................................. المصادر

 18 .................................................................................................................................................................... الكردية باللغة المصادر

 18 ................................................................................................................................................................. االنكليزية باللغة المصادر

 

  



 

3 
 

 مقدمة 
تساؤالت من بينها مالذي يمكن ان جرائم االبادة والتي تعرض لها الكرد االيزيديين تبرز العديد من ال

من اجل التخفيف عن  هفعل ناوماذا يمكن ،الكرد االيزيديينمن اجل شنكال واالبادة التي تعرض لها  هفعل
ومدى امكانية استخدام ماتعرض له الكرد  ،ديين جراء االبادة التي تعرضوا لهايمعاناة الكرد االيز

ولكن ؤالت مهمة تطرح في الوقت الحاضر انها عدة تسا .ابراز وتطوير القضية الكردية االيزيديين في
 .االجابة عليها ليست سهلة

، حلبجة، والكواراث ، الكرد البارزانيينضحايا االنفالمن اجل  نفعلماذا في السابق لم نكن نعلم 
هذه  ضحايامايمكن فعله من اجل  القيام، ولهذا لم نتمكن من الكرديوالمآسي التي لحقت بالشعب 

لحد االن لم يتلقى وولم نتمكن ايضا من تحسين ظروف واوضاع الناجين منهم، ولهذا فانه  الكوارث،
بسبب تاثيرات االصابة باالسلحة  كيمياوية العالج المناسب ويتعرضون للوفاةمصابو االسلحة ال

توفي  2016آذار  16الستخدام الكيمياوية في حلبجة والتي صادفت يوم  28 ـففي الذكرى ال .الكيمياوية
 رثةبحد ذاته كاوان ذلك ، ات االصابة بالسالح الكيمياويبسبب معاناته مع تاثير (حاجي باقي هه لبجيي)

 .كارثة استخدام السالح الكيمياوي حجمها عن التقل

واذا لم نتمكن من تقديم المساعدة الالزمة لضحايا االبادة الجماعية والتي تعرض لها الكرد االيزيديين في 
سنة اخرى وفاة احد الناجين من هذه االبادة نتيجة اصابته بسكتة دماغية  28شنكال فاننا سنشهد بعد 

  لالمل. وسيموت حزينا فاقدا   ل النفسية التي سيعاني منهابسبب المشاك

لتي ا وان نعمل بجدية من اجل تقديم العون لضحايا االبادة ،ولهذا يجب علينا ان نمنع هذه الكوارث
 . تعرض لها الكرد االيزيديين

 يجب منع تكرار جرائم االبادة والتي تعرض لها الشعب الكردي 

قضية االبادة  ان هذا الموضوع يطرح العديد من التساؤالت المهمة من بينها كيف يمكن ان يتم خدمة
التوصل لنتيجة  بهدف التي نجمت عنها مدخالتالوالتي تعرض لها الكرد االيزيديين واالستفادة من 

ردية بشكل غير ة الكلمصلحة الكرد االيزيديين وان تعمل على ابراز وتطوير القضي واقعية واستخدامها
 .مباشر من جانب آخر

 هاوري باخوان

هولير -كردستان جنوب   

2016نيسان   

 

  



 

4 
 

 ؟جريمة االنفال تكررت وهل ستكون شنكال هي االخيرة
 

االبادة  بان تعرض الكرد لعمليات، 2014في شهر آب قبل حدوث كارثة شنكال االعتقاد السائد  كان
بحشد  البعث قام نظام حزب 1988ففي سنة  .بعد عمليات االنفال ىتكرر مرة اخرتسوف لن  الجماعية

وان هذه الحملة والتي  ،في فترة حكمهوالتي اقترفها  حدة من ابشع الجرائمواوارتكب  هكل قواته واسلحت
ردستان بكل في جنوب ك شعب الكرديضد ال جماعية كانت عملية ابادةعليها تم اطالق عمليات االنفال 

يا د ضحايا هذه الحملة ولكن عدد ضحالعدرغم من عدم توفر احصائيات دقيقة لاوعلى  ،الكلمة ماتعنيه
 .1هذه الحملة تزيد عن مئة الف ضحية

 1988آذار من عام  16 وفي ،لكرد الزركوشيينلابادة قبل عدة سنوات من كارثة شنكال حدثت عملية 
 صانق جراء ذلك االف االشخختا مياوي ضد سكان حلبجة وقدياستخدام السالح الكقام النظام البعثي ب

 بارتكاب جريمة قام النظام البعثي 1983ي سنة وف ،2شرق كردستانوفي مدن جنوب الباقيين  وتشرد
تم ابادتهم فيما ومن ثم  ةمجمع قوشتب يف المواطنين عجمحيث تم  افراد عشيرة البارزانياالبادة بحق 

تكاب جريمة ابادة الحرس القومي العراقي بار قام 1963حزيران من عام  16ك وفي وقبل ذل ،3بعد
 1969وقام الحرس القومي العربي في عام آب  .4مانيةوالرجال في مدينة السلي ببابحق عدد من الش

قريتي دكا وخورت  من غالبيتهم من النساء واالطفال شخص 67قرابة  ياوية علىميباطالق الغازات الك
 .5ام باحراق القريتيناحد الكهوف بعدما ق وا الىبعدما لجأ

ينها جريمة ابادة سكان عن جرائم ابادة اخرى تعرض لها الكرد من ب أا في التاريخ فاننا سنقرنواذا تمعن
ن الى المناطق ف االخريالآلمواطنين الكرد وترحيل عشرات قام االتراك بقتل االف ا عندماديرسيم 

داعي  اخرى كثيرة في مراحل زمنية سابقة الوقد حدثت حوادث ابادة جماعية ، 6المختلفة من تركيا
  .لذكرها

فقط من قبل اعداء الكرد وانما تم  هاتم ارتكابلم ي يالكردالشعب اعية ضد الجم وان عمليات االبادة
ديين حصة االسد من يزينال الكرد اال وقد ،تم تنفيذها من قبل الكرد انفسهم تسجيل حوادث ابادة جماعية

ديين تحت مسمى الغزاوة يضد الكرد االيزبشن هجوم  يينالسورانيين والبابان ءامرا ، حيث قامذلك
 7االسالمية.

قاموا بنهب مدينة حيث  ،في شرق كردستان موكريان بشن هجوم على منطقة الشكاك ةريوقد قامت عش
عمليات االبادة الجماعية والتي  بانها تندرج ضمنويمكن اعتبار هذه الهجمات  ،راتمهاباد لعدة م

                                        
1
لعدد ضحايا االنفال هو عدد مخمن بعيد عن الواقع وان اي من المصادر الكردية والغير الكردية لم تؤكد  الف 182من المحتمل ان تكون عدد  

الكردية وانه لحد االن لم يتم معرفة ما اذا كان هذا الرقم ومن المحتمل ان يكون استخدام هذا العدد هو لكسب العطف والراي العام لصالح القضية 
 .اكثر او اقل من ذلك او هذا العدد هو الرقم الحقيقي

2
ليس دقيق كما هو الحال في  تم تخمين عدد ضحايا كارثة استخدام السالح الكيمياوي ضد مدينة حلبجة بخمسة االف ضحية وان هذا العدد ايضا 

ومن المحتمل ان يكون  مشار اليها في النصب التذكاري لضحايا السالح الكيمياوي في حلبجة اقل من هذا العددضحايا االنفال حيث ان اسماء ال
  في الفقرة السابقة. االشارة الى هذا العدد ايضا يرتبط بالسبب السابق ذكره

صحة االرقام ولكن مايمكن تأكيده بان عدة آالف من آالف كردي بارزاني لالبادة الجماعية دون اثبات  8هنا ايضا تم االشارة الى الى تعرض  3

 الذكور من عشيرة البارزاني تعرضوا لالبادة. 
4
 .2002 ، من مطبوعات بلدية السليمانية،، مجموعة مؤلفينات دامية من النضال الشعب الكرديح، صف1963حزيران  9شهداء  
5
 - ( مطبعة رون16تسلسل ) -مركز سردم للطباعة والنشر  -الطبعة االولى  -تأليف هاوري باخوان  -هاورينامة للتاريخ كردستان والكرد  

 .1999السليمانية 
6
 .2013، ، الترجمة : احمد محمد اسماعيلتأليف مونزور جم -ادات الضحايا شه –هذا ماحدث في ديرسيم  
7
 .2002 –وعي التابعة لالتحاد الوطني الكردستاني مكتب الثقافة وال - تأليف سربست حسين، الطبعة الثانية ،قوميةااليزيدية في تاريخ  



 

5 
 

في قرية خيلي  تي ارتكبتها تنظيم انصار االسالمالجرائم الباالضافة الى  8ارتكبها الكرد ضد اخوانهم
  .تندرج ضمن جرائم االبادة الجماعيةايضا ية لفي الحرب الداخ تمعظم االحداث التي حدث وان 9حمه

 ،والحديث للشعب الكرديمات المميزة للتاريخ القديم اعية اصبحت احدى السان عمليات االبادة الجم
بان ذلك سوف لن يتكرر داخل المجتمع الكردي سود اعتقاد عملية ابادة جماعية يها وكل مرة تحدث في

و ضعف االمن لما يحدث يدة من بينها عدم ادراك الكرد ذلك يعود الى اسباب عد وان ،مرة اخرى
، 10الشرق االوسط بلتي تقع في قبولتيكي لكردستان والالقومي الكردي وضعف حدودهم والموقع الجيو

 االبادة والقتل الجماعيحوادث  هاميا تكررت فيلمنطقة وباالخص منطقة جنوب ميزوبوتاوان هذه ا
مين حدثت لسوبعد ذلك حروب خلفاء الم ،في سومر واور واكد واشور وماد الجماعيةومعظم االبادات 
هم الى حب عدفلمنطقة مما سكان هذه الادات والتقاليد وان ذلك ربما اثر على ذهنية والع ،في هذه المنطقة

 .11مارسة االبادة الجماعية ضد االخرينالقتل وم

في االقليم بانه سوف لن تتكرر حوادث  يفي جنوب كردستان ساد رأ 1991عام  وبعد انتفاضة ربيع
في  ولكن ما حدث في شنكال لبجةمياوي في حيمأساوية كالتي حدثت في االنفال واستخدام السالح الك

 -التالية : بابمن الحوادث السابقة لالس كان اكثر كارثية وتاثيرا   2014شهر آب 

 

 ت من اقليم كردستان والتي كانت تح في مدة قصيرة جدا تم احتالل وتدمير مساحة شاسعة
  .سنوات 10منذ  سيطرة الكرد

  قرى الى االبادة الجماعية واصبح والنواحي والتعرض سكان شنكال وزمار وعدد من االقضية
بشكل هن كعبيد ديات سبايا لدى تنظيم داعش وتم اغتصابهن وتم بيعيزيالف النساء الكرديات االآ

 .في اسواق الرقة والموصلعلني 

 ناطق ادت الى خلق صراعات داخلية وتبادل االتهامات بين االطراف حول ان احتالل هذه الم
طق مما ادى الى تدهور االوضاع الداخلية في االقليم وتاخر تحرير المتسبب في سقوط هذه المنا

اليزالون اسرى  االيزيديين الكرد ينف من المواطنالآال انو ،مناطق والتي دامت لمدة سنةهذه ال
  .البيتهم من النساءوغ لدولة االسالميةالدى 

 تنافس سياسيخلق  ذلكبشكل مباشر بجنوب كردستان اال ان  ةرغم من ان شنكال مرتبطال على 
 هكال وانرر شنحل طرف يدعي بانه هو من سيوك ،حولهاجنوب وغرب كردستان بين شمال و

  .صاحب قضية شنكال

 سوف لن تتكرر  هكانوا يدعون بان ين الكرد والذينثقفالمآراء عدم صحة االراء السياسية و
 ن ماحدث في شنكالحوادث مشابهة لعمليات االنفال ولكلن تتكرر عمليات االبادة الجماعية و

  .سابقاتها ع منظكان اف

 كردستان له اهمية  ي العام الكردي والذي كان يدعي بان اقليموالرأ ةعدم صحة االراء السياسي
 .مي من اي اعتداءات خارجيةوالدولية وسيكون مح ت االقليميةالخاصة في المعاد

 12سالميةعدم علم االجهزة المخابراتية للكرد بمخططات تنظيم الدولة اال. 

                                        
8
، في بعض كتاباته هنالك مصادر عديدة تشير الى تعرض مدينة مهاباد الى النهب من قبل عشيرة الشكاك وقد اشار اليها الشاعر هيمن موكرياني 

الممكن ان تصنف هذه الحوادث الى جانب االبادة والتي عمليات النهب هذه على انها عمليات ابادة جماعية ومن  ولكن اي من المصادر لم تصنف
 .انهم الكردتعرض لها الكرد االيزيديين على يد امراء السورانيين والبابانيين على انها جرائم ابادة ضد البشرية تم ارتكابها من قبل الكرد ضد اخو

9
 .٢٠١٦، ، مركز روداو للبحوثجيوبولتيك كردستان ومرحلة مابعد داعش 
10
 –الطبعة االولى  –باخوان، دراسة مختصرة لالوضاع التاريخية والسياسية واالجتماعية  هاوري - كردستان ولماذا ال؟؟ والى متى ؟! يانک 

 .السليمانية – 2001-( 117تسلسل ) مؤسسة سردم للطباعة والنشر
11
 .مجلة نيوند - هاوري باخوان - العراق بلد الدم واالضداد 
12
 .٢٠١٦، ، مركز روداو للبحوثلة مابعد داعشجيوبولتيك كردستان ومرح 
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حمالت االبادة ل المهم هنا هل ستكون شنكال اخر باب اخرى ولكن السؤاربما تكون هنالك اس
  ؟؟الجماعية والتي يتعرض لها الكرد

جزيرة وسور آمد والتي قتل  ان واالبادة التي تعرضت لها مدنان االحداث االخيرة في شمال كردست
باالضافة الى ف ،االتراك هي جواب اولي لهذا السؤال الف الكرد بشكل فردي او جماعي من قبلفيها آ
قبل فترة قصيرة من االن  شنكال والتي حدثتكارثة انه في حالة عدم االهتمام الكامل بحدث مثل  ذلك

 .اوية في حلبجةيى نفس مصير عمليات االنفال وابادة البارزانيين واستخدام االسلحة الكيمقلوان الت
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 اجل شنكالحاكم الدولية ان تفعله من لذي بامكان الما ما
 

البادة الجماعية والتي املفات السابق عندما يتم بحث ساؤل وكانت تطرح في تطرح هذا الكثيرا ما ي
وا في عملعبر االشخاص واالطراف التي ما  وكثيرا نيين واالنفال وحلبجة،تعرض لها الكرد البارزا

  .فات امام محكمة العدل الدوليةليتم طرح احدى هذه الم انبعن رغبتهم بصراحة النفال وحلبجة املفات 

في الوقت  المحاكم التي هي نشيطةاط التالية والتي تختص براعاة النقفيما يخص المحاكم الدولية يجب م
محاكم عامة ويتم عرض القضايا دينة الهاي الهولندية وتنقسم الى في متقع  الحاضر ومعظم هذه المحاكم

  .نها دولية ولكن مختصة بقضايا معينةمن كو لرغمعلى ااالخر ا والبعض هالمختلفة امام

 :من ابرز المحاكم الدولية في الوقت الحاضر

  محكمة العدل الدوليةICJومركز  1946لها عام وتم تفعي 1945هذه المحكمة انشئت عام  ؛
المطروحة  القضايانظر في تالمحكمة هي قصر السالم في الهاي وهي تابعة لالمم المتحدة و

الدولة االسالمية على  هنا فان ،دولية من قبل االطراف المتنازعة والتي لها شخصية امامها
حكمة العدل لها شخصية دولية ولهذا فأن مليست  هالرغم من انها دولة من الناحية الواقعية ولكن

 من القانون الخاص 65جب المادة بمو ابامكانه اهولكن مكنها النظر في هذا الملف،تولية الالد
ي والمقترحات في حالة طلب احدى اطراف االمم المتحدة المسموح للمحكمة ان تقوم بتقديم الرأ

  13.لها ذلك
 

  محكمة الجنائية الدولية– ICCهنالك خلط واضح من قبل الكرد حول هذه المحكمة  ؛
هذه المحكمة هي حديثة االنشاء ومختلفة  ،والمحكمة السابقة فهنالك فرق كبير بين المحكمتين

 بلولكنها تستخدم بعض االساليب والطرق المستخدمة من ق 14.وغير مرتبطة باالمم المتحدة
وان كل من اسرائيل والواليات  يسوا اعضاء في المحكمةوان جميع الدول ل االمم المتحدة

في الهاي وهي محكمة  ومقرها 2002وان هذه المحكمة تاسست في  ،بها االمتحدة التعترف
اي  وان 15االبادة الجماعية وجرائم الحروبقضايا مختصة او انها تسعى كي تكون مختصة في 

مة قيد االنشاء ولم وان هذه المحك ،ت عضوة في المحكمةمن الدول التي تحتل كردستان ليس
مستمرة في  ودارفور ولكنها ت باجراء تحقيقات في جرائم روانداوقام مكن من حسم اي قضيةتت

كبت في الناشطين في الجرائم التي ارت ن الناشطين في ملف االنفال ومن ثموان الكثير م ،ذلك
خصوصا والملفات  هشنكال يعتقدون بان المحكمة الجنائية الدولية بامكانها ان تفعل شيء في هذ

تمتلك اجرائاتها وال مخاطر كبيرة بسبب ان المحكمة بطيئة في اهولكن ذلك في ،ملف شنكال
 النظر في ملفات االبادة الجماعية وجرائم الحروب . الخبرة في

 

                                        
13 The Statute of the International Court of Justice, United Nations. 

14
بين مفهومي االبادة البشرية وجرائم الحروب ولكن  هنالك خلط وعدم فهم في الخطابات الكردية حول هاتين المحكمتين وانهم يخلطون ايضا 

 الجريمتين مختلفتين ولهما تعريفات قانونية مختلفة حيث ان البعض من جرائم الحروب تتحول الى جرائم ابادة جماعية مثل استخدام االسلحة
تسميم مياه الشرب بهدف قتل اقلية دينية  كبير من االشخاص في المقابل فان اوية باعتبارها انتهاك لقوانين الحروب كونها تؤدي الى قتل عددالكيمي

 .لم تحدث اثناء الحرب! اذ بشرية ولكنها ليست جرائم الحروب او قومية في منطقة معينة تعد جريمة ابادة
15 Rome Statute of the International Criminal Court, Published by the International Criminal Court, 
ISBN No. 92-9227-227-6 
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  المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بجمهوريات يوغوسالفيا السابقة- ICTY دولية المحكمة ال؛
من قبل  1993عت في يوغوسالفيا السابقة وتم تاسيسها في عام المختصة باالحداث التي وق

غرب وسرايفو وقامت اوكانت تملك مكاتب في ز ايضا وتقع مقرها في الهاي 16االمم المتحدة
بحسمها ومن اهمها  ت المحكمةقام .شرات من ملفات االبادة وجرائم الحرببالنظر في الع

ديج وكوران هجيج وعدد اخرين امالديج ورادوفان كار ووسوفيج ورادكيلملفات المتهمين مثل م
تساؤل مدى تمكن المحكمة من  وان اعمال المحكمة تسير نحو االنتهاء وهنا تبرز ،من المتهمين

، وان هذه هذا التساؤل بحاجة الى بحث وتقصيو ؟يوغوسالفيا السابقة يا حروباضح خدمة
ولكنه اليمكنها النظر في اي من ملفات  ةع االمم المتحدة على الرغم من كونها دولية وتتبالمحكم

 .سالفيا السابقة غويوي وقعت في االخرى كونها مختصة باالحداث الت شنكال والملفات
 

  المحكمة الخاصة بلبنان- STLاسيسها عام بين لبنان واالمم المتحدة تم ت شتركةموهي محكمة  ؛
منفذي حادثة لة الهاي الهولندية وان المحكمة مختصة بالتحقيق ينوتقع مقرها في مد 2009

 .17اد حمايتهرواف والعشرات من مساعديهاالسبق  لبنانيري رئيس وزراء الاغتيال رفيق الحري
دة ولكنه اليمكنها النظر في ملف شنكال المحكمة دولية وتتبع االمم المتحمن هذه وعلى الرغم 

  .اغتيال رئيس الوزراء اللبناني االسبق ومعاونيه ةمختصة بقضي ااو الملفات االخرى بسبب انه
 

  المحكمة الجنائية الدولية المختصة برواندا- ICTR هي محكمة دولية تتبع االمم المتحدة تم ؛
لمحاكمة مرتكبي جرائم االبادة الجماعية في رواندا ومقرها في مدينة  1994تاسيسها عام 
ان هذه المحكمة انجزت معظم اعمالها  ،ولها مكتب في مدينة الهاي الهولندية 18اروشا التنزانية

ولكنه اليمكن عرض ملف  ن هذه المحكمة على الرغم من كونها دولية وتتبع االمم المتحدةوا
 .بسبب انها مختصة بالجرائم التي ارتكبت في رواندا الملفات االخری شنكال امامها او

 
  

 المحكمة الخاصة بكمبوديا - ECCC وتم انشائها  وهي محكمة مدعومة من قبل االمم المتحدة؛
بهدف محاكمة رموز نظام الخمير الحمر في كمبوديا ومقر هذه المحكمة هي مدينة  2004عام 
يدير سجن ايس  محاكماته محاكمة دويش والذي كان ومن ابرز 19بوديامعاصمة ك ينببنوم 
وباالمكان االستفادة  ،بول بوتنظام م المرتكبة من قبل ئا، والذي تم تحويله الى متحف للجر21

وان  ،20ديين في شنكاليمن ذلك في انشاء متحف خاص باالبادة التي تعرض لها الكرد االيز
 هذه المحكمة ايضا اليمكن االستفادة منها في ملف شنكال والملفات االخرى على الرغم من انها

  .ونها مختصة بالجرائم المرتكبة في كمبوديامدعومة من قبل االمم المتحدة ك
 

                                        
16 Security Council, Resolution 827 (1993). Adopted by the Security Council at its 3217th meeting. on 
25 May 1993 
17 Security Council, Resolution 1757 (2007) Adopted by the Security Council at its 5685th meeting, 
on 30 May 2007 
18 Statute of the International Tribunal for Rwanda, Security Council, 1994. 
19 Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers, with inclusion of amendments as 
promulgated on 27 October 2004 (NS/RKM/1004/006) 

 .اربيلردستان، ، ک، ٢٠٠٧-١٢-١٧ الصادرة في ،٣١٩ عددها، صحيفة ميديا باخوان،  ريهاو -( الى كمبوديا مدخل)مقالة   20
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وان  ،21تي نورمبرغ وطوكيومم المحاكم الدولية والتي تم انشائها بعد محكهان ماورد ذكره هو ا
 .ملف شنكال في طرح بامكانها ان تساهمال هذه المحاكم يمكن االستفادة منهم و

  

                                        
 .٥٣ الصفحة، ٢٠١١ كانون االول، ٨٩ العدد ند،يون مجلة وان،باخ ريهاو ،كلمة مختصرة حول المحاكم الدولية  21
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 ل شنكال الى اخر المآسي والتي يتعرض لها الشعب الكردييوكيف يتم تح

  
مياوي ضد حلبجة بهدف تطوير يح الكملفي االنفال واستخدام السال امان الكرد سعوا الى الى استخد

 :القضية الكردية وقد اتخذت هذه المساعي االشكال االتية

 حاث والتي يتم تاليف وكتابتها من قبل كتاب والتي تمثلت على شكل كتب واب ؛المساعي الفردية
وعلى  ،وباللغة الكرديةم هذه االبحات اتخذت اسلوب سردي وان معظ .من الكرد باحثينالو

حدثت ولكنها لم تتمكن من الوصول الى دول العالم التي وكونها مصدر مهم للكوارث  الرغم من
لمؤلفها عبدهللا "رەشهبای ژەهر و ئهنفال" كونها كتبت بلغة غير مفهومة لالخرين وتعد كتب 

هذه المساعي نماذج جيدة لقبل عارف قورباني  منليفها " والكتب التي تم تأكريم محمود
 22.الشخصية

 

 ؛مساعي المنظمات 
وهي المنظمات التي تعمل خارج االحزاب الكردستانية والمهتمة بجرائم : المنظمات المدنية .1

التي تعرض لها الشعب الكردي في داخل او خارج االقليم وسعت الى االعتراف بملفات 
الكيمياوية ضد حلبجة ومدينة سردشت والمناطق االخرى  االنفال واستخدام االسلحة

من انشط المنظمات في  ،جاك –وسايد دروتعد منظمة كو .ائم ضد االنسانيةباعتبارها جر
المجرم فرانس فان آنرات والذي  هذا المجال وان هذه المنظمة لعبت دور كبير في متابعة

 23.لكيمياويةا  السلحهن باييعد احد المتهمين في تزويد صدام حس
ان هذه المنظمات عملت كل منها في هذه الملفات ومعظم نشاطاتها كان  :المنظمات الحزبية .2

 ومختصة لميةقليلة الفائدة بسبب انها لم تكن عفي خارج االقليم وان هذه المساعي كانت 

                                        
22
 ، جنوب كردستان ٢٠٠٩،  عبدهللا كريم محمود -الطبعة االولى والثانية  –رەشهبای ژەهر و ئهنفال  

 باالضافة الى عدد من الكتب والتي تم تاليفها من قبل عارف قورباني :

 ئهنفالی ههڵهبجه... زارا 

 ئهو سايهق شۆفڵهی بهشێک له ئهنفالکراوەکانی داپۆشی 

  گۆڕی بهکۆمهڵی ژن و مناڵه ئهنفالکراوەکانتهيمور تاکه رزگاربووی 

 حهپسه؛ شايهتحاڵی کيمياباران و ئهنفالی ههڵهبجه 

  الطبعة االولى  –شايهتحاڵهکانی ئهنفال 

  الطبعة الثانية  –شايهتحاڵهکانی ئهنفال 

  الطبعة الثالثة –شايهتحاڵهکانی ئهنفال 

 عوزێر 

 فهرەج 

  ههڵهبجهگهالوێژ؛ شايهتحاڵی کيمياباران و ئهنفالی 

 گهڕانهوە بۆ کهرکوک 

  ئهو سايهق شۆفڵهی بهشێک له ئهنفالهکانی داپۆشی -له ئوم رێعانهوە بۆ تۆپزاوا  

 له تۆپخانهوە بۆ عهرعهر 

 لهبارەی گۆڕی بهکۆمهڵی منداڵه ئهنفالکراوەکانهوە 
23

 “Anfal” The Iraqi State’s Genocide Against the Kurds, The Center of Halabja against Anfalization 
and genocide of the Kurds (CHAK), 2007 

نيسان من كل عام يوم االنفال في االقليم وانه في الوقت الحاضر يتم استذكار  14ومن الجدير بالذكر ان هذه المنظمة سعت الى اعتبار يوم 
 .االنفال في هذا اليوم من كل عام جريمة
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كانت غير دقيقة  هاحصائياتن رؤى والمصالح الحزبية ومعظم اعمل ضموكانت مساعيها ت
 .جرائم االنفال والملفات االخرى دون ان يكون لها مصادر علمية وموثوقة ل حو

 

 عملت حكومة اقليم عن طريق وزارة الشهداء  ؛المنظمات الحكومية في اقيم كردستان
في الغالب وقامت هذه الوزارة  الملفات وان مساعيها كانت محلية والمؤنفلين على تطوير هذه

رغم من انها لم وعلى ال ،بادة الجماعية في االقليمبصرف رواتب شهرية لضحايا عمليات اال
يات االبادة الجماعية في ضحايا والناجين من عملالذوي  اعانت المطلوب ولكنها تكن حسب

 .االقليم
انها ابادة ضد المستوى الدولي على  ولكن الوزارة لم تتمكن من التعريف بهذه الجرائم على

هنالك لجنة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء بهدف  ،الوزارةهذه  بشرية في العالم وباالضافة الىال
  .ايضاجدير بالذكر  العمل على هذه الملفات ولكنه لم تتمكن من عمل اي شيء

 في الوقت هونحن نعيش احداث ،البشرية يد والتزال احداثه عالقة في اذهانوملف شنكال ملف جد
بجة وسردشت والملفات االنفال والكرد البارزانيين وحل الحاضر ويجب عدم اهمالها مثل ملف

ديين اليزالون اسرى لدى تنظيم داعش ويتم ياالف من الكرد االيز صا بانوخصو ،االخرى
كثر التعامل بهم كعبيد ويتم بيعهم وشرائهم ولذلك يجب التعامل مع هذا الملف بشكل اكثرجدية وا

 .علمية

اتجاه في داخل اقليم كردستان واتجاه في  ؛الى اتجاهينويمكن ان تكون المساعي المبذولة ان تنقسم 
 .لمساعي الخارجيةل ة ستكون مدخالت مهمة للمخرجاتان المساعي الداخلي .خارج االقليم

البارزانيين وحلبجة وسردشت فال والكرد ي ارتكبت في الماضي في ملفات االناكثر االخطاء الت ان
كن رائم ضد البشرية هي ان المساعي الداخلية والخارجية لم تالتي ادت الى عدم االعتراف بها كجو

بشرية والتي ار االبادة الالتي ادت الى تكرب المهمة واالسبات من نمكملة لبعضها البعض وانها كا
  .يينيدتعرض لها الكرد االيز
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 المساعي المحلية
لمدينة شنكال والمناطق المحيطة خلفت ورائها دمار كبير وان جميع  هاالدولة االسالمية بعد احتالل

ومن اجل  ،في هذا الملف مهمة مدخالتار المادية والبشرية والنفسية التي خلفها التنظيم ستكون راالض
ي المقام االول وان تخدم ديين فيتم استخدامها لخدمة شنكال والكرد االيزوي عامل معها بشكل صحيحالت

ن نتمكن من تحقيق لفتيبها امر مهم ودون ذلك وتر مدخالتفان اعداد هذه ال ،القضية الكردية ثانيا
  .المرجوة هدافالامن خرجات الخارجية واليمكننا تحقيق اي الم
 
 :ك علينا ان نخطو الخطوات التاليةلذل
 

  ص تكنوقراط ومن ذوي الخبرة في هذا مؤسسة حكومية يعمل فيها اشخااستحداث وزارة او
 بها وان يتم صرف هذه الموازنة وان تكون تملك موازنة خاصة ،المجال بهدف جمع هذه االدلة

 ،ان حكومة االقليم تمتلك وزارة الشهداء والمؤنفلين منظم ضمن الخطط الحكومية مع بشكل
لدولية لمحافل اعتراف الى اذه الوزارة لم تنجح في مساعيها في اتخاذ خطوات تساعد عولكن ه

جب ان تكون هذه المؤسسة يلذا و نها جرائم ضد البشريةاعلى بملفات االبادة الجماعية السابقة 
اهمية  بسبب حكومة االقليمكل مباشر وبشخص رئيس الوزراء في مرتبطة بمجلس الوزراء بش

  .ديةيالكرد االيز التي تعرض لها بادةالحدث في شنكال وا ما

  يةوخزنها سواء كانت ادلة ورقبها  لمحيطةالخاصة بكارثة شنكال والمناطق اجمع جميع االدلة 
تنظيمها في و 24السلكية بين مقاتلي تنظيم داعشاو صور وافالم وادلة صوتية والمحادثات ال

وان سية للغات الكردية واالنكليزية والفرنوترجمتها الى ا ،مركز ارشيفي خاص بالمؤسسة
 المستخدمتان اللغتان والفرنسية امر مهم جدا بسسب كونهما الملفات الى االنكليزية هذه ةرجمت

حديث وان يتم  وان يتم تنظيمها بشكل سات القانونية والعدلية الدوليةفي معظم المحاكم والمؤس
ا وموضوعها وتعريفها بشكل مختصر او يفهنتصوكل ملف يتم بطها بشبكات البحث الرقمية ر

جدا  ليها ومن المهمالوصفية بهدف سهولة العثور ع هاوبيانات هامواضيعمفاتيح لوضع عدة 
 OCR - Optical Characterباستخدام تقنية  قروءةممقاطع تحويل الملفات المصورة الى 

Recognition – واجراء بحث فول تيكست بينها 25بهدف سهولة العثور على المعلومات. 

 ل الدولة االسالمية وان يتم ديين من قبيتي تعرض لها الكرد االيزانشاء متحف خاص باالبادة وال
االبادة حدوث االدلة والتي تشير الى  ذه االبادة وعرض جميعتحويلها الى معرض مهم له

في السليمانية  "امنة سوركة"في كمبوديا ومتحف  "21 – ايس"ف واالستفادة من متحالبشرية 
يدار هذا المتحف او المؤسسة ومن المهم ان ، والتي تعرض له اليهود واالرمن االبادةالمتاحف و

ومن ت لها شنكال تعرض شخصية بارزة في هذه االبادة والتي او الوزارة المستحدثة من قبل
نادية مراد باعتبارها اصبحت شخصية دولية مهمة ومعروفة مثل الممكن التفكير في شخصية 

وان  لدولة االسالميةاالغتصاب من قبل اعضاء ة وتعرضت لالسر وايديايزكردية بسبب انها 
لها النساء االيزديات المختطفات  تسي والتي تعرضه السيدة تعرف اكثر من غيرها المآهذ

 .وكيفية تقديم العون لهن

 ة او هذه المؤسسة تقوم بنشر عدد من االحصائيات الصحيحة وان هذه دديان الوزارة الج
يا اها وعدد الضحفي هذه المنطفة قبل الكارثة وبعدن يدييااليز االحصائيات ستكون حول عدد

وعدد الجرحى والمصابين باالمراض النفسية بسبب الكارثة وعدد المخطوفين وجنسهم 

                                        
تي يتم استخدامها في الحروب وانه في حال وجود تسجيالت لهذه المحادثات بين مقاتلي داعش الحوارات بين االجهزة الالسلكية وال  24

 .ن من االدلة المهمة في ملف شنكالفستكو
 
25  OCR - Optical Character Recognition – ى ، تقوم بتحويل الملفات والتي تم تحويلها الى صور الوهي تقنية للبرامجيات

 .مقاطع كتابية بهدف سهولة البحث
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لهذه  ةلمهاجرين الى الخارج واالوضاع االقتصادياواعمارهم وعدد النازحين المحليين وعدد 
وان هذه لمنازل المدمرة واحصائيات اخرى وعدد اثة، المناطق قبل الكارثة وبعد الكار

يجب  هانحيث يجب االستفادة من تجربة ملفات االنفال وحلبجة ومهمة و مدخالتتعد المعلومات 
ة عن العواطف وان تكون االحصائيات صحيحة وبعكسه فان هذا يداالحصائيات بعهذه تكون  ان

  .الملف سيفقد مصداقيته

  ان تكون لها فروع في المدن الرئيسية في رئيسي في شنكال ولمؤسسة فرع ايجب ان تكون لهذه
ديين وان يقوم اشخاص مختصون بجمع االدلة ياقليم كردستان بهدف تنظيم شؤون الكرد االيز

والوثائق من النازحين والتي تتعلق بشكل مباشر ولها تاثير بالكارثة وبذلك من الممكن ان يتم 
  .لومات وان يتم حفظها في المركز الرئيسيجمع جميع االدلة عبر شبكة لجمع المع

 رجة الثانية الى دمن ال ينديين من مواطنيحويل الكرد االيزيجب هذه المؤسسة ان تقوم بت
عملون في الفنادق والمطاعم ير بالذكر ان معظم الكرد االيزيديين ومن الجدي ،عاديين ينمواطن

 ينب تغيير ذلك وان يتحولوا الى مواطنوالحانات ويعملون كعمال وفالحين في مدن االقليم ويج
بهدف منع  26لكردي االيزيدي لدى الكرد المسلمينلعاديين والعمل على تحسين صورة شخصية 

بما البعض يعتبرون بان ر 27.هجرة الكرد االيزيديين من كردستان وتغيير اسلوب التعامل معهم
االجتماعية للكرد  الحقيقية والمكانة عكس اوضاعهمهذه النقطة غريبة او غير مهمة ولكن ذلك ي

 اليزديين من قبل الكرد المسلمين.ا

  التوجد انه  الاعلى الرغم من انتشار الكرد االيزيديين في المناطق المختلفة من جنوب كردستان
ث انه على الشيخان وشنكال، حيمدينتي اي معابد لهم في اي مدينة في جنوب كردستان عدا 

لهم  دين في مدينة السليمانية فال توجد اي معبييدالف من الكرد االيزعشرات االرغم من وجود 
في  نطقوسهم الدينية وان وجود هذه المعابد في المد  كي يتمكنوا من ممارسهل !في هذه المدينة

انة االيزيدية ظاهرة وحاضرة في كل جنوب ية والديتجعل من الكرد االيزيدجنوب كردستان 
حيث يجب انشاء معابد لهم في المدن الكردية الكبيرة مثل اربيل والسليمانية ودهوك  .كردستان

 هبان نيدييى الكرد االيزمر مهم جدا كونها تخلق قناعة لدان هذا االووكركوك والمدن االخرى 
وبامكانهم  ولكن السليمانية ودهوك ايضا هي ارضهم ايضاليست فقط شنكال والشيخان ارضهم 

الكرد س فيها واشعال نارهم المقدسة فيها ويجب باالتفاق مع معبد اللش ومير واووضع ملك الط
 ،هذه المعابدللعمل في دية مثل البير وقوال ومريد يااليزالكرد الدين  ترجاال االيزيدية اختيار

وفي الحقيقة كان يجب على وزارة االوقاف والشؤون الدينية ان تقوم بالتفكير بذلك منذ سنوات 
  ةمعبد فی السليماني شبه منقرضة داشتية وهي ديانة كرديةرز، فكيف يكون للذه المعابدنشاء هوا

ان انشاء هذه المعابد في مدن االقليم  ؟المدينة اليمتلكون معبد لهم ههذدية في يولكن الكرد االيز
بالمدن ديين من عزلتهم باعتبارهم مهمشين في اقليم وتجعلهم اكثر ارتباطا يتخرج الكرد االيز

فيها  المانيا والتي يعيشء معبد لهم في والمناطق التي يعيشون فيها وباالمكان التفكير في انشا
دة من خبرات العرب والهنود في انشاء فااالمكان االستوبديين يعدد كبير من الكرد االيز

ت الجوامع والمعابد لهم في اوربا والمناطق االخرى واستخدامها الغرض العبادة والنشاطا
 .االجتماعية والخيرية

  ان هذه المقابر تعد من اهم االدلة وبعد تحرير شنكال تم العثور على عدد من المقابر الجماعية
اشخاص مختصين وان من قبل نبش هذه القبور ة الجماعية في شنكال ويجب ان يتم في االباد

دلة واالحتفاظ بهم كأفي برادات خاصة  يتم االحتفاظ باالشخاص الذين لم يتم التعرف عليهم
جنائية واالحتفاظ باالدوات والتي تم تنفيذ الجرائم بها مثل طلقات الرصاص ومخلفاتها واعداد 

ذه المقابر واسمائهم هاحصائيات صحيحة حول هذه المقابر الجماعية وعدد الذين قتلوا في 

                                        
26

الكرد الملسلمين بشراء الحليب من رعاة الماشية اذا كان الراعي كردي ايزيدي  نيالمواطن في عدد من المناطق في كردستان اليقوم  
 .سيئة تمنح للكردي االيزدية لذلك يجب العمل على اوضاعهم االجتماعيةوهي صورة نمطية  ويعتبرونه حرام

27
وان ديانتهم ديانة كردية اصيلة بالمقابل فان التعامل معهم من قبل الغير  يجب التخلي عن المجامالت الرخيضة كاالشارة بانهم الكرد االصالء  

 .االيزديين ليست معاملة عادية
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العثور عليها  يتموالتي االدلة  بهذهواعمارهم وجنسهم وجمع معلومات اخرى عنهم واالحتفاظ 
  .متحف خاص ويتم وضع كتابات توضيحية عليها وبمختلف اللغاتفي هذه المقابر ب

 تصنيفهم وفقا السمائهم وجنسهم ويتم تحديد  المتهمين والمشاركين في كارثة شنكال ويتم يدتحد
  .منطقة شنكال وزمار والذين ساهموا في ارتكاب هذه الجريمة العرب الوافدين في

 رى المحررين من قبضة تنظيم الدولة االسالمية يعانون من اوضاع نفسية صعبة وان ان االس
 ،وتم اعادتهم الى المجتمعهؤالء تم ضمهم الى مخيمات الالجئين دون تقديم اي عالج نفسي لهم 

لهؤالء والبحث في اوضاعهم النفسية  خاصة يادات نفسيةمن الضروري فتح عكان في حين 
وان اليهود قد حققوا نجاح كبير  حهم السعادة والطمأنينة مرة اخرىنومعاملتهم معاملة خاصة وم

ادة لهم واعادة الحاقهم عفي تقديم العالج النفسي لضحايا الهولوكوست وتمكنوا من اعادة الس
 .تفادة من خبرة وتجربة اليهود في هذا المجالسبالمجتمع اليهودي بصورة طبيعية وان يتم اال

 ديينيحول االبادة التي تعرض لها الكرد االيز يةسينمائية وافالم وثائق من الضروري انتاج افالم 
باللغات الكردية واالنكليزية والفرنسية واللغات االخرى وان يتم عرضها في المراكز الخاصة 

ها في القنوات وفي متحف شنكال وان يتم انتاجها بشكل حديث ومتطور كي يتم عرض
وهنا ايضا يمكن االستفادة من  ،بهذه الجريمة ي العام العالميأالرلمية وتعريف نية العاالتلفزيو

حول  ج االف االفالم السينمائية واالفالم الوثائقيةاخبرة وتجربة اليهود والذين قاموا بانت
ل آنا فرانك الهولوكوست وكان له اثر كبير في هذه القضية وعلى سبيل المثال هنالك فقط حو

 .وعدد كبير من االفالم الوثائقية ائيةعشرات االفالم السينم
ك القرن الحالي ولها الحق بان يعرفها كل العالم وان ل بنت كردية ايزيدية هي آنا فرانبالشك ك 

 .بها الدولة االسالمية تيعرف ماذا فعل

 االخرى مثل  ري ان يقوم برلمان االقليم باالعتراف رسميا بجرائم االبادة الجماعيةمن الضرو
 رياتاالبادة التي تعرض لها شعوب جمهوواالبادة التي تعرض لها االرمن و الهولوكوست

ودارفور واالبادة التي قام بها الخمير الحمر في كمبوديا والجرائم  ايوغوسالفيا السابقة ورواند
المعاملة بالمثل ستعترف بشكل  مباديءل اذلك تكمن في ان هذه الدول وفقاالخرى وان اهمية 
  .ديينيتعرض لها الكرد االيز اسرع باالبادة التي

 والمناطق ديين واالبادة التي تعرضت لها شنكال يجعل الحياة االجتماعية وديانة الكرد االيز
 .اقليم كردستان المدارس يعمج التعليمية وتدريسها في جمارالمحيطة بها جزء من الب

 رسالة ماجستير او العلوم االنسانية ان تقوم سنويا بتخصيص  اتيجب على كل جامعة تضم كلي
ديين واالبادة التي تعرضوا لها او اي يدكتوراه حول الحياة االجتماعية والدينية للكرد االيز

 .موضوع متصل بهذا الموضوع

 دي في اي كتاب رسمي ويجب على كل الكتب الرسمية واالبحاث ييجب عدم استخدام كلمة ايز
ديين او دين الكرد االيزيدية كون ان ذلك يااليزمصطلح الكرد  ان يستخدمواووسائل االعالم 

  .يشعرهم بالسعادة باعتبارهم جزء من الشعب الكردي وارض كردستان
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 المساعي الخارجية 
ين واليمكن الي منهما لعملية كون ان العمليتين متشكابتباالمكان تنظيم مخرجات ا مدخالتبعد اعداد ال

  .في نفس الوقت اتمع المخرج مدخالتاعداد بعض القق االهداف دون االخر وباالمكان اي يح

 على النحو التالي  مدخالتان نركز ونختصر المن الممكن 

 سسة والتي سيتم انشائها لملف شنكال يجب ان اليمثلوا لى االطراف المحلية بما فيها المؤع
والتي عملت في والمنظمات واالطراف بان االشخاص بب انه تبين لنا ، بسفي الخارج مدخالتال

تحقيق اي من  من ملفات االنفال وحلبجة والذين عملوا بشكل تطوعي او بشكل رسمي لم يتمكنوا
يكون لها  على المؤسسة ان وبدال من ذلك يجب ،مختصاالهداف المرجوة ولم يكن عملهم 
ة ويجب ويتم تكليفها بهذه المهممنظمة او مكتب قانوني دولي  وكالء قانونيين دوليين كأن تكون

ية وان ان تكون هذه المنظمات او المكاتب القانونية لها سمعة جيدة في المراكز القانونية الدول
، وان تقوم المؤسسة فقط بتزويد هذا محددة من قبل المؤسسة الحكوميةتعمل مقابل مكافأة سنوية 

 .28سيق ومتابعة اعمالهاالطرف بالمدخالت والموازنة والتن

 يديين في اوربايف وتنفيذ شؤون كارثة شنكال والمهاجرين الكرد االيزفتح مركز بهدف التعر 
مين الموازنة أوت مدخالتسسة ومهمتها تقديم اللهذه المؤ ةان تكون هذا المركز تابع حيثب

ة الهاي ينومتابعة اعمال المكتب القانوني الدولي وباالمكان ان تكون هذا المركز في مد
 ، من الضروريتسمية مدينة العدالة هاطلق عليتدولي للمحاكم وبحت مركز والتي اص ةالهولندي

وصل بين حكومة الحلقة كز رممثل هذه المدينة وان يكون هذا اليتم فتح هذا المركز في  ان
او ل وباالمكان تحويلها الى ممثلية االعما كتب القانوني الدولي بهدف تنظيم والتنسيقاالقليم والم

البادة االخرى والتي بارزانيين وحلبجة وعمليات اال والكرد اللكارثة شنكال واالنفسفارة 
 هاستفادة منها من قبل الباحثين في هذا المجال في اوربا باعتبارالوان يتم ا، كردتعرض لها ال
  .مركز رسمي

  وزيعها بشكل معاصرمدخالت ويجب تجزء مهم من هذه الهي ان جميع االدلة والتي تم جمعها 
الكردية  ها باللغاتيبد الكرد االيزيديين وان يتم عرضها والكتابة علفي المراكز ومعا

 .والالنكليزية والفرنسية

  حول كارثة شنكال وبحث كيفية التعريف بها عقد مؤتمردولي سنوي في خارج كردستان
قييم وم بها المكتب القانوني الدولي وتوالتي تق والنشاطات عمالالكجريمة ابادة بشرية وبحث ا

العديد من المواضيع  وان يتم في في كل مؤتمر عرض ،كملهاأالعملية ب والمخرجات مدخالتال
االجتماعية والنفسية بحث كيفية عالج االوضاع المؤتمر ويتم مناقشتها ويتم و في فقرات
شنكال في هذا المؤتمر وان يتم عرض موضوع كارثة ، للناجين من الكارثة الخ ..واالقتصادية
االنفال والكرد البارزانيين واستخدام  علمليات باالضافة الى عرض فقرات حول يةسكمادة اسا

 .ايضا في هذه المؤتمرات وبحثهافي حلبجة مياوية ياالسلحة الك
ي العام العالمي الرأ والمخرجات بشكل جيد بال شك فان مدخالتال وانه في حالة اعداد

 .تعاطف بشكل اكبر مع ملف شنكاليس

زيدية هو عمل صعب او ء محكمة دولية خاصة باالبادة والتي تعرض لها الكرد االيانشاان فكرة ربما و
  :من بينها سياسية وتقنية واقتصادية مستحيل السباب

 خارج نطاق  ان المناطق الكردية االيزيدية والتي تعرضت لالبادة الجماعية رسميا تقع في
العراق وان المطالبة  مناطق حكومة اقليم كردستان وان حكومة اقليم كردستان قانونيا جزء من

وانها من الصالحيات القانونية بانشاء هذه المحكمة ليست من صالحيات حكومة اقليم كردستان 
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وحتى لوطالب بانشاء هذه  ،نشاء هذه المحكمةعراق لن يطالب المجتمع الدولي بااق وان الللعر
ى محمل الجد المحكمة فان المجتمع الدولي واالمم المتحدة لن تاخذ طلب الحكومة العراقية عل

 انها تعد دولة تعاني من الفساد المجتمع الدولي ضعيفة وسيئة بسببفي  كون ان مكانة العراق
االسبق ا المختصة بجرائم النظام العراق في السابق سعت المحكمة العليفانه  افة الى ذلكباالض

وية ضد حلبجة وابادة الكرد البارزانيين عن يامواستخدام االسلحة الكيالى تحجيم ملفات االنفال 
الملفات الكبيرة  صدام حسين على ملف صغير مثل ملف الدجيل وليس على طريق معاقبة

  !للكرد

 في حل الملفات  اكبير ااكم الدولية من ان تلعب دوراكم نورمبرغ وطوكيو لم تتمكن المحد محبع
وان تاسيس هذه وك كبيرة حول هذه المحاكم فانه هنالك شكايا ولهذا وق للضحواستعادة الحق

 الدوليةتمثل العدالة  وان المحاكم الدولية، ب سياسية وليس لحل جرائم االبادةكم كانت السبااالمح
المتهمين وانما اعادة السعادة وتامين الحياة السعيدة لضحايا وان العدالة ليس فقط في محاكمة 

 .والتي ارتكبت بحقهم الجرائم

 المجتمع الدولي غير مستعد النشاء  وازنة ضخمة وانان انشاء المحاكم الدولية بحاجة الى م
على سبيل المثال فان ف .المية الحاليةالزمة المالية العكمة حول كارثة شنكال في ظل امح

مليون دوالر  200انت بحاجة الى الجرائم التي ارتكبت في يوغوسالفيا كالمحكمة الدولية حول 
ارثة شنكال فان اعمال المحكمة وانه في حال انشاء محكمة دولية حول ك .29سنويا لتنفيذ اعمالها

اي ان هذه عروفة ببطئ اجرائاتها دلية معسنوات كون ان المحاكم ال 10غرق اكثر من تسست
مل هذه استطاعتهما تحالمحكمة بحاجة الى مليار دوالر تقريبا وان العراق واقليم كردستان ليس ب

  .التكلفة في ظل االزمة والتي يعانيان منها

  وانه في  االعمدة المهمة للمحكمةعمل المحاكم وجود متهم وضحية باعتبارهما في يشترط
يسوا معروفين لها شنكال المتهم هو الدولة االسالمية والمتهمين ل تاالبادة والتي تعرضكارثة 

  .السهلليس باالمر فان حية االجراءات القانونية امن الن اذوليسوا معتقلين وله
 

 تقديم العون لضحاياهاو واليشترط ان يتم حل كارثة االبادة والتي تعرض لها الكرد االيزيديين
، ولية ان تجد حال اخر لهذا الملفمكان المكاتب القانونية الدأحاكم الدولية حيث بلماعن طريق 

ريمة ضد اعتراف بكارثة شنكال باعتبارها ج هذه المكاتب ان يتمحيث باالمكان عن طريق 
وان هذه االعترافات ستؤدي الى  منها الغربية قبل معظم برلمانات الدول باالخص البشرية من

عام وبامكان هذه المكاتب ان ملف عالمي وتخدم ملف شنكال وكردستان بشكل الملف  اجعل هذ
 دية في الكتب المنهجيةيمن اجل وضع ملف االبادة الجماعية والتي تعرض لها الكرد االيزتعمل 
 .والجامعات في خارج كردستان خية والعلوم االنسانية في المدارسالتاري

نات الجريمة باعتبارها جريمة ضد البشرية من قبل البرلماان االعتراف بهذه باالضافة الى ذلك 
او ان هذا  ،القوة انشاء محكمة دولية خاصة بهذا الملف يالمعروفة في العالم ستماثل ف

ة وبسببها العتراف ستكون مدخالت مهمة لمخرجات انشاء محكمة دولية خاصة بهذه الكارثا
 .ي تعرض لها الشعب الكرديدة الجماعية االخرى والتسيتم خدمة ملفات االبا
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 عوب االخرى والتي تعرضت لالبادة الجماعية االستفادة من االمم والش
والذي تعرض لالبادة الجماعية ولكن هنالك امثلة اخرى  يدمن المعلوم بان الكرد هي ليست الشعب الوح

الحديث  خالتاريوفي  االسالمي م على يد البابليين وفي بداية ظهورمثل اليهود سواء في التاريخ القدي
ء مما تعرض له الكرد وعدد ضحاياهم اكثر من ضحايا الكرد ولكنهم تعاملوا بشكل ايضا تعرضوا السو

انهم عملوا على تعريف العالم بما تعرضوا له في الهولوكوست جريمة الهولوكوست حيث ذكي مع 
بتخصيص موازنة ضخمة لهذا الملف  خاصة بذلك وقامواانشاء مئات المراكز والمتاحف الوقاموا ب

  .مصادر مالية من ذلك وقد نجحوا في مساعيهم وتمكنوا من الحصول على

جريمة ضد البشرية يث وانه تم االعتراف بها كوانه هنالك امثلة اخرى لالبادة البشرية في التاريخ الحد
شنكال واالنفال والملفات  ل من اجل خدمة ملفدة من تجارب وخبرات في هذا المجاوباالمكان االستفا

ومن ابرز عمليات االبادة الجماعية في . خالت لملف شنكال في الوقت الحاضراالخرى واستخدامها كمد
 هی:العالم 

  جريمة الهولوكوست والتي تعرض لها اليهود على يد االلمان النازيين 

  العثمانييناالبادة والتي تعرض لها االرمن على يدي االتراك 

 تعرض لها الكمبوديين على يد الخمير الحمر  االبادة والتي 

 السابقة  سالفياتي تعرضت لها شعوب جمهوريات يوغواالبادة وال 

 تعرض لها سكان دارفور على يد العرب في السودان االبادة التي 

  االبادة الجماعية والتي تعرض لها قبيلة التوتسي في رواندا 

 على يد الهولنديين  نيياالبادة الجماعية والتي تعرض لها االندونس 

مثلما تم ذكره سابقا يجب على برلمان اقليم كردستان ان يقوم بعقد جلسات خاصة لكل من هذه 
 .الجرائم وان يعترف بها
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