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 اإلبادة الجماعية في نظر القانون والمواثيق الدولية 

 مسيحيو العراق أنموذجا

 

 :مفهوم اإلبادة الجماعية

 من الفعل هذا يرتكب  ما وعادة اإلبادة، بوصف  المنظم الجماعي األذى إلحاق فعل  يوصف ما عادة     

 تبعا  أو دينية أو مذهبية، عرقية  أو  قومية  أو سياسية ولدوافع الجماعات، ضد  فيها  مسؤولين أو حكومات 

 حددت  باإلبادة الموصوفة  طبيعة الجريمة  لتحديد  المتحدة األمم  من وسعيا  ،  1948 عام  المتحدة  األمم  التفاقية 

 دينية لجماعة الجزئي  أو  الكلي التدمير بقصد  الجماعية ألجرمي اإلبادة فعل المذكورة، االتفاقية  من الثانية المادة

 اآلتية:  الجرمية  األفعال بأحد  أثنية  أو  قومية  أو

 .الجماعة من  أعضاء قتل  -1

 .الجماعة من  بأعضاء خطير  "نفسي " روحي  أو  جسدي أذى إلحاق -2

 .بها  الجزئي  أو  المادي األذى إلحاق منها يراد عيش  لظروف  عمدا الجماعة إخضاع -3

 .الجماعة  داخل األطفال إنجاب  دون الحيلولة  تستهدف إجراءات فرض -4

 .(5) أخرى  جماعة الى عنوة  الجماعة، من  أطفال  نقل -5

 بعضها  متتال يعقب  بشكل تقع "سلوك " أفعال  مجموعة المذكور  األساس  وفق على الجماعية  اإلبادة  ان       

 أو  إبادتها " بيولوجيا " بقصد تدميرها "مستهدفة" عليها  معتدى  جماعات  على  معتدية جهة قبل من البعض 

 .(6)اثقافي أو  اجتماعيا 

 النواحي  أصوله من اختلفت ن أ ا وتعريف الجماعية، باإلبادة للتعريف الفعلي الزمن العشرون القرن  كان  لقد     

 ووجود  الجماعي  معنى التدمير  حول  جميعها  عند  يدور انه  إال  واإلنسانية،  واالجتماعية  واللغوية  القانونية

 والعقلي البدني  واألذى  القتل على  جاء منصبا القانونية الناحية  من  التعريف فان  وعموما حصوله،  في القصد 
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 اإلبادة جريمة  لمنع الدولية االتفاقية  من  الثانية  المادة في هو مثبت  كما المستهدفة، المجموعات  إلحدى المتعمد 

 النصف  في  الموضوع  تناولت  التي العالمية ألهم الشخصيات  التعاريف  أهم سنتناول و  عليها  والمعاقبة  الجماعية

 :بينها  بعده  وما العشرين القرن  من  األول

 1944 عام  لإلبادة الجماعية  الرسمية  التسمية  مبتكر يعد  الذي  (Raphael Lemkin)لمكين  رافائيل  -1

   (7) قومية.   لحياة مجموعة التحتية  للبنية الحاصل  التدمير  أو العرقية اإلبادة بأنها  عرفها  فقد  ،

 أساس  على  أو االجتماعية  السياسية  المجاميع  بين  التمييز  هو  األساس  رافائيل  هدف أن  يتبين  التعريف  هذا من 

 القومي.  الشعور أو  الدين  أو  الثقافة  أو اللغة

 اإلبادة  تعني الجماعية، باإلبادة المختص  الهولندي  البروفيسور (Pieter N Drost ) دروست  بيتر  -2

 .(8) ما مجتمع في  أعضاء فقط ألنهم البشر، من  مجموعات  لحياة المتعمد  التدمير :نظره وجهة  من الجماعية

 

 عرف  ، 1975 عام  األرمن إبادة  جريمة  في  المعروف الباحث   (Vahakan Dadrian)  دادرين فاكان -3

 .جزئيا  أو  كليا  مستهدفة مجاميع أخرى  وتدمير  بقتل  المسيطرة للجماعات  الناجحة  بالمحاولة  الجماعية  اإلبادة

 الجماعية  اإلبادة جرائم  من  مختلفة  أنواع  بين  ميز  حتى أكثر  تعريفه في  دادرين توسع وقد  

 :الى  الجنائي القصد  الى استنادا وصنفها 

 Culture Genocideإبادة جماعية حضارية          -أ

   Latent Genocide             كامنة  جماعية إبادة -ب 

    Retributive Genocide  جزائية جماعية إبادة -ت 

 Utilitarian Genocide      نفعية      جماعية إبادة -ث 

 Optimal Genocide           (9) مثالية   جماعية إبادة -ج

 من  عددا فقد واجه  هذا ومع االجتماع، علم على الجماعية  لإلبادة تعريفه في أعتمد  من  أول  يعد  دادرين، إن

 .المضمون  في  والتوسع  من الشمولية  آخر وقدرا   التعريف، هذا في  الغموض  من قدرا ترى التي  االنتقادات،

  (Irving Louis Horowittz ) 1929 – 2012      ارفنك لويس هورواتس  -4

 بيروقراطية  قبل بريئة من لمجموعات  منظمة  إبادة بأنها  الجماعية  اإلبادة عرف األمريكي االجتماع عالم

 .الدولة

  :ثمان هي فئات  الى  المجتمعات  الجماعية، لإلبادة تناوله  في  االجتماعي  الباحث  هذا صنف  لقد 

                                 Genocidal societies.إبادة   مجتمعات  .أ

 Deportation or incarceration societies.حجر )نفي ،ترحيل،حجز(   إبعاد  مجتمعات  .ب 

                                Torture societies تعذيب  مجتمعات  .د  .

                               Harassment societies.إزعاج مجتمعات  .ه

                               Traditional societies.تقليدية مجتمعات  .و
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                                Guilt societies.مذنبة  مجتمعات  .ز

 Tolerant societies.                            متسامحة  مجتمعات  .ح

 Permissive societies (10)متساهلة                             مجتمعات  .ط

 وبين أنواع الجماعية اإلبادة بين تعريفه في ربط قد  هورواتس أن المذكورة التصنيفات  خالل من يبدو     

 للجماعات  البشرية  أو تصفية الملموس المادي األذى  على أكد  قد  انه  كما  واضح، بشكل  المجتمعات  من  معينة 

 . الجانية الجماعات  قبل من  الكاملة السيطرة بسط لغرض  المستهدفة

 اإلبادة بجرائم المختصين للباحثين الدولية للجمعية السابق  الرئيس Jack Porter))  بورتر جاك .5

 مجاميع  ضد  الحكومة ومؤسساتها  قبل  من  جزئيا  أو  كليا ألقصدي  بالتدمير  الجماعية  اإلبادة  عرف  الجماعية 

   (11) األقلية السياسية. أو  القبيلة  أو الدين  أو  العرق أو  الجنس  أساس على مستهدفة

 والترحيل ومعها التجويع بل  فقط، المادي  القتل تشمل أال يمكن بورتر  نظر  وجهة من الجماعية اإلبادة ان

 عمليات  في  عوامل عدة توفر على وجوب  الباحث  هذا أكد  كما  النسل،  وتحديد  االقتصادي  والحصار  ألقسري 

 .البيروقراطية والتكنولوجية والمؤسسات  اإليديولوجية العوامل أهمها  الجماعية  اإلبادة

 تعريفه في الهولوكوست ميز  لمذبحة اإلسرائيلي والباحث  المؤرخ (Yahuda Bauer) بور يهودا -6

 لمجاميع  المخطط  التدمير اإلبادة الجماعية بأنها  عرف فانه وعموما الهولوكوست، وبين  بينها  الجماعية  لإلبادة

 :التالية  الوسائل  بإتباع قومية  أو  عرقية  أو اثنيه

 .الجماعة  في  األساسية  النخبة  أو الجماعة من  جزء قتل  .أ

 من  إزالتها تغييرها أو  بقصد  ما  لجماعة الدينية  المعتقدات  أو الوطنية  أو العرقية أو  القومية الثقافة إزالة .ب 

   .األساسية  جذورها 

 .المسيطرة الجماعة لدى عبيد  أفرادها  وجعل المستهدفة للجماعة االقتصادية  الحياة  تدمير بقصد  العبودية  -ج

 الجماعة  لكل أبناء وديني  إيديولوجي  أساس  على  مخططة  مادية  إبادة  عملية  فكانت  له  بالنسبة  الهولوكوست  أما

  (12) .القومية  أو  االثنيه  أو  الدينية  اتها النتماء وفقا المستهدفة

 ( Isidor Walliman & Michael N.Dobkowski)  دوبكوسكي ومايكل  ولمان ايسادور  -7

 قبل من  أثنية  أو  عرقية  جماعة  ضد   جزئيا  أو  كليا  المنظم  ألقصدي  بالتدمير 1987 عام  الجماعية  اإلبادة عرفا

     إحدى مؤسساتها. أو الحكومة

 والتطهير الترحيل ألقسري تشمل أن ويمكن  بل فقط، المادي القتل على تقتصر ال تعريفهما في اإلبادة ان

 (13).  الحياة لمقومات   واالقتصادي البيولوجي والتدمير  المنظم  واالغتصاب  العرقي

  (Gail A Quest)ت تويس و جيلي(John L .Thompson) تومبسون   جون  -8

 ومهما جهة كانت، أية  قبل ومن  كانت  أيا  االجتماعية  الجماعة  تدمير  بأنها 1987 عام الجماعية  اإلبادة  عرفا

 والمعاقبة  الجماعية  اإلبادة  لمنع   المتحدة  األمم  اتفاقية  من  الثانية  المادة  نطاق  خارج كانت  وان  غرضها،  كان 

 (14).عليها 

   (Henry Huttenbach) هوتنباش هنري -9
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 . (15)خطر في اآلخرين  حياة  يضع ان يمكن فعل أي  اإلبادة بأنها  عرف

 الجماعية  اإلبادة  في المختصة  االجتماع  وعالمة  المؤرخة  (Helen Fein) فين  هيلين  البروفيسور  -10

 بأنها  1988 عام عرفت اإلبادة اإلبادة  في المختصين للباحثين  الدولية  للجمعية رئيس وأول  اإلنسان  وحقوق 

 من  الشامل  التدمير  لغرض  الجماعات المستهدفة  ضد  الجناة  قبل  من  والمقصودة  المنظمة  األفعال  مجموعة 

 .اجتماعيا  أو بيولوجيا أعضائهم  زيادة من للحد  فرض إجراءات  أو  الجماعة  ألعضاء عام أو خاص  قتل خالل

 من وحازمة  أفعال مقصودة  أنها  مؤكدة  1993 عام  الجماعية  اإلبادة  لتعريف  ثانية  فين هيلين  عادت  وقد  هذا

 هذه لنمو حد  وضع  بقصد  غير مباشرة  أو  مباشرة  بطرق  المستهدفة للجماعات  المادي للتدمير  الجناة  قبل

  . (16) كافة بالوسائل  بينهم، الضحايا  .من  ممكن عدد  أكبر  وإيقاع  وبيولوجيا  ثقافيا  الجماعات 

  (Kurt Jonassohn) جوناسون وكورت    (Frank Chalk)جولك  فرانك -11

 تدمير  أخرى لغرض  سلطات  أو  الدولة  قبل  من  الجانب  أحادي بالقتل  وعرفاها  الجماعية  اإلبادة ناقشا      

يكونوا   ان  يمكن  الجناة  بان  الجماعية اإلبادة  لموضوع  تناولهما في  وجوناسون  جولك أكد  لقد .المستهدفة  الجماعة 

   . (17)الدولة من مسيطرة  مجموعة  أو أخرى دولة  أو  الضحايا  دولة من

 عرف الهولوكوست، بعمليات  المختص  بوسطن،  جامعة في  األستاذ (Steve T. Katz)  كاتس  ستيف  -12

 والنجاح  المستهدفة الجماعة  واقعيا على الجنائي  القصد  تطبيق  أو  الجنائي  القصد  تفعيل  بأنها  الجماعية  اإلبادة 

 جماعة  أو  واالجتماعية  والسياسية  واالثنية  .والدينية  والعرقية  القومية  الجماعات  ألفراد  عام  بقتل  تنفيذها  في

  . (18) الجناة  قبل  من  مستهدفة اقتصادية 

 (Israel Charny) جارني ازرايل  -13

 1994 عام عرفها الجماعية، اإلبادة موسوعة  من  والثاني  األول  الجزأين وكاتب  النفساني  والعالم  المؤرخ

 قوة  ضد  العسكرية واألفعال الحروب  خالل من  ليس الكائن البشري،  وإبادة  الحسي القتل فعل على أنها 

  . (19) أنفسهم عن الدفاع يستطيعون   ال الذين العزل المواطنين  قتل حالة  تحت  وإنما  أخرى، عسكرية 

 .اإلبادة الجماعية  فعل وبين القتال أعمال بين  يخلط تجعله عمومية  فيه ازريل للمؤرخ  أعاله التعريف إن

 ( Barbara Harff)   هارف بربارا  -14

 اإلبادة عرفت  مريالند، في األمريكية  المتحدة الواليات  في  البحرية األكاديمية في  السياسية العلوم  أستاذة

 من  كافة القانونية غير الوسائل باستخدام بحتة، سياسية سياسية إلغراض  إبادةبأنها    2003 عام الجماعية

 . (20) الجناة  قبل من  باإلبادة عليها المحكوم المجموعات  سياسي على  نفوذ  بسط  اجل

 1948/12/9 في  دولية  كجريمة الجماعية  لإلبادة تصنيفها في المتحدة  لألمم المعتمد  التعريف  أما  -15

 فهي  الدولية،  الجنايات  لمحكمة الداخلي النظام  في وتثبيتها الجماعية، اإلبادة ومعاقبة  منع  معاهدة في وإقرارها

 اإلبادة بأن  تقضي  منها  الثانية  المادة  في  وتحديدا (CPPCG)تسمية عليها  يطلق التي  المعاهدة  وبموجب 

 أو  القومية  بصفتها  لجماعة  الجزئي  أو  الكلي التدمير  بقصد  اآلتية المرتكبة  األفعال من  فعل  أي  هي  الجماعية

 :أو الدينية العنصرية  أو  االثنيه 

 .الجماعة في  أعضاء قتل   .أ 
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 .جزئيا أو  كليا الجماعة تدمير  به  يراد روحي  أو جسدي أذى إلحاق . ب

 .كليا تدميرها  منها يراد  لظروف  عمدا الجماعة  إخضاع  .ج

 .الجماعة داخل  أطفال إنجاب  دون  الحيلولة الى تؤدي معينة تدابير فرض  .د

  (21) العمليات من تلك مستهدفة غير أخرى أطراف  الى  اإلبادة بعمليات  مستهدفة جماعة  من  أطفال  نقل  .ه

 في  وعددهم  القتلى، على عدد يعتمد ال جرائم اإلبادة الجماعية في  التدمير حجم أن من  الرغم  فعلى      
 محاوالت  تحددها بل  غيرها، جماعية أو إبادة جريمة  هي الجريمة  هذه  بان يحدد  الذي هو  ليس الواقع
 في  القتل  ان حيث  اإلنسانية  بطبيعتها لما يتعلق  كذلك تختلف  والتي  ارتكابها من الجنائي  والقصد  التدمير 
 جماعة الى لالنتماء وإنما ارتكبوه،  لجرم أو تهم لسوء تصرفا أو  عليهم أفعال المجني  بسبب يتم ال حالتها
 الوحيدة جريمتهم عزل، الغالب في أفرادها اجتماعية، التحديد أقليات وجه على أنهم و خاصة محددة،
 اإلبادة لحمالت  القائمة  األهداف  الى  اإلشارة  في  قصور  يوجد  كذلك  المستهدفة، المجموعات  الى  االنتماء 

 اإلنسانية  غير والمعاملة  واالغتصاب والتعذيب القتل فعل  شك أدنى  بال  يشمل الذي التدمير الجماعية حيث 
  (22) عليها. والمعاقبة الجماعية اإلبادة لمنع  المتحدة  األمم  اتفاقية  في جاء  كما الالئقة  وغير 
 
 

 الجنائي والقصد الجماعية، اإلبادة مفهوم 
 

 القصد في جرائم اإلبادة الجماعية: 

 أو  تحقيقها ،  الى  إرادي  اتجاه توفر  مع  الجريمة،  بعناصر المسبق  العلم  هو  الجنائية،  العلوم  في  القصد     

 عن  القصد  القانونية، وفرق أركانها بتوافر علمه مع الجريمة ارتكاب  نحو الجاني إرادة اتجاه أو تحقيقها  قبول

 العكس  على القانون، يحرمها إحداث نتيجة الى  الجاني يتجه القصد  في أنه هو الجنائية العلوم ذات  في الخطأ

 يمكن وباختصار ،الفعل ارتكاب  الى توجهت  وان نتيجة جرميه تحقيق الى اإلرادة فيه تتجه ال الذي  الخطأ من

 (23) ارتكابها. وإرادة  الجريمة العلم بعناصر  بأنه  الجنائي القصد تحديد

 المحلية مثل الجرائم مثلها الدولية  الجريمة  أن أي بالجريمة، للتعريف الثاني المعنوي الركن هو القصد  ان كما

 الكبرى، العادية  من الجنايات  الدولية  الجريمة  المشرعون  عد  حتى  ارتكابها في القصد  توفر عند  كذلك تعرف

 مفهوم أن علما النتيجة (، + الفعل قصد ) إرادة عن األصل  في  ترتكب  ألنها المخالفات  أو الجنح من وليست 

 ذات  على  يستند  كليهما  الن  الداخلي،  الجنائي في القانون  عنه  يختلف  ال  الجنائي  الدولي القانون في  القصد 

 (24)   الحرة المختار(. واإلرادة  العلم ( العنصرين

 أجمع  االحتمالي، وبصددهما  والقصد  المباشر  القصد  قانونا معروف  هو  كما  هناك  بالقصد  التعريف  إطار  في

 الجاني  موقف وجعلوا االحتمالي، والقصد  المباشر القصد  بين يساوي الجنائي الدولي الفقه أن على المعنيون

 (25) بإرادته.   تحققت  اإلجرامية  النتيجة  وان  تأثيم، محل  الحالتين  في

 وفي  أنه  عدمها، إذ  من  جماعية، إبادة جريمة  كانت  إذا فيما الجريمة لتحديد  المهمة األركان أحد  القصد  ان     

 اتصاف  عند  الواقع في  يتحقق الجماعية  اإلبادة لجريمة  المادي  الركن  ان  المثال سبيل  على  نجد  الحال  هذا

 ضد  الجرائم  عن تختلف ال اإلبادة الجماعية جريمة  فان  الجانب  هذا ومن  الواسع، باالنتشار لها  المكونة  األفعال

 يتعلق فيما مختلفان أنهما إال  النطاق، واسع هجوم جزءا من لها المكون الفعل يكون كليهما في الن اإلنسانية،
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 ضد فعله  توجيه  الى الجماعية اإلبادة حالة  في الجاني يعمد األخرى، حيث  عن  الواحدة يميز  الذي بالقصد 

 الهجوم  يكون  حين  في  ،الجماعية  اإلبادة جريمة  بمقتضى المحمية  إحدى الجماعات الى  ينتمون  ضحايا

 حاالت في الدين أو االثنيه أو القومية أو العرق أساس على بينهم تمييز دونما السكان المدنيين ضد موجها

 الجزئي أو الكلي التدمير نية  توفر ضرورة  على  الفقهاء يؤكد  هذا وعلى          .اإلنسانية الجرائم ضد

 (26) الجماعية.   اإلبادة لجريمة الخاص  بالقصد  أو اإلبادة بقصد  عنه يعبر ما وهو  المستهدفة، للجماعة 

 أحد األفعال  الرتكاب  الفاعل بإرادة يتمثل  الجماعية  اإلبادة  جريمة في  المعنوي  الركن  أو  القصد  ان       

 جماعة  تدمير  الهدف عليه، ويعاقب  محظور  الفعل هذا بأن  علمه  مع  الجريمة،  في  ألجرمي  للسلوك  المكونة 

 يتم  ال  الجماعية  اإلبادة  جريمة حالتها أي  وفي أنه  إذ  جزئيا،  أو  كليا  تدميرا  دينية  أو  عرقية  أو  اثنيه  أو  قومية 

 Genocidal intent للجماعة  الجزئي  أو  الكلي  الخاص  القصد  توفر وبضرورة  بل  العام،  بالقصد  االكتفاء 

 فعال قام  قد  اإلبادة جريمة  مرتكب  يكون  بأن تطالب  القانونية السلطات  أغلب  التدمير، ان  نية  في  يتمثل  الذي

 الفرد  المجرم جماعي، ولكن بقتل يقوم  أن أي المستهدفة، المجموعة  أفراد  من  معتبرة  ألعداد  بأعمال تقتيل 

 أنه يعرف مسبقا كان طالما فقط  واحد  شخص  قتل على فعله اقتصر  لو حتى اإلبادة بجريمة يدان أن يمكن 

 المستهدفة.                                                            المجموعة تدمير الى تهدف أكبر خطة في  يشارك

 قادرا أو  عالما الفاعل  يكون أن يشترط وال  الجريمة، بهذه الخاص  القصد  توافر عند  اإلبادة يتحقق فعل  ان      

 النهائية  من الصيغة  (6 ) المادة مقدمة  أن  علما  جزئيا،  أو  كليا  الجماعة  تدمير  الى سيؤدي  فعله  بأن  على العلم 

 وعلى أنه أوضحت  قد  الجنائية الدولية للمحكمة التحضيرية  اللجنة  من  المقدم الجرائم  أركان  نص  لمشروع 

 األساسي  روما  نظام  من ( 30 ) المادة  عليه في  المنصوص  المعنوي  بالركن  الخاص  المعتاد  الشرط  من  الرغم 

 المحكمة فان الجماعية،  اإلبادة بارتكاب  القصد  إثبات  عادة لدى معالجته تجري بالظروف العلم  بأن  التسليم  ومع 

المتعلق   – القصد  - المعنوي للركن - وجد  ان - المناسب  الشرط حدة على كل حالة أساس على تقدر التي هي

 (27)بهذا الظرف.  

 قضية  كل التقدير في بسلطة تتمتع الدولية  الجنائية المحكمة أن النصوص  على االطالع سياق من ويتبين هذا

 القصد  الى  باإلضافة  بارتكاب الجريمة، المتعلقين  والسياق الظروف  بوجود  العلم توافر لوجوب  حدة  على 

 (28) الجريمة.   موضوع الجماعة  تدمير قصد  وهو  الجريمة  هذه في  توافره المشترط  الخاص 

 بقيام التدمير حجم هذا وعالقة العملية، الناحية  من حصوله الالزم الجزئي التدمير حجم  تحديد  أن  القول وصفوة

 يصعب  إذ  التوضيح، من الى مزيد  بحاجة زال ما وهو سهال، ليس الجماعية اإلبادة جريمة في الخاص  القصد 

 البد  أنه  هو  عليه  المتفق  لكن  .الدولي  بمقتضى القانون  الجريمة  فعل لتحديد  معينة  عددية  نسبة  هناك  أن  القول

 سبق  مع  قصد  عن  وكلمة "عمدا  " تعني  جماعية،  إبادة جريمة  هناك  لتكون  القصد والفعل، عنصري  توفر من 

 (29) .إصرار

 
 جريمة اإلبادة الجماعية في القانون الدولي العام

 

 والفعل (30) القانون(  يجرمه ،فعل عن  امتناع  أو  فعل كل هي )  عام  بشكل  القانوني  المفهوم  في  الجريمة   

 األساس هذا جريمة، فعلى فهو وبالتالي مشروع غير  فعال   باعتباره القانون  في إليه يشار الجرمي، السلوك أو
 يعد  – لهيغو البؤساء  رواية بحسب -خبز  رغيف  المرتكب فسرقة الفعل حسب  مفردة )الجريمة( وتضيق تتسع
 أيضا...  جريمة  واإلنتاج  التحتية والبنى  الزرع  البشر وتدمير  ماليين  قتل  فيه  يعد  الذي  الوقت  ذات  في جريمة 
 باب  من  آخرون  حصولها  وبرر والمتابعين، الباحثين  بعض  واحدة، انتقدها  داللة في فعلين  جمعت  لفظية  عدالة  
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 أو  اللفظي  االرتقاء باب  من األجدر أن إال . (31) ألخرى واحدة من  التي تختلف العقوبة درجة في  التميز
الى   تشير  طبيعية كارثة المثال سبيل على فتسو نامي(. )الواحدة  الداللة بذات  الفعالن أال يكون هو  القانوني

 آالفا  قتلت  آالف العوائل، شردت  كارثة،  عنها يقال عليه  الطبيعة، هو  الفاعل  كان حالتها  وفي وفاعل، فعل
 بالغ  إنسان يقابلها,الرحمة القاسية، عديمة الطبيعة هو فيها  الجاني جريمة، األساس هذا على فهي أخرى،
 جريمته ) باإلبادة  وتصنف بالجريمة يوصف فعله ماليين،  ويشرد  ماليين بقتل يقوم سلطة يمسك الرشد،

 يحض  لم فعل ...) البشري الجنس إبادة جريمة الجنائي )  الدولي القانون  في عليه يصطلح ما الجماعية( أو 
 أبناء  من  الماليين  بحياة  أودت  مأساة  الثانية،  العالمية  اندلعت الحرب  حتى  وإنسانيا  قانونا  الكافي  باالهتمام 
 عنها  المنبثقة 1945 عام  لندن اتفاقية فكانت  مرتكبيها بمعاقبة الى المطالبة الدولي المجتمع دفعت  البشر،
 "البشري  الجنس  إبادة" الجماعية  اإلبادة جريمة جعلت  أخرى  خطوات  وكانت  طوكيو (، و نورمبرغ )  محكمتا

 1948 عليها عام والمصادق البشري الجنس  إبادة جريمة بمكافحة الخاصة  االتفاقية  حسب  الدولية من الجرائم
 األمم  ومقاصد  أغراض  تتعارض مع الدولي القانون  نظر في جريمة  البشري الجنس إبادة أن  على نصت  التي

 التي األفعال ان  على المتعاقدة الدول تأكيد  على منها األولى  المادة ونصت  المتمدن، العالم ينكرها المتحدة،
 القانون  نظر في  جريمة تعد  الحرب  زمن  في أو السلم في زمن  ارتكبت  سواء البشري الجنس إبادة الى ترمي
 بجرائم مقترنا تشكيلهما كان وان ونورمبرغ، طوكيو محكمتي أن اإلشارة الى  تجدر  الصدد  وبهذا .الدولي
 أو سياسية أو  دينية ألسباب  السلم زمن في ارتكبت  بجرائم  للنظر  تشكلت  أخرىمحاكم  هناك  فأن الحرب 

 (32) .اجتماعية 

 (33)  العام الدولي القانون في الجماعية اإلبادة جريمة أركان
 

 مادي ومعنوي ركنين من الجرائم  باقي مثل مثلها تتكون حصولها تأكيد  وبعد  الجماعية اإلبادة جريمة ان      

 الدولي  القانون  في  أركان الجريمة  ضمن  أدرج  لكنه  الفقهاء، إضافته  حول أختلف  وأن  ، دولي ركن إليها  يضاف
 .الداخلي القانون  في الشرعي  الركن  على  قياسا  
 

 أو دينية أو بشرية وطنية جماعة  على القضاء به القيام  من الجاني يهدف فعل كل به ويقصد  :المادي الركن .1
 على االعتداء أي  الجماعة  بقتل أعضاء المتمثل  للفعل ألجرمي  السلوك بوسائل جزئيا ، أو  كليا   قضاء   عنصرية 

 على تنص  والتي اإلنسان، لحقوق العالمي من اإلعالن  الثالثة المادة في إليها وجزئيا المشار الجماعة، هذه حياة
 .والسالمة الشخصية والحرية الحياة  في الحق  فرد لكل أن
 منهم جزئيا  لبعض  أو أفرادها لجميع  كليا   يكون قد  الجماعة على االعتداء كون في هنا المادي  الركن توفر ان
 .الجماعة أبناء  من  والنساء واألطفال والفنانين والعلماء والسياسيين الدينين  الزعماء إبادة  في  الحال هو كما
 االعتداء  المشرع على  أكد حيث  "الجسماني " العضوي االعتداء  على  يقتصر  ال  االعتداء في  المادي  الركن  ان

 المنصوص  األخالق لمبادئ وتحد   اإلنسان إلنسانية انتهاكا   كونه من تتأتى  الفعل جسامة أن باعتبار  النفسي
  اإلنسان.  لحقوق العالمي  اإلعالن  من  (5 ) المادة في  عليها 
 التواصل البشري  ديمومة  قطع  الى  تؤدي  التي  البيولوجية  ة االباد  درج  على  االتفاقية  اشتملت  وقد  هذا

 من ( 23 ) المادة وبموجب الجنسي، االعتداء جرائم مع  للنساء  العمد  واإلجهاض  للرجال المتعمد  كاالخصاء 
 حماية األطفال  وضرورة  الثقافية، اإلبادة منع  على كذلك واشتملت  .والمدنية السياسية للحقوق االتفاقية الدولية

 جماعة  من ا  قسر وتجريم نقلهم اإلبادة، صور من صورة ولغتهم لبيئتهم نماذج يكونوا ان  وبين بينهم والحيلولة 
 على اقتصرت  أو  تام  الجريمة بشكل وقعت  سواء المادي الركن  توفر االتفاقية أكدت  لقد . (34) أخرى  الى

  .المساعدة أو االتفاق أو  تابعا  بالتحريض  مساهما   أو  أصليا   فاعال   مرتكبها كان إذا وفيما  الشروع،
 االمتناع حالة في وكذلك بل بعمل،  القيام بفعل فقط ليس يعد متوفرا اإلبادة لجريمة المادي الركن ان كما     
 .يوجبه القانون بعمل القيام عن
 
 يتخذ  فيها  المعنوي الركن فأن  كذلك دامت  وما  العمدية، الجرائم من  اإلبادة جريمة  إن   :المعنوي الركن  -2

 اإلرادة أن نجد  اإلبادة الجماعية، جريمة  تعريف الى واإلرادة ( وبالعودة العلم  بتحقق )   ألجرمي القصد  صورة
 باقترافها  اإلنساني  الجانب  من  التي تخلو  اإلرادة  نوع  من  وهي  مكرهة،  غير  مختارة حرة  بالجاني  الخاصة 
 . (35) جزئيا  أو  كليا  تدميرا أو دينية، عرقية  أو اثنيه أو قومية جماعة تدمير  في والقصد  بالعلم 
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 طبقا   ويعاقب عليها موجودة  تكون  اإلبادة جريمة  فأن  المذكور  المادي  بالركن اقترن ما  إذا  المعنوي الركن ان
الدستوريون والموظفون  الحكام  فيهم  بما  األفراد  بمعاقبة  لالتفاقية  الرابعة  المادة فيه  تؤكد  الذي  للقانون، 

 . (36) الجريمة وتبعات  وقائع  من  بسيطا قدرا ولو  عرفوا ما  إذا والعسكريون األفراد  العموميون أو 
 

 مصلحة عدوانا  على يمثل الدولي، القانون أحكام  مع يتعارض  سلوك  الدولية، الجريمة ان :الشرعي الركن .3
 سلوك برضاها، أو  الدولة وبتشجيعها  باسم  أفراد  مجموعة  أو فرد  قبل  من  ترتكب  القانون،  يحميها  أساسية 
 . (37) العقاب  يستحق 

 الخضوع  ، يعني  )المشروعية (لمبدأ الفعل  خضوع  الداخلي القانون  يشترط  مثلما  يشترط  المذكور  التعريف  ان
 . القانون  لنص  طبقا   التجريم  الى
 

في   دولية  كجريمة الجماعية اإلبادة عرفت  ، فلقد أما جرائم اإلبادة الجماعية في الفقه القانوني الدولي العام 
 أوالرتكابها   خطط ومن مرتكبوها وجرم  ، 1948 عليها لعام والمعاقبة الجماعية اإلبادة جريمة منع اتفاقية 
 وعلى ،إليها أفضت التي األعمال  من عمل أي في االشتراك أو إلى ارتكابها اآلخرين دفع أو حرض أو تآمر
أن   اعتبار على  عليها، توقع  لم  أو االتفاقية على  وقعت  سواء  الحكم بهذا ُملزمة جميع الحكومات  أصبحت  هذا

 المتضرر، حدود البلد  خارج الى آثارها  تمتد  قد  ممنهجة سياسة  هي  بل القائمة، اللحظة  وليدة  الجريمة ليست 
 الصدد  وبهذا  القادمة، إلى األجيال  أثرها يمتد  وقد  وأمنهم،  المجاورة  المناطق  في  السكان سالمة  على  سلبا   لتؤثر 
 تعرض  إلى تشير التي العالمات  من  قائمة المتحدة إلى األمم  في الجماعية اإلبادة بمنع  المعني المستشار أشار
 :هي  المشابهة، الفظائع  الجماعية أو اإلبادة خطر الى  المجتمعات  من  مجتمع 

 .واحدة فئة  فيها  السلطة  بزمام تتحكم قمعية،  أو  شمولية  حكومة  للبلد  تكون  . ان1
 فيها  تحدث  ويمكن أن  القانون،  احترام  عدم  يسودها  فيه  العامة البيئة أن  أو  حرب، حالة  في  البلد  يكون أن . 2

 .بسهولة  توثق  أو بسرعة تالحظ  أن غير من مذابح
 أنها  أو هدفا  للتمييز  الدينية  أو  العنصرية  أو  العرقية  أو الوطنية  الجماعات  من أكثر أو  جماعة  تكون  أن . 3

 .البلد  تواجه التي المشاكل  مسؤولية لتحميلها  فداء كبش تستخدم 
 الكراهية  رسائل  من خالل  االعتقاد  لهذا الداعمة  الدعاية  وتوفير  ضدها، العنف  ارتكاب  وتبرير  إنسانيتها .4

 .للضغينة  المثيرة  اإلعالم ومواد 
 من تأريخ  يوجد  أو أن  المستهدفة، للجماعة  اإلنسان حقوق ضد  المرتكبة  لالنتهاكات  متزايد  قبول  يوجد  أن .5

  (38)ضدها. والتمييز  الجماعية  اإلبادة
 

 
 (39) مراحل وتقنيات اإلبادة الجماعية

 

 ثمان  بعشر مراحل اخترت  المرور  خالل  من  التدمير في  فعلها  الجماعية،ويستكمل  اإلبادة وقع  يتطور       

 . التنبؤ بها أي  يمكن توقعها  منها
 إيقافها، في محاوالت  عليه  التأسيس  في  مفيد  لكنه  السهل، باألمر  ليس  العملية  الناحية  من  كان  وان  التنبؤ  ان
 كل  تكمل  متتالية  بل  ليست خيطية،  عملية  العموم  وجه على  وهي  وقوعها،  من  الوقائية  التدابير  اتخاذ  وفي 

 والمراحل  . حصولها  عملية  خالل سوية في العمل تستمر المراحل جميع  وكأن سبقتها بطريقة  التي  تلك مرحلة
 :هي الثماني 

 . CLASSIFICATION:التصنيف.1
نحن وهم   هما سائدين  مفهومين تميز بها  خاصة  تصنيفات  تمتلك  األرضية  كرتنا  على الثقافات  جميع  ان       
 وهم  أو المسيحيين،  المسلمين  حن ا )نشائع قوال  أساسها نجد  وعلى  والقومية،  الدين االثنيه،  العرق،  أسس على 

 التصنيفات  الى تفتقر  التي تمعات لمج ا أن أيضا نجد  أساسها  السنة ( وعلى أو الشيعة  الكورد، أو العرب 
 جرائم  الى  لتعرضها  احتماال  األكثر  تكون  وبوروندي  رواندا مثل  التصنيفي،بالمزج   ما يسمى  أو  المختلطة

على   تساعد خاصة مؤسسات تطوير خالل من وقائيا حصولها تدارك يمكن مبكرة مرحلة انها .جماعية  إبادة
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 االنفعال لتجاوز الجماعات بين  والتفاهم التسامح أنشطة تشجيع ثم  ومن والعرقية،  االثنيه  االنقسامات  تجاوز
 .لالنقسام السلبي
 كان  فما  في رواندا هذا الدور لعبت  قد  كانت  الكاثوليكية  الكنيسة  قوامها ان  حقيقة  الى  اإلشارة  تجدر  وهنا 

 لغة  لتشجيع  حصل  الذي  الدفع أن  أيضا الى  اإلشارة  وتجد  .االنقسامات  هذه  بسبب  يتمزق  أن  الرواندي  للمجتمع 
 التأكيد  يمكن  عليه  مشتركة، وطنية هوية  تأسيس أسهم في قد  تنزانيا مثل  البلدان بعض  في  المشترك التفاهم
 .الجماعية اإلبادة  حصول دون للحيلولة أمر حيوي مشتركة  أرضية  عن البحث  أن على
 
 . SYMBOLIZATION:الترميز.2

بالشعب   المسلم، وذاك بالشعب  الشعب  هذا  فسمي  ، تهمتصنيفا الى  رموز  أو  أسماء  إعطاء  البشر  بنو  أعتاد       
 طقوسهم،  بعض  وأداء ولبسهم ،نهمخالل ألوا من الشعوب  هذه بين  التمييز واعتادوا بالبوذي، واآلخر اليهودي،

 بالضرورة  يعني  ال  وجودها  لكن  وجد، أينما  عند اإلنسان  موجودة  مسألة  والرمزية  التصنيف  أن  يتبين  منها 
 يلي  ( كسلوك  (dehumanizationاإلنسان  إنسانية  من  التجريد  يفِض الى ما لم  الجماعية  اإلبادة سلوك إنتاج 

 فعل ارتكاب  الى  الجماعات  بعض  أعضاء  تدفع التي  الكراهية  من  بقدر  العادة في مصحوبا يكون  الترميز،
 قيام الترميز  دون  وللحيلولة  باالضطهاد هذا الشعور  الى المنبوذة الجماعات  أعضاء وتدفع اإلبادة لجماعية، 

 مثل  واالتصال في التخاطب الكراهية تثير التي الرمزية الدالالت  بعض منع من البد  اإلبادة أعمال  فتعال با
 أن يمكن  كافة  القانونية التقييدات ومع إذ أنه  يكفي ال وحده المنع  فان هذا ومع أوربا، في المعقوف الصليب
 . المجتمع  في العامة الثقافة  واعد قبإرساء   المعنيين قبل  من  بقوة  تدعم لم  إذا تفشل

  DEHUMANIZATION:اإلنسانية من  التجريد .3
 أعضائها نظرة الى تنظر إنسانيتها،  من أخرى جماعة ما جماعة تُجرد  أن حصل البشرية  الحياة واقع في     
 نفسي  تجريد  أو مشاعر  نظرة وهذه  معٍد، مرض  أو ضارة  حشرة  أو مفترس حيوان الى  النظرة مثل  دونية، 
 بعض  إليها تلجأ عملية التجريد  إن .البشرية  النفس لقتل المنافي اإلنساني السلوكتها تأثيرا  في تفوق بغيضة

  الجماعات  سمعة تشويه  بغية الكراهية والمرئية لتأجيج  والمسموعة المقروءة الدعاية  باستخدام الجماعات 
 افتعال في  التجريد تأثير من  التقليل  ان على  المعنيونويؤكد  هذا .جماعيا  إبادتها باتجاه خطوة المستهدفة
 قانونية ضوابط  ووضع  للكراهية، المثيرة الخطابات من إجراءات تحد مجموعة  يقتضي الجماعية اإلبادة
 عما هو مختلفة بطريقة اإلعالم موضوع مع  التعامل يقتضي وهنا .خطاها على السير دون تحول حمائية 
 تحث التي اإلذاعة محطات تغلق وأن مقننة، تحديدات تفرض أن  أي الديمقراطية،المجتمعات   في موجود 
 من وجعله  الكراهية خطاب استخدام إدانة والدوليين المحليين القادة عاتق على يقع الكراهية، كما على

 وتجميد الجماعية اإلبادة على  يحثون  الذين القادة سفر تقييد  من  البد  كما  .حضاريا المقبولة  األمور غير
 .  بحزم الكراهية  جرائم تعاقب  وأن ،تهمأرصد

 
   ORGANIZATION:التنظيم.4

 تستخدم المليشيات  ما  وغالبا  "السلطة " الدولة  قبل من  منظمة  تكون ما  عادة الجماعية اإلبادة  جرائم ان         
 وأحيانا  دارفور،  في  الجنجويد  حال  هو  كما  المسؤولية  من  التخلص  إلنكار  مناسب  غطاء لتوفير  تنفيذها  في

، أو  RSS محلية  مليشيات تها أدار التي  الهندوسية المتشددة الجماعات  مثل  رسمي غير  بشكل  التنظيم  يكون 
 التدريب  بعملية  الغالب  في والمليشيات  الخاصة العسكرية الوحدات  تقوم  كذلك اإلرهابية، الجماعات  من  حتى 

 .الجماعية اإلبادة فعل التي ترتكب  للجماعات  والتسليح
 من اإلبادة بالحد المهتمون يشير  لذا له، مخطط  بشكل يحصل  الجماعية اإلبادة جرائم في  القتل ان      

 من الدولي قوائم المنع في تهاقاد يوضع وان قانونا، المليشيات هذه  في العضوية  تحريم بضرورة  الجماعية
 الى العسكرية والتجهيزات المعدات تصدير منع إجراءات المتحدة األمم  تفرض وأن الخارج، الى السفر

 كما  باالنتهاكات  تحقيق  لجان بإنشاء  تقوم  وان جماعية، إبادة  أعمال  في  تنخرط  التي  والجماعات  الحكومات
 . رواندا الجماعية اإلبادة بعد  ما  فعلت
 
   POLARIZATION :االستقطاب.5
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 وسائل الدعاية، تستقطب  ما  عادة الكراهية  وأعمال انفراد، على  كال  الجماعات  يقودون  المتطرفين  ان       
 التفاعل، هذا القانون  وان يمنع البد  عليه  ذلك، تبغ  لم وان  تأجيجها، في  مباشرة  غير  مساهمة  أدوات  فتصبح 
 والمنفذين أعماله  على  القائمين الدفع لتخويف  ويتم  اإلرهابي،  للتطرف العادية التهدئة  إجراءات  وتتخذ 

 في تأثيرا األكثر هي تهمجماعا الى منهم وتنتقل العليا مستوى القيادات  على تنجح التي  التهدئة أن إذ  لخطواته،
 باعتقال هي الجماعية اإلبادة جرائم ارتكاب من  الحماية  مجال في األولى  الخطوة ان .اإلبادة أعمال  إيقاف

  نهاية   في  الحماية  إجراءات من  الغاية فان  وعموما  المواقف،  بعض  في  قتلهم حتى  أو القادة المعنيين 
 يمكن جماعية، إجراءات إبادة  جرائم ارتكابهم  دون يحول وبما االعتدال  الى ودفعهم القادة تهدئة  هي  المطاف

 أعمال  أن على  التأكيد من وبالمحصلة البد .الخارج الى السفر تأشيرات  على الحصول من الحرمان تشمل  ان
 الجماعية  اإلبادة  جرائم  إلنتاج  المناسبة  الدولي، ألنها البيئة  القانون  قبل  من  بحزم تواجه أن  البد  التطرف 
  البشرية. المجتمعات كل  وفي 

 
 
 
  PREPARATION:التحضير.6

 يحدد  بموتهم عقاب  الدينية،  أو العرقية  هويتهم بسبب  بيئيا ويعزلون اجتماعيا،  يعّرفون  الضحايا  ان       
 خاصة  إحياء في أمالكهم، ويحشرون  تصادر كذلك غيرهم، عن تميزهم عالمات  وضع على  يجبرون  مسبقا،

  .االهانات  وشتى والضرب  التجويع تعريضهم الى مع فيها يحجزون للمعزولين، محددة ومخيمات  باألقليات،
 إرادة سياسية تهيئة أيضا ويقتضي األمن، مجلس قبل من  جماعية، إبادة طوارئ حالة إعالن يقتضي مما

 عسكري  عمل تهيئة األمن  لمجلس  فيمكن تنجح لم وإذا اإلقليمية، التحالفات وتكوين للضغط الكبرى للدول
 عن للدفاع تساعدها الجماعات المستهدفة الى قوي دعم تقديم  أو  للتدخل السابع الفصل بموجب  دولي
 .نفسها
 و المتحدة  األمم تنظمها إنسانية  مساعدات تقديم هو مواقف  هكذا مثل في  تقديمه يمكن ما أقل ان    

 .   مناطقهم خارج  اللجوء على يقدمون  الذين الناس لمساعدة جماعات اإلغاثة
 
    EXTERMINATION:لشروعا.7

 والفاعلون باإلبادة الجماعية، قانونا الفعل فيسمى  الجماعي، القتل أعمال تعم ما سرعان    اإلبادة، تبدأ حالما      
 تشرك التي  الدولة  من  دعما  هؤالء الفاعلون  يلقى  وأحيانا  بشر  ضحاياهم بان  يعتقدون  ال  نهم أل بالقتل يمعنون 

 قبل من  انتقامي فعل كرد  أحيانا  تخرج جماعية أعمال إبادة .القتل أعمال لتنفيذ  تهممليشيا  مع المسلحة تهاقوا
 بوروندي،  في  حصل  كما  جماعية  إبادة  دورة  أو دوامة الحالة هذه فتتكون في البعض، بعضها  ضد  الجماعات 

 أو  آمنة  مناطق  إنشاء  ويكون .الجريمة  إليقاف  المناسب اإلجراء  هو بالقوة  التدخل السريع يكون عندها
 الدولية، التدخل قوات فان الدولي القانون معطيات وفق  وعلى .الزما التدخل هذا هروب مع  ممرات

 إذا مجلس األمن، من قانونا تدخلها في  تخول وأن البد حالة كل  في تشكل  التي اإلقليمية القوات واألوربية أو
 وان البد الجنسيات متعددة قوات فان والواسعة الشديدة الحاالت في  أما محدودة الجماعية اإلبادة  كانت ما

 في المباشر للتدخل عسكرية  قوات الكبرى تقدم الدول لم إذا وعموما التدخل، لتنفيذ المتحدة األمم من تخول
 أجل  من المنطقة  لدول  ضرورية  وأموال  ومعدات  جوي بتوفير جسر  تسهم  أن عليها الجماعات، حماية 
 الجماعات الى الحماية  لتامين الدولية  المسؤولية  ان  على  للتأكيد قد حان الوقت  فان وأخيرا  التدخل.

 .  الدول الى الضيقة  القومية  لمصالحاتتجاوز  باتت المستهدفة
 
   DENIAL:اإلنكار .8

في   الجثث  وحرق الضحايا،  قبور  بنبش  الجماعية  اإلبادة  مرتكبو  يقوم  ما  عادة اإلنكار تحقق فعل وبقصد         
 ويسعون  على الضحايا، حدث  لما اللوم  بإلقاء  يقومون كما الشهود، وإخافة األدلة طمس  الى منهم  حثيث  سعي
 بالقوة،  عنه  يقصوا  أن  الى أنفسهم وجماعاتهم  لحماية  الحكم  في  االستمرار  والى  الجرائم، في  التحقيق  إعاقة  الى
 في  توفرها يكون التي األدلة وطمس  العقاب، اإلفالت من بقصد  المنافي الى الهروب  يحاولون  أقصوا  ما وإذا
 .أمين عيدي  بوت أو بول  حالة مثل  صعبا  حاالت  هذه مثل
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 الحمر في  الخمير  لمحاكمة  الدولية  المحكمة  أو  رواندا  أو  بيوغسالفيا  تتعلق  التي مثل  الدولية  المحاكم ان     
 الجماعية،  جرائم اإلبادة تنفيذ  دون للحيلولة  الكافي الردع تؤمن  ال  قد  الدولية  الجنائية المحكمة  أو كمبوديا

  دوليا.  العدالة تحقق قدرا  من  التي والمحاكمة لالعتقال السياسية  اإلرادة بتوفر إال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المسيحيون في العراق وجرائم اإلبادة الجماعية

 :مسيحيو العراق ... خوف دائم وإبادات مستمرة

" أنت كافر "   كانت الظروف مؤاتية واألجواء معبأة كانت التهمة جاهزة  ألفي عام ونيف وكلما  منذ   

 .  والحكم ينفذ فورا وبحد السيف إعداما جماعيا مقدسا 

بدءا من تبشير مار توما الرسول والتلميذين مار ماري ومار أدي  حيث قاما بتأسيس كنيسة المشرق        

فبدأت مذاك المسيرة   المدائن قرب بغداد،العراقية وبناء كنيسة " كوخي " أول كنيسة في العراق في منطقة 

ل الشهداء ألربعين سنة متتالية من  وكان ذلك في منتصف القرن الميالدي األول، وبدأ معها االضطهاد وقواف

قبل شابور الثاني الملقب ) بذي األكتاف ( والذي بدأه بفرض ضريبة األعناق والتي تستحصل فقط من  

المؤمنين وعند رفضها من قبل المسيحيين اصدر قراره لتنفيذ المذابح الشاملة بحق كل المسيحيين وبدء التنفيذ  

، وعندما لم  ينفع القتل واالضطهاد بدأت عمليات  يوم جمعة اآلالمم والذي صادف  341 –نيسان  -13في 

 التهجير خارج البالد الى الهند وغيرها من البلدان. 

وكان المسيحيون قد رحبوا بادئ األمر بالعرب المسلمين القادمين رغبة منهم للتخلص من الحكم الفارسي        

ل دفع الجزية وتسميتهم " بأهل الذمة " وكلفهم ذلك الكثير  الذي أذاقهم من االضطهاد حاصلين على األمان مقاب

واستغلت لوضعهم في مرتبة أدنى لممارسة الضغوط وحتى االضطهاد ما أدى بالمسيحية في العراق  

باالنحصار واالنسحاب من مراكزها المشعة كتكريت مثال حيث كانت مقرا لمفارنة الشرق ومركز إشعاع  

صل وهجرها معظم سكانها نحو الموصل والقرى التابعة لها، ومع هذا فقد  حضاري ونقل كرسيها إلى المو

استطاع المسيحيون عبر العصور المختلفة وأحلك الظروف ان يرسخوا مكانتهم الدينية والدنيوية وان يصمدوا  

 أمام التيارات المختلفة التي تعرضوا لها في العراق وحافظوا على عاداتهم وتراثهم وتقاليدهم . 

ما بين  المسيحيون )الكلدان السريان اآلشوريون( فيها  والتي خسر 1915مذ سيفو عام   إبادة تلو اإلبادة     

والتي قتل من   1933( مليون ارمني، الى مجازر سميل عام 1,5مع ) مبنائه أ( ألف من  500-700)

والتي   1969عام فمذبحة صوريا جماعية،  إبادة ع جريمة شفي أب( ضحية 5000المسيحيون فيها أكثر من ) 



13 
 

  1988وفي عام   ومن ضمنهم النساء واألطفال والشيوخ بينهم القس ) حنا ( كاهن القرية،مواطنا   38قتل فيها 

فبدأ المسيحيون   كانت األنفال التي تم فيها جرف عشرات القرى المسيحية في شمال العراق وتهجير مواطنيها، 

م وحياتهم ليمارسون إنسانيتهم، لقد أدى الوضع الى  بالبحث عن مالذ يفتشون فيه عن حريتهم وخصوصياته

خلق حوافز للهجرة الن اإلنسان يسعى فطريا  الى الحرية واألمان والسكينة والعيش بسالم, وخصوصا  أن  

 .....   المسيحيين ال يفهمون غير السالم لغة  لهم للتخاطب والتعامل مع اآلخر 

 

 المسيحيون العراقيون والتغييرات السكانية : 

رافق كل تلك العمليات التي هجرت أبناء شعبنا الكلداني السرياني اآلشوري )المسيحي( أو كانت   لقد      

إحدى أسبابها عمليات ممنهجة للتغييرات السكانية التي طالت مدن وقرى وأراضي أبناء شعبنا فقد عمد النظام  

كنية وتوزيعها على منتسبي نظامه من  السابق على إطفاء أراضي المسيحيين الزراعية وتحويل صنفها الى س

خارج سكنتها وبهدف تغيير ديمغرافيتها ولغرض تسريع عملية إزالة هويتها ولهذا عمدت السلطة الى إصدار  

وبموجبه استولت الدولة على كافة   5/1978/ 11في  53قرارات لتنفيذ ذلك المخطط ومنها قرار رقم 

يحيين وبين دورها وأطفأتها ومنعت أصحابها من االعتراض  األراضي الخالية المحيطة بمدن وبلدات المس

ووزعتها على منتسبي الجيش الغرباء واستحدثت األحياء العسكرية وكانت االنطالقة من هناك ومن ثم  

استحدثت لجنة باسم لجنة اإلطفاء والتقدير لالستيالء على األراضي أسفرت عن تسكين اآلف العوائل الغريبة  

حية وأن أكثر القرارات خطورة وتعسفا كانت قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وهي: القرار  في بلداتنا المسي 

والذي يعتبر أكثر   2000في لسنة  117والقرار رقم  1995في  111والقرار رقم  1995لسنة  100رقم 

قطعة سكنية في بغديدي قره قوش لمواطنين غرباء من   1238القرارات عنصرية حيث وزعت بموجبه 

اإلخوة المسلمين استقدموا من خارج القضاء كدفعة أولى كحزام وطوق حول البلدة وكذلك في تلكيف حيث  

قطعة موزعة لمنشأة جابر التابعة لهيئة التصنيع العسكري وفي   1430قطعة سكنية إضافة الى  1404اطفأة 

اتنا في سهل نينوى. وهذا  فقط في قرى وبلد  117قطعة سكنية بموجب قرار رقم  6004المجمل فقد تم توزيع 

 ما يؤشر خطورة الوضع حينها. 

استبشرنا خيرا في عراق يتنفس فيه شعبنا الحرية ويساهم في   2003وعندما أشرقت شمس الحرية عام    

إطالق إبداعاته في تطوير وازدهار عراقه الذي أحبه وضحى من اجله , ولكن من المؤسف ان تصل الحالة  

% من  65يه  اليوم من استهداف وقتل وتنكيل وخطف وتهجير حتى أصبح أكثر من بأبنائه إلى ما وصلت إل

خارج الوطن واالنكى من ذلك هناك من كان يحاول السيطرة على أخر   6/2014/ 9أبنائه والى ما قبل تاريخ 

ي  تبقى من ارض اآلباء واألجداد في مدنه وقراه في سهل نينوى في محاوالت ألحداث التغيير السكاني ف ما

ب على ما يلي : )يحظر التملك إلغراض التغيير   –/ثالثا 23الوقت الذي نص الدستور العراقي ضمن المادة 

السكاني(....ورغم أننا حصلنا في اآلونة األخيرة وبعد جهد كبير تفسيرا من المحكمة االتحادية العليا يقضي  

عات للعقارات بكل أجناسها وأنواعها وفي  بان الدستور العراقي حظر تمليك أو تملك األشخاص أفرادا أو جما

أي مكان من أرجاء العراق وعلى أي مستوى قرية كانت أو مدينة أو محافظة أو أي منطقة ذات كثافة  

،إن هذا التفسير يعتبر ثورة بحد   سكانية دينية أو قومية أو اثنيه أو طائفية فيما لو أحدث ذلك تغييرا سكانيا

لنسبة للعقل اإلداري التشريعي والتنفيذي السابق والذي الزالت تراكماته السابقة  ذاته على الفهم والتطبيق با

للسنين الماضية كإدارة مركزية معششا في الفكر اإلداري لإلداريين الحاليين ، ولكنه يبقى حقيقة في سراب ما  

 لم تدخل أحكامه حيز التطبيق . 

 المسيحيون العراقيون والنظام الجديد:
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لينتقل هذه المرة من مجزرة ألخرى ومن مدينة الى أخرى، والذي بدأت    2003النهج استمر بعد  هذا    

تتشكل من خاللها بوادر اإلبادة الجماعية للمسيحيين، فاستهدفوا بشتى الطرق واألساليب، فكان القتل على  

،  من بيوتهم واالستيالء عليها  الهوية عنوانها مرة أخرى، فعاد التهديد للمواطنين المسيحيين وخطفهم وتهجيرهم

من الحافلة التي كانت تقلهم من جامعة الموصل الى بغديدي قره  خطف ثمانية من الطلبة الجامعيين المسيحيين ف

الى جامعة   ( قره قوش) بغديدي وهم في طريقهم بحافالت من  طالب  (1200ومن ثم تم استهداف )قوش، 

فة والسيارات المفخخة ما أدى الى استشهاد اثنين منهم وجرح  بالعبوات الناس 2010/مايس/2الموصل بتاريخ 

طالب وطالبة،واستهداف وتفجير الكنائس وكانت مجزرة كنيسة سيدة النجاة في بغداد والتي هوجم فيها   200

مصابا   75شهيدا و 50وراح ضحيتها  2010/أكتوبر/31المؤمنون أثناء أدائهم الصالة مساء يوم األحد  

رعية، واستهداف وخطف وقتل رجال الدين كما حدث مع )المطران بولص فرج رحو واآلباء  بينهم كاهنا ال

الكهنة بولص اسكندر ورغيد كني وعادل مراد ووسيم صبيح وثائر عبدال( وغيرهم ممن اختطفوا )كالمطران  

سعد سيروب( وغيرهم،  المطران الحقا جرجيس القس موسى واألب بيوس عفاص واألب مازن متوكا واألب 

قبل دخول   2014وحزيران  2003وتوالت االستهدافات وأحداث أخرى راح ضحيتها ما مجموعه بين عامي 

كنيسة وتهجير أكثر من   127واستهداف   –منهم ( شهيدا 1131( شهيدا تم توثيق )1200داعش أكثر من )

المسيحية الى القرى   ت ائالفلجأت الع  تهديدات بالخطف والقتل% من المسيحيين خارج البلد، وآالف  ال70

، وكان قد تخوف الكثير من المراقبين على مستقبل المسيحيين في العراق  المسيحية في سهل نينوى طلبا لألمن

( وهي منظمة تهتم باألمم والشعوب الغير   UNPOوالشرق حيث يقول مارينو بوساجين السكرتير العام ل) 

سيحيين سيؤول الى الزوال كما حدث في مناطق أخرى في أزمان ماضية  الممثلة )) بالتأكيد ان مصير الم

 وهذا ما نحذر منه حيث الوقت يمضي بسرعة , وهو أمر يجب ان يخجل منه كل العالم  ((. 

وصيانة حقوق األقليات  عن طريق قوانين رصينة  وما لم يكون هناك تطبيقا  حقيقيا  ومناسبا  للديمقراطية      

فأن كل األقليات ستكون  ل ذلك أن يكون هناك قبول لآلخر واشاعة ثقافة التعايش والمواطنة وتطبيق فعلي وقب

في خطر، حيث تشير الجمعية العراقية لحقوق اإلنسان في الواليات المتحدة األمريكية في تقريرها لعام  

لغاية شهر   2003لالستهداف الذي طال المكون المسيحي ب )) قتل من الشعب المسيحي منذ العام  2012

مواطن وبلغ عدد االعتداءات على الكنائس واألديرة والمزارات   1026نحو  2012كانون األول من العام 

اعتداء وتجاوز على األفراد والمؤسسات. وكان الصحافي جيمس هايسلر قد نشر في   1536اعتداء  و 93

The New American  الجماعية للمسيحيين من   تشرين األول حول استمرار الهجرة 29مقاال  بتاريخ

الشرق األوسط أشار فيها الى الهجرة الجماعية أل)) ال مثيل لها (( والمستمرة للمسيحيين من الشرق األوسط  

) لقد بلغت الهجرة الجماعية درجة تصل الى ما يشابه ما جاء في الكتاب المقدس عن هجرة بني  حيث قال : 

 (.   2003قيين من البالد منذ حرب الخليج األولى عامإسرائيل, فقد هرب السكان المسيحيين العرا

فهناك فلسفة إفناء شاملة تقف وراء تفجير الكنائس وخطف وقتل رجال الدين والمواطنين المسيحيين,        

والهدف إفراغ المنطقة من جزء أصيل من سكانها وهويتها الثقافية والحضارية ويحصل هذا في ظل معلومات  

ير الديمغرافي فيما يخص المسيحيين .وتخلص صحيفة ال ليبر البلجيكية أن ) الشرق  أخرى تتعلق بالتغي

األوسط يعيش شتاء  مسيحيا  بعد ربيع عربي (. وكل ذلك لفلسفة مريضة لدى المتطرفين. لقد رافق كل تلك  

ا عمليات  العمليات التي هجرت أبناء شعبنا الكلداني السرياني اآلشوري )المسيحي( أو كانت إحدى أسبابه

** وعلينا أن نتذكر بأن هدف    ممنهجة للتغييرات السكانية التي طالت مدن وقرى وأراضي أبناء شعبنا، 

"تطهير" العراق من المسيحيين كان وما يزال قائما  في جدول عمل هذه المجموعة الشريرة من المسلمين  

ين بالعراق، وقد أدى هذا الواقع إلى  المتطرفين والتي يشترك فيها معهم الكثير من المتعصبين من المسلم
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نسمة حاليا  والنازحون يعيشون في   250000نسمة إلى حدود  1600000تقلص نفوس المسيحيين من 

 الواليات المتحدة وكندا واستراليا وأوروبا الغربية وبعيدا  عن وطنهم وهم من أصل أهل البالد. 

جذورها مزروعة في دساتير معظم الدول الشرق أوسطية وان  فالمشكلة لم تأتي فقط من المتطرفين و لكن 

كانت الحريات الدينية مضمونة نوعا ما، فأنها مقيدة ببعض القوانين واألنظمة والممارسات الخاصة،  فأنا ال  

 اعرف لماذا يخشى األغلبية من األقلية في الشرق بينما ال يحصل ذلك في الغرب . 

تالع الشعب المسيحي )الكلداني السرياني اآلشوري كل تلك األحداث كانت تمهيدا الق

 واالرمني( من جذوره بصورة كاملة.

 

 

 

 داعش والمسيحيون في العراق.. واإلبادة الجماعية:

أحداث مأساوية متسارعة وغير متوقعة حدث تحول لم يكن متوقعا  وخاصة بعد انسحاب القوات   في       

األمنية العراقية بكل مسمياتها حيث خلت الساحة للعابثين من تنظيم الدولة اإلسالمية والن المسيحيين ليسوا  

ي أعاد لألذهان التاريخ  سوى شعب مسالم فقد تعرضوا لكل أنواع التنكيل والبطش من قبل هذا التنظيم الذ 

بكل سيئاته ومآسيه التي تعرض لها المسيحيون عبر التاريخ من انتزاع للحقوق وتشريد وقتل ودفع للجزية  

فبدء  تم وضع اشارة بحرف نون داخل دائرة على جدران  أو اجبار على ترك دينهم وعقيدتهم وما الى ذلك 

ولتمييزهم عن ممتلكات المسلمين ومن ثم مصادرة   باعتبارهم نصارى وأبواب دور وممتلكات المسيحيين 

تلك الممتلكات لصالح الدولة االسالمية، ومن ثم تم قطع الحصة التموينية عنهم بقصد تجويعهم، ثم منع تزويد  

أصحاب األمراض المزمنة والمواطنين بحاجتهم من األدوية، وبعدها منعوا الموظفين منهم عن اداء أعمالهم  

رواتبهم، أما بالنسبة لدور العبادة فقد رفعوا الصلبان من على قباب الكنائس واألديرة   الوظيفية وقطعوا

وبعدها أقدموا على تكسير الصلبان اينما وجدوها وتشويه الكنائس وكسر وتدنيس قبور الكهنة والتمثيل  

اف بأصحابها  بجثثهم ومصادرة أمالكها ووصلت الحال الستخدامها استخدامات مخلة قصد تدنيسها واالستخف 

مما حدا بالمسيحيين الى ترك منازلهم وكل ممتلكاتهم ال بل تعرض مسيحيو الموصل الى السلب  وبعبادتهم، 

والنهب لكل مقتنياتهم وابسط احتياجاتهم وتوجهوا الى مناطق في سهل نينوى تاركين بيوتهم وكل أمالكهم  

للمتتبعين لتصرفات هذا التنظيم الذي يجري   خلفهم هربا مما ستؤول إليه األحداث في قادم األيام وخاصة

تغييرا بين حين وآخر ومن سيء الى أسوأ وخاصة تجاه غير المسلمين أو ممن ال يؤمنون بالعقيدة التكفيرية  

ذهبهم وحتى أوراقهم الثبوتية إمعانا في   المتطرفة التي يؤمنون بها وسلبوا كل شيء منهم أموالهم ،مقتنياتهم، 

توالت األحداث بشكل متواتر مما احدث تغييرا في حالهم وأحوالهم وهم السكان األصليين  إيذائهم.. وهكذا 

الذين بنو بسواعدهم تراث وتاريخ وطنهم, وبين عشية وضحاها وجدوا أنفسهم بال مأوى أو بال مقتنيات ليس  

في سهل نينوى  إال ألنهم يختلفون عنهم بالعقيدة أو الدين وسرعان ما شد قسم منهم الرحال الى مناطق 

وآخرين في إقليم كوردستان أو المحافظات العراقية األخرى والقسم األخر تكونت لديه القناعة بان الوجود  

بدؤا بإصدار تعليماتهم   2014\ حزيران\9بعد اجتياح داعش لمدينة الموصل يوم في العراق بات محاال, ف

ن، فقطعت المواد التموينية والمنتجات  وفتاواهم بخصوص غير المسلمين وخاصة المسيحيين وااليزيديي 
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  40ليصدروا وثيقتهم ذي العدد/ 2014\7\17النفطية عنهم وعزلوا عن الدوائر الحكومية ومن ثم جاء يوم 

بأخالء المسيحيين من حدود  ه والتي أفتوا من خاللها ) 1435\رمضان \19م الموافق 2014\ 7\17بتاريخ 

الساعة الثانية عشر ظهرا وبعد هذا   1435\رمضان\ 21وافق دولة الخالفة لموعد آخره يوم السبت الم

 (. الموعد ليس بيننا وبينهم إال السيف

لتبدأ األنياب تكشيرها بوجه المسيحيين حيث نصبوا المفارز في الطرقات ليسلبوهم كل ما يملكون من نقود  

هم يخرجون مشيا على  وذهب ومقتنيات وحتى أوراقهم الثبوتية ويعتدوا على بعضهم بشتى الطرق وليتركو

 وما بعده، ليحتجزوا من بقي بعد ذلك سبايا ومستعبدين.   2014\تموز\18األقدام وخاصة يوم 

يومي   2014/تموز/20و 19المسيحية خالل يومي  ت ائالظيم داعش اإلرهابي قد سلب من العولقد كان تن

وستمائة مليون دينار عراقي   (سبعة مليار 7600000000ا قيمته )المهلة للخروج من مدينة الموصل م

و   2014/ 19/8في  5138وبموجب توثيق حكومي مصدق من محافظ نينوى وحسب كتابي محافظ نينوى 

 (: 1)م   الجدول رقوكما موضح في  2014/ 15/8بتاريخ   5176

 

 

 ( 1جدول رقم )

 داعش وسهل نينوى:     

باألقليات توجه الى المناطق   سلسله الدامي تجاه ما يسمونهم يستكمل تنظيم الدولة اإلسالمية م ولكي        

والتي تسمى بسهل نينوى ليستكمل استباحة أبناء الوطن حيث بدأ    2014/   8/  6المحاذية بمدينة الموصل في 

أو الهرب وكنتيجة حتمية  القصف العشوائي بقصد اإليذاء والنيل من المواطنين وإجبارهم على االستسالم 

للخسائر البشرية التي تكبدها المواطنون وهم عزل في منازلهم بدأ نزوحهم بشكل عشوائي وغير مبرمج الى  

المناطق المجاورة والمحيطة تاركين خلفهم أموالهم وممتلكاتهم وتاريخهم وأحالمهم للنجاة بأنفسهم وبعائالتهم  

جمة والنوايا التي تخفيها تجاههم التنظيمات المتطرفة ما أدى الى  التي دب الرعب فيها من هول وشراسة اله

تشتت أبناء البلدات المسيحية والمكونات األخرى في كل مدن وقرى سهل نينوى بما فيها القرى الحدودية  

والمآسي التي تعرضوا لها أثناء وبعد نزوحهم من تشرد وحرمان من ابسط الحقوق اإلنسانية في العيش  

هذا ما رسخ قناعاتهم بأنهم أصبحوا غير مرغوب بهم و غير مرحب بهم في أوطانهم وعزز  الكريم, و

قناعاتهم بان وجودهم في ارض الوطن مهدد ال محال وان أي خيار آخر هو من المستحيالت كون كل الدالئل  

ر واضحة  والمؤشرات كانت وال تزال ال تبشر بخير, وخاصة ان الرؤيا لدى غالبية األطراف السياسية غي

المعالم تجاه هذا الشعب المسالم  الذي عانى من االستهداف المباشر دينيا وقوميا .. مائة وأربعون ألف مهجر  

أكثر من ألف ومائتي شهيد بينهم رجال دين وطلبة وأطفال ونساء وشيوخ .. آالف الجرحى.. مئات اآلالف  

وتاريخ بعمق سبعة آالف عام..هذه   .. ريات عليها ..وأحالم وطموحات وذك غادروا الوطن..أرض طاهرة وما 

 خسائرنا ..بل هذه هي الرغبة والنية المبيتة لتدميرنا وإفنائنا مع سبق اإلصرار والترصد!!!! 

سيارات   ذهب)غم(  مبالغ نقدية )دينار(  عدد العوائل  
 واليات

 المبلغ التخميني الكلي  اخرى

 دينار  7.600.000.000 أجهزة شخصية  134 33.742 4.805.810.000 450 
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اتخذ تنظيم داعش اإلرهابي بعض اإلجراءات التعسفية ضد المسيحيين والمكونات األخرى في  حيث 

 الموصل وسهل نينوى ومنها:  

 هداف المدن والقرى المسيحية في سهل نينوى بمختلف األسلحة. أوال: بدأ القصف واست

 ثانيا: وكان قد سبقها قطع الماء والكهرباء من مصادرها التي كانت تحت سيطرتهم. 

ثالثا: قطع المنتجات النفطية والغذائية عن المسيحيين في الموصل والقرى والمدن المسيحية في سهل نينوى   

 .رابعا: عزل الموظفين المسيحيين من دوائرهم في داخل مدينة الموصل. 

قذيفة هاون على مدينة قره قوش   500استمر قصف شديد بأكثر من  2014\آب \6خامسا:  في يوم 

( وكذلك سقوط مئات  ايشوع واستشهد على أثرها طفالن )ديفيد وميالد( وشابة في الثالثين من عمرها )إنعام 

القذائف على مدينة تلكيف واستشهاد الشاب )لجين(وجرح عدد من المواطنين ما أدى الى إجبار المواطنين  

     فعة عن مناطق سهل نينوىالى للخروج والهرب من المدينة وخاصة بعد انسحاب القوات األمنية المدا

استوطنها جدودهم األوائل ووضعوا في حواضرها ُجمار أرواحهم المعجونة بصلصال اإليمان   مذ       

المسيحي الزاكي بالمحبة، لم تنقطع قط أصداء رنين نواقيس كنائسها أيام اآلحاد وسائر األيام،واآلالف  

ق روح أوالد سهل نينوى وهي ترتقي في الفضاء  المتقاطرة من السنين ارتحلت وهي مسرورة تتشرب عب

 ناشرة رحيق أرواحهم الطاهرة التي تكلل األفئدة قبل األفواه.. 

ولكن ما كان محاال  صار واقعا.. فقد صمتت األجراس عن الرنين، وفرغت البيوت عن أناسها الطيبين،     

حبة، وتوقف قلب اإلنسانية الحق عن  وافتقد الطير صديقه الفالح، وصال الفراغ في دروبها الزاهية بالم

الخفقان تضامنا معنا إزاء الجائحة التي ألَمت بنا، واستوطن الحقد والكراهية بيوتنا، وتناثر الشر والدم في  

 دروبها، وحلت البغضاء محل المحبة. 

م  فانسحب الجميع مع قرب زحف داعش على المناطق فدخل داعش تلكيف أول المدن المسيحية في تما      

باطنايا وباقوفا ومار أوراها   بعد انسحاب أهاليها وتلتها تباعا  2014\آب \6الساعة التاسعة مساء  يوم 

لسقف وانسحاب المواطنين من الشرفية لتليها مدن سهل نينوى الجنوبي بدأ  من بعشيقة وبحزاني فبرطلة  وت

أ  لتبد  2014\ آب  \7والنصف فجر   وكرمليس لتسقط قره قوش )بغديدا(كبرى المدن المسيحية الساعة الرابعة

 ... المعاناة والمأساة 

عشرات اآلالف من المواطنين يتزاحمون للهرب من دورهم ومدنهم وقراهم بشتى الوسائل الممكنة ومنهم  

ودهوك    واربيل  مشيا على األقدام لعشرات الكيلومترات لتحتضنهم شوارع وحدائق وكنائس اإلقليم في عنكاوه

درجة مئوية،   50والسليمانية وبمنظر بائس في درجات حرارة تصل في العراق بهذا الموسم الى أكثر من 

ورغم االستعدادات التي أبدتها الكنائس ومنظمات ومؤسسات إقليم كردستان المسيحية والحكومية الحتضان  

ساء يفترشون األرض ويلتحفون السماء  المهجرين لكن المأساة كانت اكبر، وأليام كان األطفال والشيوخ والن

على أمل العودة السريعة الى الديار ولكنه حلم سرعان ما تالشى مع طول الفترة. فانتشرت الخيم  

الموثقة  المسيحية التي هجرت من الموصل وسهلها وكما موضح في الجداول  ت ائال فكان عدد العوالمخيمات.

 : (5و) ( 4( و)3( و )2رقم )من منظمة شلومو للتوثيق 
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المسيحيون المهجرون من الموصل وسهل نينوى الى داخل وخارج العراق جراء هجمات تنظيم الدولة  

 2014اإلسالمية )داعش( بتاريخ  

 
 ( 2دول رقم ) ج 

 
 الى دول الشتات مباشرة ولم يتم توثيق أعدادهم.  لجئواناهيك عن المسيحيين الذين   -*

 

 مجموع عدد األفراد  مجموع العوائل  المنطقة  ت

 3519 927 بغداد 1

 1700 340 كركوك 2

 66906 11340 أربيل 3

 42895 8112 دهوك 4

 1475 295 سليمانية 5

 5800 1170 األردن 6

 10900 2180 لبنان 7

 3000 600 تركيا 8

 136195 24964 المجموع الكلي  

 عدد البالغين عدد األطفال  عددالعوائل المنطقة  ت

 246 16 82 موصل  1

 1772 203 526 قره قوش  2

 209 16 66 برطلة  3

 85 3 28 كرمليس  4
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المسيحية المهجرة من محافظة نينوى بعد احتاللها من تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( إلى بغداد    ت ائال دول الع ج 
 2014حصرا عام   

 

 

 ( 3جدول رقم )

 

 

 4/2017/ 30ولغاية  7/2014/ 18جدول يوضح عدد الضحايا المسيحيين الموثقة قضاياهم للفترة من  

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4دول رقم)ج

 112 15 30 تلكيف  5

 317 37 104 باطنايا 6

 135 18 42 تللسقف 7

 201 1 7 القوش 8

 124 9 42 بعشيقة  9

 3201 318 927 المجموع 

 المجموع  رجال نساء البلدة ت

 87 61 26 موصل  1

 102 72 30 قره قوش  2

 29 12 17 برطلة  3

 12 7 5 كرمليس  4

 7 6 1 سنجار 5

 5 5 - بعشيقة  6

 3 1 2 تلكيف  7

 2 2 - باطنايا 8

 3 2 1 بغداد 9

 250 168 82 المجموع 
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)الجدول من  30/4/2017لغاية 2014/ 18/7المسيحين من تاريخ  جدوالٌ يوضح جانب من االنتهاكات التي نم توثيقها ضد 

 منظمة شلومو للتوثيق(

 ( 5جدول رقم)

 الوضع بعد استرجاع مناطق سهل نينوى ومدينة الموصل:

.. والرموز  قد دمرت  الحضارةكانت  تحرير المناطق المسيحية في سهل نينوى و الموصل..  بعد      

.. وكل حقوق اإلنسان   والمقدسات دنست  .. والكنائس انتهكت ..ت.. والشواهد أحرقت.. والقيم تالشت حطم

 أصبحت في نظر كان... 

لقد تم اختطاف العشرات من النساء والرجال واألطفال المسيحيين من قبل عصابات داعش المجرمة وال      

  ، وتم تدمير الكنائس والمزارات واألديرة المسيحية وانتهاك حرماتها  يعرف مصير بعضهم حتى اآلن..

اثيل الرموز الدينية  وتدمير التراث الحضاري للمسيحيين وحرق الكتب والمخطوطات األثرية وتدمير تم

وتراثه   وتدمير التراث الحضاري لشعبنا الكلداني السرياني اآلشوري ومحاولة طمس حضارته والتاريخية، 

 تفجر مدنه األثرية وأسواره التاريخية وتحطيم متاحفه العامرة ورموز حضارته المعروفة. من خالل 

سنة،   7000آبائهم وأجدادهم التي عاشوا فيها زهاء فكان نصيب المسيحيين ان اقتلعوا من أرضهم، ارض 

 دمرت حضارتهم ودنست كنائسهم وفتك بإرثهم الثقافي والديني واستبيحت أعراضهم. 
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عنكاوا10χ2014\6\10χχ\6\2014داعش61954ذكرموصلم.م.س225

دهوك18χ2014\7\18χχ\7\2014داعش41985ذكرموصلض.ص.ن226

عنكاوا18χ2014\7\18χχ\7\2014داعش41960ذكرموصلب.ص.ج227

عنكاوا17χχχ\7\2014داعش21960ذكرموصلص.د.ي228

229
كردجوتيار16χ2014\7\16χχ\7\2014داعش41974ذكرموصلز.ط.ا

6χχχχχ\8\2014داعش1969ذكرموصلط.ع.ا.ن230

6χχχχχ\8\2014داعشذكرموصلو.ب.ح231

6χχχχχ\8\2014داعشذكرموصلو.س232

6χχχχχ\8\2014داعشذكرموصلع.س233

17χχχχχ\6\2014داعش2003ذكرموصله.ع.ا.س234

20χχχχχ\12\2014داعش2003ذكرموصله.ع.ا.س235

9χχχχχ\6\2014داعش1983ذكرموصلع.ا.خ236

9χχχχχ\6\2014داعش1986ذكرموصلس.ا.خ237

عنكاوا18χ2014\7\18χχ\7\2014داعش61961ذكرالموصلر.م.م238

عنكاوا18χχ\7\182014\7\2014داعش51960ذكرالموصلع.ن.ح239

نوبل18χ2014\7\18χχ\7\182014\7\2014داعش61953ذكرالموصلع.ن.ا240

كسنزان18χχ\7\182014\7\2014داعش11948ذكرالموصلخ.خ.ح241

دهوك18χ\7\182014\7\2014داعش41987ذكرالموصلر.ن.ا242

دهوك18χχ\7\182014\7\2014داعش31979ذكرالموصلل.ت.ح243

دهوك18χχ\7\182014\7\2014داعش1967ذكرموصلر.غ.ر244

χχχχχχداعش1955ذكرموصلس.ن245

سرسنك2014قاعدة1979ذكربعشيقةق.ا.س246

2014χχχχχداعشذكربعشيقةس.ك.م247

2014χχχχχداعشذكربعشيقةك.د.م248

2014χχχχχداعشذكربعشيقةن.ق.ا249

عقرة6χχ2014\8\6χ2014\8\6\8\20142014داعشذكربعشيقةم.ا.خ250
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ألف عائلة هددوا بتغيير دينهم الى اإلسالم بموجب   25( مواطن يشكلون 138000فهجر منهم زهاء )

ن بين  ير المسيحيي والتي تخي  2014/ تموز /17بتاريخ الوثيقة الصادرة من تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( 

اإلسالم أو حد السيف ومن تمكنوا من أسرهم أو اختطافهم استعبدوا وسبيوا ومورست ضدهم كل أنواع  

التعسف والعنف الجسدي والنفسي والجنسي، واألطفال تم نقلهم بالعنف الى جماعاتهم كحال الطفلة كرستينا  

  178على تغيير دينهم واعتناق اإلسالم عنوة، وكانوا قد أصدروا بيانا بالعدد / وسواها وتم إجبار الجميع 

هـ يتضمن أسعار بيع السبايا المسيحيات واأليزيديات في أسواقهم واعتبروهن  1435/ ذو الحجة 21بتاريخ 

السوريين  من الغنائم، حيث حددوا ثالث غنائم يمكن ألحدهم شراءها واستثنوا من ذلك األجانب من األتراك و

 والخليجيين مؤكدين تعمدهم وإصرارهم على استهداف المسيحيين بذلك فكانت ضحايا المسيحيين كاالتي: 

 مواطن مسيحي هددوا بتغيير دينهم.  (138000تهجير قسري ل ) 

 ضحية.  250الذين تم توثيق قضاياهم  تم اسر واختطاف مباشر من  

الموثقة ولكن الحقيقية أكبر   3عنف جنسي  - 203ي عنف جسد  - 204استعباد وسبي  -منهم  28تم قتل  

 . 234الدين على تغيير  إجبار  -من ذلك بكثير

 شخصا بين رجل وامرأة وطفل.    57وال زال عدد المفقودين 

 

 

 

 

 

مجموع المواطنين المفقودين)المخطوفين( من  القرى والمدن المسيحية لدى تنظيم الدولة 
 اإلسالمية )داعش(

 

 المنطقة  ت
 المفقودين 

 المجموع
 جالر ساءن

 )بغديدي(  قوش  قره  1

 
4 24 28 

 7 6 1 الموصل  2

 2 1 1 كرمليس  3

 12 4 8 برطلة  4

 3 3  بعشيقة  5
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 1 1  باطنايا 6

 4 4  سنجار 7

 57 43 14 المجموع 

 

 ( 6جدول رقم)
 

 وبعد التحرير كانت النتائج كاآلتي:

وسرق محتوياتها األثرية البالغة األهمية وحرق ونبش المقابر والتمثيل بالجثث  كنيسة  83 تدمير     

 وسرقة بعضها في أبشع مناظر. 

من الوحدات السكنية األخرى وتدمير    % 58هدم وحرق جزئي لـ % من البيوت و 42هدم وحرق تام لـ  

  4343في منظمة شلومو للتوثيق  اإلنتاجية بالكامل والموثقة المعامل والمشاريع الزراعية والصناعية و

% من كل الوحدات السكنية والمشاريع فأصبحت المدن  100وسرقة  مليون دوالر  420روعا منها بكلفة مش

يء كما مات األمل والثقة من نفوس أصحابها الذين عاشوا ثالث  المعاصرة بقايا لمدن أشباح مات فيها كل ش 

 سنوات من البؤس والضغط النفسي والجسدي والمادي وأجواء غير صحية أريد من خاللها إنهاء وجودهم. 

 
 
 
 
 
 
 

 :ما خلفه داعش من تدمير في المدن والبلدات المسيحية في سهل نينوى بعد تحريرها 
1  

 السكنية وبحسب اللجان التطوعية ألبرشيات سهل نينوى:التدمير واألضرار للوحدات   -1
جدول المشاريع التجارية المتضررة في سهل نينوى مع الكلفة التخمينية العمارها والمسجلة لدى المنظمة  

 : 20/4/2017لغاية  
2  

 

 البلدة
 العدد الكلي

 للوحدات السكنية

عدد السكان  متضرر جزئي حـرق هــدم
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد قبل التهجير

 50,000 % 62 4,262 % 36 2,448 %2 116 6,826 بغديدا

 29,000 % 75,7 1,372 % 19,1 347 % 5,2 94 1,813 برطلة

 3,000 % 53 302 % 38,2 218 %7 40 570 بعشيقة

 1,800 % 58 180 % 22,6 70 % 19,3 60 310 بحزاني

 4,850 %  47.9 400 %  44 369 %  7,9 66 835 كرمليس

 3.600 % 53 480 --- -- % 47 425 904 باطنايا

         الحصيلة
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 (9جدول رقم)

   30/4/2017لغاية  واآلليات والمشاريع التجارية  للمحالت  المسجلة  واألضرار التدمير  -2

  ( 10جدول رقم ) 

 مليون دينار   504422المبلغ التخميني الكلي بالدينار العراقي=         4343المجموع الكلي للمشاريع = 

 مليون دوالر   420المبلغ التخميني الكلي بالدوالر= 

 والمحتويات بالكاملمالحظة: هذه المبالغ تشمل قيمة المباني 

إذا ما قورن كل ذلك وتم تكييفه قانونيا ببنود االتفاقية الدولية لمنع اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها      

فسيظهر جليا  بان ما ارتكب ضد المسيحيين والمكونات األخرى المتعايشة في سهل نينوى وسنجار يرقى الى  

 إبادة جماعية،  

عمد والذي كشفه التنظيم من خالل وثائقه المنشورة وشعاراته وكتاباته على  لوجود عنصر اإلصرار والت

 جدران المباني والكنائس بعد التحرير والذي يهدد المسيحيون أينما كانوا باعتبارهم كفار حسب زعمهم. 

 توثيق الجرائم الدولية وضرورياته:

من الجرائم الدولية )اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب ( لم يستطع   الكثير      

الضحايا إثباتها عبر التاريخ إما لجهل أو تقاعس أو قلة معرفة وفقدان أدوات اإلثبات فذهبت لذلك حقوق  

ثقافتهم وإيمانهم   الضحايا ونجا المجرمون من العقاب فترسخت لديهم مفاهيمهم المريضة وأصبحت جزء  من

 ففقد العدل وضاعت اإلنسانية وأصبح العالم يترقب جرائم جديدة مستقبال عندما تتوفر ذات البيئة. 

من أجل ذلك ولكي يتم وضع الحد لتكرار مثل هذه الجرائم البشعة ومالحقة المجرمين وفضح وإبطال     

على عدم تكرارها مستقبال منهم أو من غيرهم   فلسفتهم ومعتقداتهم التي دفعتهم الرتكاب هذه الجرائم والعمل

لما لها من تأثير شامل على وجود مجتمعات معينة بالكامل مما يهدد سالمتها ووجودها كان التحقيق بهذه  

الجرائم واالنتهاكات تمهيدا للمحاكمة الدولية وبما يرتئيه المجتمع الدولي وليس المحلي فقط، باإلضافة الى أن  

يكون لها تأثيرها على المدى الطويل في إصدار تشريعات محلية منصوص عليها تجريم  هذه المحاكمات س 

أفعال تعتبر ووفق القوانين الدولية جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب لسد النقص في  

 التشريعات المحلية. 

 
 ت

 
 المنطقة

 المبلغ الكلي  المشاريع التجارية المشاريع الصناعية المشاريع الزراعية
المبلغ/ مليون دينار  العدد مليون دينار

 عراقي
المبلغ/  العدد

 مليوندينارعراقي
المبلغ/  العدد

 مليوندينارعراقي

 344011 219081 1596 31028 329 93902 680 قره قوش 1

 77443 53640 347 9260 115 14543 88 برطلة 2

 22177 5818 115 2263 44 14096 124 كرمليس 3

 23121 12753 119 5991 32 4377 37 تلكيف 4

 13826 11944 141 1011 29 871 27 تللسقف 5

 15879 9036 177 2787 45 4056 81 باطنايا 6

 7965 1088 140 1778 44 5099 33 بعشيقة وبحزاني 7
 504422 313360 2635 54118 638 136944 1070 المجموع
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بعد أن يتم محاكمة ومعاقبة المجرمين   كما ان تحقيق العدالة يساعد في عودة الضحايا الى أماكنهم األصلية   

وتأمين تعويضهم عن خسائرهم النفسية والجسدية والمادية، كما أن الضحايا المفقودين سيكون من حق ذويهم  

معرفة مصيرهم ومحل تواجدهم وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لمعرفة مصير المفقودين وتشريع قوانين تضمن  

 حقوقهم وحقوق ذويهم. 

لك كان البد من توفير األدلة واإلثباتات والشهود الستخدامها كحجة إلثبات وقوع هذه الجرائم  من أجل ذ    

الدولية أمام المحافل الدولية و المحاكم المختصة والتي سيكون لها األثر والجدوى في محاكمة المتهمين عن  

 هذه الجرائم.  

ؤسسات لها صفة رسمية وقانونية من ذوي  من هنا فقد كان البد من استحداث مراكز ومنظمات ولجان وم    

االختصاص والمعرفة لتتصدى لهذا العمل في جمع األدلة أثناء أو بعد وقوع هذه الجرائم بوقت قريب بإتباع  

أساليب التحقيق الجنائية الحديثة وتسجيل شهادات الشهود والضحايا عن تفاصيل االستهداف والخسائر  

اتهم أثناء وقوع الجريمة وتفاصيل الجريمة ومرتكبيها وأماكن ارتكابها  النفسية والجسدية والمادية ومشاهد 

ووسائل ارتكابها ونتائجها وكل ما يحيط بها عن طريق استمارات خاصة معدة لذلك تلم بكل التفاصيل وعن  

طريق التسجيل الفيديو أو الصوتي أو التصوير الفوتوغرافي أو أي طريق آخر مركزين على  الجرائم  

 وهي:   (IHL)اكات للقانون الدولي اإلنساني واالنته

االختفاء القسري )فقدان(   –التعذيب  –احتجاز  –اختطاف  –الشروع بالقتل  –القتل )إعدامات فورية(     

  –تغيير الدين  –تهجير قسري  –االستعباد الجنسي ...الخ (  –االعتداءات الجنسية )االغتصاب الجنسي  –

  –األذى البدني والمعنوي الجسيم  –االسترقاق  –التسبب بالوفاة  –األطفال تجنيد  –نقل األطفال قسرا 

االضطهاد ...( والتي   –فصل وعزل أفراد العائلة الواحدة  –تدمير الممتلكات  –الهجوم على المدنيين 

انية  تصنف ضمن القانون الدولي اإلنساني والقانون الجنائي الدولي كجرائم )إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنس

 وجرائم حرب (. 

هذا التوثيق هو شكل من أشكال المقاومة أيضا .. مقاومة الظلم والتطرف والتعسف .. فعلينا االستمرار في     

بناء حياتنا ومؤسساتنا في مواجهة الظلم والجبروت وهو طريق لتأكيد وجودنا المادي وحضورنا الثقافي  

توثيق الظلم الذي ارتكب ضد شعبنا المسالم، فهو يذكرنا   وهذا يكمن في الحفاظ على ذاكرة الماضي، السيما

بأننا لسنا ضحايا للتاريخ ولكننا أدواته أيضا، وهكذا فهو مبعث لألمل، خاصة عندما نض من هذا التوثيق  

ضمن متاحف متاحة لألجيال القادمة لتحكي قصة هذا الشعب ونضاله ضد األشرار وأساليب مقاومته  

 وانتصاره.   وبالتالي ديمومة وجوده

كما أن هذا التوثيق سيكون شاهدا على االنتهاك األخالقي وتكريم للشهداء والضحايا، وأن تحليل هذه     

األحداث والتساؤل حولها سيؤدي الى فهم أسباب حدوث الكارثة، فعلينا أن نتساءل عما يجب القيام به لمنعها،  

 ولماذا لم نتمكن من ذلك في حينه. 

توثيق هذا النوع من الجرائم ولكن األهم أن نتساءل كيف يمكن لمجتمع أن يقاوم   دا جإذن من الضروري    

ني مستقبال عادال وآمنا لمواطنيه واثقا  ب محاوالت تدميره والقضاء عليه وأن يمنع الكوارث عن نفسه، لي

هذه حتما هي   ،ةبمستقبله في وطنه وثقة في طبيعة عالقاته مع المجتمعات المحيطة والتي انهارت بعد الكارث

 المهمة األصعب والتي تواجه كل المؤسسات الثقافية التي تعمل في خدمة شعب مهدد باإلبادة الجماعية. 

التوثيق يكمن في التقاط الصور والفيديوهات والتسجيالت الصوتية وإفادات ذوي الضحايا والضحايا     

معاينة الواقع وما حدث فيه واثبات ذلك قانونيا،   والشهود من المدنيين وشهادات الوفاة  والتقارير الطبية ، ثم 
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ثم جمع كل البيانات واألفالم والصور والوثائق وأدوات الجرم التي ارتكب بها المجرمون جرائمهم  

وانتهاكاتهم والصادرة من مصادرهم اإلعالمية ومقراتهم وأدبياتهم وال يتعلق األمر بتوثيق الجرائم ضد  

جرائم ضد التراث الحضاري والمناطق اآلثارية  وهو ما تصنفه اليونسكو بأنه  اإلنسان والبنيان فقط بل ب 

جريمة ضد اإلنسانية كما حدث في منطقة )تمبكتو( في مالي، لتجهيز ملف لالنتهاكات وما ارتكبه داعش  

أو أية محكمة مختصة تشكل لمحاكمة المجرمين ومن   (ICC)لتقديمه يوما ما للمحكمة الجنائية الدولية 

ركهم لتعتبر دليال جنائيا إذا ما كانت موثقة بشكل قانوني وغير قابل للرد أو الطعن من قبل مكتب دفاع  شا

 الموكل بالدفاع عن مرتكبي هذه الجرائم الموثقة. 

لنستخلص في النهاية أن ]بناء السالم في المجتمعات يكمن في تلبية احتياجات اإلنسان لتحقيق الذات حيث     

ون مثل جون بورتون عند استخدامهم لنظرية ماسلو الى أن االحتياجات اإلنسانية ال تلبى  خلص علماء وباحث

بصورة متدرجة، وإنما تلبى بصورة متزامنة.وتعد قائمة االحتياجات التي وضعها هؤالء العلماء األكثر  

 شموال، وهي تتضمن االحتياجات التالية: 

 بالخطر والتحرر من الخوف( األمن واألمان ) الهيكلة،القدرة على التنبؤ   -*

 االنتماء والحب )الشعور بالقبول واالنتماء القوي للعائلة واألصدقاء(  -*

 تقدير الذات )أن يرى الفرد نفسه ويراه اآلخرون كفؤا وقويا(   -*

 تحقيق الذات )الوصول الى ما يتمناه الفرد في حياته(   -*

وتصبح الهوية إشكالية حين ال يتم االعتراف بها أو يتم امتهانها  الهوية )اإلحساس بالذات بالنسبة للعالم،  -*

 أو تهديدها( 

األمن الثقافي )أمر وثيق الصلة بالهوية، ويتضمن االعتراف بالفروق الثقافية، الدينية، اللغوية، وتلك   -*

 الخاصة بالعادات والتقاليد(

 وكذلك حرية الفرد في اتخاذ قراراته الحياتية( الحرية )دون أية قيود جسدية أو سياسية أو مدنية،  -*

 العدالة في التوزيع )العدالة في توزيع الموارد داخل المجتمع( -*

 المشاركة )حرية المشاركة في والتأثير على المجتمع المدني(  -*

جتمع  ولقد أكد منظروا السالم على أن إنكار هذه االحتياجات األساسية على مستوى الفرد أو المجموعة والم

 الهوية واألمن والعدالة في التوزيع. يؤدي الى نشوء النزاع  وأهمها كما يؤكد بورتون : 

هذه هي االحتياجات األساسية وهي ذات طبيعة غير مادية، وهناك أيضا المصالح والتي هي ذات طبيعة  

 ( 35-34عبدهللا ص إعداد عمرو خيري -)دليل المصطلحات العربية في دراسات السالم وحل النزاعاتمادية[.  

وألن الوضع النفسي للمسيحيين في العراق قد وصل الى حالة حرجة بعد ما حصل ولذلك من الصعوبة       

للمواطن العودة الى داره وإعادة ثقته بمستقبل العيش بالوطن وإعادة ثقته بأجهزة الدولة والمجتمعات  

 -المحيطة إال بتحقيق اآلتي: 

 مان ألن الحالة األمنية حاليا غير مستقرة وبسبب تعدد القيادات األمنية. العمل على توفير األمن واأل  -أ

الوضع السياسي واإلداري المستقبلي الذي يضمن إعادة الثقة للمواطن في مستقبل المعيشة في العراق   -ب 

 ومستقبل التعايش مع المكونات المحيطة والذي يسمح له بقيادة نفسه بنفسه وإدارة مناطقه.  

  األعمار المجزي عن األضرار النفسية والجسدية والمادية التي أصابت المواطنين وإعادة التعويض  -ج

 ومشاريع البنى التحتية.  الصناعية والزراعية والتجارية والتأهيل للوحدات السكنية والمشاريع 
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دعم مواطني المناطق المنكوبة لتحقيق االكتفاء الذاتي واالستقالل االقتصادي عن طريق خلق فرص   -د 

معامل ومصانع   إنشاءالمحلي بكل أنواعه وتصنيعه عن طريق  واإلنتاجالعمل لهم بدعم المشاريع الصغيرة 

 للمواطنين.   المنتج المحلي وخلق فرص عمل كافية لخلق االستقرار الستثمار 

ديين  يالتحقيق في االنتهاكات التي ارتكبت في العراق من قبل ما يسمى بـداعش ضد المسيحيين واأليز -د 

 العتبار ما حصل إبادة جماعية. والعرقية األخرىواألقليات الدينية  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكييف القانوني لوقائع ما حصل للمسيحيين كجريمة إبادة جماعية

 بدوافع المسيحيين  إلبادة المسبق القصد الشك وجود ال يقبل  وبما  يبين أعاله، في  الوارد العرض ان   
 ، دالقص هذا  على دليال كانت  داعش حملة  وان  دينية وقومية  عنصرية

 االتفاقية تهاحدد أفعال مع  يتماشى  الجماعية  اإلبادة تعبير أن نرى القصد في الوجود هذا على وتأسيسا     
 إبادة جريمة  قرى ومدن المسيحيين وأمالكهم في سهل نينوى عمليات في المرتكبة األفعال  لوصف أساسا
 :يأتي وكما عموم فقراتها الرئيسية  وفي  جماعية 

 
 قتل أعضاء من الجماعة:  -1

 على موجهة  هائلة نارية  قوة كّون وصاروخي  مدفعي بقصف ورد  وكما الدولة اإلسالمية  حملة  بدأت  لقد       
نجد   معالجتها، المطلوب  واألهداف استغرقها  التي والمدة القصف، كثافة  مناقشة تمت  ما  وإذا، مفتوحة منطقة 
 :يعني  عزل، مما  مسالمين  وسكان قرى من غالبيتها في تتكون  التي  المنطقة  أن العسكرية النظر وجهة ومن 
 المستهدفة والمناطق   المناطق هذه  في  الساكنين  المسيحيين  من  ممكن  عدد  أكبر  المسبقة لقتل  النية  توفر  .أ

 إبادتهم وقتل اكبر عدد منهم .   ألغراض  منها القريبة 
 . المسيحيين  من انتقام  نوايا وجود  يؤشر  عسكريا، الالزم غير القصف  شدة ان .ب
 إلحاق القصف قتلى وجرحى من المواطنين واألطفال وهروب بقية المواطنين.  -ج
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 القتل المتعمد لعدد من المواطنين المسيحيين أثناء االختطاف واالحتجاز.  -د
 
 إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة:  -2

 إحداث  في تسببها الى وباإلضافة احتالل قرى ومدن سهل نينوى عمليات  في النيران وشدة كثافة  ان       
في صفوف   أيضا كبيرة جسدية إصابات  أحدثت  فإنها سكانها،المسيحيين من  صفوف في بشرية كبيرة خسائر

 :بينها  األذى من أخرى أنواع يضاف له الجسدي  األذى من  نوع  وهذا المواطنين،
ي رغم  الجسد  األذى  شدة  من  يزيد  مما  وممطرة  باردة أجواء  الباقين في بيوتهم في  المحتجزين  وضع  .أ

 .الظروف الجوية القاسية
 غير  رعاية مسؤولية  بتحمل األخيرين قيام  يعني مما األطفال  مع  النساء  وإبقاء  هم،تائال ع  عن  الرجال إبعاد .ب

 تعرضهم من  وزيد  مجموعهم، بدنية على  أعباء  إضافة في تسبب  الذي  األمر السن، وكبار  النسوة  من  القادرين 
 حتى بدايتها  العملية منذ  رافق قد  نفسي أي  روحي أذى فهناك   جسدي  أذى  انه .شديد  وبمستوى  جسدي أذى الى

 :النفسي مثل  واالضطراب  والتوتر للقلق  المثيرة الممارسات  من بأنواع متمثال النهاية 
والمواطنين أثناء العمليات نتيجة القذائف الساقطة من مدافع الهاون   والنساء  : الخوف الذي الزم األطفال  .أوال

 لفترات  المستمر ونتيجة عملية اإلخالء بعدها والخوفوالمقذوفات من األسلحة المتوسطة والنصف ثقيلة  
 .  مؤلمة سلبية انفعالية نفسية  آثارا يترك طويلة 
 بالخيبة والحيف األبناء شعورا بين أثار أثناء وبعد اإلخالء، ت ائالوتفكك الع  أوالدهم عن اآلباء انفصال .ثانيا

 بحاالت  بعضهم فأصيب  يجري، ما تفسير  على   قادرين غير فيه  هم  صغير، بعمر ولكونهم  مما جرى، والحيرة
 .  مستقبلهم في  أشد  بدرجة ومؤذ  في حاضرهم  الشديد ألمؤذ  االضطراب  نفسية من 

بالعمليات من خالل شبكة التواصل االجتماعي والحرب   الشروع  قبل  أستخدم  الذي المخيف  اإلنذار ان  . ثالثا
 أثناء المفتوحة  المعركة ساحة  في التقدم وسرعة  إليها المشار  القصف وشدة النفسية التي تبناها التنظيم ،

 المناطق  في  المسيحيين  من  الباقي  ووضع  المنطقة،  في السكان المدنيين  عموم  بين  نفسية  صدمة كون  العمليات 
 قادرين  غير  أنهم  المعنيون  خاللها  يجد  التي  الصدمة  حافات  من  مستقرة تقترب  غير نفسية  حالة  في  األخرى 
 واالكتئاب.  بالحزن  شعور مع  بأعمالهم  االعتيادية، القيام على
 
 إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا:  -3

 عدة، وأليام  البرودة  شديدة ممطرة وبعد اإلخالء والنزوح بأجواء  واألطفال النساء من  العوائل تُركت  لقد      
 أو  كليا " النص  صيغة  أن الى  اإلشارة  تجدر  وهنا  يتعودوا عليها سابقا وظروف لم يختبروها وفي أجواء لم 

 الجماعية، اإلبادة جريمة تعريف  في يدخل ولكي  الثانية لالتفاقية، المادة من الفقرة بهذه وردت  التي "جزئيا 
 يكفي  إذ  .عليها  والقضاء  بأكملها المعنية المجموعة  تدمير اإلبادة مرتكبو جريمة  ينوى أن  الضروري  من  ليس
   اإلشارة  وتجدر ."بعينها  منطقة تسكن الجماعة  من أفراد  أو مثال، الشباب  كفئة" من المجموعة فقط جزء تدمير
 فقط شخص واحد  قتل  على فعله  اقتصر  لو  حتى  اإلبادة  بجريمة  يدان  أن يمكن  الفرد  المجرم  أن  الى  أيضا 
 .  المستهدفة .المجموعة   تدمير منها  الهدف أكبر، خطة في  يشارك أنه  مسبقا يعرف  كان  طالما
 
 فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجماعة:  -4

 فصل  أن التهجير، إال عمليات  خالل  واسع بشكل  حصولها  على مادية  دالئل  تتوفر  لم  وان الفقرة  هذه ان         
 في حجز  مراكز  الى هم وإرسال الحياة، قيد  منهم هناك على تبقى  من  وحجز  ، وسبي النساءالرجال عن نسائهم

 اإلنجاب  تقليل  أو بمنع  سعي التنظيم  عنوان  تحت  منطقيا  يمكن وضعه  بعضهم تغييب  ثم  ومن  أماكن مختلفة،
أثناء  كما ان ظروفهم المعيشية  .قومية كجماعة  إلنهائهم  تمهيدا بينهم،  تقليل النسل  بهدف  المسيحيين،  بين 

في بيت واحد أو مخيم واحد والوضع النفسي الذي يعيشون فيه له األثر   ت ائالع النزوح وظروف سكنهم كعدة 
الكبير بتقليل أو الحؤول دون اإلنجاب وكمثال على ذلك فقد بلغ عدد األطفال الذين ولدوا من نساء حوامل من  

تاريخ   2014\8\7بالغ عددهم أكثر من خمسين ألف نسمة  للفترة من مواطني مدينة بغديدا قره قوش وال
( طفال في حين ان عدد 349وكما ورد في سجالت الكنيسة كأطفال معمدين )  2015\2\28تهجيرهم ولغاية 

( امرأة وهذا ما يؤشر عمليا تحقق  35مهجرين فيها قد بلغ بحدود) كانوا ء الحوامل في نفس الفترة والتي النسا
 لبند . هذا ا
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 :  نقل أطفال من الجماعة عنوة الى جماعة  -5

 البنات  كال الجنسين من  المسيحيين  واألطفال  الشباب  من العديد  اختفاء في هذه األحداث  تأكيده تم الذي  ان      
مناطق أخرى وربما الى   الى والمراهقة الطفولة فتيات بعمر نقل  عن معلومات  تداول الى  باإلضافة والبنين، 
البالد،حتى وصلت بهم الى حد اختطاف أطفال من أحضان أمهاتهم عنوة كما حصل مع الطفلة  خارج 

 بالسعي  مستمرة والزالت مؤسسات شتى  كريستين ذات الثالث سنوات كمثال لمثل هذه األعمال اإلجرامية
لفتيات وفتيان   تم قد  اإلجراء هذا  مثل أن وبما . التداول في بعضهن أسماء وردت  الالئي مصير الفتيات  لمعرفة

 .الجماعية اإلبادة لجرائم  الشامل التعريف  ضمن يقع  فعال عنوة، يعد  النقل موضوع  فان  قاصرات  قاصرين و
 
 الجماعية  اإلبادة جريمة ارتكاب منع  التفاقية الثانية  المادة  من الخمس للفقرات العرض في  ورد  ما ان     

 ضمن هذه  يقع استهداف وتهجير المسيحيين  عمليات خالل  أعمال  من  أرتكب  ما أن يؤشر  عليها،  والمعاقبة 
   .جماعية إبادة  جريمة تعريفها  ذات  في ويؤشر الخمس، الفقرات
أن مجلس الوزراء العراقي لم يتأخر في إصدار قرار باعتبار ما تعرض له المسيحيون واأليزيديون في       

وفق قرار مجلس الوزراء العراقي المرقم  ,بة، تكييفه على إنها جريمة إبادة جماعية ومناطقهم مناطق منكو 
عندما صوت مجلس النواب العراقي في جلسته الخامسة   نفسه  الشيء  وحصل  2014 \11\18بتاريخ  10

على قرار اعتبر في مادتيه األولى والثانية ما تتعرض له   2014\  8\7المنعقدة يوم الخميس الموافق 
المكونات العرقية والدينية األصيلة في مناطق سهل نينوى إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية واعتبر ما  

ية مع ضرورة توفير الحماية الدولية لتخصيص المالذ اآلمن بقرار دولي صادر من  يتعرضون له كارثة إنسان
مجلس األمن الدولي ،وفعل ذات الشيء مجلس وزراء إقليم كوردستان أيضا وبرلمان إقليم كوردستان في  

. وجاء قرار االتحاد األوروبي الصادر يوم الخميس الموافق  25/8/2014جلسته المنعقد بتاريخ 
في ستراسبورغ أن التجاوزات التي يرتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية بحق المسيحيين وأقليات   2015/ 12/3

دينية أخرى هي بمثابة جرائم ضد اإلنسانية ينبغي أن يحال مرتكبوها الى المحكمة الجنائية الدولية مع  
 أهمية ضمان المالذ اآلمن للكلدان السريان اآلشوريين في منطقة سهل نينوى.   

 

 

 

 ة:ــــــالخالص
 

تبين لنا بالملموس بان الشعب )الكلداني السرياني اآلشوري واألرمني( المسيحي قد  تعرض الى   لقد        

إبادة جماعية على يد تنظيم دولة الخالفة اإلسالمية )داعش( وفق المعايير الدولية الحترام حقوق اإلنسان  

واالستعباد واإلجبار على   التي أقرتها األمم المتحدة حيث طالهم القتل والتهجير القسري والخطف والسبي 

تغيير الدين وبيعت بناتهم في سوق النخاسة وخطفت بناتهم وأوالدهم الصغار، إضافة الى الموت الجماعي  

الذي أثبتت الوقائع نية التنظيم القيام به من خالل قطع الماء والمواد التموينية عن المدن والقرى المسيحية  

ثم إجبارهم على تغيير دينهم الى اإلسالم أو القتل وفق ما جاء   وتسريح الموظفين منهم في البداية ومن 

، وكذلك وثيقة تسعير السبايا للنساء المسيحيات وااليزيديات  17/7/2014بإعالنهم الذي أصدروه بتاريخ 

 وحسب األعمار والموثقة نسخ منها أعاله. 

)اتفاقية  ددت المادة الثانية من عادة ما يوصف فعل إلحاق األذى الجماعي المنظم بوصف  اإلبادة، ح     

(  3-)د  260منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها( الصادرة بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة

،  1951يناير/  –كانون الثاني\12، ووضعت موضع التنفيذ في 1948ديسمبر/ –كانون األول \ 9بتاريخ 
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ت الدولية،فهي وبموجب المعاهدة التي يطلق عليها تسمية  تثبيتها في النظام الداخلي لمحكمة الجنايا

(CPPCG)   فأن فعل اإلبادة الجماعية ألجرمي بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة بصفتها القومية أو

 االثنية أو العنصرية أو الدينية تحدد بأحد األفعال الجرمية اآلتية: 

 قتل أعضاء من الجماعة.  -1
 .روحي خطير بأعضاء من الجماعة  إلحاق أذى جسدي أو -2
 .أوجزئيا كليا  إخضاع الجماعة عمدا لظروف عيش يراد منها تدميرها المادي  -3
 .فرض إجراءات تستهدف الحيلولة دون إنجاب األطفال داخل الجماعة-4
 نقل أطفال من الجماعة، عنوة الى جماعة أخرى. -5
 

تقع بشكل متتالي عقب بعضها   "سلوك  " المذكور مجموعة أفعالان اإلبادة الجماعية على وفق األساس 

إبادتها " بيولوجيا أو  " بقصد تدميرها  "مستهدفة " البعض من قبل جهة معتدية على جماعات معتدى عليها 

ال يعتمد على عدد القتلى،  في جرائم اإلبادة الجماعية  فعلى الرغم من أن حجم التدمير. اثقافي اجتماعيا أو

في الواقع ليس هو الذي يحدد بان هذه الجريمة هي جريمة إبادة جماعية أوغيرها، بل تحددها   وعددهم

محاوالت التدمير والقصد الجنائي من ارتكابها والتي تختلف كذلك لما يتعلق بطبيعتها اإلنسانية حيث ان  

كبوه، وإنما لالنتماء الى  أو لجرم ارتتهم القتل في حالتها ال يتم بسبب أفعال المجني عليهم أو لسوء تصرفا

أفرادها في الغالب عزل، جريمتهم  ،  على وجه التحديد أقليات اجتماعيةأنهم جماعة محددة، خاصة و

المستهدفة. وباختصار يمكن تحديد القصد الجنائي بأنه العلم  بعناصر  المجموعات الوحيدة االنتماء الى 

األركان المهمة لتحديد الجريمة فيما إذا كانت جريمة إبادة جماعية،  ان القصد أحد . ارتكابها  الجريمة وإرادة

من عدمها، المتفق عليه هو أنه البد من توفر عنصري القصد والفعل، لتكون هناك جريمة إبادة جماعية،  

 .  وهذا ما حصل فعال . وكلمة "عمدا  " تعني عن قصد مع سابق إصرار 

ان ما ورد في العرض للفقرات الخمس من المادة الثانية التفاقية منع ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية       
والمعاقبة عليها، يؤشر أنما أرتكب من أعمال خالل عمليات استهداف وتهجير المسيحيين يقع ضمن هذه  

 .الفقرات الخمس، ويؤشر في ذات تعريفها جريمة إبادة جماعية
 

 التوصيات: 

 
يتضمن   ي نائية الدولية ومجلس األمن الدولمن المحكمة الجإصدار قرار دعم مطالبة المجتمع الدولي ب .1

)داعش( ضد األقليات ومنها الشعب المسيحي   اإلسالمية االعتراف بأن ما ارتكبه تنظيم الدولة 

حوادث ترتقي الى جرائم حرب   عالوة على)الكلداني السرياني اآلشوري( جرائم إبادة جماعية، 

وكما أقر بذلك البرلمان والحكومة العراقية وتقرير مفوض المكتب السامي   اإلنسانية وجرائم ضد 

في آذار   A/HRC/RES/S-22/1 اإلنسانقوق وفقا لقرار مجلس ح اإلنسانلألمم المتحدة لحقوق 

  ضمان حفظ الحقوق و السابقة والالحقة واالتحاد األوربي  األمريكية. واعتراف الحكومة 2015

 في منطقة سهل نينوى.  ( لكلدان السريان اآلشوريينا) للمسيحيين والمالذ اآلمن 

من قبل سكانها األصليين من دوائر الصراع لخصوصيتها  تحييد منطقة سهل نينوى المأهولة تاريخيا  .2
 عن النزاعات وفرض السلم فيها.  وإلبعادهاالقومية والدينية وانسجامها الديمغرافي 

 
ومجالس بلدية ضمن مناطق سهل نينوى لضمان تحقيق العدالة   إدارية باستحداث وحدات  اإلسراع .3

 في الخدمات والوظائف والحصول على القطع السكنية تطوير البنى التحتية. 
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وبدعم من   21/1/2014دعم استحداث محافظة سهل نينوى كما أقرها مجلس الوزراء بتاريخ  .4

 واستقالليتها. التحالف الدولي لضمان سالمة المنطقة وسالمة سكانها 
 
ومن خالل التنسيق الحكومي مع   والمنظمات اإلنسانية  مساهمة المجتمع الدولي والدول المانحة .5

التحتية وأعمار المنطقة وتقديم   بإعادة بناء البنى لالستمرار  ت المتخصصة لألمم المتحدة الوكاال

 .الخدمات األساسية

 

تشكيل وبناء قوات نظامية محلية من جميع أبناء مكونات المنطقة، تحت قيادة وإشراف القوات   .6

الدولية )ضمن المرحلة االنتقالية(، وبالتنسيق والمساهمة مع الحكومة المحلية وحكومتي المركز  

 . للمنطقة واإلقليم، للمساهمة في حفظ السالم 

 

معه مساندين له في محنته داعمين لبقائه في   ألبناء شعبنا المسيحي بأن المجتمع الدولي يقف  ثباتاإل .7

موطنه من خالل فتح أفاق العمل واالستثمار في مناطق تواجده للقضاء على البطالة الكبيرة  

الموجودة وتوفير فرص العمل التي تبقيه بوطنه وتمنع عنه التفكير في الهجرة الن هذا هو احد  

السالم فيه أبنائه   وتفريغ الوطن من احد عناصر الشعب المسيحيلعناصر األساسية في هجرة ا

ولتوفير الفرصة للخيرين من اجل إعادة التوازن وتحقيق الحق وضمان المستقبل لشعبنا   االصالء،

المي   ولضمان االستقرار للمنطقة وبالتالي ضمان وقف التهديد للسلم  األهلي والوطني واإلقليمي والع

 فان لم نعمل معا فان سلمنا وأمننا مهددين . 

 

العمل لبناء وهيكلة المؤسسات الحكومية المحلية، وتمكين سكانها، وإنعاش المجتمع المدني، وصوال    .8

ضمن اإلطار القانوني للدستور العراقي   ات سهل نينوى لتقرير شكل اإلدارة والحكم الذي يالئم مكون

من مجلس وزراء   افظة سهل نينوى التي تمت الموافقة عليها مبدئيا الدائم بما فيها استحداث مح

 . 2014// كانون الثاني  21العراق بتاريخ 

 

  ديدة ودعم تطبيق وقف سياسة التغيير الديمغرافي المعمول بها على مدن وقرى شعبنا وبمسميات ع .9

  2013/اتحادية / 65ب بموجب كتابها المرقم   -ثالثا -23تفسير المحكمة االتحادية للمادة الدستورية 

سهل نينوى وحسب  وإزالة كل أثار التغيير الديمغرافي والتجاوزات في مناطق  23/7/2013بتاريخ 

 . 1957السكن بموجب إحصاء عام  

 

ها في الدولة العراقية التي تمس ديانة  تغيير بعض  القوانين واألنظمة المعمول بالعمل على  .10

وكرامة أبناء شعبنا ودعم اإلسراع بتشريع قانون األحوال الشخصية للمسيحيين عمال بأحكام المادة  

 من الدستور.  41

 

الحكومة العراقية في إعادة النظر بمناهج التربية والتعليم المدرسية في عموم العراق   الضغط .11

وتضمينها التعريف بوجود وثقافة وهوية وتاريخ المكونات العراقية القومية منها والدينية مما ينهي  

تغيبها عن معرفة وذاكرة اإلنسان والشعب وهي خطوة أساسية وملحة لضمان القبول بالتعددية  

 مسؤول  اإلنساني  العقل في  الموجود  األفكار  محتوى الن  ، وقبول األخر واستيعاب مفاهيم الديمقراطية

 . الحياة مواقف  في السلوك مخرجات  عن
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في الجامعات األوربية أو العالمية كل حسب اختصاصه وعلى  قبول الطلبة الجامعيين  العمل على .12

أو الدول المانحة للحصول على الشهادات العليا شرط   الدولية نفقة االتحاد األوربي أو المنظمات 

من الدرجات الوظيفية أو التدريسية في  حصولهم على الفرص المتاحة  الرجوع الى الوطن لضمان 

 . الجامعات العراقية

 

سهل  مواطنين في مناطق توفير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لغرض تشغيل ال العمل على .13

 نينوى. 

 

وبما متوفر   وإنتاجيةمتكاملة زراعية وحيوانية وصناعية  وإنتاجخطوط عمل  إنشاءالعمل على  .14

 . فرص عمل كافية ألبناء المنطقة لدعم بقائهم واستقرارهم إيجادمن مواد أولية في المنطقة لضمان 
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