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 " ٖٜ٘ٔ" مػاليج خ وزميل فخخؼ بجامعة ساوثيامبتػف مارؾ ليفيغ مؤر 
اإلبادة الجساعية والتاريخ الييػدؼ وتغيخ السشاخ بفعل  يخكد عسمو وأبحاثو عمى

 اإلنداف. 
، عمى ٖٜ٘ٔ-ٕٜٔٔحرل كتابو: أزمة اإلبادة الجساعية: األراضي األوروبية ،

جائدة ليسكيغ كل سشتيغ مغ معيج دراسة اإلبادة الجساعية ومقخه نيػيػرؾ في عاـ 
ٕٓٔ٘ . 

ة لمجراسة، ال يدتخجـ ليفيغ نفذ وعمى الخغع مغ التذكيظ في االفتخاضات التأسيدي
 تعخيف اإلبادة الجساعية كسا ىػ مػجػد في اتفاقية األمع الستحجة لئلبادة الجساعية. 

 مغ أعسالو :
: معشى اإلبادة ٔ(. اإلبادة الجساعية في عرخ الجولة األمة: السجمج ٕ٘ٓٓ) .ٔ

 الجساعية. 
الغخب وضيػر (. اإلبادة الجساعية في عرخ الجولة القػمية: صعػد ٕ٘ٓٓ) .ٕ

 اإلبادة الجساعية.
(. القػمية وبجائميا في الداحة الجولية: السدألة الييػدية في باريذ ، ٖٜٜٔ) .ٖ

ٜٜٔٔ . 
(. الجبمػماسية الييػدية في الحخب والدبلـ: دراسة لػسياف وولف ، ٜٔٛٔ) .4

ٜٔٔٗ-ٜٜٔٔ . 
 



بادة الوجه المتغير للقتل الجماعي: المذابح، واإلبادة الجماعية و ما بعد اإل
 الجماعية

 
في الدشػات األخيخة ، قجمُت تعميًسا جامعًيا حػؿ اإلبادة الجساعية في التاريخ 

إذ بسجخد  ،يسثل المقاء مع ىحا الكائغ بالصبع تحجًيا لمصبلب وكحلظ لمسعمع ،السعاصخ
أف يبجأوا في الذعػر بالخاحة في الجورة ، ىل يػجج الكثيخ مشيع؟ عمى وجو 

جيج مغ الفتيات بيغ الصبلب؟ أسأؿ نفدي ، بإصخار في كثيخ الخرػص ، ىشاؾ الع
مغ األحياف ، "كيف يسكغ لمشاس أف يفعمػا مثل ىحه األشياء؟ إذا كاف الدؤاؿ يبجو 
ساذًجا بالشدبة لي ، فأنا في البجاية أحتفع بيحا الخأؼ لشفدي ، خاصة في البجاية 

 عشجما ال أزاؿ ال أعخؼ الصبلب جيًجا.
، مع ذلظ ، سيكػف "إذا أمزيشا الجورة التجريبية بأكسميا في اإلجابة ما أود قػلو  

عمى ىحا الدؤاؿ ، فدػؼ نتجػؿ في دوائخ دوف أف نفيع سبب قياـ األشخاص بسثل 
 ىحه األشياء".

أذكخ ىحه التجخبة الرفية ألنيا قج تػحي بأؼ إجابة لدؤاؿ جاؾ سيسميغ "ما أىسية 
باإلجابة التي يعصييا السخء لدؤالو اآلخخ: "ما  مفيػـ العشف الستصخؼ؟" إلى حج ما

ىػ مػقف الباحث مغ مػضػع البحث ىحا؟" يسكغ رسع مػقفي بإيجاز: ىل العشف 
ارتكاب أعساؿ عشف  كامغ فيشا جسيعًا ؟ بسا في ذلظ ، بالشدبة لسعطسشا ، إمكانية

البذخ إيساني في ىحا الرجد ليذ مدألة إيساف: أنا ال أدعي أف  ,وحذية ومتصخفة
أشخار بذكل ال يسكغ إصبلحيع أو يسيمػف إلى الذخ. وال يسكششي أف أؤيج الخأؼ ، 
الحؼ ُيصخح في بعس األحياف ، بأف البذخ الحيغ يعيذػف في ما يدسى بالسجتسعات 

في  leur nature ataviqueالوراثية: التأسلية الستحزخة سيتخاجعػف إلى شبيعتيع 
يشية تساًما ، ناليظ عغ كػنيا مذحػنة ، نطًخا أدنى فخصة. وجية الشطخ ىحه تخس

لجيمشا الشدبي، بالدمػكيات التي كاف لجػ أسبلفشا تجاه بعزيع بعزًا خبلؿ آالؼ 
 الدشيغ مغ عرػر ما قبل التاريخ.

 



إف أساس تفديخؼ لمعشف الستصخؼ باعتباره مغ أصل فيديػلػجي تجخيبي إلى حج ما: 
وكحلظ عمى ما أتعخض لو ، مثل أؼ  أعتسج عمى قخاءتي لؤلعساؿ الستخررة

   شخز آخخ ، عمى التمفديػف إف لع يكغ بالزخورة في بيئتي االجتساعية السباشخة
 ( .ٜٜٜٔ، بػرؾ، ٜٙٛٔ، ريذيو، ٜٛٙٔ) ستػّر، 

 
بالتأكيج ، يجب أف نأخح في االعتبار االختبلفات ، ليذ فقط مغ فخد آلخخ وبيغ 

كاؿ تعميع الصفػلة ، والتشذئة االجتساعية الخجاؿ والشداء ، وإنسا أيًزا في أش
والتدييذ التي تسيد الذعػب مغ ثقافات وثقافات مختمفة ، وعرػر مختمفة. ومع 
ذلظ ، إذا قبمشا االفتخاض األساسي القائل بأف العشف السحتسل جدء مغ دستػرنا 

ستفادة البذخؼ ، فبل يداؿ يتعيغ عميشا أف ندأؿ أنفدشا ما ىي الفائجة التي يشبغي اال
مشيا مغ ىحه السعخفة. وأود أف أقتخح أف تذخيح ىحا الكائغ يسكغ أف يقػدنا إلى 
اكتذاؼ كل أنػاع األشياء عغ أنفدشا ، بسا في ذلظ ربسا األشياء التي نفزل أال 
نعخفيا. ومغ ناحية أخخػ ، فإف مشحيا مكاًنا خاًصا ال يسكغ إال أف يغحؼ فزػاًل 

مغ كل احتجاجاتشا العامة ضج اآلثار الستختبة عمى  غيخ صّحي معيغ ، عمى الخغع
 مبلحطاتشا.

ال يسكغ أف تطيخ أىسية ىحا  ,إلى الدؤاؿ األوؿ لمبخوفيدػر سيسميغ ػدلحا دعػنا نع
وبسا أنو مغ الػاضح تساًما  ,السجاؿ البحثي الستشازع عميو إال مغ االستجػاب السدتسخ

خشػف في السقاـ األوؿ؟ أو حتى عجـ أف غالبية الشاس في معطع السجتسعات ال يشخ
االنخخاط في حياتيع؟ في حالة العشف الستصخؼ ، يجب أيًزا تجشب ما ىػ كامغ. 
ويذيخ ىحا إلى أف ما نبحث عشو ال يتعمق فقط بالسحفدات الفيديػلػجية لمعشف 
الستصخؼ ، ولكغ أيًزا بالطخوؼ الدياسية والسجتسعية األوسع التي تكسغ وراء 

الدمبية. وإلعادة صياغة عبارة كػنت ، إذا كاف السخء غيخ قادر عمى فيع اإلمكانات 
الدببية ، فبل يسكغ لمسخء أف يتػقع ؛ ومغ ال يدتصيع أف يتػقع ال يدتصيع مشع أؼ 

ومع ذلظ ، عشج التعامل عمى وجو التحجيج مع أعساؿ العشف الجساعي  ,مشيسا
لتحجيج نحتاج إلى نطخية معخفية الستصخؼ بيغ السجتسعات ، فسغ وجية الشطخ ىحه با

 أكثخ صخامة مسا حققشاه حتى اآلف.



بالشدبة لمسؤرخ ، ربسا يكػف اإلسياـ األفزل واألكثخ فائجة في مثل ىحا التحميل ىػ 
التحميل الجقيق لطخوؼ تاريخية معيشة، حيث جخػ إثبات العشف الستصخؼ بقػة مغ 

 طخوؼ ، يدسح بذخح العشف.أجل تحجيج ما إذا كاف ىشاؾ شيء ما ، في ىحه ال
 
لتػضيح ىحا الشيج ، اختخُت ىشا التخكيد عمى اإلمبخاشػرية العثسانية في فتخة الغدق  

، بيغ نياية سبعيشيات القخف التاسع عذخ وبجاية عذخيشيات القخف الساضي ، عشجما 
لع تكغ الصبيعة السدمشة لمجولة والسيػؿ السجتسعية تجاه العشف الستصخؼ محل شظ. 

كغ بذكل عاـ ، أود أف أقتخح ىشا أف استقخار أشكاؿ القتل تقابمو تغييخات الفتة في ل
اإلشار الحؼ تع تدجيميا فيو. ويسكغ لمسخء أف يدتشتج مغ ىحا أف السرصمح العاـ 
"عشف متصخؼ"؟ عمى األقل فيسا يتعمق بالدببية؟ ذات قيسة محجودة لمغاية. ويسكششا 

كاف صحيًحا ، كسا سأقتخح ، أف ىحا الشسط الستغيخ  حتى الحىاب أبعج مغ ذلظ. وإذا
مغ عسميات القتل الجساعي في أواخخ اإلمبخاشػرية العثسانية يسثل نسػذًجا مرغًخا 
لتحػؿ نسػذجي أكثخ عسػمية في التاريخ السعاصخ ، ثع أؼ محاولة لتسخيخ تدسيات 

شدبة لػاحج مشيا وصفية محجدة لكل مغ التدمدبلت السخسػمة ىشا؟ بسا في ذلظ ، بال
عمى األقل ، السرصمح السعخوؼ "إبادة جساعية"؟ سيكػف غيخ مخٍض فكخيًا ، إف لع 

 يكغ رجعًيا تساًما.
 

األوؿ يتعمق بالسػضػع  ,إلى تػضيح بعس القزايا السشيجية بادغ ذؼ بجء ، نحتاج
 ذؼ االمتياز ىشا: ثبلث سبلسل مغ إجخاءات الجولة السحجدة ضج السجتسع نفدو

دوف ذكخ الخبلفات التي تحيط بيحا الدؤاؿ ، فبل ججاؿ في ذلظ ، في  ,رمغاأل
اإلشار السكاني والدماني الحؼ ييسشا ىشا؟ في أواخخ اإلمبخاشػرية العثسانية؟ لع يكغ 

كانت األقميات السديحية األخخػ  ,األرمغ وحجىع الحيغ عانػا مغ العشف الستصخؼ
ياتشا: كاف ىحا ىػ الحاؿ بذكل خاص مع ضحية ليحا في واحج عمى األقل مغ متػال

الشداشخة. كاف الذيء نفدو صحيًحا ، بعج ذلظ بقميل ، بالشدبة لمعثسانييغ الشاشقيغ 
باليػنانية. عبلوة عمى ذلظ ، في الحالة األخيخة ، عانت الجالية التخكية السييسشة ، 

ػنانييغ. السدئػلة بذكل أساسي عغ اليجـػ عمى األرمغ ، مغ عشف متصخؼ مغ الي



كاف األتخاؾ ، إلى جانب غيخىع مغ السدمسيغ العثسانييغ ، ضحايا ، خبلؿ 
التدمدبلت الدابقة عمى الجانب األوربي مغ البػسفػر ، لسحابح ارتكبتيا شعػب 

عبلوة عمى ذلظ ،  ,مديحية مختمفة في البمقاف؟ أنفديع ضحايا في حاالت أخخػ 
لسدمسيغ ضج الكػرد السدمسيغ ، والتي لع كانت ىشاؾ أيًزا ىجسات مغ قبل األتخاؾ ا

تسشع ىؤالء مغ أف يكػنػا فاعميغ رئيديغ في العشف ضج األرمغ في كل تدمدل 
لجيشا. ولسزاعفة ىحا االرتباؾ الكبيخ بالفعل ، كانت قصاعات مغ الجالية األرمشية 
 نفديا ، في أوقات مختمفة ، مشخخشة في تفاعل عشيف مع الجولة العثسانية ؛ كسا

 .لة عغ السحابح العقابية السػجية ضج الجساعات العخقية األخخػ ؤو كانت مد
 

وإذا أخحنا الرػرة الكبيخة ، فإنشا نػاجو مذيًجا متشػًعا بذكل غيخ عادؼ مغ الفطائع 
الجساعية: في تعقيجىا الذجيج ، فيي تقاـو الترشيفات الحادة. عبلوة عمى ذلظ ، فإف 

شا يفجخاف إشار الفكخ الغخبي الحؼ بسػجبو يكػف الرخاع اثشيغ عمى األقل مغ متػاليات
 العشيف محرػرًا في حجود الحخب السعمشة والسعتخؼ بيا.

عمى األرمغ في وقت الدمع ، وتع ارتكاب بعس  ٜٙٛٔ-ٜٗٛٔلقج وقع ىجـػ  
أسػأ عسميات القتل بيغ الصػائف في الدشػات األخيخة مغ اإلمبخاشػرية بعج انتياء 

ائية في الحخب العطسى. لتدعدع ىحه السجسػعُة مغ التفاعبلت السعقجة األعساؿ العج
التفديخ ، الحؼ شخحو عجد مغ الستخرريغ في اإلبادة الجساعية ، والحؼ وفًقا لو 
يسكغ فيع ىحا الذكل مغ أشكاؿ القتل الجساعي في خرػصيتو مغ نسػذج أحادؼ 

 . (ٔ) يًجاالبعج ، حيث يتع تعخيف الجبلديغ والزحايا السحجديغ ج
وبالتالي ، فإف االستخجاـ التحميمي لسفيػـ اإلبادة الجساعية ال يدسح لشفدو  

باالنغبلؽ في الفئات األخبلقية والدياسية أحادية الجانب التي غالًبا ما تختبط 
 بالسرصمح في الشقاش الحالي.

 حتى عدؿ حمقات العشف السفخط السعادية لؤلرمغ عمى وجو التحجيج يسثل مذكمة.
فعمى سبيل السثاؿ ، سيكػف مغ الرعب لمغاية ، بجًءا مغ وصف حياة العجيج مغ 
األرمغ في القصاعات األقل أماًنا في مػش أو بيتميذ في تدعيشيات القخف التاسع 
عذخ ، تحجيج ما يسكغ أف ندسيو اليػـ تحػلت االنتياكات الجديسة لحقػؽ اإلنداف 



ء بالفعل أف يجعي أف االعتجاء عمى أساس اليـػ إلى شيء أكثخ فتًكا. ويسكغ لمسخ 
الشديج االجتساعي ليحا السجتسع في ىحه القصاعات كاف متػاصبًل شػاؿ ىحه الفتخة 
لجرجة أنو يدتحق ، في مجسمو ، وصف "اإلبادة الجساعية"؟ عمى أؼ حاؿ ، إذا 

  (ٕ) (ٜٚ، ص  ٜٗٗٔ)ليسكيغ ، اعتسجنا اإلشار السخجعي الحؼ شػره رافائيل ليسكيغ
وبالتالي ، إذا اختخت ىشا إلقاء الزػء عمى حمقات معيشة مغ القتل الجساعي ،  .

فحلظ أقل ألف ىحه األلػاف صػرة عامة لمعشف ضج األرمغ في أواخخ اإلمبخاشػرية 
 العثسانية بدبب السكاسب االستكذافية التي يدتسجىا السخء مغ مثل ىحا التخكيد.

وقعت السجازر في الغالب في شخؽ  و, ذكمة أخيخة تدتحق أف نذيخ إلييام
األناضػؿ ، حيث يعير غالبية األرمغ. ىل يجب أف ُيشدب إذف إلى عػامل بشيػية 
أـ إلى خرائز العبلقات اإلندانية في ىحه السشصقة؟ ىل نحتاج أيًزا إلى دمج 
العشاصخ أو العبلقات األخخػ التي يسكغ أف تؤثخ عمى الشتيجة؟ إذا كاف األمخ كحلظ 

لى أؼ مجػ يجب أف نشطخ؟ ىل مغ السشاسب التػقف عشج العبلقات بيغ الجولة ، فإ
والصػائف ، بجًءا مغ السبجأ القائل بأف عسميات القتل السحرػرة في مشصقة معيشة 
يجب أف تجج بالزخورة مبجأ التحميل الخاص بيا ، أو يجب أف نتجاوزه ، مغ أجل 

ة والسجتسع لدمدمة كاممة مغ القزايا مخاعاة التأثيخ عمى الجولة العثسانية الجول
الجيػسياسية أو الجغخافية االقترادية؟ باخترار ، يبجو لي أف اإلجابة عمى ىحا 
الدؤاؿ األخيخ ىي نعع. أؼ فيع حكيقي ألصػؿ عسميات القتل ىحه يتصمب التفكيخ 

 فييا بذكل كمي.
 لحا دعػنا نعج إلى خصػط القتل لجيشا لتمخيز ميداتيا الخئيدة.

. إنيا ليدت محبحة مدتسخة ، بل ٜٙٛٔو  ٜٗٛٔلتدمدل األوؿ حجث بيغ عامي ا
مخحمتاف مشفرمتاف تفرل بيشيسا فتخة تػقف لسجة عاـ واحج. وقعت السجازر األولى 
في مشصقة ساسػف السشعدلة شخقي األناضػؿ ، ثع بعج ذلظ بػقت قريخ وبرػرة 

جلعت السخحمة الثانية في مػجة عمشية لمغاية ، في القدصشصيشية. في غزػف ذلظ ، ان
أوسع في شخؽ األناضػؿ وانتيت ، بعج بزعة أشيخ ، بسحبحة ججيجة في 
القدصشصيشية. تختمف التقييسات اختبلًفا كبيًخا حػؿ عجد الزحايا. ومع ذلظ ، يسكغ 



إلى  ٓٓٓ.ٓٛتقجيخ أنو مغ بيغ ما يقخب مغ مميػني أرمشي عثساني ، فقج 
 .(ٖ) شخحياتيع بذكل مبا ٓٓٓ.ٓٓٔ

وتحطى ىحه األحجاث ، التي يصمق عمييا اسع "مجازر األرمغ" ، بجعاية واسعة في  
 الرحافة األجشبية.

ويدتسخ  ٜ٘ٔٔيبجأ التدمدل الثاني ، سيئ الدسعة ، في الشرف الثاني مغ عاـ 
. ويشتج عغ محاولة أكثخ مشيجية بكثيخ مغ قبل الجولة إلبادة ٜٙٔٔحتى عاـ 

إما عغ شخيق ذبحيع في السشاشق التي يعيذػف فييا ، إما أثشاء  مجتسعات بأكسميا ،
عسميات التخحيل إلى مشاشق مختمفة. وِجيات في الرحخاء الدػرية ، حيث ذبح 
العجيج مغ األشخاص. باإلضافة إلى السحابح ، يديع العشف الستصخؼ الستسثل في 

اعية. في السجسػع ، السجاعة واألوبئة والػحذية بذكل غيخ مباشخ في الػفيات الجس
 . (ٗ)وأكثخ مغ مميػف شخز  ٓٓٓٓٓٙمات ما بيغ 

وعمى الخغع مغ أف كل ىحا يحجث في زمغ الحخب ، فبل تػجج تقاريخ صحفية وال 
 تحميبلت عمسية أكثخ دقة. وما أشار إليو السعاصخوف مخة أخخػ باسع "محابح األرمغ

massacres arméniens ل ليسكيغ ، عسػًما بأنو " ، وصف السعمقػف الحًقا ، مث
 .génocide إبادة جساعية 

، عشجما  ٕٜٔٔو  ٜٚٔٔحجث التدمدل الثالث ، األكثخ تذػيًذا ، بيغ عامي 
تتخاجع الدمصة العثسانية في شخؽ األناضػؿ إلى درجة الطيػر وكأنيا تتحمل. 
ويذسل محابح جساعية ومتكخرة بيغ الجساعات العخقية ، كاف األرمغ فييا ضحايا 

يتع إعصاء سياؽ عسميات القتل ىحه مغ خبلؿ ترخفات الجوؿ األخخػ  (٘)وجبلديغ 
التي تحاوؿ بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ الديصخة عمى السشصقة ، خاصة بعج ىجنة 

. وتسخ عسميات القتل ىحه دوف أف يبلحطيا أحج في ٜٛٔٔمػدروس في عاـ 
ع مخٍض لمػفيات أو إجخاء الغخب. وحتى اليـػ ، يعيق غياب البيانات إجخاء تقيي

تحميل كاٍؼ لمجيشاميكيات في العسل. عبلوة عمى ذلظ ، ال يػجج إجساع بيغ السؤرخيغ 
 عمى السرصمح األندب لتعييغ ىحا التدمدل. 

بعج كل ىحا ، ىشاؾ خرائز مذتخكة بيغ التدمدبلت الثبلثة مغ حيث شخيقة 
ليا. ليتع ابتكار تقشيات أو  القتل. وفي جسيع األحػاؿ ، ىشاؾ قدػة مفخشة ال مبخر



تشكيحيا أو ابتكارىا إلحجاث أكبخ قجر مسكغ مغ األلع ، سػاء قبل السػت أو أثشاء 
القتل. يزاؼ إلى السعاناة الجدجية اإلذالؿ والتعحيب العاشفي ، وال سيسا مغ خبلؿ 
االلتداـ السفخوض عمى الزحايا بأف يكػنػا متفخجيغ ، وحتى مسثميغ ، لبلعتجاء 

جشدي أو السػت الحؼ يمحق بأقاربيع السقخبيغ. ويتع التعبيخ عغ ىحا العشف الذجيج ال
بذكل خاص مغ خبلؿ االعتجاء عمى الشداء أو االغتراب أو التذػيو باعتباره 
تجديًجا حكيكًيا لسجتسعيغ. وتججر اإلشارة إلى أف العشاصخ التاريخية السػجػدة تحت 

إلى أف ىحا العشف بسفيػمو الجْسعي كاف  ترخفشا ال تذيخ بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ
" ، رغع قتل أو حخؽ أعجاد كبيخة مغ البذخ أحياء. وندتخمز أحياًنا  froides "بارًدا

مغ تفديخ معيغ لئلبادة الجساعية الشازية التكافَؤ بيغ القتل الجساعي الحجيث ونػع 
ليذ ىحا ىػ مغ االنفراؿ البيخوقخاشي السعقع. وفي الحاالت التي تيسشا ىشا ، 

الحاؿ. تتع عسميات القتل وجيًا لػجو ، وتشفيح أسمحة بجائية ، حتى التزاريذ 
الػحيجة مغ السشاضخ الصبيعية. وىي تذسل أيًزا أشكااًل شقػسية مغ التذػيو ، 

 (ٙ)يشية مع تيسة اإليخوتيكية القػيةمدتسجة مغ ذخيخة تجسع بيغ الدخارؼ القخبانية والج
الحخيخة مغ حيث الدياؽ الثقافي وعمع الشفذ لمفاعميغ.  ويجب ببل شظ فيع ىحه

عبلوة عمى ذلظ ، ربسا يختبط الصابع الشسصي لمفطائع بالجيشاميات الزخورية ألؼ قتل 
جساعي في حج ذاتو. مغ الرعب معخفة كيفية فرل كل ىحه العشاصخ في غياب 

ىشا )كسا ىػ الحاؿ البيانات التجخيبية السشيجية ، والتي ، في الحاالت التي نػقذت 
 في العجيج مغ الحاالت األخخػ التي تيع السؤرخ( ، غيخ متػفخة بالتأكيج.

مع كل ىحه التحفطات ، يسكغ لمسخء مع ذلظ أف يخسع بعس التكيشات ، بشاًء عمى 
بيانات محجدة ومقارنة ، فيسا يتعمق بالجيشاميات الشفدية في العسل في عسميات القتل 

الستػاليات التي تع الشطخ فييا ىشا ، ىشاؾ مذاركة شػعية الجساعي. وفي كل مغ 
كبيخة ، وحتى حساسية ، مذيػد ليا جيًجا. مسا ال شظ فيو أف ىشاؾ الكثيخ مغ 
الخجاؿ في الدؼ العدكخؼ؟ في الجير العثساني ، في الجرؾ ، في وحجات شبو 

كخ عدكخية أخخػ؟ الحيغ يخزعػف لبلنزباط العدكخؼ. ولكغ ، حتى مغ دوف ذ
حكيقة أنيع ربسا ليدػا ممدميغ بإضيار الحساس ، فيشاؾ أيًزا عجد مغ السذاركيغ 
السجنييغ الحيغ ييخبػف مغ االنزباط العدكخؼ. مغ بيغ ىؤالء ، نجج أعزاء مغ 



الكبائل الكػردية أو التخكسانية أو الذخكدية ، ربسا يسكغ لمسخء أف يقػؿ إنيع اعتادوا 
أكثخ مغ سكاف السجف أو الفبلحيغ. ومع ذلظ ، يػجج  عمى الػحذية ، وحتى القتل ،

أيًزا عجد كبيخ مغ السذاركيغ في السشاشق الحزخية: في أكثخ مغ مشاسبة ، يتع 
تعحيب الزحايا وضخبيع حتى السػت في سياؽ مشاضخ عامة تجسع مجتسعات 

،  ٜٛٙٔ،ىارتػنياف ،  ٚٙٔ، ص ٜٚٙٔبأكسميا في جػ مغ الحفبلت) والكخ، 
 .(٘ٙ-ٗٙص.

كل ىحا يذكل فيخًسا حكيكًيا لمعشف الستصخؼ. لكغ ماذا تفعل؟ سيكػف خط البحث 
السذخوع ىػ التذكيظ في دوافع الجبلديغ والسعشى الحؼ يعصػنو النتياكاتيع. ما ىي 
السبخرات التي أعصيت ألنفديع ، أو ُقجمت ألسخىع ، عشجما تدببػا في أذػ جدجؼ 

حاالت ، جيخاًنا ومػضفيغ وأرباب عسل خصيخ ألشخاص كانػا ، في كثيخ مغ ال
وعسبلء وحتى أصجقاء؟ نجج آثاًرا في ىجسات معيشة لسطالع محمية ، وحتى شخرية 
، ولكششا نجج أيًزا قاسًسا مذتخًكا: إغخاء الكدب. أولئظ الحيغ ال يدخقػف ضحاياىع ، 

ف أنفديع أولئظ الحيغ ال يشيبػف مشازليع أو مستمكاتيع أو أعساليع ، ببداشة يحِخمػ 
مسا سيأخحه اآلخخوف دوف تخدد. ىحه الخغبة في عجـ التػاجج عمى اليامر ىي عمى 
األرجح لذيء مغ الستعة التي أضيخىا السذاركػف. نتخيل أنو عشجما يتع إشبلؽ 
العشاف لآلخخيغ ، يسكغ أف يكػف ىشاؾ دافع ، والحاجة لبلنزساـ. ىحا ىػ الدبب 

ميمو ببداشة عمى أنو مجسػع الجشػف القاتل في أف القتل الجساعي ال يسكغ تح
الفخدؼ. عمى العكذ مغ ذلظ ، فيع يسخوف مغ خبلؿ انجماج األسخة أو العذيخة أو 
الحي أو السجسػعات االجتساعية ، والتي تعسل بذكل جساعي عمى ىحا الشحػ أو 
ضسغ حذػد أكبخ ، وكحلظ في إشار وكاالت الجولة التي يكػف تشطيسيا أكثخ 

 .(ٚ) وضػًحا
وال تشتج عسميات القتل الجساعي بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ عغ االحتخاؽ التمقائي: فيي 
ال تحجث في فخاغ اجتساعي وسياسي. كاف غابخييل ىانػتػ ، وزيخ الخارجية الفخندي 
آنحاؾ ، مخصًئا تساًما عشجما وصف محابح تدعيشيات القخف التاسع عذخ بأنيا "واحجة 

 .(ٛ)غ السديحييغ والسدمسيغ مغ آالؼ حػادث الرخاع بي



ودوف تقجيع صػرة شاعخية لمعبلقات السجتسعية التقميجية ، كانت ىشاؾ محخمات  
قػية لمغاية داخل الشطاـ الدياسي العثساني ، فزبًل عغ القيػد القانػنية التي حالت 
عمى وجو التحجيج مثل ىحه االشتباكات مغ الحجوث. لكي تتغيخ القػاعج بيحه الصخيقة 

كاف عمى الشاس العادييغ أف يججوا أسباًبا قػية جًجا لبلعتقاد بأنو كاف مغ  ،
الزخورؼ ، بل وحتى السبخر أخبلقيًا ، السذاركة في عسميات القتل؟ وربسا كانت 

(. عمى السشػاؿ نفدو ، اقتخح ٛٗٔ-ٚٗٔ، ص  ٜٜ٘ٔالجولة وراءىا )دادرياف ، 
تصخؼ في الحخب األخيخة في البػسشة عالع أنثخوبػلػجيا يعسل عمى شبيعة العشف الس

أنو ميسا كانت أشكاؿ التعحيب الفخدية وغيخ السشطسة التي يختخعيا الجبلدوف 
 (.ٜٜ٘ٔألنفديع ، فإف الدياؽ الحؼ يعسمػف فيو مشطع جيًجا بالفعل )سػرابجي ، 

قج يبجو أف تدمدمشا الثالث يحصع ىحا اإلشار التحميمي ، بقجر ما اختفت سمصة الجولة 
، بحكع  ٕٜٔٔ-ٜٚٔٔفي الػاقع. ومشح ذلظ الحيغ ، كانت عسميات القتل في 

الزخورة ، أكثخ مخونة وكاف ليا شابع مذتخؾ بيغ السجتسعات أكثخ وضػًحا. ومع 
ذلظ ، يسكغ اعتباره أيًزا مؤشًخا عمى تحػؿ أكثخ عسػمية. إذا لع يتغيخ تذخيح 

في ضل ضخوؼ اجتساعية وسياسية  الفطائع خبلؿ تدمدبلتشا الثبلثة ، فكل مشيا يقع
مختمفة تساًما. ويسكغ لمسخء أف يدتشتج أنو ، لفيع تصػرىا بذكل كامل ، والتصػرات 
مغ واحج إلى آخخ ، مغ الزخورؼ ليذ فقط مخاقبة السبلحطات السيجانية ولكغ أيًزا 
مخاعاة إشار أوسع لو خرائز سياسية كمية بذكل أساسي. وفي ىحه الحالة ، 

مدبلتشا عغ كػنيا كتمة غيخ متسايدة مغ الفطائع: فيي تطيخ اآلف في تتػقف تد
 خرػصيتيا. وىحا بجوره يتصمب تدسية كل تدمدل.

ومع ذلظ ، ليذ مغ الديل التػصل إلى ترشيف متساسظ لمقتل الجساعي ، خاصة 
أنو ال يػجج إجساع بيغ العمساء حػؿ السرصمح الحاسع "اإلبادة الجساعية". لشخمز 

إلى أف األمخ متخوؾ لمستخرريغ لمعسل مًعا لمتػصل إلى تعخيف أوضح. سخيًعا 
والسذكمة ىي أف مثل ىحه السحاوالت تؤدؼ في كثيخ مغ األحياف إما إلى تعخيف 
شجيج التقييج بحيث ال يشصبق عسميًا عمى أؼ حالة مسكشة ، أو إلى استخجاـ واسع 

 مخادفة لػ "القتل الجساعي الشصاؽ لجرجة أف "اإلبادة الجساعية" تربح عسمياً 
meurtre de masse  لقج أشخُت بالفعل إلى أنو ، في رأيي ، ال يسكغ لذكل ."



أىسية السرصمح  إف  القتل وال حجسو في حج ذاتو أف يرشف عمى أنو إبادة جساعية.
ال يسكغ تقجيخه إال مغ خبلؿ رسع صػرة تاريخية أوسع لمعبلقات بيغ الجولة 

ة ليا ، في إشار عبلقاتيا الجولية وترػراتيا عغ مكانتيا في والسجتسعات السكػن
العالع. وأستشتج أف: "اإلبادة الجساعية تحجث عشجما تخػ الجولة أف سبلمة مذخوعيا 
دة مغ قبل الدكاف ككل؟ حجدْتيا الجولة بسرصمحات جساعية أو  الدياسي ميجَّ

بذكل جساعي ، مجتسعية؟ يدعى إلى معالجة ىحا مغ خبلؿ القزاء الجدجؼ ، 
عمى الدكاف السحكػريغ ، إما كمًيا أو حتى ال يبجو أنيع يسثمػف تيجيًجا. )ليفيغ ، 

 (. ٓٔ، ص  ٜٜٗٔ
ومغ ىحا التعخيف ، يتختب عمى ذلظ ، ضسشًيا عمى األقل ، أف ىحا الشػع مغ اإلبادة 

بلوة الجساعية يختبط بصخيقة ما بتصمعات الجولة وبخامج التشسية. وأود أف أقتخح ، ع
عمى ذلظ ، أنشا نتعامل ىشا مع ضاىخة ليذ ليا مكاف حكيقي في عالع سابق أقل 
عػلسة ، حيث لع تتعخض الجوؿ السختمفة لذخط تغييخ نفديا مغ أجل االستجابة 
لشسػذج غخبي في األساس. وكانت ىجسات الجولة عمى الجساعات العخقية أو الجيشية 

انت بذكل عاـ عقابية أكثخ مغ كػنيا شائعة في فتخات سابقة ، لكغ أىجافيا ك
. وىحا ال يعشي أف مرصمح punitifs plutôt que transformatifs تحػيمية 
"؟ الحؼ نفكخ فيو بذكل عفػؼ عشج وصف حمقات ما قبل  massacre "مجدرة

العرخ الحجيث مغ العشف الستصخؼ؟ يفقج كل أىسيتو في القخف العذخيغ. وعمى 
ضح أف السجازر العَخضية يسكغ أف تؤدؼ إلى إبادة العكذ مغ ذلظ ، مغ الػا

جساعية ، بسعشى أنشي حجدُت لمتػ ، أو بذكل تخاكسي ، تذكَل واحجة. ومع ذلظ ، 
بيغ السجدرة العخضية السحجودة في الدماف والسكاف واإلبادة الجساعية ، والتي تستج 

اختبلؼ نػعي أكثخ إلى كبل العشػانيغ ، ليذ ىشاؾ فْخؽ كسي فحدب ، بل أيًزا 
 يخجع إلى األىجاؼ التي تدتيجفيا الجولة في نْذخ مجازرىا في زماف ومكاف. 

ومتابعًة لمتحميل ،لحلظ، لحلظ ، فإف مرصمح "اإلبادة الجساعية" ، عمى عكذ 
مرصمح "السجدرة" ، يسثل صمة خاصة ببشاء الجولة ، حتى في مخحمة األزمة ، في 

يتذكل بذكل معيارؼ مغ الجوؿ. ولكغ ما العسل الػقت الحؼ يشذأ فيو نطاـ دولي ، 
، إذف ، مع حاالت القتل الجساعي الجساعي داخل الجوؿ السشقدسة إدارًيا ، والسجدأة 



عمى أسذ عخقية أو غيخىا ، أو التي لع تعج مػجػدة تساًما وببداشة؟ الدؤاؿ لو 
كثيخ؟ في  نغسة ما بعج الحجاثة: لكي يشذأ ، يجب أف يكػف ىشاؾ خصأ إقميسي؟ أـ

الشطاـ العالسي السعيارؼ الحالي الحؼ يفتخض ، بصخيقة متساسكة نطخًيا ، تقديع 
 الفزاء إلى دوؿ قػمية متجاورة ومتذابكة.

بافتخاض ، كسا أقتخح ، أف مرصمح "ما بعج اإلبادة الجساعية" يذيخ إلى العشف 
صبيقو عمى الستصخؼ في السدتقبل ، قج يتداءؿ السخء عغ حق إلى أؼ مجػ يسكغ ت

الساضي العثساني. في الػاقع ، بالشطخ إلى االنييار الكامل لػضائف الجولة التي 
حجثت في شخؽ األناضػؿ خبلؿ فتخة الغخوب اإلمبخاشػرؼ في نياية الحخب العالسية 
األولى ، قج ُيقخأ تجميخ األرمغ وما تبله مغ عػاقب مغ تدعيشيات القخف التاسع عذخ 

عمى وجو التحجيج عمى أنو نسػذج أولي لمتقجـ مغ مجدرة إلى  إلى أوائل العذخيشات
 ما بعج اإلبادة الجساعية ، مخورًا باإلبادة الجساعية.

دعػنا نخػ إلى أؼ مجػ يسكغ تصبيق ىحا السخصط عمى التدمدبلت العثسانية 
الثبلثة. مغ مشطػر عاـ لمغاية ، يسكغ لمسخء أف يجادؿ في أنيا جسيًعا تقع في سياؽ 

إلى معاىجة لػزاف في  ٛٚٛٔسغ. في الػاقع ، فإنو مغ معاىجة بخليغ في عاـ ميي
، كاف السجتسع العثساني والشطاـ الدياسي في حالة أزمة مدتسخة في  ٖٕٜٔعاـ 

مػاجية الجيػد الستشافدة لمقػػ العطسى التي تخغب في إمبلء مريخ اإلمبخاشػرية 
شطخ في ىحه الفتخة تحت عبلمة عمى اإلمبخاشػرية. لحلظ ستكػف ىشاؾ أسباب لم

االستسخارية. فقط تخيل الدؤاؿ الستكخر عمى لداف جسيع الػششييغ العثسانييغ: ىل 
يجب أف تطل اإلمبخاشػرية خاضعة لمقيػد االستعسارية الججيجة لمقػػ الخارجية ، أو 
في خصخ تفككيا ، أـ أنيا يسكغ أف تتخؾ ىحا الػضع مغ خبلؿ إعادة تأكيج سبلمتيا 

لدياسية واالقترادية؟ يسكغ أيًزا دعع حجة االستسخارية مغ خبلؿ ديشاميكيات ا
العبلقات بيغ اإلمبخاشػرية واألرمغ. مغ قبل أوؿ التدمدبلت الثبلثة؟ وحتى بعج 
نياية الثالث؟ ، حيث تع ترشيف األرمغ مغ قبل الشخب الحكػمية العثسانية ، مغ 

يع عسبلء مخخبػف وخصيخوف لمسرالح بيغ جسيع مجتسعات اإلمبخاشػرية ، عمى أن
األجشبية وبالتالي كتيجيج ألؼ مذخوع وششي. وألسباب تتعمق بالسكاف ، ال يسكغ ىشا 

وما ييع ألغخاض ىحه  (ٜ)تحميل الجػانب السختمفة ليحا االتياـ العاـ بالتفريل 



رًا أـ ال ، فإف االعتقاد الكامغ وراء االت ياـ ضل السشاقذة ىػ أنو ، سػاء كاف مبخَّ
 سميسًا شػاؿ ىحه الفتخة.

ًيا ومشطًسا تحت الدمصة  كاف التدمدل األوؿ السشاىس لؤلرمغ ، في معطسو ، مػجَّ
الذخرية لمدمصاف عبج الحسيج. في البجاية عمى األقل ، يبجو أنو نتج عغ الخغبة في 

دبب معاقبة السجتسع عمى األفعاؿ السشدػبة إليو بجاًل مغ الخغبة في إبادة نفدو. وب
االفتقار إلى قجرات العسل السخكدية ، كانت الكبائل الكػردية بذكل أساسي ىي التي 
تمقت مغ الجولة التفػيس الدّخؼ إلشعاؿ الشار والجـ في قمب األراضي األرمشية في 

 شخؽ األناضػؿ.
كانت ىحه آلية تقميجية لمغاية لمسجازر تحت ستار الجولة. ومع ذلظ ، مغ األىسية  

ىحا الػصف ، إلى حج كبيخ  ٜٗٛٔقجر ما تشاسب السخحمة األولى في عاـ بسكاف ، ب
؟ مغ تجخل بعج تجخل القػػ العطسى لمسصالبة ٜ٘ٛٔالسحابح األكثخ انتذاًرا في عاـ 

بإصبلحات لرالح األرمغ؟ يبجو أنو يذيخ إلى شيء أكثخ جحرية ومشيجية. كسا رأيشا 
عسج لخجمة أعساؿ القتل ؛ وبالسثل ، ، جخػ حذج شخائح أكبخ مغ السجتسع العاـ عغ 

يبجو أنو كاف ىشاؾ تخكيد أكبخ عمى تجميخ البشية التحتية الثقافية والجيشية لمحياة 
األرمشية. عبلوة عمى ذلظ ، ال يبجو أف عسميات القتل قج انتيت حتى تع اعتبار 
السجتسع األرمشي ضعيًفا بجرجة كافية كقػة اجتساعية وسياسية ضسغ اإلشار 

عثساني األكبخ. وىكحا ، فإف السحابح التي بجأت بصخيقة تقميجية كعقػبة محمية ال
لمتخخيب السفتخض أو اإلرىاب أو التسخد ، انتيت بإبادة جساعية جدئية. وإذا كاف 
األرمغ ىع الزحايا ، فسغ الػاضح أيًزا أف السحابح كانت ستخسل رسالة إلى القػػ 

يخىا ولغ تتدامح مع أؼ تجخل أجشبي في العطسى: اإلمبخاشػرية كانت سيجة مر
 (. ٚٚ-ٙٚ، ص.  ٜٚٛٔشئػنيا الجاخمية )لبديػس ، 

لحلظ فإف ىحا التدمدل لو نػع مغ االنتقاؿ ، ليذ فقط بيغ السحبحة واإلبادة الجساعية 
الجدئية ، ولكغ أيًزا بيغ ما قبل الحجاثة والحجاثة. ومغ ناحية أخخػ ، فإف اإلبادة 

أكثخ وضػًحا في الدياؽ الحجيث. ومغ بيغ العشاصخ الحاسسة  ٜ٘ٔٔالجساعية عاـ 
التي تذيخ إلى تحػؿ نسػذجي ، دعػنا نبلحع أف ىحه اإلبادة الجساعية قج تع 

( CUPإشبلقيا ليذ بتحخيس مغ أحج السدتبجيغ بل مغ قبل لجشة االتحاد والتخقي )



، والتي  fer de lance de la modernisation، رأس الحخبة في التحجيث 
استػلت عمى الدمصة خبلؿ الثػرة. وتخافق االضصخاباُت السشاىزة لمحسيجية مغ 

، ىحا التغييَخ في ُبشى الدمصة مع مذخوع واعٍ  لتحػيل اإلمبخاشػرية ٜٜٓٔ-ٜٛٓٔ
العثسانية متعجدة الجشديات بالسعشى القػمي ، وبالتالي التخكي بذكل صحيح. وتدامغ 

الكامل ليحا البخنامج ، والحؼ أصبح مسكشًا بجوره  اليجـػ عمى األرمغ مع الشزج
مع تخكيا في  CUPبدبب الطخوؼ االستثشائية لمحخب العطسى ، التي اشتبكت فييا 

بذكل أساسي لخفس الييسشة األجشبية وإعادة تأكيج قػتيا  ٜٗٔٔنياية عاـ 
 (ٓٔ)العدكخية عمى الداحة الجولية  -الدياسية

تصمب بعس السحاذيخ. عمى وجو الخرػص ، ضمت ومع ذلظ ، فإف ىحا التحميل ي
السػارد المػجدتية والبذخية الستاحة لمحدب محجودة وبسعشى ميع جًجا ما قبل الحجاثة. 
وعمى الخغع مغ دور الجير والػحجات الخاصة التابعة لتذكيبلت مخرػسة في 

قي ، في ( ، كانت لجشة االتحاد والتخ ٖٜٜٔالخط األمامي لعسميات القتل )دادرياف ، 
التحميل الشيائي ، تعتسج اعتساًدا كبيًخا مثل سابقتيا في تدعيشيات القخف التاسع عذخ 
عمى السدئػليغ اإلقميسييغ. وبالتالي ، كاف عمييا أف تدتأنف في ضل الطخوؼ 
التقميجية لمسقاوليغ مغ الباشغ لمفطائع؟ وفي السقاـ األوؿ عمى شكل مداعجيغ 

لزساف التشفيح الكامل لبخنامجيا. وكانت عسميات القتل عذائخييغ ، وخاصة الكػرد؟ 
مصػلة ، وغالًبا ما كانت فػضػية ، ودمػية لمغاية. وتؤدؼ ىحه العػامل إلى تعقيج 
يؤدؼ إلى تفاقع الخؤية الجدئية التي قجمتيا األبحاث الحالية حػؿ انتذار السجازر. 

ي بجأوا كسذخوع إبادة واع وىشاؾ في الػاقع سبب لمذظ في أف أعزاء االتحاد والتخق
شامل لئلبادة ، ويسكغ لمسخء عمى أؼ حاؿ أف يعتقج أنيع خزعػا لعسمية تخاكسية مغ 
التصخؼ ألف الشزاؿ األكبخ الحؼ دخمػا فيو اتخح شابع الحياة أو السػت )بمػكدياـ( 

(. والذيء السؤكج ىػ أف مسارسات الغشائع والشيب ، تساشيا مع أقجـ تقاليج ٕٕٓٓ، 
حخب ، كانت ال تداؿ واضحة لمعياف في ىحه السجازر. وبعيًجا عغ إبادة كل فخد ، ال

تع "إنقاذ" الفتياف والفتيات الرغار مغ أجل اختداليع في العبػدية ، أو حتى تبّشييع 
 (.٘، الفرل  ٖٜٜٔداخل أسخ الجبلديغ )ميمخ ، 



ية والكسية التي وىحا ال يسشع أؼ شيء في ىحه االعتبارات مغ إلغاء الشقمة الشػع
إف الحريعة القائمة بأف األرمغ يذكمػف تيجيًجا لؤلمغ  .ٜ٘ٔٔتسثميا أحجاث عاـ 

الجاخمي مغ خبلؿ العسل نيابة عغ القػػ األجشبية تعكذ بالتأكيج التبخيخ الحؼ تع 
 تقجيسو في تدعيشيات القخف التاسع عذخ.

اتيجية الػاعية: لقج في ىحه السشاسبة ، كانت الحجة في خجمة األىجاؼ الجيػستخ 
كانت قبل كل شيء مدألة تػشيج الحجود الذخقية لئلمبخاشػرية ، الستػخاة كجدخ 

 إقميسي نحػ الذعػب التخكية في الذخؽ.
في األساس الزسشي ليحه األىجاؼ كانت فخضية قػمية ججيجة تساًما: مغ اآلف  و

سانًيا متعجد األعخاؽ فراعًجا فيسا يتعمق بسجتسع سياسي تخكي ، ولع يعج مجتسًعا عث
، يجب تقييع القجرة عمى أف تكػف فخًدا مخمًرا. كاف ىحا يدتحق التححيخ مغ أنو ال 
يسكغ التدامح مع أؼ مجتسع عخقي أو ديشي غيخ قادر عمى التكيف مع نفدو ، أو 
الحؼ قج يخفس الكياـ بحلظ. ومع ذلظ ، يجب أف نزيف أف التجميخ الجساعي 

نيع اعُتبخوا شابػًرا خامًدا أو عجًدا ال لدـو لو مغ الدكاف: فقج لؤلرمغ ال يعشي فقط أ
ساىست عسميات القتل أيًزا في تحقيق أىجاؼ ممسػسة مختبصة صخاحًة ببشاء الجولة 
القػمية. الترفية الكاممة لؤلرمغ ، عمى األقل في شخؽ األناضػؿ ، أعصت الجولة 

ضي والسستمكات ورأس الساؿ ؛ حق الػصػؿ غيخ السقيج إلى مداحة كبيخة مغ األرا
يسكغ بعج ذلظ إعادة تػزيع ىحه السػارد أو استخجاميا مباشخة ألغخاض الكيادة. 

 .(ٔٔ)بصخيقة ما ، قجمت السحابح شخيقا مخترخا لتخاكع الجولة لخأس الساؿ 
عمى مدتػػ الفاعميغ ،  ٜ٘ٔٔوىكحا ، ميسا كانت شبيعة عسميات القتل في عاـ 

االرتياب الحاد لمجولة في التكػيغ الحؼ جعميا مسكشة ، فقج  وميسا كاف دور جشػف 
كاف لجييع في التحميل الشيائي مشصق نفعي في خجمة إعادة الييكمة االقترادية 
واالجتساعية. تحػيل. ولع تكغ ىحه السحابح مجخد عقابية وال عقابية ، بل كانت أداة 

جعة ، كدخ العكبات التي بجت تحاوؿ بػاسصتيا الجولة التقميجية ، الزعيفة والستخا
وكأنيا تعيق الصخيق نحػ تحجيث مدتقل قادر عمى إعادة تأكيج قػتيا داخل االقتراد 
الدياسي. معػلع بالفعل تحت الييسشة الغخبية. في إشار ىحا التحميل ، يتخح ىحا 



الذكل السعيغ مغ العشف الذجيج ضج مجتسع ما وجًيا معخوًفا لعسل إبادة جساعية 
 (ٕٔ)حجيث 

في زمغ الحخب  CUPومغ السفارقات بالصبع أف تدخيع الجيػد لتحقيق أىجاؼ 
ومعيا اإلمبخاشػرية بأكسميا. لحلظ ، فإف  CUPأصبح صخخة تحصست عمييا 

لع تعج تتػافق مع  ٜٚٔٔعسميات القتل الجساعي في شخؽ األناضػؿ مشح أواخخ عاـ 
بل إنيا تتػافق مع انييار دولة  مذخوع بشاء دولة متساسظ ندبًيا ، وإف كاف يائًدا ،

ومجتسعي حيث ىػجاء كامل مغ الستحاربيغ؟ األرمغ ، الكػرد ، الخوس ، األتخاؾ ، 
الجػرجيػف ، األذريػف ، وكحلظ ، فيسا بعج ، الفخنديػف والبخيصانيػف؟ سعػا لمحفاظ 
عمى مػقعيع الشدبي ؛ كل ىحا ، عبلوة عمى ذلظ ، في سياؽ االنييار االقترادؼ 

الجيسػغخافي والبيئي الحاد والسجاعة واألوبئة والتجفقات اليائمة لبلجئيغ. وأدػ تحػؿ و 
شخؽ األناضػؿ إلى مشصقة مغ الفػضى العسيقة إلى عجـ تػفخ تقجيخ دقيق لعجد 
الزحايا: ببداشة لع يكغ ىشاؾ مغ يحتفع بالحدابات. وبالشدبة لمسحابح في مثل ىحا 

عقاب اإلبادة الجساعية ، فإنشي أقتخح مرصمح "ما الدياؽ ، سػاء حجثت أـ ال في أ 
 بعج اإلبادة الجساعية".

وإذا كاف االنييار الشيائي لئلمبخاشػرية يسثل نياية التقجـ في ثبلث سبلسل تع تحميميا 
ىشا ، فإف عسميات القتل لع تتػقف عشج كل ىحا. ولع يؤد اإلحياء غيخ السحتسل لجولة 

ىا بعسق في عيج كساؿ أتاتػرؾ إلى استعادة سمصة تخكية اآلف وششية وأعيج بشاؤ 
، ولكغ أيًزا في الدشػات التالية ،  ٕٜٔٔالجولة في شخؽ األناضػؿ مغ حػالي عاـ 

مغ خبلؿ سمدمة ججيجة مغ السحابح التي ارتكبتيا الجولة. وىحا الحؼ ال يسكغ ذكخه إال 
يل في ىحه السقالة. ىشا ، يبخز مغ عجة جػانب عغ تمظ التي قسُت بتحميميا بالتفر

بادغ ذؼ بجء ، بدبب قمة األرمغ ، كاف كػرد السشصقة ىع الزحايا الخئيدػف. بعج 
ذلظ ، لع يتع إعصاء الدياؽ مغ خبلؿ محاولة إنقاذ دولة مشيارة ولكغ مغ خبلؿ 

 ٖٕٜٔتػشيج دولة ناشئة. أخيًخا ، مع االعتخاؼ الجولي بتخكيا الججيجة في لػزاف عاـ 
 ساـ والقمق األجشبي ، الحؼ كاف مػجػًدا جًجا في الفتخة الدابقة.، تبخخ االىت



أو مغ يخمفيا ،  CUPومع ذلظ ، ال يتعمق األمخ ىشا بإجخاء السحاكسة الحرخية لػ 
وال اإليحاء بأف الجولة التخكية لجييا أؼ احتكار لمعشف الذجيج أو التبلعب بالتاريخ 

 (ٖٔ)إلخفائو 
ريخ العشيف لتخكيا في الفتخة السعاصخة ميع عمى وجو عمى العكذ مغ ذلظ ، فإف التا

التحجيج ألنو يسثل مكانة الجولة في الشطاـ العالسي الحؼ ضيخ خبلؿ القخنيغ التاسع 
عذخ والعذخيغ. وفي الحالة التخكية ، كسا في حاالت أخخػ ، ىشاؾ عبلقة وثيقة بيغ 

لة القػمية القػية والسدتقمة ، االنتقاؿ مغ التبعية االستعسارية الججيجة إلى حالة الجو 
مغ ناحية أخخػ، الحخكة السػازية مغ السجازر العقابية التقميجية لمقزاء عمى 
مجتسعات عخقية بأكسميا. إف مرصمح "اإلبادة الجساعية" ضخورؼ لمغاية ىشا ، وليذ 
لػصف أعساؿ العشف الستصخؼ بقجر ما ىػ مفيـػ ، مغ خبلؿ تقجيع نقصة لمتعبيخ 

ثمة العجيجة ليجسات الجولة ضج الجساعات السجتسعية، والسشصق األكثخ بيغ األم
 ( .ٜٜٜٔعسػمية لمتصػر السعاصخ )ليفيغ ، 

ومع ذلظ ، فإنشا لع نخخج مشيا بعج. دعػنا نقبل ، مع روف أروندػف ، ترػر اإلبادة 
 réaliser ce qui الجساعية عمى أنيا ناتجة عغ جيج "لتحقيق ما ال يسكغ تحكيقو

ne peut être réalisé  ، (. ماذا سيحجث بعج أف انيارت ٖٜٛٔ" )أروندػف
الجولة تحت وشأة ىحا الجيج بالحات؟ في سعييا لتقميز فارؽ القػة فيسا يتعمق 
بالدعساء السييسشيغ في الشطاـ الجولي ، اعتبخت تخكيا العثسانية اإلبادة الجساعية آلية 

غ نػعيا بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ. وبالسثل ، ال إلنياء األزمة: في ىحا ، لع تكغ فخيجة م
ججيج في الجخوح الخىيبة التي أحجثتيا بالمجػء إلييا. لحا فإف الدؤاؿ ىػ: بسا أف 
اإلبادة الجساعية ُتفيع عمى أنيا نتاج ثانػؼ لسذخوع دولة لمتحػؿ البشيػؼ األساسي ، 

مو؟ لبزع سشػات ، ماذا يحجث عشجما ييجـ ىحا السذخوع صخَح الجولة والسجتسع بأكس
بجت القذخة الفارغة لئلمبخاشػرية العثسانية وكأنيا تجخل في جحيع ما بعج اإلبادة 
الجساعية. واليـػ ، إذا نطخنا ، عمى سبيل السثاؿ ، إلى وسط إفخيكيا ، وىي مشصقة 

، يسكششا أف نتداءؿ إلى أؼ مجػ  ٜٜٗٔتسيدت باإلبادة الجساعية في روانجا عاـ 
اإلبادة الجساعية بعج اإلبادة الجساعية، التعبيخ السييسغ عغ العشف  يسكغ أف تربح

 الستصخؼ في القخف الحادؼ والعذخيغ.
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مارؾ ليفيغ:الػجو الستغيخ لمقتل الجساعي: السحابح واإلبادة الجساعية و "ما بعج اإلبادة 
 ( ٗٚٔ) العجد  ٗ/ ٕٕٓٓالجساعية"، في السجمة الجولية لمعمـػ االجتساعية، 

 

ؿ ( اإلبادة الجساعية بأنيا "شكل مغ أشكاٖٕ، ص  ٜٜٓٔوىكحا يعّخؼ تذالظ وجػناسػف ) ( ٔ
 القتل الجساعي مغ جانب واحج تيجؼ مغ خبللو دولة أو قػة أخخػ إلى تجميخ جساعة ما".

يرف ليسكيغ اإلبادة الجساعية بأنيا "مذخوع مشدق ، يجسع بيغ أعساؿ مختمفة تيجؼ إلى  ( ٕ
تجميخ األسذ األساسية لحياة مجسػعات قػمية معيشة ، بيجؼ القزاء عمى الجساعات نفديا". 

يرف ليسكيغ ىشا باألحخػ "عسمية اإلبادة الجساعية" ، والتي يسكغ في ضخوؼ معيشة في رأيي ، 
 أف تتحقق عمى أنيا "إبادة جساعية".

( ، رقًسا قجره ٖٖٔ-ٖٖٓ، ص  ٜٚٛٔيقتخح لبديػس ، في سياؽ تحميل معاصخ ودقيق ) ( ٖ
 "مغ مجسػعات إحرائية أولية غيخ كاممة مدتسجة مغ مرادر مػثػقة". ٓٓٓٛٛ

( ، بعج تػليف دقيق لؤلبحاث الحالية ، أف ٚٗٔ-٘ٗٔ، ص  ٕٜٜٔاستشتج ميمدػف ) ( ٗ
 حػالي مميػف شخز قج لقػا حتفيع ، أو حػالي نرف الدكاف األرمغ قبل الحخب.

تػجج إشارات محجودة وصامتة إلى السجازر التي ارتكبيا األرمغ في بعس الكتاب السؤيجيغ  ( ٘
؛ أحسج  ٜٕٚ، ص  ٜٓٛٔ؛ ووكخ ،  ٜٗٔ، ص . ٜٚٙٔف )لؤلرمغ ، بسا في ذلظ ىػفانيديا

( عمى ٖٕٓ - ٜٛٔص  ٜٜ٘ٔ(. عمى العكذ مغ ذلظ ، يؤكج مكارثي )ٓٚٔ، ص  ٜٜٗٔ، 
ىحه االنتياكات في صػرتو لبلنييار الجيسػغخافي الكارثي بيغ السدمسيغ. قج يكػف ىحا صحيًحا ، 

يات داخل السجتسعات السدمسة السختمفة لكغ في ىحه الحالة ال يدسح مكارثي بأؼ تسييد بيغ الػف
 ، وال بيغ الدكاف غيخ السدمسيغ.



                                                                                                                                                                      

ىشاؾ القميل مغ األبحاث حػؿ ىحا الجانب مغ مجازر األرمغ. ومع ذلظ ، ىشاؾ أدلة كثيخة  ( ٙ
عمى عسميات صمب ومحارؽ جساعية ، تعسل كذكل مغ أشكاؿ التصييخ ، باإلضافة إلى العجيج 

كج بالتحجيج عمى اإلثارة الجشدية الدادية لمجبلديغ )يخاجع دافيذ، مغ األوصاؼ لمجثث التي تؤ 
 (.ٖٜٜٔ،ميمخ ، ٘ٛ، ص ٜٙٔٔ،   تػيشبئٖ،ص ٜٜٛٔ

ال أعخؼ قرة خاصة بيحه التدمدبلت مغ األحاسيذ التي عاشيا السخء كسذارؾ في  ( ٚ
مغ ديشاميكيات عرابة قاتمة. بذكل عاـ ، عبلوة عمى ذلظ ، فإنشا نفتقخ إلى تحميبلت ىحا الشػع 

(. ٜٙٙٔالسجسػعة. انطخ ، مع ذلظ ، الجراسة االستكذافية الكبلسيكية التي أجخاىا كانيتي )
( ، الحؼ يقتخح دراسة حالة تكامميا مع ما تع تػضيحو ىشا ٜٜ٘ٔيشطخ أيًزا آلدػ آيار) 

طسة واضح: ىحه السقالة تزع بذكل ممحػظ شخًحا لػ "عسل الجساىيخ" ضسغ اإلشار األوسع لسش
 ، تخصيط ، خبخة عدكخية عمى مدتػػ أعمى.

 (.ٛٚ، ص  ٜٜ٘ٔنقبل عغ دادرياف ) ( ٛ

ىحا االتياـ ىػ محػر تفكيخ أولئظ الحيغ يشكخوف أو يقممػف مغ مجػ ىحه التدمدبلت ،  ( ٜ
عمى أنو "إبادة جساعية" )يشطخ  ٜ٘ٔٔوعمى وجو الخرػص ، يعارضػف تدسية تدمدل عاـ 

(. مغ البلفت لمشطخ أف حجة إنكار اليػلػكػست تفتخض ىشا ٖٚٔ-ٖ٘ٔ، ص  ٜٚٚٔشػ ، 
أف اإلبادة الجساعية ال يسكغ أف تشتج ، بحكع تعخيفيا ، عغ ديشاميكية عشيفة تعارض الجولة مع 
السجتسع. في الػاقع ، ىحه الجيشاميكية ، التي تحذج عمى األقل بعًزا مغ السجتسع السدتيجؼ ، 

 مدائل اإلبادة الجساعية. ىي القاعجة وليذ االستثشاء في

أثشاء الحخب قج جسع بيغ "التحجيث  CUP(  كاف مذخوع ٖ٘ٓ، ص ٜٚٚٔوفًقا لػ شاو )  ( ٓٔ
 الدخيع إلنقاذ اإلمبخاشػرية" و "الدعي السحسـػ لمعمسشة".

نحغ بحاجة إلى عسل عمسي حػؿ ىحه الشقصة ، وبذكل أكثخ تحجيًجا حػؿ دور  ( ٔٔ
Emvale-i Metruke ستمكات السيجػرة( ، التي تع إنذاؤىا لتدييل نقل األصػؿ )لجشة الس

 األرميشية إلى الجولة.

واإلبادة الجساعية الحجيثة األخخػ؟  ٜ٘ٔٔما ىي الرمة بيغ اإلبادة الجساعية عاـ  ( ٕٔ
السحخقة تذكل استثشاء واضح ىشا فقط؟ سيكػف محػر كتابي القادـ "مجيء اإلبادة الجساعية" 



                                                                                                                                                                      

( ، والحؼ سيكػف السجمج األوؿ مغ ثبلثة مجمجات ٖٕٓٓامعة أكدفػرد ، )أكدفػرد ، مصبعة ج
 لجراسة اإلبادة الجساعية في عرخ الجولة.

عبلوة عمى ذلظ ، وعمى عكذ االتجاه السعتاد الستسثل في إنكار الجولة ، بجأ السؤرخػف  ( ٖٔ
 (.ٜٜٙٔاألتخاؾ اآلف في معالجة الجانب السطمع مغ تاريخيع بججية )يشطخ، آكاـ، 


