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 جريمة اإلبادة الجماعية

 :المقدمة

بشرشهه سلاههوب للبشع يهه ل ههجلبشمهه بوللبش وشيهه لبشتهه لي ت  تهه ل-والتههلب -شههت البشرشهه   
لأ  جلذشكلف لأثن  لبشاللسلأللف لأثن  لبشنلبع البش الح .

بشم  عي لعلىلق ه لذهذالبشمه بولل هجلحيهطلبش وهو ةلوبشنته و لوتأت لم    لبإلر  ةل
بشو ي  سلوبآلث  لبش   ثي لبشت لتفض لإشيت لتلكلبشم    لبشنك ب سلحيطلاللتقتص ل
ن ههه لأيضههه لتاههه  لم بحههه ل ههه و ةل ذهههذالبشنتههه و لعلهههىلبمتثههه طلأ وب لبشرشههه لفقهههبسلوبح

لوآال  ل   ح لألا لضح ي لبشم    .
 :وأهميته البحث موضوع

لم يهه لفهه لر إلناهه جلتعلقهه ل ههجلأذ يتهه لترهه ل وضههو لبشم  عيهه لبإلرهه  ةلم   هه لإج
لأنثهىسلأولك جلذك ب للوبش تلسلوبشش  لوبشوفللبشمنيجلش ليتع ضلفق لحي ت سل  بحل
لقهه لذههذبلوكههللوبإل تصهه  سلوبشتتميهه لوبشقتههللبإلمتهه ضلبش ثهه  لاهه يللعلههىلفتنهه ك
ل.رص  ذ لنحجلبشت لبشم    لف لحصل
لبش مت عههه اسل هههجلعههه  لفههه لووبقههه ل عههه  ل وضهههو لبشم  عيههه لبإلرههه  ةلم   ههه لإج

لبشمهه بوللوكههذبلفلاههويجسلفهه لبشيتههو لمهه بوللو هه ل عههيجسلإقلههيللعلههىل قصههو ب للوشههي 
لبششيشهه جلفهه لوقعههالبشتهه لوبشمهه بوللبشاهه   سلبشنظهه للق ههلل ههجلبشعهه ب لفهه لبش  ت رهه 
ل.أح لعلىل   في لوبشصو   

 :الموضوع إختيار سبب
قليللبشع ب لف ل  ص لبشم  عي سلبإلر  ةلم    لأرح طلقل  ل.بشع ب لكو  ات جلوبح
ذههههذبلبشرحههههطلذههههولفصههههللت تيهههه الشرحههههطلبش  ماههههتي لعنوبنهههه ل م   هههه لبإلرهههه  ةللإج

سلوت ههوجل شههكل لبشرحههطلفهه لتو يهه ل عهه يي لبشم  عيهه لوتو يقتهه لعلههىلبإليل هه ييج 
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ر شتفصههيللفهه لم   هه لبإلرهه  ةلبشم  عيهه لعلههىلم   هه لإرهه  ةلبإليل هه ييجسلوتههللرحثتهه ل
بشر  لبشث ن ل جلتف صيللبش ا ش لبش ق   لإشىلبشقاللبشمن و لف لكلي لبشحقو لف ل

شههذشكلذههذبلبشفصههللبشت تيهه الشل اهه ش لبش ههذكو ةلقاهه ن الر ششههكلللم  عهه لبش نصههو ة.
لبألت :

علهههىلبألو لبش رحهههطلبألو :ل فتهههوللم   ههه لبإلرههه  ةلبشم  عيههه لسلوولعنههه لبش رحهههطل
ثالث ل و ش سلفه لبش وله لبألو لتو قنه لشتع  هيلم   ه لبإلره  ةلبشم  عيه سلوفه ل

للتأ   ي لشم    لبإلر  ةلبشم  عي .بش ول لبشث ن لتن وشن لنظ ةل
فهه للشأل هه ب لوم   هه لبإلرهه  ةلبشم  عيهه لبش رحههطلبشثهه ن :لم   هه لبإلرهه  ةلبشم  عيهه 

سلفهه لبش ولهه لبألو ل ول ههيجلبش وبثيهه لبش وشيهه سلوولعنهه لبش رحههطلبشثهه ن لأيضهه لإشههى
م   ههه لبإلرههه  ةلبشم  عيههه لشأل ههه ب لفههه لإقلهههيللكو  اهههت جلبشعههه ب لسلأ ههه لفههه لتن وشنههه ل

فه للبش ول لبشثه ن لتن وشنه ل وضهو لم   ه لبإلره  ةلبشم  عيه لفه لبش وبثيه لبش وشيه 
بتف قيه ل نه لم   ه لبإلره  ةلبشم  عيه لوبشعقهه  لثالثه لفه و سلرحثنه لفه لبشفه  لبألو ل

رههه  ةلبشم  عيههه لفههه لبشنظههه للبألا اههه لثههه ن لرحثنههه لم   ههه لإبشلفههه  لفههه لبشعليتههه سلول
بشث شهطلتن وشنه للفه  ش حك ت لبشمن وي لبش وشي لشيو االفي لبشا رق لو وبن بسلثهللفه لبش

لم    لبإلر  ةلبشم  عي لف لبشنظ للبألا ا لشل حك  لبشمن وي لبش وشي .
ل

 المبحث األول
 مفهوم جريمة اإلبادة الجماعية

 المطلب االول
 تعريف جريمة االبادة الجماعية

لههىلبش قصههو لر صههولةلأرهه  ةلرهه  ةلبشم  عيهه لينرلهه لبشتوقههيلعشتع  ههيلم   هه لبإل
ل:بشمن لوأيض ل فتوللأر  ةلبشمن 

 :مصطلح أبادة الجنس
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( باللغةةا علبية ةةا ا ةبةةانس عل ةةيال ا  ن    ةة  ة  Genocide)يقصهه لر صههوال ل
 عن ذ لل"لبشمن ل"لولل(Genosي مع بي  كلمتي  التيييتي  هما ) هذع عالصط ح

ل1 عن ذ لبشقتل. لولCideول 
بةانس ا تي مةا اب  نمةن ةيةق  ةن عرتةاي تببيةي ا عإعبن علنه نييى عالستاذ علنكتني 

  كمةةةا يةةةذهب ي ترتلةةةن عةةة  عل ةةةيعسا يةةةن عاليسةةةاي ا. نهةةة2اGenocideلكلمةةةا ا
ا علةذ   بيةي Exterminationعالفيةا  (  اس انتق علة  ةياةا ترتلةن عة  تببيةي ) 

تيم  مبي   تل عنن كبيي م  علياال  نةيةق  بةذع لةن   أليق يشيسا م  هذع علقبيل
 .  علمنلنلي  علقاينيي  علمرتلفي   لاذيفيا النعبانس إ: عنيج هذع  علتببييع 
 لويعنهه لGenos"لتتههأشيل ههجل قوعههيجلبألو ل Genocide"ن    ةة  ع  كلمةةا 

شلفظلأذجليعنهههه للقتههههلل.لفهههه يعنهههه لبشقتههههل"للولCaedereبشثهههه ن ل"بشرشهههه اللولبشعهههه  ل
فنههه  لف  ههه لرشههه السلالجلبشف عهههللإسلبنههه ليعنههه لبشمهههن لبشرشههه اسلو تع يههه لأوضهههة

يههه فضلشههه لبشحههه لفههه لبشومهههو ل.لو هههجلبشوبضهههةلبجلت م ههه لذهههذبلبشتع يههه لبش  كههه ل
لن  لذ لت م  ل أ وذةل جلبش عنىلولشي ل جلبشلفظل.إر  ةلإلر 
 

 بادة الجنس البشري ( :إالبادة الجماعية ) مفهوم ا
يطلم  ل لحGenocideل صوال لإ ت  لإجل"لذولبشذالييالحظلبجلفقي ل"لشي ك

 لسلcrime of crimesبوله لعليته لم   ه لبشمه بولل  هيجلبش ل تهيجلبشالتينيتهيجسلول
و جلثللفق لم  لتع  ف لشت لرأجل"لكلل جليشهت كلأوليتهر  لشلقضه  لعلهىلم  عه ل

أوللراههه  ليتعلههه للرههه شمن لبولبشللههه لبولبشههه يجلأوليع هههللعلهههىلأضهههع فت سوونيههه ل
تلههكلبشم  عهه ليعهه ل  ت رهه لشم   هه لليعتهه العلههىلحيهه ةلأولح  هه لأول ل يهه لأعضهه  

لر  ةلبشمن .إ

                                                
النهضة العربية سنة .ا. د. عبدالواحد دمحم الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار   1

 .1، هامش 692، ص 1991

، مطبوعات جامعة الكويت ، الطبعة االولى سنة  ا. د. عبدالوهاب حومد، االجرام الدولي . 6

 .639و  631، ص 1991
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ق علم منعةا  بانس بأياا  ا عيكةاي  ةإا  ييما ع Graven ن ن عيف عألستاذ ا  
اي  ةةةق علفةةةين علبشةةةي  فةةةي عيكةةةهةةةي تقابةةةل  علقتةةةل علةةةذ  هةةةن علبشةةةييا فةةةي علن ةةةنن ن 

 علبقا ا .
 فةي نتظاةي عاليسةاي ا ين  ييما بانسإع  ييما ة  فييى  1افابي ننا  عألستاذ ةما
 : مرتلفا مظاهي ث ثا
 نعلسةة ما  علصةة ا ن عل  ةةاس علةة  عتةةنع إع فةةي نتتمثةةل:  عل سةةن ا عبةةانسإع /1

 . عل سن ا
  علبشةةةةةييا علم منعةةةةةا يمةةةةةن علةةةةة  عتةةةةةنع إع فةةةةةي نتتمثةةةةةل:  علباينلن  ةةةةةا بةةةةةانسإع/2

 . علي ال نتبق ا   ااضإ بنعسطا
 علثقافةةةا علةةة  عتةةةنع إنع علنطي ةةةا عللغةةةا ت ةةةييا فةةةي نتتمثةةةل:  علثقاف ةةةا بةةةانسإع/ 3

 . علثقاف ا بانسإع بمفانا تأرذ لا علمت نس عالما نلك  علقنم ا 
فةي  علبيصي علبةاينلن يا يكز عل  علبيصي علباثينلن ي ن   ين ي    ة  ا ل مك

علذ  عسترنا  ا Denationalization "لذلك يفض عسترنعا عصط ح بانس  ن إع
فيةةا  عالمةةا ا    يةةل ن ةةن لةة مك  ة  هةةذع عالصةةط ح  يةةي إ ةةن ما للتببيةةي عةة ا 

ح لا  ك   شيي عل  تنميي علبيا  س عسباب : عالنل : ة  هذع عالصط مياسب لبن
ن تةةنميي  بةةانسإنلةةا  شةةيي علةة  هةةذع عالصةةط ح لةةا يتيةةم   علبةةاينلن ي . ثاي ةةا : 

ذه عالمةةةةةةةةةا . ثالثةةةةةةةةةا : ة  مصةةةةةةةةةطل   يةةةةةةةةةطاان هةةةةةةةةةإيمةةةةةةةةةنذج ةمةةةةةةةةةا مبييةةةةةةةةةا   نال 
Denationalization   2علمؤلفي  للتببيي ع  يقل علسكا   سترنمق ببض . 
سةةةةترنعا عل ةةةةالي  لاةةةةذع أل  عال Generic  مصةةةةطل   يكةةةةذلك لةةةةا  سةةةةترنا ل مكةةةة

علنظ ف ةةا )نلةة ال كلاةةا ( لفكةةيس ا  طةةيعألشةةايس فقةةى علةة  ببةةض مةة  إلعلمصةةطل  ل
مةةةايي ا ا عل ةةيال عالل   Germanization"بةةةانس   فمةةث   إلعلمتصةةلا بال عل ةةيالا

عيةةطاان إا عل ةةيال عال طةةالي ا   مصةةطل ا   بي ةةا  ممايسةةا ع Italizationا ةن
                                                

 

 .832ص ، السابق المرجع ، الدولي االجرام ، حومد الوهاب عبد. د. 1

2.Cf, Lemkin ( Raphael)- Le Crime de  genocide. R.D.I/1964, p.28. 



 5جرمية اإلبادة اجلماعية وتطبيقها على اإليزديني يف العراق...............    

يي  علة   ماعةا مبييةا عيتبطة  بامةا. بنعسطا ةمةا  ن ةا مثةل عاللمةا  ةن عال طةال
هةةةذه علمصةةةطل ا  ألياةةةا لةةةا تنصةةةلق علةةة  عاليكةةةا  علبامةةةا  1 ينلةةةا  سةةةترنا ل مكةةة

ل ةيال مبةةي  عرةي   كمةةا ةياةا تتبامةةل فةةي علمقةاا عليس سةةي مةع عالطةةي عال تماع ةةا 
بةةةانس نن  عالطةةةاي علبةةةاينلن ي مثةةةل علتةةةنميي علطب بةةةي ا إلنعلثقاف ةةةا نعال تصةةةان ا ل

علفيزيقيا للشبب   كما ة  كل مصةطل  مةيتبى ب ماعةا مبييةا   فمةث  مصةطل  
 .ا ميتبى بااللما  فقى   Germanization ييماييزعش  ا   

  ةيعن عسةةةترنعا مصةةةطل  ةكثةةةي شةةةمنل ا ب يةةةل يتيةةةم  ينمةةة  هيةةةا ي ةةةن ة  ل مكةةة
بةةاينلن ي ن علبياصةةي عال تماع ةةا نعلس اسةة ا نعلثقاف ةةا ن علبيصةةي علبةةاثينلن ي نعل

بانتاةةةةةا إال ماعةةةةةا  )كةةةةةل عل ماعةةةةةا  ( علمةةةةةيعن  ييهةةةةةا مةةةةة  علبياصةةةةةي علمتصةةةةةلا ب
 نس .باإفاسترنا مصطل  ع

بةةانس ا نمةة  ببةةنه عالمةةا علمت ةةنس   ع تبسةةا تبييفامةةا إ  ا صةةايع مصةةطل  عيفل مكةة
نعسةةةةل ةي ةنعرةةةةي علث ثييةةةةا  ن يةةةةن علياةةةةنن فةةةةبةةةةانس مةةةة  رةةةة ل علت يةةةةةا عليازيةةةةا إلل

ع  سةة طين  علةة  عل  ةةاس فةةي   فةةاليانن علةةذي  كةةاين عاليةبييةةا  مةة  علقةةي  علمايةةي
   نذلةك مة عبى بيياا نةي  علم تمع عاللمايي  عمل عاللما  عل   طع علين علماي ا

ع   بل  الن ع علقنعيي  نعالنعمي علفين ا فقىر ل تنميي عليانن ل ال ع  طييق ني
بةةةانس علياةةةنن ي ةةةب ع  تكةةةن  هةةةنفا إ يةةةل   ذلةةةك فةةةي عقةةةل علننلةةةاي ةةةب ع   كةةةن  

  فكاية  شةاملابةانس علياةنن كاية  عمل ةا إي كل  نعيب علم تمةع عاللمةايي . ف غط
   يةل علمنظفةن  عالنعييةن  ت ملةنع  ةز ع ياك عمل ا  عنعييةا علة  يطةاا نعسةعه

ةعةةنعا زعن    نرةة لترةةاذ عال ةةيع ع  يةةن علياةةننإكبيةيع مةة  علمسةةؤل ا عزع  تسةةايلاا 
عنن علقنعيي  علمتبلقا باليانن نعلتي تطبق علياا فقةى .. نعيتكبة  عل ةيعسا يةنها 
بنعسةةطا علم يةةي  مةة  علي ةةال نعليسةةا  بشةةكل ميعةةب .فلةةا تكةة  عل كنمةةا عاللماي ةةا 

اللمةاييي  فقى هي علتي تقنا ببمل ةا  عالبةانس   لكة  علميظنمةا عالنعييةا نعلشةبب ع
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 3اا ي ةةن مليةةن  مةة  علياةةنن   مةةي 1.1 ةةن  تةةل ي ةةن   ن اكايةةا  قنمةةا  بةةذلك ة يةة
 . 1ملين  ةطلق علياا علياي  1,3  نةكثي م  ملين  في مبسكيع  علمن 

عليانن ةةا تةةنميي كافةةا  نعيةةب عل  ةةاس عملةةنع علةة  ةبةةانس علشةةبب علياةةنن  ن فااللمةةا  
علتمييةةةز نعلبمةةةل علةةة  زيةةةانس عل قةةةن نعلكيعه ةةةا مةةة   بةةةل مةةة  رةةة ل علبيين يعط ةةةا ن 

عاللمةةايي يةةنها   ممةةا  بةةل علشةةبب عاللمةةايي يفسةةق  قةةنا ببمل ةةا   تةةل  علشةةبب
 نسلب نتنميي لليانن .

اعي ألعيةةا  بةةانس فةةي هةةذع عليمةةنذج لةةا تكةة  فةةي شةةكل علقتةةل علفةةين  ةن عل مةةإفا
لكةة  كايةة  تةةنمييع لكافةةا عل نعيةةب علس اسةة ا نعال تصةةان ا   عل ماعةةا عليانن ةةا فقةةى

ب عل نهييا علمتبلقا ب  اس  ماعتاا نم تمباا نعال تماع ا .. ن ييها م  عل نعي
. 

عبةةانس  ةةن  ةةانال ة  إبةةانس نكةةذلك تبييةةن مباهةةنس عإل  ليكةةا  تبييةةن ل مكةة لكةة  ةذع
  عال ة  ذلك ال ييال م  عاليتقانع  ا عل نعيب علمتبلقا ب ماعا مبييايتيميا كاف

مثةةل ماعةةا  ةرةةيى بةةانس بأياةةا لةةا تتيةةم   إعلتةةي ن اةة  علةة  تبييةةن مباهةةنس ع
 ييهةةا مةة  عل ماعةةا  علتةةي لةةا يةةي  نعل ماعةةا عال تماع ةةا ن  2عل ماعةةا علس اسةة ا

عبةانس عذع إ. مما  ةن  ميةع مة  علبقةاب علة  ع 1491بانس إعلياا تبيين مباهنس ع
بةةانس . فمةةث  إمةةا منيسةة  يةةن ةعيةةا   ماعةةا ممةة  لةةا تةةي  علةةياا مباهةةنس ع

علشينعيي  نعلن مقيعطيي  )ألياا  بانس عليازيي  لمبايييياا علس اسيي  م  عاللما إ
ال مكةة  علبقةةاب علياةةا بمن ةةب مباهةةنس  3(ع  شةةكلن  عاليكةةا  علفبل ةةا للشةةبب كةةاين 

                                                
1.cf, Alain Destexhe,Rwanda and Genocide in the Twentieth Century, 
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New York University Press. New York. 1995.p.26to27.  
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تفا  ةا إ  نيكةز  ي ماعا  علس اس ا . كذلك يكةز ل مكةبانس لبنا يصاا عل  علإع
  نن  علبنعمةةل عالرةةيى علتةةي يصةةي علبشةةي  نعل نعيةةب عل  ات ةا لةةقعبةانس علةة  علبإع

سةةا ل  ةةاس علبيصةةي علبشةةي    مثةةل علممتلكةةا  نعلمؤسسةةا  ن ييهةةا مةة  تشةةكل ةسا
 عالش ا  علمان ا .

لاةةةةذه عالسةةةةباب علتةةةة  نين ذكيهةةةةا يةةةةيى عالسةةةةتاذ علةةةةنكتني   عةةةةانل   سةةةةبين ة  
فيةةةةا  )كل ةةةةا ةن  زس ةةةةا ( ةعيةةةةا  إيةةةةي ا ةعمةةةةال تيتكةةةةب بي ةةةةا ةبةةةةانس ةن بةةةةانس تبإع

ايا  نعلبياصي عل نهييا عل زما ل  ةاس عل ماعا )ة ا  ماعا (  نتنميي كافا علك 
هةةةةةذه عل ماعةةةةةا   نكةةةةةذلك تةةةةةنميي ممتلكاتاةةةةةا ن مؤسسةةةةةاتاا بمرتلةةةةةن ةينععاةةةةةا ةن 

 1عالست    علياا ا.
أصهه  البشم عيهه لبشع  هه لشال ههللبش تحهه ةلفهه لبعقهه  ل ح   هه النههو     لسلق ب ذهه ل

عنتهه لذههذالبشم   هه لبشتهه لقهه  للسرهه  ةإلرشههأجلم   هه لبل1491 ياهه   لل11بش ههخ  ل
تش شهل"لفه لأعقه  لبشحه  لبشع ش يه لبشث نيه ل"لبشم   ه لبشتهىلاللباهللشته للل"و ناتوجل

يعه ل هجلأذهللبشنقه تلبشته لو  ال تهذبلول"لسللCraim that has no nameلل"
ره  ةلحيهطلقه  الأجلإلبشق ب لبن لح و لوض لبش ووتلبشع  ضه لشتع  هيلم   ه لب

ناههه ني لتحههه  لعلهههىلأاههه  لذهههذالبشم   ههه لتعههه لبنكههه  لشحههه لبشومهههو لألالم  عههه لب
 ع يي ل يني لأولع قي لأولاي اي لأولأالأا  لب  ليصلةلشتح ي لذذالبشم  ع ل
.لولي كههجلبشقههو لأجلم   هه لبالرهه  ةل صهه  ذ لبشعهه يلبشهه وش لبشههذاليمعههللأحكهه لل
ذذالبالتف قي ل لل ه لشم يه لبشه و لحتهىل يه لبش صه ق لعليته لسلوذهولبال ه لبشهذال

لل2.ل1411ف ل أيت لبالاتش  الع لللب  ت ل حك  لبشع  لبش وشي 
ل4رهه  ةلبشم  عيهه لبشههىلبتف قيهه لبال ههللبش تحهه ةلفهه لإلوشقهه لباههتن التع  ههيلم   هه لب

بر  ةلبشم  عي لوبش ع قره لعليته لسلوبشته لإلوبش  ص لر ن لم    لبل1491 يا   ل

                                                
دمحم سعيد،التطهير العرقي،رسالة دكتورا مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة . د. دمحم عادل  1

 .17، ص 6009االسكندرية ، سنة 
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ت ت  لف لل جلبشاللل.لوتلكلبشم    لق لل1411ين ي لل12  لالحيللبشنف ذلف ل
ذههههذالبالتف قيهههه لبال يهههه ةلوقعههههالعليتهههه ل صهههه لوشههههلليثهههه لرشههههأنت لأال.لوللأولبشحهههه  

أق البشم عي لبشع   لشأل للبش تح ةلبتف قيه لل1491 يا   لل4.لول تأ  خل1 الي
بش ع ق لعليت لسلوع ضهالشلتوقيه لأولبشتصه ي لأولر  ةلبشم  عي لولإل ن لم    لب

برهه  ةلبشم  عيهه لم   هه لإلشالنضهه  للسلوتههللبشههنيلفهه ل ير مهه لبالتف قيهه لعلههىلأجلب
ر قتضهههىلبشقههه نوجلبشههه وش لتتعههه  ضل ههه ل و لبال هههللبش تحههه ةلولأذههه بفت لوليههه ينت ل

لبشع شللبش ت  جل.
وقهه لع فتتهه لبش هه  ةلبشا  اهه ل ههجلبشنظهه للبالا اهه لشل حك هه لبشمن ويهه لبش وشيهه لرأنتهه ل
أالفعههللي ت هه لرقصهه لبذههالكلم  عهه لقو يهه لأولأثنيهه لأولع قيهه لأول ينيهه لبذال هه ل

.لوره شنظ لبشههىلأحكهه للبش ه  ةلبشث نيهه لعلههىلبشنحهولبشههوب  لر التف قيهه لل2أولملويهه للكليه 
ل:م    لبالر  ةلعلىلبشنحولبشت ش لنم لأنت لع فا

سلبشم  عيههه لأيههه ل هههجلبالفعههه  لبشت شيههه رههه  ةلإل:لفههه لذهههذالبالتف قيههه لتعنههه لب"2بش ههه  ةل"
 لأولعنصه   لبش  ت ر لعجلقص لبشت  ي لبش ل لأولبشملو لشم  عه لقو يه لأولأثنيه

ل:3أول يني لرصفتت لذذال
ل_لقتللأعض  ل جلبشم  ع ل.

ل_لأشح  لأذىلما الأول وح ل وي لرأعض  ل جلبشم  ع ل.
_لأ ضهه  لبشم  عهه لسلع هه بلشظهه ويل عيشههي ليهه ب ل تهه لتهه  ي ذ لبش هه  الكليهه لأول

لملوي ل.
ل_لف ضلت ب ي لتاتت يلبشحيلوش ل وجلأنم  لبالوف  ل ب للبشم  ع ل.

لف  ل جلبشم  ع لسلعنوةلسلبشىلم  ع لأ  ىل._لنقللأو

                                                
لقانونواعتبارات السياسة، مجلة .د. محمود سريف بسيوني، محاكمة الطغاةبين عدالة ا 1

 .6001،سبتمبر  3،سنة36وجهات نظر.عدد 

.د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية،نظرات ومواضيع امام اللجنة  6

 .609، ص1991والمشاكل االدارية والمالية ،91/99التحضيرية لعام

،مؤسسة شباب الجامعة 6.د. دمحم سليم غزوي،جريمة إبادة الجنس البشري ، ط 3
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ك  لذك البش   ةلبشث شث ل جلبالتف قي ل  ا لأفع  ليع ق لعليت لعلىلبعتر  لأنته ل
ل-:كللم    لأر  ةلبشمن لبشرش الوذ تش
لر  ةلبشم  عي ل.إل_لب1
لر  ةلبشم  عي ل.إل_لبشتر  لعلىلب2
لشم  عي ل.ر  ةلبإل_لبشتح  ضلبش ر ش لولبشعلن لعلىلب ت   لب3
لر  ةلبشم  عي ل.إل_ل ح وش لب ت   لب9
لر  ةلبشم  عي ل.إل_لبالشت بكلف لب1

رهه  ةلبشثق فيهه ل ههجلعهه ب لبالفعهه  لبشتهه لت ههوجلإلو  ههيجل ههجللبشههنيلبشاهه   لباههترع  لب
تتههه لسلعلهههىلبعترههه  لبنههه لي كهههجلح  يرههه  ةلبشمهههن لبشرشههه الإبشههه كجلبش ههه  الشم   ههه ل

ل.1ر قتضىلبعالن الحقو لبالنا ج
يتضةلأجلبشم  ع ال وضو لبشح  ي لورق لالتف قي لبال للبش تح ةلبش  ص للوذكذب

للولسلور شت ش لفق لتللتم ذه  ةلبشم  عي لذ لثالطلم  ع الفقبرإلر ن لم    لب
جلبالتحه  لبشاهوفيت لسلوك جلذشكل  ر ل هباترع  لبشم  ع البشاي اي لوبالمت  عي 

فهه لع ليهه لبشتوتيهه لشتلههكللاسلحيههطل هه ألذههذبلبشنظهه للفهه لذههذبلبشوقههفهه لذشههكلبشوقهها
%ل جل94سلور شت ش لق لنت لعجلذذبلبشتم ذللبن لتللقتلل  ليق  ل جلبشم  ع ا

ل1411حتهىلعه للل1491بشاك جل جلق للم  ع ل بش  ي لبشح  ل ل  ل هيجلعه لل
حيههطلأجلبش نفههذيجلكهه نوبل ههجلنفهه لبش م وعهه لبشع قيهه لوكهه جلبشضههح ي لبش اههتت فيجل

وشلليتللت ب كلذذبلبشهنقيلفه لبتف قيه للست لبالتف قي اي للوبشت لشللتش لم  ع لاي 
ر  ةلبشم  عي لف لكلل جلبشنظ للبالا اه لش حك ه ليو اهالفي لبشاه رق لو وبنه بلإلب

رهه  ةلإلك هه لشههلليحهه طلأالتعهه يللفهه لقههوبنيجلبش حك هه لبشمن ويهه لبش وشيهه لبش  صهه لر 
 هه لبذبلعفهه لتع  ههيلبشم  عهه ال حههللبشح  يهه لولسلك هه لبنهه لتثههو لصههعور لبشم  عيهه 

سلوع  لبذبلك جليتللشم  ع ك جليتللتح ي ذ لر نوق ل عين لأولر عي  لنو لمن لب

                                                
. سالم دمحم سليمان،أحكام المسؤلية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية،  1
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سلوع هههه لبذبلكهههه جلحمههههلل عينهههه لأولر عيههه  لنههههو لمههههن لبشم  عههه تح يههه ذ لر نوقهههه ل
بشم  عهه لبش اههتت ف لذههولمههل ل نتهه ليههتللتح يهه الأللبشم  عهه لبش ومههو ةلفهه لم يهه ل

ل1أنح  لبشع شلل.
لفه لره شتحقي لفه لبنتت  ه البشقه نوجلبشه وش لبالناه ن لوق لأ ذالشمن لبش   ب لبش ك

 لفهه ليو اههالفي لبشاهه رق ل تع  ههيلبشم  عهه ل حههللبشح  يهه لعلههىلأاهه  لنههو لبشمههن
ل2وتح ي لبشم  ع لر نوق ل عين ل.
أجلأحك  ت لم  ال لوبلل1491ر  ةلبشم  عي لإلوش جل  ليخ ذلعلىلبتف قي ل ن لب

نهه لذههذالبشم   هه ل   هه ل ههجلأجلذههذال ههجلتح يهه لأولتوصههييلشالشيهه البشتهه لت فههلل 
   هه لوش ههجلفهه لبالتف قيهه لمهه  الشههي لفقههبلشلحههطلعلههىل ع قرهه ل  ت  هه لذههذالبشم

سلف شتص ي لعلىلذذالبالتف قي لشللي ن ل و ل ثللك  و ي لولبالا  لش ن لوقوعت 
أيه ل هجلليو االفي لعلىلبش  لل جلتص يقتللعلىلذذالبالتف قيه ل وجلبشهتحفظلعلهى

سلك ه ل  عيه لضه لرعهضلبشم  عه ال هجلاهك نت ره  ةلمإمه بوللل وب ذ ل جلب ت ه  
بجل ي  لبالشي لبشت لت فللبشت  للش نه لذهذالبشم   ه ل هجلق هللبش نظ ه البش وشيه ل
أولبش مت  لبشه وش لأ ىلبشهىلعه للبشقه  ةلعلهىلباهتر  لبشوقهالشوقهيلذهذالبشم   ه ل

لاوب لف لبش ل يجلا شف لبشذك لأولف لر ق لبشح الالبش   ثل ل.
رهه  ةلبشم  عيهه لعلههىلبشهه  للإلي ههيجلأجلذنهه كلاهه  يجل وياههييجلالاههت  ب لم   هه لبول

ل:ذ  بتف قي لبشت لتم للذذالبشم    لول جلومو ل
ل_لع للومو لبالشي لبشت لتاتوي ل ن لذذالبشم    ل جلبشوقو ل.

_لاههيو ةلبالعترهه  بالبشاي اههي لعلههىلقهه  ةلرعههضلبشهه و لبال هه لبشههذالي ههنعتلل ههجل
 ر  ةل.إلبلبشت  للشوقيلأع   

ل
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 الثاني المطلب
لالجماعية اإلبادة لجريمة تأريخية نظرة

لبشرشههه اسلبشمهههن لرههه  ةإلشظههه ذ ةلوأوضهههةلأع ههه ل فتهههوللت ههه   ل ح وشههه لأمهههلل هههج
لظه ذ ةلعلهىلبشحقيقيه لبأل شه ل لهو ةلفه لبشتهأ    لبشتحقيه لو صه بقي لأل  نه لونظ ب

ل  باهه لفهه لبشتههأ  خلع هه لبش شههتو ةلوبشصههو لبال ثلهه لرعههضلعلههىلأعت هه ن لبرهه  ةسإلب
لوبشتقتيهههللبشقتهههلل ظههه ذ لعلهههىل  كهههل جلبالناههه ن سلبشم نههه ل هههجل  صههه لبرههه  ةسإلب

لبشرقه  لفه لوبال هللبششهعو لحه لوت ه لبشحي ةسلف لبشف  لح لت  لبشت لبشم  ع 
لفهه لبشتههأ  خسلع هه لاهه و ةلصههو ةلأو لك نههالبشتهه لبشحهه و لرح شهه لوأ ههذب.للوبشومههو 
لبشحقيقيهه لبشتأ   يهه لوبالاههر  لشلهه وبف لوب هه بللمتهه ل ههجلبشرشهه اللبشمههن لحيهه ةل  بيهه 
لعلىلوأعت   لث ني سلمت ل جلر  ةإلبلأع   لب ت   لبشىلبش خ ي لوبشح يث سلبشق ي  
ل نته لبشرشه   سلبشتهأ  خلع  لر  ةإلبلن  ذ لوأشت لأذلل  با لف لبشتأ    سلبش نت 

لسيعت ه ليكهجل ه شلل نته لولع  ه لرصهف لره  ةإلشلبشحه ش لبش فتهوللعلي لينو  لق ل  
لتالاهللعلهىلبشرشه   سلع فتته لبشته لره  ةإلبلتأ  خل  بحلل  تليلا  لف لبنتتمن 
لبشومهههو ل هههجلوأ هههللشهههعو لبفنههه  لولتهه  ي لبشهههىلأ البشتههه لبالحههه بطسلشتهههذالبشل نهه 
لثههلل مهه ل سل ههجلت للتهه لو هه لوبشواههوىلبشق ي هه لبشعصههو ل ههجل هه  بلوذشههكلرك  لتهه س
لبناه ني ل راه ل هجلتضه نت لو ه لبشح يثه لبشعصو لع  لبر  ةإلبلتأ  خلبشىلوصوال
ل. بش وش لبشمن و لبشق نوجللت لو ل  ل

 :والوسطى القديمة العصور في الجماعية بادةإلا جريمة:  االول الفرع
لوبشواهههوىلبشق ي ههه لبشعصهههو لفههه لبشرشههه   ل تههه ل ههه البشتههه لبشحضههه  بال م هههللبج

ل ينته لفي ه لوعالق تته لوتصه ف تت لحي تته لن هبلتنظهيللفه لبش يجسلعلىلتعت  لك نا
لسلبشرشهه   ل هه لعلههىلبش تع قرهه لبشق ي هه لبشهه ي ن البعترهه  لي كههجلبالاهه  لذههذبلوعلههى
لفه لبال هللتلهكلحه لعلهىلبالعته ب لصهو ل يه جلفه لعلي سليعت  لتأ    لان لأو 

لبالحههه بطلتلهههكلاهههوب لبشم  عيههه سلرههه  ةإلشلبشحقيقههه لبشن هههوذ لشهههكلالوبشتههه لبشرقههه  س
لبشتهه لتلههكلأولبش اههيحي سلبش ي نهه لق ههللأالبش ههيال سلق ههلل هه لوقعههالبشتهه لبشتأ   يهه 
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لبشواههوىسلبشعصههو لفهه ل  صهه لبش ي نهه لذههذالش رهه  ا لبشاهه  لبشتو يهه لصهه ح ا
لينظهه لشهللسشلرشه لشههني لولذ مه لتقتيهللولقتههلل هجلشهت ت ل  هه لبشه  للعلهىلوبشته 
ل. بشح ش ل ش فتولرلر  ةإلبشيت 
 : القديمة العصور في الجماعية االبادة:أوال
لوفه ةلرعه لأنه لس"لبشر  ل لبشا  لعص "للا  لبشذالبشر  ل لبشعص لتأ  خلف لم  
ل ل ه سلو بثه لعلهىلب ن و ل يجلنلب لوق لبش يال سلق ل"للبشاالللعلي "للالي  جلبشن  
لبشمنههو لفهه لبالوشههىل  ل تههيجسلبشههىلبش نع نيهه لبش  ل هه لبنقاهه الأجلبشنتيمهه لوك نهها
لبششه   لفه لوبأل  ىللح شي سلبشق  لأا"للأو شليل"للع ص تت لو"لليتوذب"للوتا ى
ل 1ل."ن  ل "لع ص تت لو"للبا بويل"لوتا ى

ل هههج"للبشثههه ن لاههه حوجل"للبالشهههو  يجل لهههكلت كهههجلبش هههيال سلق هههلل922لعههه للفههه لو
لكليه لته  ي بلفه   ذ لبشاهل ي سلحي تته لفه لق رعه لوذه لباه بويلسل  ل ه لعلىلبشلحي
لبش لهه بن لبش لههكلعليتهه للحههيلفقهه "ليتههوذب"ل  ل هه لأ هه لوتشهه   بسلقههتاللشههع ت لوأرهه  

لثههللكليهه سل   ذهه لثههلل نت تهه لوقهه للفح صهه ذ لبشعهه ب سلأشههو لرههال ل ههجلس"ن و ذنصهه "
لواه  لبش هيال سلق هلل149اهن لفه لذشهكلوكه جلس لح شيه لبشقه   للكليه لبش ع ه ل   
لبالقوه  سل هجلو ي ذه ل صه لبشهىلأ ه وجللف لفي  لبشر  لسلبشىلبشر قوجللبشن  لأ ث 
ل. "لبشر  ل لبشا  لعص "ل لبشعص لذذبلا  لوشذشك
لبشيتههو لأجلبشهل جسل ههجلبشاهحيق لبشتأ   يهه لبشحقره لذههذال هال ل ههجلشنه ليتضههةلحيهط
ل يه لوبشتشه   سلوبشاه  لبشقتهللأنهوب لش  تلهيلتع ضهوبل ضهوت سلشع ل بو  لك نوب
لوذشههكلح شيهه سلبشم  عيهه لرهه  ةإلر ليعهه يل هه ل فتههوللتحههالينوههوالليكههجلشههللذههذبلأج

ل  بيه لفه لبشم  عيه سلره  ةإلشلبشحقيقه لبشن هوذ لشهكلالبالفعه  لذهذالأجل هجلر ش  ل
لأث  ذهههه لباللشتهههه لي هههه لوشههههللبشومههههو سل ههههجلوأ ههههللشههههعو لأ يهههه الأذلبششههههعو لتههههأ  خ

ل. وذ ي لقصيلأول  بف التشكللت   لبشت لبشتأ   ي س
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لعهجلباه بويلل نهوليهذك الكه جلش ه لووفقه لشليتهو سلتعذير لف لتفنجلف عوجللل  جلوف 
ل ههالللكههللرقتههللف عههوجللأ هه لس"لبشاههالللعليهه "ليواههيلبشن هه لرهه لرشهه لبشههذال واههى
لبشقتههلل ههجل واههىلفيتهه لهللالنمههىلعميرهه لأحهه بطلوحهه ثا.للباهه بويلل نهه لفهه ليوشهه 
لفههه لرأ  بقهه لف عههوجسلعلهههىلبشقضهه  لوتههلل عههه لباهه بويلل نههولوكهههذشكلف عههوجسلو ههج
ل هه لم يه ةلحيه ةل واهىلو ه ألبش ع وفه لبشرحه لشه لح  ثه لفه لمنهو اسوللذهولبشرحه 
لرههه  ةإلأع ههه  ل ههه   لف عهههوجللأجلناهههتنت لوعليههه ل1.لبشرحههه لو ب ل هههجلباههه بويلل نههه 

ل نههههوبلتههههأ  خلبجل يههه لبشيتههههو سلكهههللي يهههه لأجلوأوشهههكلبشعهههه  سل بفههه لتحههههالم  عيههه 
ل واههىسلبشن هه ل هه لفيتهه لع شههوبلبشتهه لبشل نيهه لبشحقرهه لحقيقهه لحهه يلبش ههلو لباهه بويل
لبشن ه لأوب ه لتنفيهذلتحهالبال ه ىسلشلشهعو لبششهنع  لره  ةإلبلرصهو ل ليو لومعلوذ 
لأ ضهه ذ لبشتهه للبشفتهه ةل ههال لأنهه لبشتل ههو سلكتهه  تللفهه لفمهه  "لبشاههالللعليهه "ل واههى
لبشعنصه   سلبشع وبنيه لوأفكه  ذلليتن اه لته   ر لم  عته ليّ   لبشصح ب لف ل واى
لوبشت اهكلبال ه ىسلبال هلل جلبال   جلوبر  ةلبالنعلب لض و ةلبشىليشي ل و  لك ج

لشهع ل هجليتحوشهوجللبا بويلل نوليمعلل   .للر ا  لبشن و لبالش "ليتوا"لر ر  ا 
ل واهههههىلعتههههه لفههههه لرههههه  ةإل مههههه للشهههههع لبشهههههىلف عهههههوجسلعتههههه لفههههه لرههههه  ةإلضهههههحي 

لبشههذالبشعهه  سلاههف لك تهه لآيهه الأو  تهه ل هه ل ههال ل ههجلناتشههيلك هه لس"عليت شاههالل"
لبش نوقهه سلذههذالفهه ل واههىلأترهه  لب ت  تهه لبشتهه لوبش مههل ةل هه ي جل ههلولعههجليهه وال
لشتهههه لتقشههههع ّلل مههههل ةلبنتهههه ل ينهههه سلووبمهههه لروههههوالالبشاههههف لك تهههه ليعت  ذهههه لوبشتهههه 
ل2.بال  بج
لكههللأ ههذوب: لليلهه لك هه لبشقصهه لفهه لبشعهه  لاههف لك تهه ليات اههللبش مههل ةلذههذالوفهه 

لوبشههىلبش هه ذجلوأشعهه ل ل واههىلبشههىلوأتههوبلوبش تهه ولسلبشنهه  ل ههجلبشنتهه لوكههلّللبشلني هه 
لبشته ل هوآ لع  ه البشىلبش حل لبشىلوبشلني  لوبشنت لر شا  لبا بويلسل نولم  ع 
لالاهتقر شتللبشم  عه ل خاه  لوكهللبش ه ذجلوأشعه ل ل واىلف   لأ  ح سلأ  جلعلى
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لو خاه  لبالشهويسلو خاه  لبشمهي لوكهال لعلهىل واهىلفاه بلبش حله سل ه   لبشى
لأجلحّيه سلأنثهىلكهللأرقيهتللذهلل واهىلشتهللوقه  لبشح  سلمن ل جلبشق   يجلبش و ا
لفكه جلفلهو لأ ه لفه لشلهّ  ل ي نه لاه  ل لعه للكالللحا لبا بويللش نوبلكجّللذخال 
لع فهالب ه أةلوكهللسلبالوفه  ل هجلذكه لكهلّللبقتلهوبلفه الج.للبشه  لم  ع لف لبشور  
لناتشهيلبذلس"19-31/1بالصهح  لبشعه  لاف ... للبقتلوذ لذك لر ض مع ل مال
لولبش أفهه لقضههي لفهه ل تشهه  ةل و هه لوصهه ي الك نههال واههىلأجلبشتو بتيهه سلبش وبيهه ل ههج

لعلههههىل خكهههه بل واههههىليتهههه ر لثههههلل  ن  مهههه سلفهههه لشتهههه لومههههو لاللف الناهههه ني لبششههههفق س
لأجلفه  لكهلّللوعلهىلشتلسيهذّللولبششهعو لشي ي لأ   تللايع  لنفا ليتوالأجّللم  عت س

لبشعه   لذهولبشتهكلبشه  لأجلبشيهوللفه علل:"لقه واللفي ه و تللبالعتر  لرعيجلذذبليأ ذ
ل ههككلّللك هه لاهه  ع لتتل تههللولفتوهه  ذللأ   ههكلو ههذّشتللي يهه ذللذههولآ لهه لنهه  بلأ   ههك
لقهه  لوعلههىلبشتأ   يهه لبشقصههيلفتههذال1".لبشاهه ر لبالصههح  لبشتثنيهه لاههف ."للبشههّ  

لتعت ه لبشيتهو سل يه لعنه لوتح  فته لصحتت لنا ي لق  لوعلىلبشيتو سلعن لق باتت 
لبششههههعو لعلههههىلب ت  وذهههه لبشتهههه لبالرهههه  ةلعلهههىلبشيتههههو سلتههههأ  خلفهههه لبشن هههه ذ لأحاهههج
لبشعنصه   سلوذه لبشحه ش لبالره  ةلتع  هيلض جلتن   لبشت لبش وبف ل نف لبال  ىس
ل. بش يني لأولبشع قي 

ل
 : الوسطى العصور في الجماعية االبادة:  ثانيا
لره  ةإلشلع يه ةلن ه ذ ل هجلبشل نيه سلحقره لم يه ل ه لعلهىلبش اهيحي لتأ  خلي للشل

لبالنه ش لواهقوتلبال ي ةلبشصلي ي لبشح و لعت لف لأن لبشتأ  خلفيذك لبشم  عي س
لبش اهههههيحييجلأ ت ههههه  لبشهههههىلأ الوفضههههه و ل راههههه لحههههه ثالبألاهههههر جسلأيههههه العلهههههى

ل جلوبشيتو لبش ال يجلبر  ةلوبش علجلبشوحي لذ فت لك جل ذير سلش م ل لبش تعص يج
لف لبار ني ل لك"لبش    لف ن ن و"لوف ةلفرع لبش ين سلبش بف لت ييللتحالبش ل سلذذب
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لوبش نياه سلبش  ثوشيكيه لرح  يه "لبش ه   لش   "لحفي الوأوصىلس1111لم نف 23
لوحههلللعهه  لفهه ليع لههوبلش هه لهللاسلي شههوجللبشههذيجلبشضهه  و لذواللبش حققههيجلوب تيهه  
لبش اهههل يجلو وفههه لياهههحقوبلأجليمههه لك ههه لبش ههه ثوشيك سلبشههه يجلوتوويههه لهللاسلش   ههه 
للذهه  لحي تهه لفهه "لف ن نهه و"لش ههطلذههذبلوق ههللبال هه ىسلبالمنهه  ل ههجلو يهه ذللوبشعه  
ل ههههجلرقهههه لر ههههجلوبالضههههوت  لبشعههههذب لينههههل لبالنهههه ش سلاههههقوتلرعهههه لع  هههه لعشهههه  ج
وك نهههالأ بتههه لفهه لذشهههكل حههه  للبشتحقيهه سلبشتههه لأنشهههوالل باههر ني سلفههه لبش اههل يج

سلفعهههّيجلبشقههه ل"تو ههه  ل  لت كههه ل ههه  "ل1913ر ومههه ل  اهههوللرههه  والفههه لعههه لل
بل ههههجلبشلههههوبوةل حققهههه لع  هههه لشتهههه سلووضهههه ل اههههتو بلشتههههذالبش حهههه  للبشم يهههه ةسلوعهههه  

وبشقههه ب باسلوذههه ل ههه ليعههه يلر اهههل" ح  للبشتفتهههي ".لقههه لألذقهههالذهههذالبش حههه  للفههه ل
بأل وب لتحالووأةلبشتعذي ل  بف لبشت ييللبش ين سلو ثهالبشعصو لبشواوىلأاليل

 حههه  للبشتفتهههي ل نهههذلقي  تههه سلمهههوبل هههجلبش ذرههه لوبش هههويلفههه لقلهههو لبشنههه  سلفع ههه ل
ييج"لبشههىلبشفهه ب سلأ هه لبشرهه ق لفأ ههالرعههضل ههجلبشاههك جلبش اههل يجل ههنتلل"بش و  اههك

بش نيا لبش  ثوشيكي لأجلتخ جلر  الصتللش ينتللبشذيجلأم ه وبلعلهىلبعتن قه سلألنته ل
ل1شللتقتن ل تنصي لبش ال يجلبشظ ذ اسل للك نالت   لبشىلإر  تتللكلي .

وف لعت لبشنتض لبالو و ي لتذك لشن لشت  ةل ايحي سلأن لإذبلك جل"كوشو ر "لقه ل
 لبشقههههه  ةلبأل   كيههههه سلفهههههوجل"  توشهههههو  "لذهههههولبش ههههه ذجلبش وههههه بجلبششههههه ذ لب تشهههههيلشنههههه

عشههه بالبش اليهههيجل هههجلبشرشههه لبشهههذيجلبش اهههيح لبشوحيههه سلعلهههىلأنههه لفههه لذهههذالبشقههه  ةل
أرهه  ذللبشلههلبةلبش اههيحييجل وحشههي .لوذشههكلعقرهه ل  بيهه لتأ   هه ل هه لبشقهه  ةلبال   كيهه ل
وأذلتههه .لففههه لبحههه ىلمهههل لبش ثيههه ةلبشتههه لك نهههالأو لرقعههه لبمت حتههه لبش اهههيحييجلول
اه وذ ل"بشمل ه ةلبالاهر ني ل"لو ه خوبلفيته لح لهه لبشفتهكلبش  ه ىل تهذالبششهعو سلكهه نوبل

علههههىلبشقهههه ىسلفههههالليت كههههوجلوفههههاللأولحهههه  اللأولب هههه أةلتلهههه سلإاللويفقهههه وجليهههه  لوجل
روههههههونتللويقوعهههههههوجلأصهههههههوشتلسلك ههههههه لكههههههه نوبلينصههههههه وجل شههههههه ن لوو لههههههه ينظ ونت ل
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 لثالثههه لعشههه ل شهههنوق سلثهههلليشهههعلوجلبشنههه  ل13 م وعههه اسلكهههلل م وعههه لتضهههلل 
 ل ليهوجل هجلاهك جلذهذال2أ ثه ل هجل لتحتتللفيح قهوجلأحيه  سلو تهذالبشو  قه لأ يه 

مل ههه ةسلوذكهههذبلمههه ىلبشحههه  لر شناهههر لبشهههىلكهههللبشمهههل لبال ههه ىلبشتههه لصهههو لفيتههه لبش
بش  تهه لبششهه ذ ل شهه ذ ل  عرهه لش مهه ل لرشهه   لأ يهه لاههك نت لسلفههذك ل هه لحهه طلفهه ل
مل  ةل"كور "ل جلبر  ةلم  عي لشاك نت لبالصلييجسلمل  ةل"   و"لمل  ةل" ه   ج"لسل

.لفوهوب لذهذالبشاهنوبالبال  عهيجللمل  ةل"   وب"لمل  ةل"كلب ب وبل"لومل  ةل"ذنلوبا"
 ل ليهههوجل هههجلبشرشههه لظل ههه ل12شالمتيههه  لبش اهههيح لشتهههذالبشمهههل سلأ يههه لأ ثههه ل هههجل 

ل1وع وبن لتحال بي لنش لبش ايحي ل.
أ  لعجلن  ذ لبإلر  ةلف لعته لت هو جلبش وشه لبالاهال ي سلفه  للبشفهتجلبشته لشحقهال

 هجلر ش وش لبالاال ي لبشفتي سلو  للبشقت  لبشت لح طلفعهالل هيجلبش اهل يجلو يه ذلل
بششعو سلأولحتىل يجلبش اهل يجلأنفاهتلل.لإاللبنه لكه جلقته  لح  يه لي ضه ل بو ه ل

سلبشت ييهلسلبشعه  سلوشعله لأذكه لرعهضلشضوبرو لوح و الوشلليكجل  بف لبشعنص   
بال ثل لبشت ليعت  ذ لرعضلبش خ  وجل هجلصهو لبإلره  ةسلول  صه لظه ذ ةلإمهال ل
بشيتو ل جلبش  ين لبش نو ةسلفيذك لبشتأ  خلبالاال  لعجل ع  ل لبشيتو ل جلوه يل

لسلهللالعليه لواهلل"لشهلليره   ذللر شقتهللوشهللتاهتر  ل  ه  ذلبشن  سلأجلبش او ل"صلى
نههه لكههه جلأقهههوىل هههنتللوكههه جلقههه   بلعلهههىلإرههه  تتلسلفقههه للر ع ذههه تتللولتحههه  لل  هههللأ

بالعت ب لعليتلسلو  للذشكلم  البش ي ن ل  بي ل هجلبشيتهو لأنفاهتلسلبشهذيجلبعته وبل
علىلبش ال يجلولح وشوبلفتنتللعجل ينتللوذ م وبلبشن ه ل"""سل هللوأعلنهوبلبشحه  ل

عتهه ب ل  ههللومههو ل ع ذهه ةلبش  ينهه ل ههيجلبش اههل يجلعليهه ل.لفكهه جلال هه ل ههجل فعهه لبال
لوبشيتو لبشت لنقضت لذخال ل.

فقههه لكههه جليتهههو ل" نهههولقينوقههه  ل"لك ههه ليقهههو لبشو ههه اسلذهههللأو ل هههجلنقهههضل ع ذههه ةل
بش  ينهه ل هه لبش اههل يجسلفحهه و لبش اهههو ل"""ل عتههللر شحك هه لولبش وعظهه لبشحاهههن ل

                                                
اراس ، المسيحية والسيف، وثائق ابادة هنود الحمر على المطران برتولومي دي الس كاز .1

أيدي المسيحيين األسبان، ترجمة سميرة عزي الزين، دون طبعة ، منشورات المعهد الدولي 

.37الى 31،ص من 6001للدراسات االنسانية ،سوريا ،   
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ن  ذيجلشلعت سل للوأعلنوبلبشح  لعلىلبشن  للأوالسلش نتللبات  وبل ظت  جلع بوتتل
مالوتللعجلبش  ين ل. ل1وبصح ر سلفللليكجلأ  للبشن  ل"""لإالل ح   تتللوبح

 الفرع الثاني: جريمة اإلبادة الجماعية في العصور الحديثة:ل
  لي يهللبشعصه لبشحه يطلذهولبشحضه  ةلبالو و يه لبقتصه  ي لوبمت  عيه سل يه لشعلل
ذههذبلبالل ذهه  لبالمت هه ع لبل ب ال عهه لبالو هه  لبشتواههعي لبالاههتع     لشتههذاللأج

بشهه و ل.لبال هه لبشههذالنههت ل ههر لفهه لحهه لبالناهه ني سل  صهه ل هه لاههقوتلبش عاههك ل
بشش ق لوبنتت  لبشح  لبشر   ةلو لوغل  حل لبشعوش  لبشته لنعيشهت لح شيه ل.ل ه لنهت ل

بشتأ   يهههه سلنو  ذهههه للعنهههه لإرهههه  ةلعهههه  لك يهههه ل ههههجلبشرشهههه لفهههه لع يهههه ل ههههجلبالحهههه بط
لر شتالاللحا لحق تيجل  تلفتيجلوذ  :

 أوال: جريمة اإلبادة الجماعية في الحقبة االستعمارية:
  باهه لتههأ  خلشقهه ل هه بلشنهه ل ههجلبشضهه و الأنهه لش ع فهه لبألرعهه  لبشق نونيهه لشظهه ذ ةل هه سل

لبشظ ذ ةلال تر وت لبشوثي لر شق نوجل جلحيطلبشنت و ل.
 تأريخ إبادة األرمن:  -1

منهههو لأو ورههه لولعلهههىلبشحههه و لبش ت   ههه لش واهههي ل ههه لأاهههي لولت كيههه للفههه 
ح شيهه سلومهه ال نوقهه لتاهه ىل"أ  ينيهه "سلبشتهه لعهه  لاههك نت لبأل  ههجلق ونهه ل
ع يهه ةلفهه لاههالللفهه لظههللبشحكههللبشعث هه ن سل يهه لأنتههللو ههال لبشحهه و ل
بشوو لههه لش واهههي ل ههه لبش وشههه لبشعث  نيههه سلتع ضهههوبلبشهههىلإرههه  ةلم  عيههه ل ب ل

يهههه ل هههههنتل.لب تلههههيلبش هههههخ  يجلحههههو لعههههه  ذلسلوحهههههو لضههههحيتت لعههههه  لك 
بالاههر  لبشتأ   يهه ل يهه لبش ر شهه ةلوبش ر شهه ةلشتال تههلسل  هه ل لهه لمههول ههجل

ذهذالبألفعه  لبشم  لبشق نون لبات  لبشهىلحه لبشاه ع سلحهو ل ه ىلت ييهيل
لعلىلأنت لإر  ةلأللالل؟

                                                
،مؤسسة شباب الجامعة، 6دمحم سليم دمحم غزوي ،جريمة إبادة الجنس البشري، ط .1

.11، ص1996االسكندرية،   
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و جلبالار  لبشتأ   ي ل ي لبش ر ش ةلسل  لق  الر ل واهي ل هجلباهت  بلل
  جلبش ت   يجلبش وبشيجلشت لشلقض  لعلىلبش اهل يجلفه لتلهكلبش نوقه ل.لأل

فق لأرص لبال  جلبشر قوجلف لأ  يني سلبش  ضعوجل جلمت لشألت بكلو هجل
بشمتهه لبال ههه ىلشلفههه  سلب هههاللك يههه بلفههه لنت يههه لبشقههه جلبشثههه  جلعشههه سلوذهههلل
ليهه وجلبشههىلبشقههوةلبش واههي لتظتهه لبش  رهه لفهه لبال تهه ب لبشههىل هه لو ب لبشقوقهه ل
نحهههولبشمنهههو لوبشمنهههو لبششههه ق سلوشهههللتثهههربل واهههي لذهههذالبأل ههه  لبشم يههه ةل
وبمههه ةلفههه لميهههو لبش توهههوعيجلبأل  هههجلبشتههه لشهههنالعلهههىلبشفههه  لبحهههتال ل

شقه لك نهالل1صهو ةلتق   يه لأل  ينيه لبشاهوفيتي لبال بض لبشت لتشهكللبشيهولل
ق للبشح و لبش واي سل نوق لمل بفي لك ي ةل  ضع لشل وش لبشعث  ني ل جل

اهي لبشهىلبالن ضههو لوبش لقه جلر هه لفه لذشههكل لل   ه لوبشيونهه ج.لفقه لك نههالقفق 
ذن كل مت ع ال ال  لف لبش نوق لرحمهللبو وره لبشل  يه لك  هلسلقلصهال
أولب يههه الفتقلصههههال مت عههه البش لقهههه جلبشت كيههه لبشعظي هههه لبشهههىلمههههل ل ههههجل
أع ب ذ لبشا رق سلوف لبشقفق  لو  لبشم ك سلوبأل   للوبألت بكلوآ ه وجل

  ع البش ال  لبشصلي ةلفأصهرحالبالن ضهو لأقه  لبشهىلبش ه ب ل جلبشم
 ل2   لنت لعن لأ   ل را لبشتأ  خل.

ولشعههههللبشحت يهههه البشتأ   يهههه لبش ع وفهههه سل شيههههللعلههههىلبالاههههر  لبشحقيقيهههه ل
وبشفعلي لشتذالبش م ل سل ت  لك جلضحيتت ل ال يجلألل ايحييجلف لتلهكل

 ه علل هجلبشله  سلحتهىلبش نوق سلكوضهع يلبش وشه لبشعث  نيه ل هجل ب لته ل
وصفالر ش مللبش   ضل هجلوه يلبشه و لبشل  يه سلوبشتواه لبالاهتع   ال
بشههههذالق  ههههالرهههه ل واههههي لشتلههههكلبش نوقهههه لبشش اههههع سلووال لبأل  ههههجلشلهههه و ل
وت   ذللعلىلبشعث  نييجل  علل جلبش نيا سلوبشذاليوثق لوليخك البشتأ  خل

                                                
لورانت شابرى و أني شابري، سياسة و أقليات في الشرق االدنى ، ترجمة الدكتور ذوقان  .1

.33، ص1991، مكتبة مدبولي ، القاهرة ،1قرقوط ،ط   

(" ، 1966 – 1961" مصير المسلمين العثمانيين )جوستن مكارثي ، الطرد واإلبادة  .6

.361،ص 6001، دار قدمس ، سوريا ،1ترجمة: فريد الغزي ،ط   
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كه جلضهحيتت للكلت لك نالاه ر ل ر شه بلشتهذالبش مه ل سلعلهىلإ هتاليل هج
و ههجلكهه جلبش تاهه  لفيتهه .ل يهه لأجلحقيقهه لإرهه  ةلبأل  ههجلر شهه الوللوبال قهه لل
بش ي بنيههه لبش اههه ي سلت هههيجلأجلبإلرههه  ةلك نهههالأرعههه ل هههجلذشهههكسلوشههه لالق هههلل
بأل  هههجل اهههل  لتلههههكلبش نوقههه سل ين هههه لبش اهههيحيوجل ههههجلبأل  هههجلتق صههههوبل

علههىلحقيقهه لبشنتهه و لشف وهه تتلل.لفتههذبلتق  هه لتههأ    للووحيهه لاللب لشهه ذ بل
بإلرهه  ةلفهه لتلههكلبش نوقهه سلر ال قهه للوبش ع ينهه البش ي بنيهه سلوقهه لاهه  لذههذبل
بشتق  ههه ل "تق  ههه لنههه يلللواههه ن  الن "لوذ ههه لبشنقيههه ل"أ هههو النيلهههللولآ ثههه ل

 يه بني لفه لاذ الن "لبشلذيجلأ  تت  لبشحكو  لبال   كي لر اتقص  لبشوق و ل
بش نوق لبش  ت ةل جل" تلي "ل نوق لبألن ضو .لوق لم  لف لتق   ذ  لأجل

ع هه ل"وبج"لبشههىل"ر يل هه "لرههأجلبشضهه  لوبشتهه  ي لفهه لكههللذههذالبش نوقهه لك نهه ل
 ههههجلفعههههللبأل  ههههجلبشلههههذيجلباههههت  وبلفهههه لبحههههتال لبش لهههه سلرعهههه لأجلبناههههح ل
بشههه و سلوبشلههههذيجل ّ ههه وبلكههههللشهههه  لي هههيلبش اههههل يجل ههه لتقهههه للبشمههههي ل

 لقتهللوب تصه  لبشت ك .لر الض ف لبشهىلذشهكلبتتهللبأل  هجلر  ت ه  لأع ه 
حههه ب لع ههه بلشل  تل ههه الوأع ههه  لوحشهههي ل ذيرههه ل هههجلكهههللوصهههيلضههه ل وبح

للل1بشاك جلبألصلييجل.
فه ل ه ينت للفعلىلا يللبش ث  لك نالبألحي  لبشوحيه ةلبشته لضهلالاهلي  

" تلههي "لول"وبج"لأحيهه  لأ  ينيههه سلك هه لكههه جلمليهه ل هههجلبش نهه و لوبش ت رههه ال
   ةلعلههىلنحههولك  ههلسلواللعلههىلبش يههواسل ين هه لك نههالأحيهه  لبش اههل يجل هه

تهههلب لبشقههه ىلبشتههه لقيهههللأنتههه لأ  ينيههه لق و ههه ل ين ههه لبشقههه ىلبش اهههل  ل ههه   ةل
.لوقههه لل"نههه يلللولاهههن  الن "لفههه لتق   ذ ههه لتعههه ب لبش يهههوالوبشقههه ىلر ش   هههلل

بش ال  لبشن مي ل جلمحيللبشحه  سلحهو ل ه ينت ل"وبجل"لول" تلهي "لعلهىل
نههههالق ههههللبشحهههه  لتقههههه  لاهههه يللبش ثهههه  لفقههههبسلحيههههطلأث تهههه لأجلبأل  ههههجلك 

 نهههه ل لفقههههبسل ين هههه ل نهههه ل لل3 نههههل سلرقهههه ل نتهههه لرعهههه لبشحهههه  لل3944 

                                                
.610،611،616جوستن مكارثي ، المرجع السابق ، ص  .1   
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 نههل سلأصههرحالرعهه لبشحهه  لل3144ك نههالق ههللبشحهه  لتقهه  ل لبأل  ههجل
 نههل سلوفهه ل  ينهه ل" تلههي "لفههأجل نهه ل لبش اههل يجلك نههالل1194تقهه  ل ل

 نل سلشلليرقىل نت لرع لبشح  لولالل اكجسلل1144ق للبشح  لتق  ل 
 نههل سلأصههرحالل1144 نهه ل لبأل  ههجلك نههالق ههللبشحهه  لتقهه  ل ل ين هه 

أ ه ل ه لقه للره لبالته بكل هجلأفعه  لو  هلل نل .ل1444رع لبشح  لتقه  ل 
بتا الرعه للبشوضهو سل ه ل له لمه  لقه نون لحقيقتت لبشتأ   ي سلباللأنت ل

 توبصللحو لو يعتت سلذللذه لإره  ةلره ش عنىلبشحقيقه لبشوبضهةل يه بني ل
 لنتهه  لحهه  لوترهه   لشلقتهه  لالل يهه .لوشعههللبشحقهه و لبشتهه لوق نونيهه سلأللذهه

اههيأت لاهه  ذ لول ق  نتتهه ل هه لحقهه و ل هه لقهه للرهه لبأل  ههجلبش اههيحييجلفي هه ل
ي يلإر  ةلبأل  جلبش ال يجسلت ف لر ش  و لبشىل الص ل ق  ن ل ينت ه ل
فقه لذكه لبش خ  هوجلأجلبشحكو ه لبشعث  نيه لشهللتهت كجلآنهذبكل هجلحهللذهذال

سلشتقوهه ل شقيهه لل تتميهه لبأل  ههجل ههجلتلههكلبش نهه و لبشح و يهه إاللرلبش شههكل س
بشصل ل يجلبأل  جلول يجلبشميو لبش واي سلفق  الرع لي لتتمي لوباع ل
وك ي ةلبشهىلاهو   لوش نه جلوبش وصهلسلوكه جلعه  لبش ته م  جلك يه بسلونظه بل

أشهيسلوعه للتهوف لبإل ك نيه الشه ىلل144شض    لعه  لبش ته م  جللذه  ل
 لشتنفيههذلذههذالبشع ليهه سلفهه لظههللفقهه لبش وشهه لوأذههوب لبشحهه  لبش وشهه لبشعث  نيهه

بشع ش ي سلتللذذبلبشتتمي لرو  ل  بوي لم بسلف  ال جلذخال لبعه ب لك يه ةل
 ههههجلبشمههههو لوبش هههه  لوبش هههه ضسلإضهههه ف لشتع ضههههتللشتم هههه ال اههههت  ةل ههههجل
أالبشاك جلبش حلييجسلويق  لبشرعضلذذبلبشع  لرحوبش لنصيلبش ت م  جل

أشي.لعلىلبجلذذبلبشع  لذول حلل اليلوبا سلو ين  ليقو لرعضل344
بش هههههخ  يجلبألتههههه بكلرهههههأجلعههههه  لبشضهههههح ي ل هههههجلبش اهههههيحييجلفههههه لبش هههههذبرةل
بال  ينيههه ليقههه   لبش ليههههوجسل يههه لأجلذههههذبلبشعههه  ل  نهههه لعلهههىلتصهههه  ح ال
وكت رهههه ال خ  يجساي اههههييجلوصههههح فييجسلينتفهههه لفيتهههه لعنصهههه لبش قهههه لول

  باهه ل ي بنيهه لقهه لل تهه ل  هه ب ل يهه بني لك هه لاهه  لبشهه شيل.لوشههللنعثهه لعلههىل
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 ي نههه لأعهههالالر شناهههر لشتق  ههه ل"نههه يلللواهههذ الن "سلأ ههه لعهههجلاههه  لبشتتميههه سل
فتهههه عىلبش صهههه   لوبش ت رهههه البال  ينيهههه لعلههههىلأجلبشح لهههه لك نههههال تع هههه ةل
و قصهههو ةسل هههجلأمهههللتوتيههه لع قههه لضههه لبش اهههيحييجل  صههه لبأل  هههجسل

ي لور ق لشعو لبشوو بني لف لأاهي لكونتللبشف صللبشع ق لبشوحي ل يجلت ك
قصهه لأرهه  تتل.ل ين هه لتههذك للضهه لبأل  ههجبشواههوىسلف  ت  ههال ههذبرةلك هه ىل

ل1بش ص   لبشت كي لأجلا  لوف ةلبأل  جلذ لظ ويلبشح  لوبشتتمي ل.
 _ جريمة االبادة الجماعية لليهود:2

ر صهههولةل"ذوشوكواههها"سلوبشهههذالباهههتع للب تروهههالم   ههه لإرههه  ةلبشيتهههو ل
ح ههههالالبإلرهههه  ةلبشتهههه لتعهههه ضلشتهههه لبشيتههههو ل ههههجلوهههه يللحصهههه   لشوصههههي
سلإرههه جلبشحههه  لبشع ش يههه لبشث نيههه لفههه ل عاهههك بالبشت ثيهههيلبألش ههه جلبشنههه ل يج

وبإلر  ةسلوذ ل عاك بالأوشفيت سل للبكسلميل نوسل  م  نيكسلاو ي و سل
 لاهت ل اليههيجسل1و عاهك لت  النكه لحيهطل لهدلعه  لضهح ي لذهذالبإلره  ةل 

شاههوفيت لبشههذالقههّ  لعهه  لبشضههح ي لرأ  عهه ل اليههيجسلورقهه لشتق  هه لبالتحهه  لب
وشهههت  ةلبششهههتو لبشتههه لقههه  العههه  لبشضهههح ي لر ليهههونيجسلحاههه ل ههه لأق تههه ل
 ح   ههه النهههو ن   غ.لذهههذبلوقههه لب تلهههيلأ قههه للضهههح ي لبشتوشوكواهههال هههجل
بشيتو لعلىليه لبشنه ل يجسل هجل صه  لبشهىلأ ه سلفقه ل للهالتاهع ل اليهيجل

عهجللث  ني ل الييجلفه لكته  ل"وثه و يتو الف لفيللل"بشيللوبشضر  "سلول
تأ  خلبشح  "سلوبثنيجل ليهوجلضهحي لقه  ذ لبش هخ  ل"شيهوجل وشيه  وي"لفه ل

ل2كت ر ل"صلوبالبش  بذي ".

                                                
،دار النيل،مصر، 1أورخان دمحم علي، السلطان عبد الحميد الثاني ،حياته وأحداث عهده،ط. 1

 .97و93ص

روجيه جارودي ، األساطير المؤسسة للسياسة االسرائيلية ، تقديم دمحم حسنين هيكل،  . 6

 .616و611،ص1999/6006روق،مصر،،دار الش 7الى ط1ترجمة دمحم هشام،من ط
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وشعهللذهذبلبال هتاليلفه لحمهللبالره  ةلوواه ولت سلوب شه لوقوعته لكوره  ةلألل
كحهه طلتههأ    لنههه ت لعههجلبشحههه  لو راههيت سلذهههول هه لاهههيت يجلشنهه ل هههوم ب ل

ل:أل ش لبإلر  ةل جل ال ل ح    النو    غلعلىلبشنحولبشت ش تحليلل
وههجل ههجل344_لبشوثهه و :لشقهه لقهه للف  هه لبال عهه  لشقههوبالبشحلفهه  سلحههوبش ل

قههههه للبال شهههههييلل1411بشاههههمالالفههههه ل ح   ههههه لنهههههو    غلسلو  بيهههه ل هههههجل
 ملهه ل نته سل هه  بل ههجلل12بشهوون لفهه لبشواليه البش تحهه ةلبال   كيهه ل نشه ل

واللبشههههىلبشاههههمالالبشتهههه لباههههتوشالعليتهههه لبشقههههوبالبش ههههوب لبش اهههه ع ةلووصهههه
بال   كيهه لفهه لنت يهه لبشحهه  سلوحتههىلفهه لح شهه لتهه  ي لبش لفهه البشاي اههي سل
فق لت كجلبشحلف  لبشىلح ل ه سل هجلإعه  ةلت كيه لبالحه بطلوبشع ليه ال هجل

لبشامالالبشت لحصلوبلعليت ل.
لوقهه لكهه جل ههجل ههيجلبشوثهه و لبألا اههي لشلتوشوكواههالبشتهه لتههللتقهه ي ت لفهه 
 ح   ه لنهو ن   غسل هجلكهلل  وتوكهو ل هخت  لف ناه سلوبشهذالقه لل توثيه ل

ألش  نيهه لبش  تلفهه سلفهه لع ليهه لبشتوشوكواههالبشتهه لبشتعهه وجل ههيجلبألمتههلةلب
ق  تت لبشقوبالبش  ص .لووثيق لبشحللبشنت و سلبشته لأعت ه الر ث ره لبال ه ل

تههو البش تهه   لبش ر شهه لشع ليهه البشقتههللبش  تلفهه سلقصهه لإرهه  ةلبشعنصهه لبشي
ل جلأو ور سل  ص لر شنار لشليتو لبش عتقليجلر عاك بالبشت ثييل.

_لبشصههو :لك نههالتصههو  ل وشهه لبش  نيهه لبشن ل هه لشنفاههت سل شههيالل ب لهه لعلههىل
م بو تههه سلر الضههه ف لبشهههىلبشتصهههو  لبشفوتهههو  بف لبش اههه  سلوبالفهههالللبشتههه ل
لبنتمهههالرهههأ  ل هههجلبش وشههه لبشن ل ههه سلوقههه لبصهههرحالذهههذالبش هههوب ل شهههيالل  ويههه 
ل1 ب ل سلتللتق ي  لف ل ح    النو   و غلعلىلم بوللبشح  لبشن ل  ل.
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_لبألفالل:لق للف   لبال ع  لفه لبش حك ه لبشعاهك   لبش وشيه سلفيل ه ل  ته ل
ا ع لرعنهوبجل" حتشه بالبالعتقه  لبشن ل ه "سلوكه جلبشتهأثي لبإلناه ن ل تهذبل

لبش شيللبش  و لنقو لتحو لف ل ح    النو    غل.
منهه ةلوبشنهه ميج:لفقهه لقهه للثالثهه لمنهه ةل وياههييجل شههيالل ر شهه بل_لشههت  بالبش

يتعل لر شتوشوكوااسلك  لشت لبش اخ لعجل حتش ل"أوشفيت "ل" و وشيل
ذيههههو "سلعههههجلع ليهههه البشقتههههللر اههههت  بللبشلهههه لسلش ههههلليل هههه لعههههجل ليههههوجل

كههوت "لبشتهه ل-يتههو ا.لو ههجلشههت  ةلبشنهه ميجلشههت  ةل"ك هه  الكلههو لف يالنهها
لم   ت ل  ل حتش لأوشفيتل.شت الف لنو    غسلعجلت

أ ههه لعههههجلحقيقهههه لتضهههه يللبإلرهههه  ةسلبشتهههه لتعهههه ضلشتهههه لبشيتههههو ل ههههجلوهههه يل
بألش  جلإر جلح  لبشع ش ي لبشث ني سل هجل هال ل ح   ه النهو    غسلاهوب ل
 ههجلحيههطلعهه  لبشضههح ي لأولعههجلبشواهه وللوبشوهه  لبشوحشههي لبش اههتع ل سل

شتههه لباهههلللو  صههه ل ههه يلبشلههه للو"بش ح قههه "لبش ت ترههه لعنتههه لوبشتههه لأصهههرة
شهههت ةل"ذوشوكواههها"سلفقههه لحههه  لبشقههه نوجلبالا اههه لش حك ههه لنهههو    غسلأجل
بش حك  لشجلت هوجل و شره ل تقه يللبأل شه لعلهىلبشوقه و لبششهتي ةلواهتعت  ذ ل
وقههههه و لث  تههههه سلك ههههه لاهههههتعت  لبشوثههههه و لوبشتقههههه    لبش اههههه ي لبشصههههه   ةلعهههههجل

 ههههجلبشقهههه نوجل21حكو هههه البشحلفهههه  سلر ث رهههه لأ شهههه لصههههحيح لوفقهههه لشل هههه  ةل
لل1بألا ا لشل حك  ل.

ور شناهههر لشأل شههه لبش كتورههه لبش عت ههه لعليتههه ل هههجلوههه يل حك ههه لنو   هههو غسل
و  صه لبشوثه و لبشح اه  لشلته شيللعلهىلصهح لبالحه بطسلوبش عت ه لعليته ل
فهه لتق  هه لوقههو لبإلرهه  ةسلوبشت وههيبلشتهه ل اههرق ل"كوثيقهه لبشحههللبشنتهه و "لسل
وبشت لتوصهيلعلهىلأنته لأوب ه لناه البشهىلكره  لبشقه  ةلبشنه ل يجلال ت ه  ل

ر  ةل"بشتوشوكواا"سلر إلضه ف لبشهىلبشتعلي ه البشصه   ةل تنفيهذذ ل.لفونه لبإل
ل1411شلليعث لبش خ  وجلعلىلأالأث لألوب  ل جلذهذبلبشنهو سلففه لعه لل
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: أن لشهلليهتللفه لم يه لبش ح   ه الكت البشاي ةل"أوشم ل ا ل يمو"لتقو 
اههههوب لفهههه ل ح   هههه النو   ههههو غسلأولبش ح   هههه البشت شيهههه لشتهههه لبشههههىل  يهههه ل

ل22سلتقهه يللذشههكلبأل هه لبششههتي لبشههذاليقهه  لأجل"ذ لهه "لوقعهه لفهه ل1491
سلوبش هههه يل وقههههيلع ليهههه الإرهههه  ةلبشيتههههو ل1499نوف   /تشهههه  جلبشثهههه ن ل

ر شلهه لسلأيهه ش  ل وقههيل هه لياهه ىل"بشحههللبشنتهه و "ل.لو ههجلثههللفقهه لث ههالأجل
"بشحههللبشنتهه و "سل ههجل ههال لم يهه لبشوثهه و لبش اهه ي لبش تر  شهه ل ههيجلبشقهه  ةل

 ههجلفهه لإ ههال لأو ورهه ل ههجلبشيتههو سل ههنقلتللولتههووينتللم يعهه لبشنهه ل يجسليك
ل    لأو ور ل.

ته لأالذكه لأ ه لبشوثيقه لبشته ليوله لعليته لباهلل"وثيقه لف ناه "سلفلهلليه  لفي
شلهه يلبشلهه للبولبإلرهه  ةسلإذلبقتصهه لبشحههه يطلفيتهه لعلههىلنقههللبشيتههو لبشهههىل

لأو ور لبشش قي ل.
 ل اليهيجسل1وبش قه  ل ل لور شنار لشعه  لضهح ي لبإلره  ةلول"بشتوشوكواها"

فق لص قال حك  لنو   و غلعلىلذذبلبش قلل ا ي سل  للأجلذذبلبش قللالل
ياهههههتن لإاللشتق  ههههه لبالتحههههه  لبشاهههههوفيت سلوششهههههت  ةلشههههه ذ يجلذ ههههه ل"ذوتهههههل"ل
و"ولشاهههن "سلبشتههه لت هههيجلأنتههه لمههه  ال   شفههه لشلقوبعههه لبش باههه  لبش تعههه  يل

يلإشههىلأجلتقهه    لضههل1عليتهه لشاههي لبالمهه ب بالفهه لأال ح   هه لحقيقيهه .
بإلتح  لبشاوفيت سلث الع للصحتت لوذش ش لنت ومت سلذشكلأن لث هالفه ل

وع هه ل عظههللبشصههحيلبشع ش يهه سلبجلبش اههخشيجلبشاههوفي اسلل1444أ   ههلل
ذههللبشلههذيجلب ت  ههوبل ذرحهه ل"كهه تيج"سلوذشههكلعلههىلأثهه لرحههطلعل هه لأمهه ال
ش لعلىلمثطلبشضح ي .لأ ه لفي ه لي هيلبشه قللبشحقيقه لبشهذالذكه لإلم ه 

بشضهههح ي لفههه ل عاهههك ل"أوشهههفيت "لذهههولثالثههه ل اليهههيجسلإاللأنههه لتليههه لرعههه ل
تلييهه لبشلوحهه لبشتذك   هه لش عاههك ل"أوشههفيت "ل لوحهه لم يهه ةلحلههال حلتهه سل
كت لعليت ل"ب ث ل جل ليوجلرقليلل"سلك  لشلليكهجلذنه كلومهو لش عاهك ال
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سلإذلشههلليهتللبفتتهه  لذهذيجلبش عاههك  جل1491 لهلبك"لول"ت  لينكه "لفهه لعه لل"
سلأ ه ل عاهك ل"فهوشلك"لبشهذالذكه الأحه لبشمنه ةلبششهتو ل1492إاللف لعه لل

لث الأن لشي لش لومو لعلىلأال   و .ل
ك  لك نالأ بةلبشم    لحاهر  لذكه لبإل عه  سلذه ل" ه يلبشله ل"سلإاللأجل
قض ةلبش حك  لشلليعث وبلشت لعلىلأالأث .لر الض ف لأن لث ال هخ  بلأنه ل
ث  لأ ش لق وع لعلىلأنه لشهللتومه لفه ل عاهك بال"بوشهفيت سل ي كنه وسلول
  م نيكلأال  يلشألعه بللر شله ل.لوشقه لك نهال  فه لبشله للفه ل عاهك ل

ب هه و"لسلبشوحيهه ةلبشتهه لع ضههالصههو لشتهه لعلههىلبش تت ههيجلفهه ل حك هه ل" 
بإلره  ةلبشم  عيه سل يه لأنه لو نهذلصهييلنو   و غسلر عتر  ذ لأحه ل وبقه ل

سلوضههعالالفتهه لر ش عاههك لكتهه لعليتهه لشههللتاههت  لل ولقهه ل  فهه ل1493
لللبشل للذذال.

و هجلكههللبشمهه  لحهو ل هه ىلوقههو لبإلره  ةلعلههىلبشيتههو سليتضهةلشهه ين لأنتهه ل
اللوقعالكح طلتأ    لف لأذوب لبشح  لوأث  ذ سلو ي ذ ل جلظ ويلفع

بش عيشهه لبشق اههي لفهه لبش حتشهه باسل ب لضههحيتت ل وهه الأاليلبألشهه  يل
 ههجلبشيتههو لو يهه لبشيتههو سل يهه لأنتهه لبت ههذالذ  عهه لشتحقيهه ل نهه ف ل ن فيهه ل

لشإلنا ني ل.
 _ جريمة اإلبادة الجماعية للجزائيريين:3
ت  تهه لبشف ناههيوجلبش حتلههوجلشلملبوهه سلك نههالتلههكلأوشههىلبش ههذبرةلبشتهه لب لإجل

بشت لق  ذ لبشمن ب ل" وفيقو"ل فقه لمنهو الضه لبشملبويه  يجسلحيهطلب ت  هال
سلفه لحه لق يله لبشعوفيه لر  ينه لبشحه ب ل11/9/1132 مل ةل ذيره لشيله ل

سلبشتهه لأ يهه العههجلآ  ذهه سلوشههلليكتههيلبشف ناههييجلر شقتههلل وجل1132اههن ل
ك ه لقه لل.1 لل ثللمنو الر شضح ي لأرشه لت ثيهللت ييلل يجلبش مللوبش  أةس
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بالحههههتال لبشف ناهههه لرح  هههه جلبششههههع لبشملبوهههه ال ههههجلبش صهههه  لبالا اهههه ل
شإل تهههلب لوبشعهههي سلحتهههىليتعههه ضلشلتمويههه لو ههه ل م عههه لقاهههنوين ل هههال ل

إاللوبحههه ةل هههجلتلهههكسلوبشتههه لل1114بشهههىلل1134 هههيجلاهههنوبالل14بشقههه جل
و ي ههه لعلهههىلبش اهههتوىللاهه  ت لبإلاهههتع   لبشف ناههه سلحيههطلكههه جلشعههه لأثهه  

ذهه لأحاههجلل1491 هه ىلل1بش عيشهه  لشلشههع لبشملبوهه ال.لوشعههلل مهه ل ل
صههههو ةلو ثهههه  لعلههههىلبإلرهههه  ةلبشم  عيهههه لشلشههههع لبشملبوهههه اسلوبشتهههه لنفههههذذ ل
بإلحتال لتحالني ل  يت ل ارق سلذشكلأجل جل يجلبألار  لبش وياي لشتهذال

 هنةلبالاهتقال لسلوذهولإلحهتال بلبش مل ةلبشوع لبش  وجسلبشهذالشهلليلتهلللره 
شلملبوههههه  يجلرعههههه لنت يههههه لبشحههههه  لبشع ش يههههه لبشث نيههههه سلفههههه  لبش اهههههتع  لعلهههههىل

رهه ش فضلألاههر  لول لفيهه الاي اههي سل ينيهه سلل1491 هه الل1 ظهه ذ بال
ع قيهه سلوعنصهه   لنههذك ل نتهه لشههع  لبشعنصهه ال"بشملبوهه لف ناههي "سلحيههطل
باههتع للفيتهه لك فهه لبشواهه وللإل    ذهه سل  هه لنههت لعنتهه لوفهه لرضههع لأيهه لل

أشهيلضهحي ل هجلبش ه نييجسلثهللأح قهالمثهطلبشضهح ي لل91قبلأ ث ل جلف
 شههت لوق  هه لملبو  هه سلل94لواههحقالرعهه ذ لأ ثهه ل ههجلفهه لأفهه بجلبشميهه ل.

تحهههال وههه  لاي اههه لإرههه  ةلشههه  ل لاههه يالراي اههه ل"بال ضلبش ح وقههه "سل
ل1444 تتههه يللل1414إشهههىل1419حيهههطلقههه للبشف ناهههييجل ههه ل هههيجلعههه   ل

ق  هالبششه و لبشف ناهي لل1411أ تهو  لل19ق   .لو ذك لبشتأ  خلأنه لفه ل
رف ناهه سلر ق  لهه لبش ظهه ذ بالبشاههل ي لبش خ يهه ةلشلثههو ةلبشملبو  هه سلرع ليههه ال
ضهههوت  لعلهههىل اهههتوىلم ههه ع سلإذلتهههللتقييههه لبألشههه  يل قتهههللوتعهههذي لوبح
و  يهههيتللأحيههه  ل نتههه ل"بشاهههيج"سل هههجلوههه يلق وههه لبششههه و لأنهههذبكل" هههو   ل

قاههههه الش م وعههههه الك يههههه ةل هههههجلك ههههه للقههههه للبشف ناهههههييجل ت حيهههههللل.1رههههه  وج"
 اليههيجلفهه لحههوبش لل3بشملبوهه  يجلإشههىلك شيهه وني لبشم يهه ةسلو م هه لحههوبش ل
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و ههههجل ههههيجلأ  لل1 لفهههه لظهههه ويل عيشههههي لق اههههي .camp حتشهههه  ل2144
صههههو ةلبإلرهههه  ةلبشتهههه لقهههه لل تهههه لبشف ناههههيوجل ههههال لفتهههه ةلبالحههههتال سلقيهههه  تلل

ع ليجل"لفههه لبشصهههح ب لبشملبو  ههه سل اهههت قههه جنوويههه لفههه ل نوقههه ل"ل تمههه   
بشرشهه ل ههجلبش اهه ميجلبشملبوهه  يجسللكحقههللشتم  هه ل فعههو لبشتهه  ي لعلههىل

 تفمي لأو لقن ل لنووي لوتلتت لل1414فيف الل13بالنا جسلفق  ال تأ  خل
سلك نهههالشتههه لأثههه  ل1411أف  هههللل1في ههه لرعههه لثالثههه لتفميههه بالأ ههه ىلفههه ل

ل2و ي  لعلىلاك جلبش نوق لو  لبشالإشىلح لبشوقالبشح ض .
 االبادة الجماعية في فلسطين:_ جريمة 4

علىلبشع ي ل جلبش م ل لبشت لب ت  ت لبشيتو لف لليرقىلبشتأ  خل ي لش ذ 
فلاهههويجسلفههه لبشتهههأ  خلبشحههه يطلعقههه لتهههووينتلل هههجلوههه يل   و نيههه لفههه ل

سل1491أ ضلفلاهههويجسلوأحهههتالشتللشتههه لعلهههىلإثههه لوعههه ل لفهههو لفههه لعههه لل
شههىليو نهه لذههذبل.لفك نههالأو ل مههل ةلقهه لل تهه لبشيتههو  سلذهه ل ذرحهه ل" يهه لوبح

شههه يل هههجلل214وبشتههه ل ب لضهههحيتت لل1491أف  هههلل4ي اهههيج"ل تهههأ  خل
بش  نييجسل ثهللرأماه  ذللأرشه لت ثيهلسلب ه لبشناه  لوبشفتيه البشلهوبت لرقهيجل
علهههىلقيههه لبشحيههه ةلفقههه لمههه  جل هههجلأثهههوب تجسلووضهههعجلفههه لاهههي  بالح هههلل

 تهههجلفههه لبششهههوب  لبشيتو يههه لفههه لبشقههه  لحيهههطلتع ضهههجل فتوحههه سلووههه فوبل
تليت لأشت ذ ل مهل ةل"صه  بلوشهتيال"سلل3   لوبالعت ب لعلىلحي تتجل.شلا 

 لب ت  ههالضهه لبشالموههيجلبشفلاههوينييجل ههجلبش هه نييجلوبالوفهه  لوبشناهه  لبشتهه
شه يلل9444سلحيطل ب لضحيتت لحوبش ل1412ا ت   لل4و1 ت   خل

نههههه كلحههههه  لأول وبمتههههه لوبشل نههههه نييجسل وجلأجلت هههههوجلذل هههههجلبشفلاهههههوينييج
للعلههىلحههيجل فلهه ل ههجلبشاههك جلبش هه نييج.لورعهه لذشههكل اههلح ل تر  شهه سل هه

                                                
فرحسسسات عبسسساس، ليسسسل االسسسستعمار، ترجمسسسة أبسسسوبكر رحسسسال، دون طبعسسسة ، المغسسسرب، .   1

 .16،ص1926

عبد الكاضم العبودي، يرابيع رقان و جرائم فرنسا النووية في الصحراء الجزائرية، دون   6

 .7، ص6000طبعة، دار الغرب للنشر والتوزيع ، الجزائر،

 .19دمحم سليم دمحمغزوي ، المرجع السابق، ص  3
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ب ت  ههالبشيتههو لفهه ل"ق نهه "لمنههو لش نهه جسل مههل ةلل1441بف  ههللل11وفهه ل
ضهه لفوهه ل ههجلبش هه نييجلبشعههل ل عظ تههلل ههجلبشناهه  لوبألوفهه  سلحيههطلتههلل
ت كيهههههللبشقصهههههيلعلهههههيتللر  تلهههههيلبألاهههههلح لبشثقيلههههه لرصهههههو ةلرشهههههع سل ب ل

ل1 جلبش  نييج.141ضحيتت لحوبش ل
 بادة الجماعية في حقبة النزاعات الداخلية:إل: جريمة اثانيا  

يرقههىلبشتههأ  خل يهه لشهه ذ لعلههىلبشع يهه ل ههجلبش مهه ل لبشتهه لب ت  ههاسلعقهه ل
اههقوتلبش عاههك لبششهه ق لو هه لكهه جليضهه  لرهه شقوةلتحههال فتههوللبششههيوعي سل
 جلتي  بال تض    ل جلم ي لبشنوبح سلوكذبل هلوغلفكه ةلبشعوش ه لواهع ل

أولبشهههىلبشاهههيو ةلعلهههىل و لأ ههه ىل  لهههيلنلبعههه البشههه و لإشهههىلبالاهههتقال ل
 ب ليهههه لوقلههههه لأنظ ههههه لبشحكهههههللر ههههه لي ههههه  ت ل وجلبشلمهههههو لإشهههههىلبألاهههههلو ل
بش الاهيك لبش ت ثههللفه لبالاههتع   سل  ه لنههت لعنه ل ظهه ذ ل ذيره لشإلرهه  ةل

ل ب للبش وش لنفات لنذك ل نت :
 في يوغسالفيا سابقا:الجماعية اإلبادة جريمة  -1

شقه لت ههيجلشنهه لأجلبشاه  لبشهه بف لبش وياهه لألع ه  لم   هه لبإلرهه  ةلبشم  عيهه ل
فهه لتلههكلبش نوقهه سلذههولبال ههتاليلبشهه ين لوبشتههأ    سلوذههذبل هه لحهه طلفهه ل

 فهه لأعقه  لتفكههكلبالتحهه  لبشيو اههالف لوباههتقال ل عظههللم تو   تهه .ل  هه ل
قليهه البشصهه  ي سلبشتههه لتعههي ل ب هههللم تو  هه لبش واهههن لوبشت اههكلفههه لر أل
ض لبأل ل ي ل لبشتاعيني اسلإشىلبشقي للرع لي الإر  ةلوتوتي لع ق سل  بي

بش اهههل  لبشتههه لتعهههي ل ب هههللذهههذالبشم تو  ههه سلحيهههطلشقهههىل وههه البآلاليل

                                                
علي دمحم جعفر، مكافحة الجريمة ) مناهج االمم المتحدة والتشريع الجزائي (، دون طبعة،  . 1

 .111، ص1999المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،
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 صههه عتلسلو  ههه ال ههه جلوقههه ىلرأ  لتههه سلو و اهههالعلهههىلبالذههه ش لشهههتىل
ل1 ظ ذ لبإلر  ة.

وقهه لأشهه  لتق  هه لشمنهه لبشتحقيهه لفهه لمهه بوللبشحهه  لفهه لم تو  هه لبش واههن ل
بشت اكسلإشىلأجل جلبشوا وللبش اتع ل لفه لبإلره  ةسلقيه للبشمنه ةل تشهيي لول

بش عاهههههك بالشهههههإلذال لبشنفاههههه لوبشتصهههههفي لبشماههههه ي سلوبشههههه فجلفههههه ل قههههه   ل
م  عيهه .لفعلههىلاهه يللبش ثهه  لوراهه  لأجلبشضههح ي ل اههل يجسلقهه للبشمنهه ب ل

"سلرحصه  ل  ينه للRadislav Karasiticبشص   ل" ب ياهاليلكه بل ت ل
حهههههههوبش للذبالبأل ل يهههههه لبش اههههههل  سلوقتههههههلا  Serbreenica ل"ا   نيتاهههههه

 اههللل ههجلاههك نت لفهه لظهه يلأاهه و .لوكههذشكل هه لقهه للرهه لبش هه وبالل9199
"لذبالبأل ل يهههه لبش اههههل  سحيطلقتههههلللProzorلش اههههل  لق  هههه ل" هههه ولو ل

شههه يل اهههللل وجلت ييهههلسلمههه ب لاهههح لقههه  تتللرحهههوبش لل1444حهههوبش ل
تقههه ي بال"بشلمنههه لبش وشيههه لرشهههأجلذهههذبلوقههه لأفههه  الل2 هههجلبشههه ر ر ا.ل1144

أشفهه ل  ههجلفقهه وبلأثنهه  لبشحهه  ل هه للب لل13بش فقههو يجل"سلرههأجل صههي لق برهه ل
شه يل هجلل2144ف لو لبش متو سلك  لبات   ل ف ال ه ليقه  ل هجل

أ ههه  جل  تلفههه لفههه لبش واهههن لوبشت اهههكسلففههه لأ اهههو لأاهههف لحفههه لق ههه ل
بشتي  هلل هجلل1444م  ع لف ل"ك  نيكه "لقه  ل"لفو نيهك"لعهجلباهت  ب ل

ذههههيكاللكهههه  ال.لويعتقههه لأجلبشق هههه ليحههههوالل199بشعظ يههه ل يهههه لبش كت لههه لو
 فهه الضههح ي لقتلههوبلعلههىلأيهه القههوبالصهه  لبش واههن لفهه لا   نيتشهه لفهه ل

سلوذولأ   لق  لم  ع ليتللبات  ب لبشمثطل ن ل نهذلبنتته  ل1441ع لل
ل3بشح  .

 جريمة اإلبادة الجماعية فى رواندا: -2
                                                

، رسالة لنيل 1990/1991بهاز حسين، األبعاد اإلقليمية والدولية للصراع اليوغسالفي  . 1

اسية والعالقات الدولية ، كلية العلوم السياسية واالعالم، شهادة الماجستير في العلوم السي

 .11،ص6001/6002جامعة الجزائر، 

2. Journal le monde du 4/8/2001  

 .6001، تقرير منظمة العفو الدولية لسنة  www.un.org الموقع:.  3

http://www.un.org/
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بشهههه بف لبألا اهههه لألع هههه  لبإلرهههه  ةلفهههه لذههههذبلبش لهههه سلبشههههىلبال ههههتاليلليعهههو 
بشع قهه ل ههيجلم  عهه لبشحكههللفهه ل وبنهه بلوذ هه لوهه وفت ل"بشتوتههولوبشتوتاهه "سل
ذذبل وجلأجلنناهىلأجلكهاللبشق يلتهيجلينت يه جلإشهىلبش ي نه لبش اهيحي سلففه ل

سل1449 ال لبشفت ةلبش  ت ةل هجلشهت لبف  هللبشهىلشهت لمو ليه ل هجلعه لل
شلمن لبش وشي لشلصلي لبالح  لبشع  لبإلم  ش لشلضح ي ل ل ليوجلق  الب

ن ةةةن ذكةةةي   .ل1ضهههحي لفههه لبشيهههولل14444ونصهههيلضهههحي سلأالر عههه  ل
ةيق  ن اتا علترط ى لبمل ا عإبانس نتيفيذها ببيا ا فاسقا    نى علمصانيإ

نةيةةةةا ع علةةةة   ةةةةنعسا ةعةةةةن  مسةةةةبقا   ةةةةاا عةةةةنن  يةةةةي مبةةةةينف مةةةة  عليةةةةاال 
 ا علينن ةةةةا  ببمل ةةةةا   تةةةةل لةشةةةةرا  علةةةةنعينس مسةةةةل ي  بمرتلةةةةن عالسةةةةل

عسةةةما ها فةةةي علقةةةنعسا نن  ة  تمييزفةةةي علسةةة  نعل ةةةيال  نشةةةايك   م ةةةع 
علقطاعةةةا  تقييبةةةا فةةةي هةةةذه علم ةةةازي: عألطبةةةا   علممييةةةن   علمبلمةةةن   
علقسانسا  نعليعهبا   ني ال عالعمال  نعلمسؤلن  عل كنمين  مة   م ةع 

علطابع علتيظ مي لاةذه عإبةانس مة   علمستن ا  ن ت  عألطفال. كما  ظاي
ر ل عإيتما  علبي ي للي ا ا  إذ ةصب   علان ا علبي  ا للشر  فةي 

  نذلةك مة  رة ل  ةنعسا ةعةن  رص صةا مة  ينعيةنع مبةييع لقتلةق ةن لبقاسةق
طيف علسلطا  علمبي ا لشبب علتنتسي  إذ كا  هنف عل ملا هي ا بيلا 

هةةةذع ن ةةةن لببةةة  نسةةةاسل لمبتنلن .علتنتسةةةيا بالني ةةةا عألنلةةة  ثةةةا علانتةةةن ع
عإعةةةةة ا  ننيع يس سةةةةة ا فةةةةةي هةةةةةذه عإبةةةةةانس مةةةةة  رةةةةة ل بةةةةةل علسةةةةةا علمةةةةةن ع 
لإليننلن  ةةةا علبيصةةةييا علةةةذ  كةةةا  عألكثةةةي فاعل ةةةا  باعتبةةةاي ة  علقةةةين  
علينعين    مةل فةي ذهيةق ثقافةا علمةذ اث   يةل  امة  علة  سةبيل علمثةال 

عا ةةا عي فةةا نعيصةةييا إذععةةا نتلفزيةةن  اعأللةةن تلةةاا  نلبةةنس شةةاني ببةةل ن
ينم ا  ليشي علكيعه ا ن ل مستمبياا عل  علقيا  عل  طاسفا علتنتسي  

                                                
1. Fatah Ouguergouz, “La Tragedie Rewandaise du printemps1994”, 

quelques considerations sur les premieres de I,Organissation des 

Nations Unies, R.G.D.I.P,1996,P150. 
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نعألكثةةي تين بةةا فةةي هةةذه  .1نعلتةةي كايةة  تشةةيي إلياةةا بتببيةةي : علصيعصةةيي
عإبةةةانس عل ماع ةةةا  ةياةةةا تبلةةةني  فةةةي تيظ ماةةةا  تةةة  يسةةةر  فةةةي ةفكةةةاي 

في ما ببن  تلا بم ين إ باز ةن ةمي   يةل ظاةي عألالف  مم  ةصب نع 
ذلةةك  ل ةةا مةة  رةة ل مشةةاهن إ ةةيعا عليةةاال ة  ةةا   نفةةياا ة  ةةا   تقط ةةع 
ةعيةةا  عل سةةن نع ةةن بنع ةةن بنسةةاسل تبةةذيب بشةةبا  باإيةةافا إلةة  مشةةان 

نيةةة ا ا  مبةةةنع ينمةةةا ببةةةن يةةةنا فةةةي م عةةةب منييةةةا   يةةةيب عألطفةةةال  
وأ ههههه وجلفههههه ل حتشههههه ل"ل"لسلKibuyeولكي هههههوال Cyanguguاكينيقيةةةةةق 

ل2"سلوف لبش ن و .لGabgayiقرق ال
 ريمة اإلبادة الجماعية في دارفورج -3

م ي لبش ب ايجلشلنلب لف ل ب فو لأن لي ت للع  ليجلأا اهيجسلحيهطلليتف 
 اليهيجلول1يشكللبش وق لبشمل بف لإلقلهيلل ب فهو لبشهذالي لهدلاهك ن لنحهول

أشهههيلكهههلل   ههه سلو ت يهههللل114أشهههيلناههه  ليعيشهههوجلعلهههىل اههه ح لل914
 ثههه وةلل بعيهههولول عويههه لضههه   لستحههه ال هههجلبششههه   لبشل  ههه لشي يههه سل هههجل

شمنهههو لبشل  ههه سلأف  قيههه لبشواهههوى.لع  هههللأا اههه لبشلههه  لتشههه  سلو هههجلب
وك ي لف لمعللبإلقليلليتأث لر شنلبع البش حيوه ل ثهللبشنهلب لبشه ب ل لفه ل
تشهه  سلورهه شنلب لبشتشهه  البشلي هه سلور شصهه بع الفهه لأف  قيهه لبشواههوىل.لك هه ل

 ت ثالليشكللبشتنو لبشق ل لوبإلثن لشاهك جلإقلهيلل ب فهو  ع   لولأف  قه  .
 ثللبشفو لوبشل  وةلوبش ا شياسلورقر ولل عوي ل  تحل سلشت لرقر ولل اتق ةل

ب ت ب بالح و ي ل ه ل و لبشمهوب سل  ش يه لاهك نت ل هجلبش اهل يجسلع  هلل
أا اه لفهه لنشههو لنلبعه التأ   يهه لق ي هه ل ههيجلذهذالبشقر وههللعلههىلبش ههوب  ل
بشو يعي للب الح تت لظ ويلبشقحهبلبشته ل ه ال ته لبش نوقه لفه لاهنوبال

                                                
 للصليب الدولية المجلة للمحاكمة، القتلة تقديم لرواندا، الجنائية المحكمة بيتر، مينا كريس. 1

 .3،ص 1991بر/ديسمبر نوفم 19 العدد العاشرة، السنة االحمر،

2. Jean Pierre Chretien,”La Justice Internationale Face au drame 

Rewandais” edition Cartatla, paris, 1996,p51. 
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شتاعين اسل   ليحتللف ضي لأجليكوجلبش بف لبشع ق لوبإلثن لبشث  نين الوب
و ب لبشنلب لفه ل ب فهو لك ه لاهيأت ل ي نه لالحقه .لذهذبلبشنهلب لبشهذال ه ألعه لل

إث لظتو لتح شيلق ل لوبا لأول لعلي ل بشتم  لبشع    سلفي ه لل1419
ظت ال بشح ك لبششع ي لشتح   لبشاو بج سلوذ لح ك ل اهلح ل هجلق يله ل

 شعنيلإقلهيلل ب فهو لذه فت لبشت ه  لعلهىلبشحكو ه سلوتوبشهالأحه بثلبشفو لفه 
وبإلاهتيال لعلهىلبش  بعه لوبشهل  لوبالنعهه لسل  ه ليه  لعلهىلأجلبشنهلب لق لهه ل

 ل1لمل بف ل   البشظ ويلبإلمت  عي لوبإلقتص  ي لبش ت  ي .
وك نهههالأوشهههىلأحههه بطلبشقتهههللوبشتقتيهههللر ههه لقههه ليشهههكللإرههه  ةلم  عيههه لوفههه ل

ش وش لو  ص لبشق نوجلبشه وش لشحقهو لبالناه جل ه لحه طل نظو لبشق نوجلب
سل2443رعي لبشتموللبشذالشّن لبش ت   يجلعلهىل وه  لبشف شه لفه لأ   هلل

حيطل  القهوبالحكو ه لبشاهو بجسلر ه لفيته ل يليشهي لبشمنمو ه لبش تح شفه ل
 عتهه سلرشههجلذم هه ال يهه ل شهه وع لعلههىلبشاههك جلبش هه نييجل ههجلأصههو ل

بأل ههههيجلبشعهههه للأل ههههللبش تحهههه ةلأجلوقهههه لأ هههه لتق  هههه للس2فهههه ل ب فههههو إف  قيهههه ل
بالعتههه ب بالعلهههىلبشقههه ىلوقتهههللبش ههه نييجلوبشتتميههه لبشقاههه الوبال تصههه  ل
لب ت  ههالعلههىلنوهه  لوباهه لفهه لبإلقلههيللحتههىلأثنهه  لبشقيهه للرهه شتحقي سلحيههط

 ليههههوجلل1811بألشهههه  يلوتشهههه  لأ ثهههه ل ههههجل ههههجلآلاليلقتههههللعشهههه بالب
 ظههههه ذ لبألرههههه  ةل هههههجلبشن حيههههه ل.لأ ههههه لعهههههجلبشههههه الوللبش ي بنيههههه لشل3آ ههههه  ج

بإلحصههه وي لفهههالل نههه يلشنههه ل هههجلبإلعت ههه  لعلهههىلبشتق  ههه لبش اههه  لبشوحيههه ل
شتيوهههه لبأل ههههللبش تحهههه ةلولبش ن ثهههه لعههههجلشمنهههه لتقصهههه لبشحقهههه و لبشتهههه لأذجل

سلوبشته لقه  التق  ه بل2449اهن ل1119رأنش وت ل مله لبأل هجلفه لقه ب ال

                                                
. عبد الرحمن الحبيب، قصة دارفور و أفكار حولها، صحيفة الجزيرة، المملكة العربية  1

     -www.al-jazirah.com– السعودية

. مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان، جريدة الشرق األوسط ، أخبار وبيانات، مركز  6

 - www.cihrs.org–معلومات دارفور 

، مجلس األمن، األمم المتحدة، S/2004/881. تقرير األمين العام بشأن السودان رقم  3

 . www.un.org، الموقع االلكتروني 6/11/6007بتأريخ:

http://www.un.org/
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ل21فهه لحهه بطلوههوياللو نفصههاللعههجلبشوقهه و لوعههجل أيتهه لبشقهه نون لفهه لبأل
ل.2441ين ي ل

وفي  لي يلظ ذ ةلبإلر  ةلق  الشمن لبشتحقي لإشىلبأل يجلبشع للش مل ل
بأل جلتق   بلعهجلباهتنت م تت لناهت ليل نه ل ه ىلومهو لبإلره  ةلر نظهو ل
بشقهه نوجلبشهه وش لشحقههو لبالناهه ج.لفقهه لم عههالبشلمنهه ل هه  ةلك يهه ةلو وثوقهه ل

 لعلههههىلنوهههه  لك يهههه ل تههه لتنحههههولإشههههىلإظتهههه  لوقههههو لع ليههه القتههههلل نتمهههه
ش ههه نييجلينت هههوجلإشهههىلقر وهههلل حههه  ةسل اههه ر لأذىلماههه ي لوعقليههه ل ويههه بل
ألفهه ب ل ههجلبشاههك جلينت ههوجلإشههىلقر وههلل عينهه سلو تاهه ر ل ههذشكلفهه لتهه  ي ذ ل
بش ههه  الكليههه لأولملويههه ل لعلهههىلاههه يللبش ثههه  سلعهههجلو  ههه لبشقيههه للرشهههكلل

يتتل سل نتم ل ت  ي لق بذللو ح صيلتللوو  ذلل هجل يهوتتللواهل ل  شه
 يهههه لأجلبشتم هههه البشتهههه لب ت  ههههالفهههه لعهههه  ل ههههجلبشقهههه ىلبشتهههه لذ م تتهههه ل

لبشذيجلشلليلوذوبلر شف ب .وح قتت لبش ليشي اسلتمن الإفن  ل م للبشاك جل
وعلي لفوجلشمن لتقص لبشتحقي لش مل لبأل جلفه لتق   ذه لبش حهو اسلقه ل
توصههلال ههجل نظههو لبشقهه نوجلبشمنهه و لبشهه وش لإنهه لشههي لث هه لشههكلفهه لأجل

بأل كهه جلبش   يهه لشإلرهه  ةلبشم  عيهه لومهه التماههي بلشتهه لفهه ل ب فههو للرعههض
حار  لا  ل ن قشت سلش جلبشظ ذ لأجلقص لذخال لبشذيجل وووبلونظ وبل
شلتم  العلىلبشق ىلكه جلره ألح ىلذهولبشاهع لإشهىلإ ه ب لبشضهح ي ل هجل
 يوتتللأل ه بضلتتعله لر ش  مه لبألوشهىلرحه  ل ك فحه لبش ت ه  يج.لو نه ل

 هههجلم يههه لتح   تتهههه لبش ي بنيههه لأجلحكو ههه لبشاهههو بجلشههههللل لصهههالبشلمنههه 
ل.1تنتت لاي ا لشإلر  ةلبشم  عي 

و جلبشن حي لبشق نوني لبشرحت لفوجل مله لبأل هجل تصه ف لر ومه لبشفصهلل
بشاه ر ل هجل يثه  لبأل هللبش تحه ةسلأحهه  لقضهي ل ب فهو لإشهىلبش ه ع لعهه لل

                                                
، مجلس األمن ،األمم S/2005/60. تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور رقم  1

 –، صحيفة سودانايل اإللكترونية 213إلى 799المتحدة،الجزء الثاني، فقرة من

www.sudanile.com- 
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 اههتن بلل2441شعهه لل1143بش حك ه لبشمن ويهه لبش وشيه لر ومهه لبشقهه ب ل قهلل
ور ومههه لفههه لذشهههكلعلهههىلتق  ههه لشمنههه لبشتحقيههه لأعهههالاسل يههه لأجلبش ههه ع ل

 ههجلبشنظهه للبألا اهه لشل حك هه سلفههتةلتحقيقهه لآ هه لفهه لل1فقهه ةل11بش هه  ةل
بش هه ع ل ههجللأيههجلولهه ل2441أحهه بطل ب فههو لباههت  الإشههىل  يهه لعهه لل

ةل ا ي لرأ  لشلقرضلعلىلبشه وي لبشاهو بن لعلهىلبش حك  لإص ب ل ذك ل
أا  لالوح لبتته للتتضه جل هجل ينته :لم   ه لإره  ةسلورعه ل  باه لع يقه ل

ل2444شولهه لبش هه ع لبشعهه لسلوبفقههالبش حك هه لبشمن ويهه لبش وشيهه لفهه لعهه لل
علههههىلإصهههه ب ل ههههذك ةلإعتقهههه  لشلهههه وي لبشاههههو بن ل تت هههه لتصههههفي ل هههه نييجل

ل.1إقليلل ب فو وتتمي لقا الوتعذي لوب تص  لف ل
أ هه ل ههجلومتهه لنظهه لحقههو لبالناهه جلبشرحتهه لفقهه لوصههفالذيههو جل بيههت ل
ووتههه لبشمههه بوللفههه ل ب فهههو لعلهههىلأنتههه لأع ههه  ل"توتيههه لع قههه "سلومهههه بولل

 وقفه ل  ه لإذبلك نهالذهذالبشمه بوللح  سلوم بوللض لبالنا ني .لوشللتت ذل
ته لع ه لت ثللإر  ةلم  عي سلنظ بلشعه للتهوف لبش علو ه البش  فيه لفه لرحوث

إذبلك نالبإلم ب بالبش ت هذةلقه لتهللبت  ذذه لرقصه لته  ي لكله لأولملوه ل
 .2ش م وع لع قي ل عين ل

بشههههذيجلتع ضههههوبلشم   هههه لبإلرهههه  ةلبشم  عيهههه لذههههوللبششههههعو لبال هههه ىللوأحهههه 
بششهههع لبش هههو  الفههه لكو  اهههت جسلوبننههه لنرحهههطلم   ههه لبإلرههه  ةلبشم  عيههه ل

فههه لبشتههه لتع ضهههالبشيتههه لبششهههع لبش هههو  الفههه لإقلهههيللكو  اهههت جلبشعههه ب سل
بشم  عيهههه لنظهههه بلألجل وضههههو ل اهههه شتن ليتنهههه و لبإلرهههه  ةللس ولهههه ل اههههتقل

ل جلبشع ب .إقليللكو  اتشيل  ييجلف لشل وبونيجلب
ل
ل

                                                
-ICC-02/05. قرار األمر بالقبض، الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية رقم:  1

  www.icc-cp.in، الموقع األلكتروني:   01/09

 . www.amnesty.org، الموقع األلكتروني: 6007. تقرير منظمة العفو الدولية لسنة  6
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 المبحث الثاني
 في الجماعية اإلبادة وجريمة لألكراد الجماعية اإلبادة جريمة

 الدولية المواثيق
لتقايل:

نقاللذذبلبش رحطلإشىل ول يجلنرحطلف لبش ول لبألو لم    لبإلر  ةل
بشم  عي لشأل  ب لف لإقليللكو  ات جلبشع ب سلوف لبش ول لبشث ن لنرحطل

لبشم  عي لف لبش وبثي لبش وشي .م    لبإلر  ةل
 األولالمطلب 

 جريمة اإلبادة الجماعية لألكراد في إقليم كوردستان العراق
 تمهيد:

نعتقهه لأجلبالحهه بطلبشاي اههي لبشتهه ل هه ل تهه لبششههع لبش ههو  الفهه لبشتههأ  خل
ذههذبلبششههع لبشقهه يللوبشحهه يطسلقهه لأثهه العلههىل صههي لبش ههو  لو هه لآ لإشيهه ل

ع ليههههه البألنفههههه  لوبألثههههه  لبالمت  عيههههه لبشتههههه لفي ههههه لرعههههه سلوعلهههههىل أاهههههتلل
 لفتت .شذشكلنقاللذذبلبش ول لإشىلت تي لوف عيجلف لبشف  لبالو لنرحهطل
 صهههههولةلبش هههههو  لوكو  اهههههت جلوأصهههههللوشلههههه لو ي نههههه لبش هههههو  لومل بفيههههه ل
كو  اههت جلر إليمهه للوفهه لبشفهه  لبشثهه ن لنلقهه لبشضههو لعلههىلم   هه لبإلرهه  ةل

 جلبشعه ب لرشهكلل  تصه ل هجلبإلره  ةلبشم  عي لشأل  ب لفه لأقلهيللكو  اهت
بشم  عيهههههه لشل ههههههو  لبشفيليههههههيجلولبشرهههههه  لبنييجلوع ليهههههه البألنفهههههه  لوبإلرههههههه  ةل

لبشم  عي لف لض  ل  ين لحل م لر ألالح لبش ي ي وي ل.
ق هههللبشههه  و لفههه ل وضهههو لتهههأ  خلومل بفيههه لبش هههو  لوكو  اهههت جلن  ههه لأجل

واهبلعه  ي لنشي لإشىلأجل"لبش هو  لذهلل بره لشهع ل هجلشهعو لبششه  لبال
رعههه لبشعههه  لوبشفههه  لوبشتههه كسلوبحههه ىلبشقو يههه البشقليلههه ل يههه لبش  ثلههه لفههه ل
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ذيو لبال للبش تح ةسلفتلل ح و وجل جلكي جل اتقلل  للومو ل ح والال
 . 1 وثق لر ع ذ بالوبتف ق الا رق لف لذذبلبششأج"

علىلصعي لبشع ش  لو ق  نه لرك فه لبال هللبشح صهل لعلهىلحقوقته لبشقو يه ل
وبالثنيههه ل هههجل هههال لتشهههكيل ل وشههه ل  صههه ل تههه لك ههه لحصهههللفههه لبشعصههه ل
بشح يطسليشكللبش و  لأ   لأ  لرالل وش لفه لبشعه شللبش ع صه لوبشحه يطسل

تحههههالإذليعههههي لحههههوبش لثالثههههوجل ليههههوجلكههههو  الفهههه لكو  اههههت جلبش  هههه ىل
يه بجلوبشعه ب لواهو   لبشالو لبشقو ي لأل    ل و لذبالاي  ةسلذ لت كيه لوبح

عههه بلبش هههو  لفههه لعههه  ل هههجلم تو  ههه البالتحههه  لبشاهههوفيت لبشاههه   لوعههه بل
م شيهههه الك يهههه ةلفهههه لبشهههه و لبالو و يهههه لوأ هههه ب لفهههه لرعههههضلبشهههه و لبشع  يهههه ل

لور  ات جلوأفل نات ج.
تنكهههه الرعهههه لذشههههكلوروهههه  ل  تلفهههه لوأشههههك  ل تعهههه  ةلومههههو لذويهههه لقو يهههه ل

وتق عهال ظ ذ ذه لبشاي اهي لوبشثق فيه لرقهوةلبشاهال سلفه ش و  لأحه لكو  ي سل
فهه لتهههأ  خلأقهه للبششههعو لبششهه قيجلبالواهههبلوبال نههىسلت كههوبلأثههه بل لحوظهه ل

بش نوقههه سلوشههه  كوبلتق  رههه للفههه لأذهههللأحههه بطلبش  ضههه لواههه ذللبش هههو  لفههه ل
ي بجلوبش ل بجلبشع  ي سلو  لذشكلف ن لك ه ل بشتوو لبش وح لششعو لت كي لوبح

بشر حههطلبأل  نهه لأ شهه كلاهه ف لباههتي ج:"التوم لفهه لبشنصههيلبشقهه يلليقههو ل
شل ههه ةلبال ضهههي لاهههالش لرشههه   لظل هههال واهههت  ب سلوأاههه  لفت تههه لكههه شع  ل
بش ههو  الو نههذلفمهه لبشتههأ  خل   هه لاليومهه لشههع لفهه لبشعهه شللياههكجل نوقهه ل
مل بفيهههه ل حهههه  ةلكهههه جلضههههحي لبشنوبيهههه لبشاههههيو لعلههههىلبشهههه وبلل ثههههللبششههههع ل

ل.2بش و  ا
 ول: ماضي الكورد وتأريخه:الفرع األ 

                                                
 ،6001دار أراس، أربيل، -، كوردستان1، كوردستان ودوامة الحرب،طحسان. د.دمحم ا 1

 .19ص

. فاتح دمحم سليمان، عمليات االنفال في كوردستان العراق،  6

 .36،كركوك،ص6010،سنة1ط
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 أوال: مصطلح كورد وكوردستان:
إجلأقهههه للبش صهههه   لبشتهههه لو  لفيتهههه لذكهههه لبش ههههو  لورال ذههههللذهههه لبش ت رهههه ال
بشاهههو    لبشتههه لعثههه لعليتههه لفههه لبالشهههوب لبشوينيههه لبشاهههو    لبشتههه لي مههه ل
تأ   ت لإشىلبألشيلبشث شطل .للوبشت لو  الفيت لعره  ةل أ ضلكه   ب لأول

تلتتههه لبش ت رههه البشيون نيههه لوبش و  نيههه لو عههه ن لذهههذالبش ل ههه لفههه ل قههه   ب لثهههلل
بشللههههه البشق ي ههههه لبشف  اهههههي لوبال  يهههههه لوبالشهههههو   ليههههه و لحهههههو ل بششههههههم  ل

وبشقههوالوبش حهه    لوأ هه لعههجلظتههو لكل هه لكو  اههت جل ع هه بل تهه للوبشمهه ا 
عجلرهال لوووهجلبش هو  لفي ه وبلوحاه لبش صه   لبش ومهو ةلح يثه لناه ي سل

حههوبش ل–اههللإ ب  ه لواي اهي لفه لبشقهه جلبشثه ن لعشه لحيهطلظته الذهذبلبال
سل هال لحكهللبشاهلو جلاهنم ل هجل لهكل- نتصيلبشق جلبشا   لبشتمه ال
ه سلآ ههههههه لكرههههههه  ل لهههههههوكل111أو-ه112شههههههه ال هههههههجلأشههههههه لأ اهههههههالجل ا

بشاههالمق سبشذالأنشههألذههذبلبالقلههيللوبت ههذل ههجلبشقلعهه لبش نيعهه ل  تهه   ل  كههلبل
واليهه الو ق وعهه الويقهه للشهه سلوبشتهه لتقهه لشهه  ش ل   هه لذ هه بجسلوشهه لا

شههه  اللوشو اهههت جلمنورههه سلوكههه جليضهههلللذهههذبلبشمهههل لتح يههه بل هههيجلأذ  يمههه ج
 نههه و لذ هههذبجسلوبش ينو سوك  نش اسواهههن سلووشهههىلعلهههىلذشهههكلبشمهههل لب هههجل
ب يههههه لاهههههلي  جلشههههه الوأو ل هههههخ  لذكههههه لباهههههلل كو  اهههههت ج لذهههههولح ههههه هللال

فهههه لبش اههههتوف لبشقلو ن  بشقهههه جلبش برهههه لعشهههه  لفهههه لكتهههه  ل نلذهههه لبشقلههههو ل
بش اهههه شكلوبش   شك بشههههذالكترهههه لر شف  اههههي لويقههههو :لك نههههال  ينهههه ل" تهههه  "ل
ع صهه  لش ق وعهه لكو  اههت جلفي هه ل ضههىسثللحلههال حلتهه ل  ينهه لاههلو جل

 ه لتعه يلتأ   يه لومل بفيه لركو  اهت جلآر  سلوذذالبشتا ي لشللت جلتشه لل
 هههههللذههههه ل ق وعههههه ل عينههههه لفههههه ل نوقههههه ل حههههه و ةل هههههيجلأيههههه شت لأذ  يمههههه جل

لوشو ات ج.
 كل ههجليشههي لإشههىلأجلأو لظتههو لشتههذالبشتاهه ي لك نههالشهه ىلبش ح شهه لوذنهه

ل لوبشهههههذالقههههه لل  حلتههههه لاهههههن ل1323ل–ل1219بإليوههههه ش ل  ههههه  كو وشو ل 
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كهههه نوبللللوذكهههه ل  وشههههو لرشههههكلل ك   اههههت ج لوذكهههه لرههههأجلب  كهههه   1291
ياكنوجلف لبشقاللبشم ل ل جلبش وصللوأجل كو  اهت ج لذه ل  ل ه ل هجل

منههههو  لأقلههههيللبشمرهههه  ل  هههه  لإيهههه بجل   شههههكلفهههه   للتقهههه لفهههه ل هههه  لو 
بشح شيهه  لوذنهه كلأاهه   لب هه ىلأولهه لعلههىلكو  اههت جلأولأمههلب ل نتهه ل نههذل

شىلبشعص لبالاال  ل نت سلكو  ميخسلكو  وويجسلكو  و س إقلهيلللبشق يللوبح
 أذ   يمههههه ج سلإقلهههههيللبشمرههههه  سلكو  اهههههت جلوبشتاههههه ي الت تلهههههيلرههههه  تاليل

ل.1...ق ي  لوح يث بشعصو لوبشظ ويلوبش و سوذذبلب  ل عتو ..
ورههههه شنظ لإشهههههىلبش صههههه   لبشق ي ههههه لت ههههه ولأجلبشتاههههه ي لبإل ب  ههههه لبشاي اهههههي ل
ن  لذ ل  كو  ات ج لشياالإ ت بع سلوشلليول ل  وجلا رق سلك  لا  سلوبح
 ن ثقهه ل ههجلتاهه ي لق ي هه لو  الفهه لبشللهه لبشفتلويهه لذهه ل كو  سكههو  بج سل

 جلعته لأ  شهي لر ركه جل هجل لليشي لا ف لباتي جلأجلبالل كو   لأق لل
ل سلويقهو ل"شقه لبشهت لباهللل221 خا لبش وش لبشا ا ني لبشف  اي لان ل 

kurd ههجلأ ضلو  ل هه لكوتيههولل Gutium   و ههجلشههع لGuti وذشههكل
 لوذههذالق عهه ةلU (Gurti=Gutiرعهه لحهه يلبشعلهه ل Rرحههذيلحهه يلبشهه ب ل

أو و يههه سلو  صهههه ل-شلويههه لتو ههه لرشهههكللعههه للعلههههىلكهههللبشللههه البشتنههه و
سلوبشاناهههك  تي سلوبإل   قيههه ...لشههه قي ل نتههه سل ثهههللبش و  يههه لوبأل  ينيههه بش

بشتاهه ي لوصههلالإشههىلبشا اهه نييجل ههجلعتههو لاههرقتتللوذههذبلو  هه ولأجلذههذال
سلفق لبشهتت لبش هو  لفه لبشنصهويل2ذولبش بمةلش ىلبش كتو لأح  ل ليلل

بش ا     لر الل ك ت  سلوا  ذللبأل   ييوجلر اهلل كوت س وت سمهوت  ل
ناههههر لإشههههىلكوتيههههولسلوعهههه يلبششههههع لبشههههذالعهههه  لفهههه ل نوقهههه لك كههههوكل

كهه   ي ج لر اههللكهه   وسلوعهه يلبششههع لبشههذالعهه  لفهه ل نوقهه ل- ك  هه 
وبشمهه ي ل ذكهه  ا لر اههلل كهه   و  سلوكهه جلبششههعر جليت ل هه جلشلهه لوبحهه ةلسل
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ر شذك لأجل نوق لك كوكلذ لبشمل لبشمنو  لبشل   ل هجلكو  اهت جسلفه ل
-حههيجلتقهه ل نوقهه لذكهه  الفهه لشهه  ش لكو  اههت جلقهه  لبشحهه و لبشع بقيهه 

ل.1 .ل 941_944بشت كي ...وظلالتا ي ل ك   و  لإشىلل جلإ اون ج 
ف ألا   لبش  تلف لبشته لأولقهالعلهىلبش هو  لإجلذه لإاللكل ه ال تشه  ت ل

علىلبشت ب يلبشلفظ لإ  لعلىل م هو لبششهع لبش هو  ال ر شه ةلوبح ه لت  ل
تعهههي لعلهههىلتلهههكلبشعشههه و لبشع يههه ةلوبشقر وهههللبش ثيههه ةلبشتههه لك نهههالواللتهههلب ل
لتحالباللبش و  لرأا   لولعن و جل  تلف لف لبألل  جلبشق ي  ل.

وبش ن و لبشته لاه يالركو  اهت جلعه  لفيته ل م نه لبش هو  لبقهوبللب ه ىل
ع  لوبح لوش جلبال ث   لولبال ل ي لشلقو ي لبش و  ي سلف للوشللت جلذبا

تلههكلبش نهه و سلو ههجلبشن حيهه لبشمل بفيهه لشههللت ههجلكو  اههت جلإقلي هه ل وحهه بل
راهههه  لتقاههههيللبش ههههو  علىل و ل  تلفهههه لوشههههللت ههههجلشتههههلل وشهههه ل وحهههه ةلإالل
إ   بال تع  ةلف لبشعص لبالاال  لوبشعث  ن لوح  وبل جلذشكلالاهر  ل

ل.2 تع  ة
 : أصل الكورد:ثانيا

حيجلينظ لبشر حطلإشهىل اهأش لأصهو لبششهع لبش هو  الفيه ىلأجل"لذويه ل
بششهههع لبش هههو  التع ضهههالش ثيههه ل هههجلبشتلييههه لوبشتح  هههيسلوشعهههللبشع  هههلل

 .ل لإشهىلل114بألذللو ب لذشكلذولبفتق  لذذبلبششع ل نذلحهوبش لاهن ل 
حكو هه لتراههبلنفوذذهه لعلههىلكو  اههت جلكلتهه سلوتقيههيللبش خااهه البشثق فيهه ل

المت  عي لوبالقتص  ي لبشت لتعن ل ت و جلبشوث و للبشتأ   ي لوبشاي اي لوب
ل".ل3وحفظت سلوتتيةلشال   جل ع ف لبششع لبش و  العلىلحقيقت ل

و جلن حي لبالصو لبالثني لوبشقو ي لق لب تليلبشعل ه  لفه لأصهللبش هو  ل
 إثنوشومي  لإشهههىلأجلبش هههو  لسلفههذذ لو وفههه ل هههجلعل ههه  لبالمنههه  لبشرشههه   
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ش لقر وهللب  ه لاهكنالفه لفمه لبشتهأ  خلرك   وكيه ل  نوقه ل جلحيطلبشاهال
وبجسل ههه شي  لوبعتصههه الر شمرههه  لبش ولههه لعلهههىلآشهههو   لبشق ي ههه لح صههه ل

و خكهه لسل1علههىلبشح  هه لوبالاههتقال لبشههذيجليعشههقت لذههخال لبشم ليههوجلرهه شفو ة
 دمحملعلههه لعهههون ل لفههه لتقههه يللششههه فن   لرقوشههه :لو شيهههللذهههذالبشفكههه ةلذهههول

نهه ن لبشقهه يلل بيكاههينفوج لفهه لكت رهه لعههجلتقتقهه لعشهه ةل هه ذك البش ههخ  لبشيول
ق للبش يال ل جلرال لبشعمللبشىلبشش   ل جلأنتللل941آاليليون ن لان ل

 ههه وبلفههه لوههه  قتللإشهههىلبشرحههه لبألاهههو لفههه لبش نوقههه لبش  تههه ةل هههجلمرههه  ل
 وبنههه للشل يههه لمرههه  ل  اهههيللوأ ذنمههه جلرأ ههه لذبالروههه لومهههال ةلتاههه ىل

 هههه لح فتهههه لبشيونهههه جل ههههجلكل هههه لبش ههههو  سلكهههه   و لوالشههههكلفهههه لأجلذههههذالبش ل
ف ششع لبش و  الإذجل ومو لف لذذالبشمت ال جلنحولثالثه لآاليلاهن ل
 هههنف لذهههذالبشصهههف الولبشاهههم ي لبشتههه لب تههه لال تههه لبشقر وهههللبش و  يههه ل هههجل

وف ل عه ضلع ضه لش نشهألبش هو  لوأصهلتلليتوصهلل دمحملأ هيجلل.2بشق يلل
 اهههت جلبشهههذالذهههول هههووجللكههه  لبش هههخ  لبش هههو  البش شهههتو لإشهههى:لأجلكو ل

بألوشىلشلاالش لبشرش   لبشث ني لو وض لبنتش  ذ لإشىلمت الأ  ىلحاه ل
بشح  ثهههههه البشتأ   يهههههه سلكهههههه جلياههههههكن لفهههههه لفمهههههه لبشتههههههأ  خلشههههههعو لمرهههههه  ل

-مهههوتىل لول  لههه ا-تتهههأشيل هههجلشهههعو ل شوشهههو لو وهههوتى لب ههه و  لول
ذو ا لوك جلبششع لبشعيال  ليقيللف ل نتتىلبشش  ل-ك ش ا لو او   و

نهو  ل نهه ...لفتهذالكلتهه ل هه لعه بلبششههع لبشعيال هه لذه لبالصههللبشقهه يللبشم
مهه بلشلشههع لبش ههو  اسلوقهه لب هه النشهه و لاي اههي لك يهه بلفهه لعتهه لكههلل ههجل

لبشاو   يجلوبال  ييجلوف لأوبوللعت لبآلشو  يج.
بو و هههه  لكهههه جلإشههههىلمرهههه  ل-وبجلاههههيو لذمهههه بالبشعنصهههه لبآل ال ذنهههه و
شهههىلشههه قت لو   تههه لأ يههه ويظهههجلأجلذهههذالذمههه بالل- بسل لب ههه و  لبوالسلوبح
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 هه أال ههجلبشقهه جلبشع شهه لوبشت اهه لق ههللبش ههيال لوذنهه كل أالرههأجلوقههو لذههذال
رق يهه لبشاههك جلبألصههلييجلقهه لأوقعههالل-بشتمهه بالق ههللبش ههيال لرعشهه  جلق نهه 

ش نوقههههه لمرههههه  ل لب ههههه و  لولرهههههال ل كو  اهههههت ج لتحهههههالاهههههلو جلذهههههخال ل
لبشوبف يجلبشم  لفمعلتتللآ  يج.

لللثالثا: لغة الكورد:
يقهههو لدمحمعلههه لبشعهههون ل"لبشللههه لبش تلويههه ..لأصهههللبشللههه لبش و  يههه لبشح شيههه ل
بش تشهههههعر لإشهههههىلبشلتمههههه البأل  ههههه لوذههههه لبش    نميههههه لوبش و بنيههههه لوبشلو  ههههه ل
وبش لتو  ههه سلوأقههه  لذهههذالبشلتمههه الإشهههىلبش تلويههه لذههه لبشلو  ههه لنظههه بلشقههه  ل

بل هههجل كهه جلبألشهههوب ل ههجل  كهههللبش تلويههه لبألوشههىلوشعههه للتهههأث لبألشههوب لكثيههه ل
ل...1بش ل بنييجلوبآلشو  يجلثللتليت لبش لتو   لف ش و بني لوبش    نمي 

و هجلحيههطلبإلنت ه  لفلههىلبش م وعهه البشللويه ل"تنت هه لبشلله لبش و  يهه لبشههىل
قاللبشلل البشتن ولبي بني سلب  لبشصل لبشت لفصيل لبشلل البشتن ولبو و ي ل

إلضهه ف لبشههىلومههو لتهه  بلبشللهه لبش و  يهه ل تههذالبش م وعهه لبشللويهه لفتهه لر 
باليل هههههجلبش فههههه  بالبآلفاهههههتي لوبش تلويههههه لوبشف  اهههههي لبشق ي ههههه لفههههه لبشللههههه ل
بش و  ي سلذ لومو لبشقوبع لبشللوي لبش تق    ل هجلحيهطلتصه  يلبألفعه  ل
وت كيهههه لبشم ههههللوكههههذشكل ههههجلحيههههطلبشتليهههه بالبش الشيهههه لوعلههههللبالصههههوبال

بلبالنت هه  لبشللويهه لوحتههىل ههجلن حيهه لتقاههيللبش ههالللبشههىل قهه و .لباللأجلذههذ
بشىلذذالبش م وع لبشللويه لالتعنه لرهأالحه  ل هجلبالحهوب لعه للباهتقال ل
بشلل لبش و  ي ل يجلشل البشع شللبشحي سلحيطلر ش  لل جلومهو لبشتشه  ت ال
بش ثي ةل ينت لو يجلشل الذهذالبش م وعه ل هجلبشنهوبح لبش هذكو ةلباللبجلشته ل

سلوذه لشياهالبش  صه لبصوشت لوقوبعه ذ لوتوو بتته لو الالتته لوبشهتق ق تت 
ل.2ف ع ل جلبي لشل لب  ى"
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إذبلبشلل لبش و  ي لشل لآ   لنقي سلو خكه ل .لبش ليهللإشهىلأجلشتمه لبش كه ال
فهه ل ق وعهه لصهه رال لرشهه ق لإيهه بجلذهه لبشصههيل لبألنقههىلشللهه لبش و  يهه سل

ل.1شق   ل جلشل لل  شا
ب  ون لبال ص و لف لتأ  خلبش و  لف ل ق ش لش لنش الل–يقو لبش يم ل

  يهأت :ل"لبصهرةل هجلبشوضهو لل11ف ل مل لم عي لباي لبشواوىلبشع  ل
ر ك جلبجلبشلل لبش و  ي لشياالعر  ةلعجلشتم لف  اي ل ح ف ل ضو   ل
 للبنت لشل لآ   لنقي ل ع وف لشت ل  يلبتته لبش  صه لولتوو بتته لبشق ي ه .ل

ر شلل البششه قي لينفه لذشهك.لوذهولاك لبشرح ث لبش  تيلوكذشكلبجل ينو ل
يعتقهه لبنهه ل ين هه لتنت هه لبشللهه لبشف  اههي لبشههىلبش م وعهه لبشمنو يهه لبشل  يهه لسل
فهوجلبشللهه لبش و  يه لتنت هه لبشههىلبش م وعه لبششهه  شي لبشل  يه لوبنتهه لتتصههيل

ل".2رش صي ل ت يلةلت    لعجلبشلل لبشف  اي ل
 رابعا:ديانة الكورد:

 لبش ليهههلل"ر ههه لأجلبمههه ب لبش هههو  لينت هههوجلإشهههىلكتلههه لبششهههعو ليقهههو ل .أح ههه
بال  هه سلفههالل  هه لأنتهههللكهه نوبسلفهه لبشعتههو لبشلههه   ةلمهه بسل ههجلأترهه  ل ي نههه ل
  يث ب لشأنتللف لذشكلشأجلبششعو لبآل   لحينذبكسلو  ه وبلأجلبش يث بويه ل
أصرحالأ ث لبقت بر ل جلبشتوحي ي ل هجلبألشهيلبألو لق هللبش هيال سلحين ه ل

-الفههه لصهههيل ل بألل بويههه  سلوتاههه ىل  ينكهههو   سلناهههر لإشهههىل أل بجتملههه
ل.."3بش  ش  -يل بج

إر نهههههه لبشهههههه عوةلوبشفههههههتةللو  ش يهههههه لبش ههههههو  لكهههههه نوبل ههههههجل عتنقهههههه لبشل ب شههههههتي 
بالاال  سلوبشيل  ي لي م لمذو الإشىلبش ي جلبشق ي  لشل و  ل جلبش يث بويه ل
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ناوو   سلوب  ىلوش  تت ل عتق بالل  شتي سلو  شوتت ل خث بالنص بني ل
ل.1باال ي 

رههه شنظ لفههه لبشوقههه و لبشتأ   يههه لت ههه وبلأجلكو  اهههت جلق هههللبشفهههتةلبالاهههال  ل
ك نالر ال ل لت رع لشل وش لبشا ا ني لوبجلباتو  لبش و  جلرابلنفوذذلل
علههىل نهه و ل نتهه لو  صهه ل هه ليعهه يلح شيهه لركو  اههت جلت كيهه سلوشههلليكههجل

ن  لك نوبلشل و  لأي ل وش لف لحيجلظتو لبالاالللوبشف توح البالاال ي لوبح
تحالووو لبشا ا نييجلوبش و  جلفق للأجلي  للبش و  لف لبالاالللفك جل

ق ي هههه ل شههههت ك ل هههه لبال  ههههيجلوبشتنهههه ولأو و يههههيجلواههههك جلشهههه يتلل ي نهههه ال
بش نوقهه لآنههذبكلك هه لأشهه ن سلوعهه  لنههو لعليهه لبشاههالللرعهه لبشووفهه جلكههذشكل

ضهه جلكو  اههت جلوش ههجلشههي لب هه بذيللعليهه لبشاههالللفهه لبش نوقهه لبشتهه لتقهه ل
شهه ين ل هه ليث ههالرهه شقو ل هه ىلإنتشهه  ل عتقهه بتتللفهه لتلههكلبالقههوبللر هه لفههيتلل
أاهههاليلبش هههو  سلو هههجلرعههه لذشهههكلإنتشههه لفهههيتللبشل ب شهههتي لفكههه جل ههه ش يتتلل
بعتن لذذبلبش يجلق للبالااللل  لومو لرعضلبال يه جلبال ه ىل هجلعره  ل

أجلقاههه  لضهههويالل هههنتللبششههه  لورق يههه لبال يههه جلبشق ي ههه لوذنههه كلإشههه  بالرههه
ل.2بعتن لبش ايحي 

يقههو لدمحملأ ههيجللكهه لحههو لبعتنهه  لبش ههو  لشالاههالل:"لوش هه لظتهه لبالاههاللل
وبتصللبش و  لر ش ال يجلبالوشيجسلوأ ذوبليفك وجلف ل ر  ا لذذبلبشه يجل

وتع شي هههه لبشاهههه ح سلومهههه وبلأجلذههههذالبش رهههه  ا لبشقوي هههه لوبشتعهههه شيللبشم يهههه ل
 هجلأ هال لواهم ي سلفهأق لوبلعلهىلذهذبلبشه يجللبشع   لتتف لو  لم لهوبلعليه 

وبعتنقوالركللاتوش لعلىل  ىلل-ك  ليقو لبشاي    كلا يك ل–ركليتتلل
لل3بالي للوأ لصوبلش لكللبال اليل.."
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لرع لأجلفتحالكو  ات جل جلق للبش ال يجلبشق ب ىلورع لبشتتر لبشتأ    
نهههه ىلأجلبش ههههو  ل  لههههوبلفهههه لبالاههههالللتهههه   مي لور هههه و لبشوقههههاسلوحاههههجل
باههههال تلسلوشهههه  كوبلرعهههه لذشههههكلفهههه لبشفتوحهههه البالاههههال ي لشلههههرال لبال هههه ىل
و ههه  وبلبالاهههالللوبش اهههل يجسلوبعت ههه وبلمهههل بل هههجلذهههذبلبشتهههأ  خل ههه لرقههه  ل
 صوصي تتللوشكلوبلف لوهو لبشتهأ  خلبالاهال  لحتهىلبشعصه لبشحه يطل

شههه و لوبال ههه  بال...لوظتههه لفهههيتللقههه  ةلوعل ههه  لأمهههال ل هههجلبعههه  بلك يههه بل
 ههه  وبلبالاهههالللوبش اهههل يجل...لوشههه  كوبلكرههه ق لبششهههعو لبالاهههال ي لفههه ل
بشقالقههللوبشثههو بالبشتهه لنشهه الوحهه ثالفهه لوههو لذههذبلبشتههأ  خلفهه لبشعتهه ل

ل.1بال والوبشعر ا لإشىلأجلنصللإشىلل جلبشصفو يجلوبشعث  نييج
ع ههه  لبشمت  يههه لأ ب بلشلوبمههه لو   ههه لفههه ش و  لشههه  كوبلفههه لكثيههه ل هههجلبال

شالاالللض لأع بو سلوف لبش ي بجلبشعل  لنشه وبلعلهوللبششه  ع لواه ذ وبل
ف ل نه  لبشحضه  ةلبالاهال ي لور ش ق  هللكه جلبالاهالللقهوةلحضه    لك ه ىل

وبالمت هههه ع سلو ههههجلشل ههههو  لحهههه  لش هههه ةلوو لهههه لاهههه يللتوههههو ذللبشاي اهههه ل
بش  وبنيهه لوباليو يه لو يهه ذللوبضههةلبشن حيه لبشعاههك   لكه جل و لبششهه ب ي لول

سلف شعالقهه لك نههالتر  شيهه لف الاههاللل"أاههتللإشههىل2وملهه لوذك ذهه لبش خ  ههوجل
حهه لك يهه لفهه لبشتوههو لبشتههأ    لشلشههع لبش ههو  اسلوقهه لومهه لفهه لصههفويل
ذههذبلبششههع ل بو هه لبعهه ب لاللتحصههىل ههجلبش ههخ نيجلر الاههاللسلبش اههتع يجل

أنه لأنمه ل مه اللأتقيه  لأعوهوبل بو  لشلقت  لرأا  ل هجلأمهللبنتشه  اسلك ه ل
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ثههللبشصهه شةلإعت هه وبلبالاههاللل اههتو لحيهه تتللو ههنت لاههلوكتلسلوكهه نوبلبش 
ل.1يم وجلف لبشترشي لر لوبش عوةلإشي لوبم تللبالمت  ع "

وباهههت  لبش هههو  لفههه لعوههه  ال ب ههههللبشحضههه  ةلبإلاهههال ي لوعلهههىلبألل نهههه ل
ش تهأ  ةلبش تع  ةسلو  لذشكلح لل هجلحقهو لكثيه ةلو  صه لفه لبشعصهو لب

لوبشح يث ل.
 جغرافية كوردستان: خامسا:

إذبلأ ذن لكو  ات جلبش  ي ةلك ا ح لمل بفي لفي كجلبشقو لرأجلكو  ات جل
سلم تو   لبال  ينيه لبش  ضهع ل جلبشش   ل"لتق لف لض جلذذالبش   و 

ش واهههي سلو ق وعههه الب ضههه وللوقههه  يلوو ب هههلوجلبشت رعههه لشت كيههه سلو هههجل
بالي بنيه لوبشعه ب لبشعم ه لو ق وعه لفه   سلو هجلبششه  سلواليه لآذ  يمه جل

بشمنو سلوالي ل ولات جلبالي بني لوبشع ب لبشع   لور  ي لبششه لل شهوب ل يه ل
ل2بشلو  سلو جلبشل  لنت لف بالورعضلبشوالي البشش قي ل هجلبالن ضهو "

سلوتق لذذالبش   و لبآلجلض جلبشح و لبالتح  لبشاوفيت لبشا   لوت كي ل
لوبشع ب ...وبي بجلواو   ل

أجلكو  ات جلتق ل"لفه ل   ه لقه  ةلآاهي لو تع ي لآ  لي كجلبشقو لأيض ل
وتح يههه بلفههه لقلههه لبش نوقههه لبشتههه لتعههه يلبالجلر ششههه  لبالواهههبسلوتحههه ذ ل
شههه  اللذضهههر لب  ينيههه سلوتعههه لبألقاههه للبششههه  شي لوبششههه قي ل هههجلكو  اهههت جل

 هههجلمهههل بل هههجلتلهههكلبشتضهههر سلأ ههه لأقاههه  ت لبششههه  شي لوبشل  يههه لفتههه لمهههل ل
ذضههههر لبالن ضههههو ل   هههه سلك هههه لأنتهههه لتتصههههللر ألقاهههه للبششهههه قي لشلتضههههر ل

ل".3بالي بني سلوأ  ل جلبشمنو لفتم و لكو  ات جلرال لبشع  ل
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إذبلحاهه ن ذ لرهه ش يلو ت باسلوبشعهه  لبش  هه لفحينوههذلنوبمهه ل صهه ع لشههتىسل
ذبالشومو لتر يجلف لتقه ي ل اه ح لكو  اهت سلألنته لالتخشهيلبشيهوللأ ضه ل

ن  لقا ال يجل و لبشموب سلوفصلالأملب للح و لاي اي   عت يل ت سلوبح
 ت هه ل ههجلبش اهه ح لبش ليهه سلراهه  لاي اهه لتلههكلبشهه و سلفههرعضلبألواهه تل

سلوذهلليعت ه وجلعلهىل2 لكهل144444بش و  ي تق  لبش ا ح لر  ث ل جل 
ل1494بش   وهه لبشتهه لنشهه ذ ل  كههللبش  باهه البش و  يهه لفهه لرهه    لعهه لل

  .2لك134444و   نت ل . ب  ول ل 
وش ههههجلبشهههه كتو لق اهههه لوبلوبعت هههه  بلعلههههىلبشتقهههه ي بالبش واههههي لي  نتهههه ل ل

 لفه ل2كهل129414 لفه لت كيه لول 2كل149944 لسل 2كلل944114 
 لفهه لاههو   لعهه بل هه ل2كههل11344 لفهه لبشعهه ب لو 2كههل92444بيهه بجلو 

تههه  للضههه جلبالتحههه  لبشاهههوفيت لبشاههه   لولإذبلقياهههال هههجلبششههه   لإشهههىل
فه لبشمهل لل2كهل244أ ه ل عه  لبشعه ضلفتهولل2كهل2444بشمنو لفت وجل

ل .2كلل914بشمنو  لو تلبي لش  اللحتىلي لدل 
تقههه ل اههه ح لكو  اهههت جلرحهههوبش ل وتههه لأشهههيل يهههلل   ههه سلأال ههه لياههه وال

و اههه ح لك شيفو نيههه لفههه لأ   كههه سلوتل ههه لعلهههىل اههه ح لف ناههه لفههه لأو ورههه سل
كههللأشههي ل..لوكو  اههت جلأ ضلبشمرهه  لوبشتضهه  لل2كههل9444أ ثهه ل ههجل

نتههههه  لوبش  ههههه باسلوبشث ههههه  لوبألنعههههه للوبشحيوبنههههه البألشيفههههه لوبشوحشهههههي ..لوبأل
ل.1وبش ع  جلبش تنوع لوبشنفب

وعلههىلبشهه  لل  هه لحههللركو  اههت جل ههجلحهه و لو  هه  لوح ههالالشلتوتيهه ل
بشع قهه لوبإلرهه  ةلبشم  عيهه لوبإلحههتال لو يهه لذشههكلرقيههالحهه و لكو  اههت جل

 لبششههه   لإشهههىلك ههه لذههه لق هههللبشتقاهههيلسلوذههه لت تههه ل هههجلمرههه   لآ ب با لفههه
الال لمر  ل لب  و ل لق لبشمنهو سلو هجلمره  ل لب ه و  لأيضه لبشهىل
والي ل أاكن  ون  لعلىلا حللبشرح لبأل يضلبش توابسلوتق  ل اه حتت ل
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يهههه بجل2كهههل144444رهههأ ث ل هههجل   سلوتقهههه لأ بضهههيت لضههه جل و :ت كيههه لوبح
وبشعه ب لواهو   لوأذ  يمه جسلوعه  لاههك نت ليقه  لرهأ ث ل هجلثالثهيجل ليههوجل

ل.ل1نا  
لسلعنهه   لأقهه لل1119 هه أالبش شههكل لبش و  يهه لرصههو ةلوبضههح لفهه لعهه لل

بشاهههههلو جلبشعث ههههه ن لاهههههليللبألو لعلهههههىلبحهههههتال لكو  اهههههت جسلوذشهههههكلرعههههه ل
بنتصهه  الفهه ل ع كهه لم شهه ي بجلبششههتي ةسلوذهه لبش ع كهه لبشتهه لبنتصهه لفيتهه ل
بشمي لبشعث  ن لعلىلبشمي لبشصفوالبالي بن .لوك جل جلنت ومت لتقايلل

 عظههههلليهههه ل ههههيجل وشتههههيجسلحيههههطلضهههه البش وشهههه لبشعث  نيهههه لكو  اههههت جلع ل
كو  اهههت جسلفي ههه لعههه بلكو  اهههت جلبششههه قي سلبشتههه لرقيهههال  ضهههع لشلحكهههلل

ل.2بالي بن سلحتىليو ن لذذب
وقههه لقاههه الكو  اهههت جلألو ل ههه ةلفههه لتأ   تههه لتقاهههي  لبتف قيههه سلر ومههه ل

ل ل ههههههههيجلبش وشهههههههه ل1134 ع ذهههههههه ةللذ و  ع ذهههههههه ةلتقاههههههههيللبشحهههههههه و لشعهههههههه لل
عث  ني سلوأصهههرةلبششهههع لبش هههو  اليعهههي لإثههه لتلهههكلبش ع ذههه ةلبشف  اهههي وبش

ح شتيجلوتحالالوتيجسلإح بذ  لبي بنيه لوبأل ه ىلعث  نيه سلو  لبشهالتلهكل
بشح و لق و ه لاهوىلرعهضلبشتعه يالالبشوفيفه لبشته لو ثتته لبشه و لبشن شهو ل
عهههجللوب لبال   بوو  ههه لبشعث  نيههه سلبشتههه لتفككهههالنتيمههه لبشحههه  لبشع ش يههه ل

سلحيطلبحتلال   و ني لواليه لبش وصهللرعه لأ  عه ل1411-1419بألوشىل
لسلوأ هه البشههىل1411 ههجلعهه لأيهه للعلههىلتوقههيلبشقتهه  لفهه لشههت لب تههو  ل

عصههر لبال ههلل   تتهه لفهه لبشح قتهه لرهه شع ب لفهه لفتهه ةلبنتهه ب ت لعلههىلبشعهه ب سل
سلوتههللبشحهه  لواليهه لبش وصههلل11/12/1421ووبفقههالعليتهه لبشعصههر لفهه ل
 لاههرع لأشههت لونفهه ذبلش ع ذهه ةلشنهه جلت لههال اهه ي لر  تل هه الرلهه ب سلورعهه
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ت كي لعجلم ي ل و ش ت لفه لواليه لبش وصهل.لو هذشكلبصهرحالكو  اهت جل
ل.1 ولع ل يجلأ   ل و ل:بي بجلوت كي لوبشع ب لواو   

و هه لل1419وعليهه لفهه جلبشحهه  لبشع ش يهه لبالوشههىلوبشتهه لبنهه شعالفهه لعهه لل
بش حوه البش ت ه لأاف لعنته سلتعه لبشتقاهيللبشثه ن لش و  اهت جسلوذه ل هجل

ف لتأ  خلبششع لبش و  اسلوق لأصي لبش و  ل  ا و لف  ح لشهأنتللفه ل
ذشكلشأجلبششعو لبال  ىلبشت لذذ الضحي لبشح  ل.لوعلىلبش  لل هجل
بجلبشف ص لك نالا نح لشتلسلوش نتللشلليحظولركي جل اتقللعلىلشهكلل

ل وش سلك  لحض ل ت لرعضلبششعو لف لتلكلبشفت ة.
بشص ب لبش وش لف لبشش  لبالواهبل هال لحه  لبشع ش يه لذشكلألجلبشت ب ل

بالوشههىسلوالاهههي  ل هههيجلبشقهههوتيجلبش   و نيهه لوبش واهههي لقههه لب ىلبشهههىلبشتقاهههيلل
بشثهه ن لش و  اههت جسل  هه لأثهه لرشههكللاههل  لفهه ل اههتق للبششههع لبش ههو  اسل
وأ ههههه  لبش اهههههأش لبش و  يههههه ل هههههجلبشوههههه ر لبالقلي ههههه لبشهههههىلبشوههههه ر لبشههههه وش سل

أث الكثي بل تذالبشح  لونت ومت لوبف بلبتت لور ه لتالذه لف ش اأش لبش و  ي لت
 جلح و لوأح بطلاي اهي لأ ه ىلاه  الفه ل يه لصه شةلبش هو  لرشهكلل
ع لسلوح شهال وجلت كهجلبألوه بيلبش و  يه ل هجلتحقيه لإاهتقالشت لوبيمه  ل

ل.ل2ح و لوت و جل وح لشت 
بش هو  لرا  لتلكلبألوض  لبشاي اي لوبشتقايللبشت لتع ضهالبشيته لووهجل

علههههىلعهههه ةل و لقو يهههه لوذهههه لف  اههههي لوت كيهههه لوع  يهههه سللسأالكو  اههههت ج
تعههههه ضلبأل ههههه ب لفههههه لووهههههنتللبشهههههىلأشههههه لبالنهههههوب ل هههههجلبإلرههههه  ةلبشم  عيههههه ل

 هههجلق هههلللسوبشتوتيههه لبشع قههه لوبشتعهههذي لوبشتتميههه لفههه ل نههه وقتللبالصهههلي 
حكو  البشقو ي لشل و لبشت لقاللعليت لكو  ات جلسلش نن لبنن لنتن و لف ل

 ههجلبإلرهه  ةلبشم  عيهه لبشثهه ن ل ههجلذههذبلبش ولهه لرأيمهه للذشههكلبشمههل للبشفهه  
                                                

، مطبعة االديب ةىل كوردذوى طةيةك لة ميَةرِثكمال مةزهةر: جةند ال  دكتوراجع: للتفصيل ر . 1

 و ما بعدها.113بغداد، ص  ،البغدادية

 .21،ص1،ط6013اربيل ، -.د. بشتيوان صادق، نحو تأسيس دولة كوردستان، كوردستان 6
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 ههوبونيجلبأل هه ب لفهه لمنههو لكو  اههت جسلوذهه لإقلههيللشيتهه لتع ضههالإلبشتهه 
لكو  ات جلبشع ب لعلىلي لبشحكو  البش تع قر لشل وش لبشع بقي ل.

قلرر ك رد  ارر    ي/ اإلبرر  ا الاع ة ررك لد رر ا   رري  الفرر ا النرر  
 الع اق:

ال ةةةا علمنصةةل ة  كنينسةةتا  عل ينة ةةةا بةةالبيعا علبيةةةي ببةةةن ميةةذ إل ةةاا ن 
عل ةةةةةيب علبالم ةةةةةا عالنلةةةةة   تبةةةةةيض علكةةةةةنين فةةةةةي هةةةةةذع عل ةةةةةز  مةةةةة  بلةةةةةنها 
)كنينسةةةةةتا  عل ينة ةةةةةا(  علةةةةة  عةةةةةنس عمل ةةةةةا  علتا يةةةةةي نعلتبييةةةةةب نعلقتةةةةةل 
نعإبانس عل ماع ا م   بل  كنما  علننلا علبيع  ةا  يلقةي عليةن  بأي ةاز 

 عل  عنن مياا:
 اإلب  ا الاع ة ك لل د   الفيليي :أدال: 

ع  علفيليةةةةي   ةةةةنا كةةةةنين سةةةةكينع ميطقةةةةا  غيعف ةةةةا شةةةةا   ة ةةةةنعي علس اسةةةةا 
نعلمصال  علننل ا ة  تقسماا نها علياا  بي  بلني  علبيعا نعييع    سةما 
عيشةةطاي مةة  علةة  علرةةيعسى. عن بةة  علةةببض مةة  سةةكيتاا عالصةةليي  فةةي 

  فظاةا كمةنعطيي  نتبامةل مباةا عل ايب علبيع ي  نلك  هذع عل ايةب لةا 
ميذ عال اا عالنل  فيسا  يةا  ينعنع مة  عالرةت ل يعلت ةايال علم تمبةي  
فإسةةةةتثي  ننلةةةةا علبةةةةيعا  ةةةةالبيتاا مةةةة   ةةةةنعيي  علت ةةةةيال  نمةةةةي  عل قةةةةنا  
ن ينتاا في علبمل نسي   نعيي  لتبييباا  نتبامل  مباا بقسنس  سلبتاا 

اشةةةنع طةةةنعل سةةةيي تةةةاببيتاا علةةة   ةةةييتاا ن قةةةن اا علقنم ةةةا نعاليسةةةاي ا فب
علبيع  ةةا  علبةةيعا مثةةل ةشةةقاساا علكةةنين بةةألا عاليتمةةا  علةةنطيي ن سةةيس علان ةةا

1. 
نماكةةا   ةة  عرةةنعياا علةةذي  ن بةةنع فةةي عل ايةةب عالييعيةةي بأفيةةل  فكايةة  
ننلا عييع  تيظي إلياا عل  ة  لاا مصال  س اسة ا ن نم ةا رةايج  ةننن 

                                                
1.Hamit Bozarslan, La question kurde, Etate et minorities au Moyen-

Orient, Ed. Presses de sciences politiques, paris,1997.   
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 يةةي فايسةة ا مطلةةنب تطةةن باا ل كنيةةنع علننلةةا عالييعي ةةا  نلاةةا عمتةةنعنع  
فيسا تاببي   فباشنع طنعل يفال علفتيس علزمي ا علتةي ةعقبة  علتقسة ا  مثةل 

 .1ةشقاساا في علبيعا بذع  عاللا نعل سيس 
ع  علكنين علفيليي  في علبيعا  ن ةسةتانفنع عمةنع مة   بةل علننلةا علبيع  ةا  

ل  عذ ة  علم  ة  نل ال مة   بةل علم تمةع علبيع ةي بةأ   ةال مة  عال ةنع
علةةة  نيةةةع علةةةذي  تيكةةةنع ميةةةاطقاا عالصةةةل ا  ييبةةةا مةةة  عل ةةةننن علبيع  ةةةا 
عإييعي ةةا  ه ةةيس نتا يةةيع  ميةةذ عشةةيييا  علقةةي  علمايةةي  نسةةكينع بغةةنعن 

  ةياةةةا عاشةةةنع شةةةبب ا مثةةةل  يةةةيها نبةةةا ي مةةةن  علنسةةةى نعل يةةةنب علبيع ةةةي
عا علبيع  ةةا  بةةيفال  ةةننن علتبامةةل علق مةةي مةةع عل ةةاي  ةرتلطةةنع ببةةا ي عال ةةن 

تصةةةةةةاهينع مباةةةةةةا نعملةةةةةةنع نع ةةةةةةاها  نعمتلكةةةةةةنع ت ةةةةةةايس نمصةةةةةةال  بةةةةةة  ة ةةةةةةا 
لةةة   ةةةي  م ةةةي  علببثيةةةةي  علةةةذي  نيةةةبنع رططةةةا ميكزيةةةةا  صةةةبنبا   نع 
للتبييب  نزعننع م  نتاسي عالتااا بااليتما  عل  علفايس ا تبيصةيع  لتبييةي 
رطةةةةى علتسةةةةفيي  نز فةةةةنع بات ةةةةاه علتيةةةةييق علةةةةياا علةةةة   ةةةةننن مصةةةةانيس 

مةةةةة ك  نعةةةةةنا ت نيةةةةةن عقةةةةةنن عالي ةةةةةاي نعالسةةةةةتس اي  نعياةةةةةا  إ ةةةةةازع  عال
عالسةةتييعن  نعلطةةين علقسةةي  مةة  ببةةض علمصةةال  نعلم ةةال علت اييةةا  كمةةا 

  صل مع ت اي
   يةل تن ةةق 2علشةني ا نسةةى بغةنعن بنع ةةا علثمايييةا  مةة  علقةي  علمايةةي

عل كةةةنمي علقسةةةي  علةةة  فسةةةا عقةةةنن عي ةةةايع  يسةةةم ا لم ةةة   مسةةةتأ يس 
مملنكةةا للكةةنين علفيليةةي   نتسةةل ماا علةة  ت ةةاي نعصةة اب س ةرةةيى نمصةةاني 

مصةةةةال  مةةةة  تكييةةةة  نعلميةةةةاطق علقييبةةةةا مياةةةةا ب  ةةةةا عسةةةةت نعذ علفيليةةةةي  
نعلشةة با علةة  هةةذع علسةةنا علةةذ   بةةن عصةةب علت ةةايس علبيع  ةةا  علمةةل ة  

                                                
1. La Ligue national kurde Khoyboun, Documents recueillis, annotes et 

presents.par Jordi Tejel Gorgas, Etudes Kurdes, Nohors serie III-Juin 

2007, Paris,pp.8-9..  

 .6009. عبد االمير ملكي ، االيام العصيبة ، شهادات حية لعوائل وأفراد وأحزاب، بغداد، 6
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ةهتمةةاا علفيليةةي  علةةذي  سةةكينع بغةةنعن نبةةا ي علم افظةةا  علبية ةةا  ةةن تيكةةز 
عتبةةةةةايع  يتبلةةةةةق ببيةةةةةاا بالي بةةةةةا فةةةةةي ت قيةةةةةق علةةةةةذع  علةةةةة  علت ةةةةةايس  ال

عل ماع ا علفيل ةا  نيتبلةق ببيةاا عالرةي بأصةنلاا علسةكي ا فةي علميةاطق 
عل ننن ةةا علتةةي تشةةتاي عةةانس فةةي ةعمةةال علت ةةايس علنسةة طا نعلتبانل ةةا  ن ةةن 
 ققنع فياا بالفبل ي ا ا  باهيس  نةظاينع ماايع   ينس  ةسةام  بشةكل 

 ةةةا عال تصةةةان علبيع ةةةي   تةةة  ةصةةةب  علفيليةةةن  مةةة  فبةةةال فةةةي تطةةةنيي نتيم
نكباي ت ةاي عل نيةن كباي ت اي علشني ا علمبينفي  عل  مستنى علبيعا  

نعلرشةةةب فةةةي ميطقةةةا علسةةةباث نسةةةةى بغةةةنعن  نةيعةةةنع كةةةذلك فةةةي علسيلسةةةةا 
  نعلبلنا.

ة  عل يعسا علتي ةيتكب  ب ق علكةنين علفيليةي    ةيعسا مقصةننس ةسةتانفتاا 
ةسةةةةتانعفا مباشةةةةيع  نهةةةةي فةةةةي م ملاةةةةا  ةةةةيعسا تي ةةةة  علةةةة  مسةةةةتنى  ةةةةيعسا 

وبإلرهه  ةلبشم  عيهه سلوفهه ل رهه  ا لبشقهه نوجل Genocideعلتطايةةي علبي ةةي 
-1494-1414بشههه وش سلوقههه ل للهههالضهههح ي لبشتتميههه ل هههال لبألعهههوبلل 

"لاهههرعيجلأشهههيلفيلههه سلوأ ليهههالقههه ىلوقصهههر ال94444 لرحهههوبش ل"1491
 عظههللاههك نت ل ههجلبشفيليههيجسل حلههوبلقاهه   لورو  قهه لتشههكللعق رهه لم  عيهه سل

ت ينالسلشل ي ل1491وضعوبلف لأ   جل  ت  ةلمنو لبشع ب لو    لع لل
في هه لرعهه لتلييهه ل هه  و لشلوهه ر لبشهه ي و  بف لوبشاههك ن لفهه لبش ح فظهه ال

بيه بجلوعلشته لعهجلكو  اهت جسلأالتتيوتته لبش م و ةلشلشه  بلبشحه و ال ه ل
لا ح لح  ل ق ل .

أاههتنت  لتهه عللصههحت لبش ومهه لبشث نيهه لشلتتميهه لبشتهه لق  ههال تهه لبشحكو هه ل
سلبشته ل ب ل1414راع لأ   سلوش ةلأقاىسلق هللو ه ل  بيه لبشحه  لعه لل

 ل  ا  و لأشيلكهو  الفيله ل144444ضحيتت ل فع لوبح ةل  ليق   ل 
لبشحم لبش ب م لر النت   لبشىلبشترعي لبالمن ي .لرالل اوغلق نون سلاوىل
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بجل هه م ىلشل هههو  لبشفيليهههيجل ههجلعهههل لعهههجلبش مت هه لوتف قههه لفههه لبشحقهههو ل
وبشوبمرههه الوت ييهههللفههه لبش وبونههه لوتتميههه لوتاهههفي ل ههه   لبشهههووجلواهههل ل
ل.1بش  تل  الك جلباتت بف ل قصو بلو  وو لش ل جلق للبش وش لبشع بقي ل

 رزانيين:االجماعية لألكراد البجريمة اإلبادة ثانيا:
بجلذههذالبش  حلهه ل ههجلبشتهه  ي لبش ههنظللشل ههو  لك نههالوبضههح لفهه لبرهه  ةلبشرهه  لبنييجسل

للعن   لتللتم ي لبشر  لبنييجلتنفيذبلالوب  لأصه  ذ ل ه ي ل1413  ص لف لع لل
بال جلبشع للبش كتو لف ضللبش  بكسلونفهذتت ل يه بني لقهوةلب نيه ل شهت ك ل هجل  ي  ه ل

 يهههللو  ي  ههه لأ هههجل نوقههه لبشحكهههللبشهههذبت سل ههه لقهههوبالوهههوب ا لبش ح قظههه لأ هههجلأ ل
بشت لأ ذالعلىلع تقت لتوو ه لبش نوقه لل2ور شتناي ل  لقوبالبشح  لبشم تو ال

وعلشتهههه لعههههجلبش نهههه و لبال هههه ىسلشتعوهههه لبش مهههه  لوبشوقههههالبش هههه ف لشتنفيههههذلع ليهههه ل
لبشتم ي لوبالعتق  لبشت لت العلىل  حلتيجلش لا:

لوبشق  اي لولقوشت لر لبشق  ر ل جلأ  يلل.لشق  :ل م ع الباالولى
ل:ل م ع الح   لو ي ن لو ي ك او .الثانية

بجلبشتم يههه لبش ههه يلشلرههه  لبنييجلع ليههه ل بفقتتههه لبمههه ب بالبعتقههه  لشم يههه لبش مههه  ل
اهههن لو هههجلثهههللوضهههعتللفههه لحههه فالالل44اهههنوبالبشهههىل14بش ومهههو يجل هههجلع ههه ل

عتقه  لبش خقهالق هللتنفيهذلبره  تتلل  ص سلنقلهتتللبشهىلرله ب سلو نته لبشهىلأ ه  جلبال
لم  عي .

رع لبنم لل  حل لبشتم ي سلوبالعتق  لف لبشع لي لبش هذكو ةسلتهللعهل لث  نيه لآاليل
 مللر  لبن لف لح فالالنقللعاك   سلر ش بيل ف  لل جل  ي   لبال جلبشع   سل
نقلتتللبشىلرل ب لو نت لبشىل ح فظ لبش ثنىسل نوق لبشرصي سلونق ةلاهل  جسلحيهطل

                                                
. د. دمحم احسان رمضان احمد، جرائم اإلبادة الجماعية في ضوء القانون الدولي  1

جامعة العالمية "، رسالة دكتورا مقدمة الى 1990-1990العام"كوردستان العراق نموذجا 

 .679، ص 6017للعلوم االسالمية في لندن، 

، الموجه الى ديوان الرئاسة، 67/3/1990في  13217. كتاب مديرية االمن العامة العدد  6

 والذي يوضح عملية اعدام البارزانيين.
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و  ههه ول هههجلاهههي ق البشتنفيهههذلبجلنيههه لبشتلييههه لك نهههال  يتههه سلوبجلل.1 ي هههتتللذنههه كل
لبالوب  لرص  ذ لك نالص   ةل ارق سل خش بتت لبآلت :

أل.لبيك  لتنفيذل  بحللبر  ةلبشره  لبنييجل ه لرعه ل  حله ل"بشتم يه ل"لو ه لت للته ل هجل
بعتق  لوعل لونقللو جلثللبشتلييه لبشهىل  ي  ه لبال هجلبشع  ه لوشهي لبشهىلبشمهي ل

ع بقهه سلبش اههخو لتع ويهه لعههجلبش نوقهه لبشتهه ليق تههللذههولفيتهه لويقههو لكههللفع شيهه البش
لبشقت  ل.

 .لبالاهههتع ن لرقهههوبالبشحههه  لبشم تهههو اسلشتقههه يللبشعهههوجلفههه لتوو ههه لبش م عههه ال
بش اهههتت ف سلش نههه لأالتههه  للقههه لياهههتللفههه لبفشههه  لبشتنفيهههذسلوشهههللتاهههتعجلبشحكو ههه ل

بشعاهههك   سلعل ههه لأجلبشقيههه  ةللرههه شمي لبشتقليههه الشتنفيهههذلبش ت ههه لفههه لاههه ح لح ك تههه 
بشع  هه لأعتهه  الفهه لبش وبقههيلبش ت هه لبشتهه ليومهه لرصهه  ذ لبشهه وي سلبيكهه  لتنفيههذذ ل

لبشىلقوبالبشح  لبشم تو ا.
 .لبح و لبشع لي لو  بحلته لبشهثالطلراه   لت  ه سل هأ وذبلر شحاهر جلبش اه  لقه  ةل

ر هه ليفههو لبال ههجلبشع  هه لعلههىلحفههظلأاهه ب لبشتنفيههذلش ثههللذكههذبلع ليهه الحا اهه سلول
لق  ةلبشمي لر  بحل.

 .لبجلع لي لبشتليي سلأاتت فالفقبلبش م  لرع  لبالنمه  سلبشقه    جل ه ني لعلهىل
لبشقت  سلباتت بف ليخ جل  ي لبشت  ي لبش وضو ل ارق .

ه.لبجلو  ق لبالع بللبشت لت الف لبشرصي لحيطلبشعثو لعلىلبش ق  ةلبشم  عي سل
ر  لبن سل ع و يجلف لبش ك جلبشهذالحفه الوضحي ذ لر الراتللبش  ص لول يتللبش

فهه لحفهه ةلشهه فنتللفيتهه لم  عيهه سلتخشهه لومههو لتتيوهه ل اههرق سلباههتع الشتهه لونفههذتت ل
  ي  هه لبال ههجلبشع  هه سل  صهه لوبجلوق وعتهه لتشههر لت   هه لتلههكلبشوقهه و لبشتهه لنفههذتت ل
ذهههذالبش  ي  ههه ل ههه لرههه ق لبشعههه بقييجل هههجل يههه لبشرههه  لبنييجسلأالبش ع  ضهههيجلشنظههه لل

وبشتههه   يجل هههجلح ورههه سلحيهههطلبشتومههه لبشهههىل نههه و لن ويههه سلوبشقيههه للرحفههه للبشحكهههلس

                                                
. أياد كاكة يس، صفحات مأساوية من االبادة الجماعية للكورد في كوردستان العراق،  1

 .11/1/6011في 339خر، العددصوت اال
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حف بالك ي ةل وا وللحفه ل يك نيكيه ليعه للفيته لبشضهح ي لأوليوضهعوجلأحيه  سلتهلل
ل.1تو  لبشحف ةلر جلفيت لش حولبي ل ع شللق لتشي لبشيت ل

أاههتت فوبلبجل  بحههللع ليهه لبرهه  ةلبشرهه  لبنييجلقهه لت ههالرشههكللتهه للوأحت بفهه سلبشههذيجل
رشههكللوبضههةل ههجلق ههللبشحكو هه لبش  كل هه لفهه لرلهه ب سلو ههجل الشتهه لي كههجلبالشهه  ةل

لبشىلحصو لبالت :
بجلوقههه و لبشم   ههه لوحيثي تتههه ل ههه ل ر شههه لر شرههه  لبنييجلكمهههن لرشههه اسلبال ههه ل.1

بشههذاليمعلتهه ل ههجلبشمهه بوللبش وشيهه لبش  اهه لرهه شمن لبشرشهه اسلش هه لأنوههوالعليهه ل ههجل
  يهههه ل ع فهههه سلوشحهههه  تتللأثنهههه  لع ليهههه الأعتقهههه شتلسلشحيهههه تتللم  عهههه لكولباههههتت بيل

وحقههههوقتللبالناهههه ني لوبشوونيهههه سلوذهههه لم   هههه لت ههههالرههههأ  لبشحكو هههه لبشتهههه لحهههه  ال
بشر  لبنييجلذ ف لشلت  ي سلوبات   ال عتللكهللواه وللبشتقييه لوبشتعهذي لوبشتنكيهلسل
 لوبالضوت  لوبشت ييللوبالرع  لوبالحتمه للوبشتلييه سلبال ه لبشهذالتعه لعلهىلأا اه

 ههجل11بشم   هه لبشتهه لب ت  ههالرحقتههلسلم   هه لضهه لبالناهه ني سلعلههىلوفهه لبش هه  ةل
 .2ل1441 ش و ل  ون لبشم بوللض لأ جلواال  لبشرش   لشع لل

شق ل يي لبش م  لبشر  لبنييوجسلف لم    لبره  ةلم  عيه لب ت  تته لبشحكو ه لفه ل.2
 رل ب سلو ت يجلأجلتليي تللك جل قصو بلشل يتيجلأا ايتيج:

حيلوشهه ل وجل هه لبشح كهه لبشوونيهه لبش و  يهه لر ش مهه  سلأ ههاللفهه لأ.بش
لتحميللبشح ك لوبشقض  لعليت لعاك   .

لتليي لبش م  لف ل اعىل نظللشقو لبشناللبشر  لبن . .
.لبجلم ي لبشح الالبشعاك   لبشت لأاتت فالبشر  لبنييجسل  يتت لبر  تتللومعلل3

 نوقتتلل ي لص شح لشاكنتللك  لو  لآنف سلوذذبليتول لرو يعه لبشحه  لباهت  بلل
بشقوةلبش ف و ل عتللوذللاك جل  نيوجسلش هجلبالع ه  لبشعاهك   لوعلهىلبشه  لل هجل

و يع لبال ضلبشم ليه لبشته لتاه ع للش ةلبشت  ي لبشح صللعن لبشتنفيذسلونظ بلبشى
                                                

، مركز العراق الجديد لالعالم 69/3/6011. ندوة لدعم ملف المقابر الجماعية في العراق  1

 والدراسات، النجف االشرف.

 .1992. مشروع مدونة الجرائم ضد أمن وسالمة البشرية لعام  6
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علههىلتههأ يجلقهه  ل ههجلبشح  يهه لوبال ترههه  سلبصههرةل ههجل يهه لبش  كههجلتهه  يجل  يههه ل
بالر  ةلبشت   لشتخال لبش اهتت فيجلأالبشره  لبنييجسلعليه لنفهذالبشحكو ه ل ه لم   ه ل
بالرهه  ةلذههذالم   هه لإرهه  ةلأ هه ىل ك لهه سلقوب تهه لت حيههلل ههجلترقههىل ههنتللعلههىلقيهه ل

 نوقههه سلوع ليههه لبشت حيهههللذهههذالب تلفهههال هههجلح شههه لبشهههىلب ههه ىلترعههه لبشحيههه ةلعهههجلبش
مهه ىلتم ههيعتللأواللال هه بضللسلبذشلظهه ويلوبش وبقههيلبال نيهه لوبشعاههك   لبشاهه و ة

بالاههك جلبشقاهه الفهه ل م عهه الاههكني ل ب ههلل حههيبلكو  اههت جسل ح واهه لميهه بسل
و اهههههيو لعليتههههه لأ نيههههه سلينقلهههههوجلرعههههه لبمههههه ب لع ليههههه البالحصههههه  لوبشتوثيههههه لبشهههههىل

 م عهه البش قصههو ةسلتحههالح باهه ل شهه  ةل ههجلبشقههوبالبشعاههك   سلشي حلههوبلفي هه لبش
ل.1رع ل    لكو  ات جلبشىل ن و ل  ت  ةلف لوابلومنو لبشع ب ل

.لبجل  حلهه لبشتم يهه لوبالعتقهه  لشل هه لبنييجلقهه لأ تهه لالر شقاههوةلبش ف وهه لر شناههر ل9
تم ه لشفته ةلت ته لبشىلبش م  لبشذيجليم  وجلعلىلبشرق  لف لبشع ب لضه جل نوقه لبش

بشىلع ةلأي للو    لع ةلأا ر لبحي ن سلشحيجلبشق ب لعلىلبش ك جلبشم ي لشالي ب لأول
يصهههه ح ت لأع هههه  لضهههه  لبشتلييهههه سلوتتييوهههه ل تولرهههه البال ههههجلوبشاههههيو ةلعليهههه سل

وتمويهه لوبذ هه  لوبذال لوتمهه  ةسلوبيههذب لتوههو لشهه ت لأحي نهه لشتصههللبشههىل اههتوىل
 شقاههههوةلبششهههه ي ةلعلههههىلبشناهههه  لبشر  لبنيهههه اسلبذلبال تيهههه  لوبشقتههههللبآلنهههه .لوكههههذشكلر

وعن   لتف غلبش م ع ال هجلبش مه  سلوتقوه لعنته لبش ه   اسلوت نه لبش اه ع باسل
تضو لبشناوةلبشىلأ ذل و ل  لبالاه ةلر الضه ف لبشهىلب وب ذهجلفه لبشت  يه لوب ب ةل
بش نههه ل سلفيتهههومتجلبشهههىلبشع هههللبش ههه ن لوهههوب لبشنتههه  لالع شههه ل هههجلترقهههىل هههجلأفههه ب ل

ع ول سلوبشات لشياللال  بضلبشح با لبش ر ش ةلشل يواسلوأ ذجلبش و لبالمت  ع لبش
شل مه  لفهه لبشتع  ههلل ه لرعههضل تولرهه البشحيهه ةلبالمت  عيه سل ينتهه لبشقيهه للرأع هه  ل

ل.ل2حف لق و ل وت ذللق  ر ل جلبشاكجسلوبت  لل  باللبش فجسلوتلق لبشعلب ل

                                                
 .319. د.دمحم احسان رمضان ، المرجع السابق،ص  1

في الدعوى الخاصة بارتكاب جريمة االبادة الجماعية للبارزانيين التي  شاهدا 39. شهادة  6

، برئاسة 6/3/6009نظرت بها المحكمة الجنائية العراقية العليا في جلستها االولى بتأريخ 
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لاألنفال:ثالثا: جريمة اإلبادة الجماعية في عمليات 
بجلوضهه ل نوقهه لكو  اههت جلبشعهه ب لبشمل بفهه لوبشاي اهه لمعلتهه لمههل بل ههجلاهه ح ل
بشح كهه البشوباههع لشلحهه  لبشع بقيهه لبالي بنيهه سلوبجلبشتومتهه البش وشيهه لشتعهه يلل يههلبجل

"لبشهىل1411بشقوىلبشعاك ال هيجلبشوه فيجلبش تحه   يجلفه لبشاهن لبال يه ةلشلحه  ل"
تهههه سل اهههه  ةلبنتصهههه  لشلوهههه فيجسلأشههههع لصهههه شةلبشعهههه ب لر شقهههه  لبشههههذاليحهههه  لنتيمت

سلبال هه لبشههذالشههمعت ل1بشحكو هه لبشع بقيهه لرقهه  ل ههجلبشقههوةسلوبشثقهه لبشع شيهه لرهه شنف ل
علهههىلت ليههههيلقاههههلل هههجلقوع تتهههه لبش ق تلهههه لر تههه لل ب ليهههه لرعيهههه بلعهههجل ههههبلبشقتهههه  ل
بشح و ال  لبالي بجسلشتحقي ل ك ا لعاهك   لونفاهي لعلهىلبال ضسلتنفعته لفه ل

رعههه لبشحههه  لبشتههه لباتشهههع النت يتتههه سلوشلهههت ليل هههجل شههه ع لإ ب ةلبشعههه ب لش ههه ل
سلبشت لشللتاتو ل الشت لتومي لعقه  لل2بالحر تلبشت ل بفقتت لووب لث  ن لانوبا

قههههه  لبشهههههىلبش هههههو  لوبشح كههههه لبش و  يههههه سلراههههه  لظههههه ويلبشقتههههه  ل ههههه لباليههههه بنييجسل
صه بللحيهطلبششهعو لر شعظ ه سلوبشح مه لر الض ف بشىلعوب للنفاي لف لش صهي ل

تلذيهههه لذههههذبلبششههههعو لر نتصهههه  بالعاههههك   .ل وبفهههه لوظهههه ويلاي اههههي ل وشيهههه للبشههههى
و حليهه لاهه ع البشحكو هه لعلههىلبت هه ذلقهه ب لضهه  لبش ههو  لضهه   لبرهه  ةلم  عيهه ل
قويههه لضههه جلع ليههه لوباهههع لحههه  الشتههه لباههه  لذبالأرعههه  ل ينيههه لذههه ل"لبالنفههه  "لسل

 لي ل  و لوبثنهيجلوث ه نيجلأشهيل هوبوجلكهو  اسلوته  ل112444 بحالضحيتت  ل
حوبش لأ  عيجلأشيلق   لكو  ي لسلرأات  بللثالطلفي ش لعاك   ل جلبشمي لوذول
بشفيلهههه لبالو لوبشفيلهههه لبشثهههه ن لوبشفيلهههه لبش هههه   لرح ههههالالث  نيهههه ل  بحههههللاهههه يال
م يعت لر النف  لبالوشىسلوبشث ني لوذكذبلبشىلبشث  ن لبشت لبنتتالر نتت وت لبشع لي ال

سلوبشتهههه ل1/4/1411وبنتتههههالفهههه لل21/2/1411بشعاههههك   ل اهههه ي لس هههه أال ههههجل

                                                                                                                                          

( من قانون 702(، وكذلك المادة )6001( لعام )10يا رقم)محكمة الجنايات العراقية العل

 ( .1929( لعام )111العقوبات العراقي رقم )

1. Cameron R. Hume, The United Nations, Iran, and Iraq: how 

peacemaking changed, AnInstitute For the Stady of Diplomacy, 

Indiana University Press,1994.  

 .1993، القاهرة، 1999-1990ليم أبوغزالة ، الحرب العراقية االيرانية. عبدالح 6
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شههههه لالاههههه حتت لأمهههههلب ل هههههجل ح فظههههه ل يههههه شىلوصهههههال لبشههههه يجسلو  هههههيلك كهههههوكل
ك نهههالرحههه و لوبشاهههلي  ني لوب  يهههلسلو اههه ح لبش نوقههه لبش شههه وش لرع ليههه البالنفههه  ل

ل.21كلل1221
أجلبالو لبالر  ةلبشم  عي لبشذالأ ت ر لص بللحايجسلونفذالعل لحاجلبش مي سل

بشث هههه ن لشالنفهههه  ل تشهههه ر لفهههه ل ووبتهههه لبشتهههه لأفضههههالبشههههىل ههههال ل  بحههههللبشقتهههه  ل
بشتههه  ي سلر العت ههه  لعلهههىلقصهههيل ههه فع لكثيهههيسلومهههوالشههه ي لشعههه ةلأيههه للتاههه  ل
بششههه و لر شتقههه لل ههه بلنحهههولأذههه بيل ح  ةسيصههه حر لتوو ههه لشل نوق بش اهههتت ف ل هههجل

سلش نهه ل2م يهه لبشمتهه اسل ههجلق ههللقههوبالبشمههي لبششههع  سلوأفههوب لبشهه ف  لبشههوون ل
ل   لألالش يل جلا ح لبشع لي ال.بشت ليسلذ

بجلبالنف  لكع لي العاك   سلشللت هجلحه ث لقت شيه لعه   بسل ثهللتلهكلبشقته الالبشته ل
شت تت لبشا ح لبش و  ي لووب لات لعقو سل للقت  ل    سلأت ذلرص  الق ب ل هجل
بشقيهه  ةلبشعليهه لفهه لبشههرال سل ووههالشتنفيههذالبشقيهه  ةلبشع  هه لشلقههوبالبش اههلح سلونفذتهه ل

بشقههوةلبشمويهه لبش ق تلهه سلو  فعيهه لبش قهه لبشعهه للل يهه بني لثالثهه لفيهه ش ل اههن ةلروهه و با
بشثقيلهه سلوويهه بجلبشمههي لبشتع ههواسلرقصهه لبرهه  ةلقاههلل ههجلبش ههو  سلبشاهه  نيجل هه   ل
بش هه جلبش وياههي سلبرهه  ةلم  عيهه سلوذههذبل هه لتخكهه البشوثهه و لبش اهه ي لشلحكو هه ل ينتهه ل

 ل لش ملههه لبشقيهه  ةلبشثهههو ةلبش نهههوالعنهه لوتوميتههه العلهه لحاهههجلبش ميههه114بشقهه ب ل 
شقوبتههه لرأاهههت  بللكهههللبالاهههلح سلوقتهههللأ  ههه لعههه  ل  كهههجل هههجلأذههه ش لبشقههه ىلش حهههول

ل.3بشومو لبالنا ن لوبشحيوبن لفيت ل

                                                
 .331. انظر: د.دمحم احسان رمضان، المرجع السابق ،ص 1

.أفسسسسواج شسسسسكلتها الحكومسسسسة البعثيسسسسة مسسسسن قبسسسسل مرتزقسسسسة كسسسسورد متعسسسساونين مسسسسع القسسسسوات  6

أفسواج العسكريةواالمنية، لقساء رواتسب شسهرية جيسدة ومخصصسات ضسخمة لرؤسسائهم، أسسمتها 

السدفاع السوطني، وأسسسماها الكورد"الجحسوه"، وهسم وان تسسسببوا فسي إيسذاء أشسسقائهم الكسورد فسسي 

وسيطرتها على عمسوم  1991عمليات االنفال وما قبلها، فان القيادة الكوردية بعد انتفاضة عام 

االقلسسيم، أصسسدرت عفسسوا عسسنهم، سسساعد علسسى دمجهسسم بسسالمجتمع الكسسوردي، وقلسسل مسسن احتمسساالت 

 م التي تجر المجتمع في حال حصولها الى حالة الفوضى وعدم االستقرار.االنتقا

، المعنسسون السسى كافسسة الفيسسالق 60/2/1991فسسي 7009. كتسساب مكتسسب تنظسسيم الشسسمال السسرقم  3

 المشاركة واالجهزة االستخبارية واالمنية.
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قوبنينتهههه سلوشتهههه لأاهههه شي لتع  ههههلل حهههه  ةل هههه لأفهههه ب للو مهههه لأجلنشههههي لأجلشلحهههه و ل
"بشع و"لبش أاو  جللومثطل وت ذلسلوشت لضوبربل ع وف لشلتع  لل  لبش  نييجلف ل

وشتهه لكههذشكل عهه يي ل  صهه لرههأ ب ةلبش نهه و لبش حتلهه سلث تتتهه لبال ههللاههو ل ع  كتهه سل
بش تحه ةلفهه لقوبنينته سلور تههالتح اه لعلههىل  قته .لور شتأاههي لعلهىلذههذالبشحقيقهه ل
فهه ل ن قشهه لبالع هه  لبشتهه لأ ت  ههال ههال لع ليهه البالنفهه  سليت ههيجلأجلم يعتهه لقهه ل

 وشيه لبشته لت نعته سل.لور ه لي ه شيلبشقهوبنيجلبش1ب ت  الرقص لبر  ةلبش و  لم  عي ل
لوتح ا لعليت ل ثل:

 هنةلبشصههالحي البش  صهه ل تنفيههذلبالعهه بلل يه بني لبشههىلبشقهه  ةلوبآل هه  جسلو مهه  ل.1
بال هجلوبالاهت ر  باسلكهلل ههجل وقعه سلرصهو ةلم  عيه سلرههالل ح   ه لورهاللأحكهه لل

أول خ ه بلشلح كه لقض وي سلش جليكوجلرع  لبششهر  سلوش هجليشهكلراهلوك ل تع ونه ل
بش و  ي سلأول ع  ض لالم ب بالبإلر  ةلبشم  عي لبشحكو ي سلوصالحي اللبشووني 

   ثله لر حتمه للوتلييه لوب فه  لبش ه نييجل هجلبشناه  لوبششهيو لوبالوفه  .ل  ه للب ل
 .2 جلع  لبش ا و لو  لش وشت لشش بوةلوباع ل جلبششع لبش و  ال

كي ي ويه سلفه لبات  بلل  للبش    سلو  للبالعص  لو ه للبشاه   جلكأاهلح ل.2
 لبال  لبشذالا ح لبش ع ك ل  ص لف ل نوق لق ى لشيخلوا جلوحوضلر شيا ج

تاهه  لفهه ل قتههللآاليلبش ههو  ل يههنتللناهه  لوشههيو لوأوفهه  سلو ع نهه ةلآاليلأ هه ىل
 جلأصه ر الوأ ه بضلأ ته الشفته ةلل نيه لالحقه سلرقصه ل اه  سلتخكه التوميته ال

بشحههه و لبشت كيههه سلشتفههه  الل  رههه ل هههجبشقيههه  ةلبشع  ههه سلرعههه للباهههت  ب  لفههه لبشقههه ىلبشق
 ل.ل3وبث  ةل ش  لل  لبالت بكلعلىلق ىل ب للتلكلبشح و بشتأثي ل

آاليلق  هههه لضهههه جلبش نوقهههه لبش اههههتت ف لت   رهههه لوح قهههه لتهههه  ي لشهههه  للأل  عهههه ل.3
وتم  فهههههه سل واههههههه وللبشتههههههه للبشقت شيههههههه سلأالر ش  فعهههههه لوبشصهههههههوب  خلوبشقهههههههوةلبشمويههههههه سل

                                                
 11العدد. جبار قادر، االنفال:تجسيد لسيادة الفكر الشموليواعنف والقسوة، مجلة كركوك، 1

 ، السليمانية.6006سنة 

 ، المرجع السابق.7009. كتاب مكتب تنظيم الشمال الرقم  6

 .10/3/1991في  1909. كتاب مديرية االستخبارات العسكرية العامة الرقم  3
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فيل سال  هه  لع ليهه لبشتهه  ي لبشتهه لشههللتولتهه لوت صههييلبشمتهه لبشتن اهه لشلف قهه لوبش
تلهههكلبشواههه وللبشتقلي يههه سلوتوميههه لبشقيههه  بالر عههه و ةلبش اهههةلوبت ههه للع ليههه البشتههه لل
وبشت  ي سلحتىلو شالر الض ف لبشىلبش يوالوبش ح  لبشتم    سلبش  ب  لوبشموب  ل

 .1وبش اتوصف البشصحي 
بشاههه   ل نتههه لبش  تل ههه الوبال هههوب لوبش وبشههه لبشع وههه ةلبشهههىلبالذههه ش ل هههجلق هههلل.9

بشقههههوبالبشعاههههك   لبشنظ  يهههه سلوبفههههوب لبشهههه ف  لبشههههوون سلبش وبشيهههه سلأالأنفلتتهههه ل ههههيجل
بذلتمهه الع ليهه ل صهه   ةلبش  تل هه الك فهه سل ينتهه لبشههذذ لبش شهه  كيجلفهه لبشع ليهه .ل

العتق  لرأ ذلأولبصوح  لأالوبشنقو سلواليا ةلالح ل جلبشن ميجل ال لع لي لب
 .ل2ش  ليعين لعلىلبالات  ب لر شعي 

بق   لأ   جلتم ي لشل عتقليجلف لبشع ب سلوبرق خذللفيت لشع ةلأيه لسلرهالل هذب لأول.1
 ههه  سلورهههاللعهههال لشل صههه  يجل مههه و لأولأ ههه بضلو  وههه سل  ههه لاههه  لفههه ل هههوال

 بش ثي  جل نتللق للنقلتللبشىل عاك بالبشحمللبش تيو ل ارق .
شقهههه لع لههههالبشحكو هههه لتصههههنيف الشل ههههو  ل ثههههللبششههههر  سلبش يشهههه  ك سلبشناهههه  سل.1

بالوف  سلبششيو سلأذ ش لبشق ىلبش خ  ةلشلح كه لبشوونيه سل...لبشهخلوحه  الأاه شي ل
شلتع  هههلل عتهههلل ثهههللبشقتهههللبشفهههو اسلبالحتمههه للال ههه بضلبشتحقيههه سلبشت حيهههللبشهههىل

سلوذههذالبششهه  ح لاههت جبشمنههو سلبالرعهه  ل ههجلبش نوقهه لبشههىل نهه و لأ هه ىل ههجلكو  
بال يههه ةلبشتههه لاههه ةلشتههه لر شرقههه  لفههه ل نههه و لأ ههه ىل يههه ل نوقتتههه لبش خنفلههه سلتهههلل
حشههه ذللفيتههه لرهههاللتهههوفي ل اهههتلل  البشعهههي سلو هههنعتلل هههجلبشعهههو ةلبشهههىل نوقهههتتلسل

 .ل3وبشتت ي لر ع بلل جلي  شيلذذالبشتعلي  ا

                                                
، المعنسون السى قيسادتي الفيلسق 1999آب 69فسي 1196. كتاب رئاسسة اركسان الجسيش، العسدد  1

توجيهات القائد العام بازالة كافسة القسرى، وازالسة كافسة السدور ضسمن االول والخامس، حول 

 القرية الواحدة.

. سسساالر محمسسود، االنفال:مرحلسسة متقدمسسة مسسن االبسسادة الجماعيسسة، التسسي تعسسر  لهسسا شسسعب  6

 .6007كوردستان، جريدة االتحاد ،

السسليمانية  .دمحم حمسة صسالح توفيسق، الجينوسسايد فسي العسراق، هجمسات االنفسال ضسد الكسورد، 3
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ور الض ف لبشىلبشت  ي لت  ي لبالقتص  لوبش ني لبشتحتي لشل  يلبش و  ات ن سلبذل.9
بش ههنظللشل يههوالوبش نشههرالبال هه ىسلتههللتهه  ي ل صهه   لبش يهه اسلو نهه لبشاههك جل ههجل

 .1    ا لبشل بع لف لبش نوق لبش اتت ف 
باليعههه للبشهههىلبشف قههه لبشعاهههك   لبش شههه  ك لر شع ليههه سلأجلتتههه  ل  كهههللبحتمههه للل.1

ثللتقوللر  ا شتلل ي بن لف لق و لع لي تت سلتم  لفي لبالذ ش لبش حتمل جسلو جل
 بشىل  ب للأ  ىلف لك كوكلونينوىلو ذوكلتش يلعليت ل  ي   لبال جلبشع ل.

بجلبالع   لبش ذكو ةلأ ش لوبضح سلي  شيلحصوشت ل وب لوفق بالبشق نوجلبش وش سل
م    لبرههه  ةلم  عيههه لضههه لبش هههو  سلتخشههه لأ ت ههه  ل وهههي لبشحكو ههه لصههه بللحاهههين

علهه لحاههجلبش ميهه سلو هه ي لبالاههت ر  باليشهه  ك لفهه لب ت   تهه لقهه  ةلآ هه وجل ثههلل
لبشعاك   لوآ   ج.

بجلع ليهه البألنفهه  لوعلههىلوفهه لبال شهه لبش ههذكو ةلم   هه لبرهه  ةلم  عيهه سلر قهه يي ل
وبشقههه نوجلبشههه وش لووفقههه لش هههوب لبالتف قيههه لبش وشيههه لشلحههه لو ع قرههه للبشضههه ي لبالناههه ن 

 بلبره  ةلبش هو  لم بوللبالر  ةلبشم  عي سلنفذذ لبشو  ي لص بللحايجلومنهو ال تع ه
كم  ع لقو ي لوقتاللف لا ح لبش ع ك لوأع ب  لفه ل عاهك بالبالعتقه  سلوتلييره ل
فهه لبشاههموجل هه لاهه  لبالصهه ب لوبشت صهه سلو هه لمهه  لذههذبلبشوصههيلبعتر وهه سل ههلل
مههههه ال شههههه ذ العلهههههىل ههههه أىلو اههههه  ل اليهههههيجلبشعههههه بقييجلوبعتههههه يلبشنظههههه للنفاههههه ل

ىلل هه  بالوفهه لكههو  البشههىلرحصههوشت ل اههتتلو لر صههي لشههع ل اهه شلسلبذلفهه لبحهه 
وعنهه لاههخبش لعههجل صههي لبش  وهه لوبشث هه نيجلأشههيلرلهه ب لرعهه لبشع ليهه لرفتهه ةلقصههي ةسل

ش ه ذبلذهذالبش ر شله ل ل فقو لفه لبألنفه  سلته  للعله لحاهجلبش ميه لشيقه و لبش هت لل
.لو هههال لملاهه البش حك ههه لبعتههه يلعلههه لحاهههجل2وذههللالليتمههه ولوجلبش  وههه لأشهههي 

ل م لبشىلبشالو لاويليك  ل  لفعللض لبش و  .لبش مي لر  ت   ت لوب  لبذب

                                                
 .6011. الجينوسايد وجرائم النظام العراقي، اعداد اتحاد برلماني كوردستان،اربيل، 1

 .379. د . دمحم احسان رمضان ، المرجع السابق،ص  6
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بنت لم    لأق لبش  ش  جلبشاهو  الوقوعته لضه جلنوه  لبالره  ةلبشم  عيه لشلشهع ل
بش ههههو  سلوأعتهههه يلبش  ش هههه جلبشن و مهههه لرحصههههوشت سلوصههههوالبش  ش هههه جلبش   وهههه ن ل

علهىلبالعته بيل اه ي لره جل ه لتعه ضلشه لبش هو  لل21/2/2412ر الم   ل تأ  خل
.ل   ليل  لبشتأ يه لعلهىلأجلبشهذالحصهللفه لذهذال لم    لبر  ةلم  عي ف لبالنف 

لبشع لي الم    لبر  ةلم  عي .
 رابعا:جريمة االبادة الجماعية في ضرب حلبجة باالسلحة الكيمياوية:

 ههههجلبتف قيهههه ل نهههه لم   هههه لبالرهههه  ةلبشم  عيهههه لقتههههللأعضهههه  لل2شقهههه لحهههه  البش هههه  ةل
سلوبشقتهلل1عللبش  ت  لم    لبر  ةلم  عي بشم  ع سلأح لبش ظ ذ لبش   ي لشع لبشف

ذنههه لاليعنههه لأجليكهههوجلبش قتوشهههوجلذهههللكهههللأفههه ب لبشم  عههه سلأالبششهههع لبش هههو  ال
ضهح ي لشفعهلللم يع لأولبشاك جلبشذيجليعيشوجلف ل"حل م "ل"أذ ش لحل مه لم يعه "

بشقصههيلبش ي يهه والعلههىلذههذالبش  ينهه سلش هه ليتههوف لبشهه كجلبش هه  اسلبذلأجلبش شهه  ل
يشههت تلعهه  بل حهه  بلشتوصههييلفعههللبشقتههللشيكههوجلم   هه لبرهه  ةلم  عيهه للبشهه وش لشههل

وشههلليشههت تلنههو لبشقتههللر الاههلح لبشتقلي يهه لأولر الاههلح لبش يضهه  لأولبش ي ي ويهه لأول
بشنووي لشتث يالبشح ش لم    لبر  ةلم  عي سلبذلم  العر  ةلبشقتلللشلم  ع الف ل

  لبولبالعههه بللبولبشههه فجلوذهههللبشقههه نوجلبشمنههه و لبشههه وش ل ر اهههتع   لبشلههه لبالبشاههه 
أحيهه  لأولبشقصههيلر شوهه و بالبولبشصههوب  خلبولرههأالواههيل لأ هه ىلتلذهه لبشهه و  سل
 حصلتت لوفق لشنف لبشق نوجلبشمن و لبش وش لإشح  لأذىلما الأول وح ل وي ل

ل.2رأعض  ل جلبشم  ع 
وم  لبشتأ ي لعلىلأجلقتللمل لأولقالل جلبشم  ع ل"أي لم  ع "ليوف لبش عوي ال
بشتهه لي كههجلبشتأاههي لعليتهه لفهه لصههي   لبشهه كجلبش هه  الشلم   هه لبش  ت رهه سلم   هه ل

بذلأعوههالل11/3/1411برهه  ةلم  عيهه سلوذههذبل هه لحصههللفهه لحل مهه لعصهه ليههولل

                                                
. عبد الفتاح بيومي الحجازي،المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي،القاهرة سنة  1

 .12،ص6001

عبدالواحد دمحم الفار الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية ، سنة . 6

 القاهرة،ص  ،1992



 62جرمية اإلبادة اجلماعية وتطبيقها على اإليزديني يف العراق...............    

ضه   لمويه لعلهىلحل مه لبشقي  ةلبشع   لشلقوبالبش اهلح لأوب  ذه لبشصه  ح ل تنفيهذل
لر ات  بللبشاال لبش  ي"بش ي ي وا"لونفذالبال  "ل جلق للبشمت البآلتي :

:لبشتههههه لكلفهههههالوههههه و بال هههههجلق عههههه ت لك كهههههوكلقياااااادة القاااااوات الجوياااااة .1
"كي يههه وا"لنفهههذالولعههه القت شيههه ل"قصهههي"لح لهههالرقن  هههلل  صههه ل1وبشركههه 

 .1411أذب ل11علىل  ين لحل م لرع لظت ليولل
ذالأحه  لبش ت هه لبشهىلمن حهه لفه لك كههوكسلوتهللبشتنفيههذل:لبشههطياران الجااي  .2

 لشهه عالرولعهه القتهه  ل ههنف لبشفتهه ةلبشل نيهه سلور شتناههي لPC7روهه و بال 
   لو و بالبشقوةلبشموي .

:ل"بش بم  ا"لتللتول  لقن  للبش  فعيه ل هجلالمدفعية، والصواريخ االنبوبية .3
عيهههه  بال  تلفهههه لعلههههىلكت وهههه لبش  فعيهههه لبش  صصهههه للالاههههن  لبشع ليهههه سل

 تهه للبشقصههيلعلههىلبش  ينهه لوكههذشكلعلههىلبش ت وهه لبالن و يهه لبشتهه لنفههذال
  نف لبشتوقيت البشت لنفذالفيت للبشقوةلبشموي لووي بجلبشمي .

سل تت شيهه لس كثفهه لسلشهههللتعههبل مههه اللك نههالبشضهه   لعلهههىلبش  ينهه لر شواهه وللبال  ههه 
ك فيههه لشلنههه  لبشهههذيجليعيشهههوجل ب لتههه ل هههجلت كتههه لوبشتههه  لبشهههىل   متههه لرعيههه بلعهههجل
بشله لبالبشتهه ل وهالكههللبش  ينهه سلفتاه  الفهه ل قتههللرحه و ل  اهه لآاليل ههوبوجل
كو  اسلوذللحا لبشتع  ي لبشق نوني لمل ل جلبش و  لكأعض  لم  ع لف عي ل جل

ششههع لبشع بقهه لم  عهه لأ  هه سلبأل هه لبشههذاليعنهه لتحقهه لبشم  عهه البشتهه لتشههكللب
ل.2بش كجلبش   اسلشم    لبر  ةلم  عي ل

بجلبشضهه   لبش ي ي ويهه لعلههىلحل مهه سلأ البشههىلذههالكل  اهه لآاليل هه ن لكههو  ال
رضههه   لكي ي ويههه لوبحههه ةلعلهههىل  ينههه ل لهههدل م هههو لاهههك جل  كلذههه لآنهههذبكلحهههوبش ل

% لتخكههه لماههه  تت ل12 ل  لتاهههع لآاليلناههه  سل اههه  ةلتعههه   ل ههه لناههه ت4444 

                                                
. شهادة تحت القسم للطيار حامد رجا شالح الحديثي في وقائع المحكمة الجنائية العراقية  1

 العليا ، بغداد.

العراقية العليا في جلسات المحاكمة . ان الرقم الخاص بالخسائر أكدته المحكمة الجنائية  6

 والنطق بالحكم.
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ومو لبشني لتوبفق ل  لبش أالبشفقت لشلق نوجلبشمن و لبش وش لبشذالأ  لأصهح ر لبشهىل
قهههه لأضهههيفالشتأ يههه لبجلذههههالكللأجلعرههه  ت ل نيههه لبشتهههه  ي  لول بش لههه لأولبشملوههه  

م ي لبالعض  لشي لرش تلال ت   لذذالبشم    سلأالأجلذالكلنار ل ت ه لك ه ل
 سليهوف لبتمه البشقصه لالشحه  لأذىلرأ ل يه لوباهع ل هجلأولكيف ل جلأعضه  بشم  ع

بشم  ع لبش ع ض لشالر  ةلأولبتم البشقص لبشم   لالشح  لأذىلر العضه  لبشهذيجل
.بجلم   ه لبالره  ةلبشم  عيه لفه ل1يخ الذال تللبشىلب تف  لبشم  عه لأولته  ي ذ ل

سلوقههه لمههه  الفظ عتتههه ل هههجلكهههوجلبش اهههخو ل2حل مههه سلتوصهههيلر شم   ههه لبشفظيعههه 
بالعلىلعجلحصوشت لذول وهي لبش وشه سلوقه لت هالبشتلويه لعلهىلوقوعته لر شه بيل

 هههجلم يههه لأمتهههلةلبش وشههه لبشاي اهههي لوبشعاهههك   للبش وشههه سلو تناهههي لعههه ش لبش اهههتوال
لوبشقض وي لوبالعال ي لم يع ل.

وذنههه لتمههه  لبالشههه  ةلبشهههىلأجلأاهههت  بللبشعههه ب لشالاهههلح لبش ي ي ويههه لفههه لح  ههه ل ههه ل
بي بجلوض لبش و  لف لحل م لف لث  نين البشق جلبش  ض سلك جلأح لبش وبف لبشت ل

شلحظ لبشت للالنت  لل1443ح الر ش مت  لبش وش لبشىلتوقي ل ع ذ ةلر    لع لل
ل.3وي لوت ل جلوبات  بللبالالح لبش ي ي 

 الثاني لبالمط
 جريمة اإلبادة الجماعية في الوثائق الدولية

 تمهيد:
ك جلشفظ ع لحكللبشن ل  لق للبشح  لبشع ش ي لبشث نيه لوأثن وته ل  لفعهللأحه طل ويه ل
ذ واللش ىلبش مت  لبش وش سلإذلنا لإشىللع   لبشن ل  لأع   لو ح والالشلقضه  ل
قض  لت   لعلهىلرعهضلبألقليه اسلو   صه لبألقليه البش ينيه لبولبشمناهي لك ه لذهول

تاهه الذههذالبألع هه  لوبش حهه والال وحشههي لبشحهه  لر شناههر لشليتههو لفهه لأو ورهه .لفقهه لب
                                                

 .392.د. دمحم احسان رمضان، المرجع السابق،ص  1

 .1997. قرارات محكمة الشعوب الدائمة المنعقدة بباريس في أبريل عام  6

3. Helen Chapin Metz, Iraq A Country Study, Kessinger Publishing, 

1st Edition,2004. 
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م بلليم ولبجلكللوصيل بش مت  لبش وش ل  ل لفت لبشح و للوكذشكلالليناىل.1وبح
بشت ل ب ال ح ذ لف ليو االفي لبشا رق لأولف ل وبن بلل جلأذوب لو ذبرةللتقشع ل
شت لبأل  بجسلبش  لبشذالح بلر مل لبأل جلإشىلإنش  ل حك تيجل وشيتيجلش ح   ه ل

 لبش اخشيجلعهجلبالنتت  ه البشماهي  لشلقه نوجلبشه وش لبإلناه ن لبشته لحه ثالوعق 
 تلكلبش ل بجسلوذشكلر وم لبشنظ للبألا ا للشتلكلبش حك تيجللوبشذالح  ل فتولل
م   ه لبإلرهه  ةلبشم  عيه .لفلقهه لحهه يلبشنظه للبألا اهه لشل حك ه لبشمن ويهه لبش وشيهه ل

رهه  ةلبشمههن لبشرشهه اسلوذشههكل هه لعلههىلتح يهه ل فتههوللم   هه لبإلرهه  ةلبشم  عيهه لأولإ
لايتضةل جل ال لبش و ش لبشت شي :
 األول فرعال

مفهوم جريمة اإلبادة الجماعية في اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس 
 م1441والعقاب عليها لعام

مهه ي لر شههذك لأجلوفههو لكههلل ههجلكورهه لوبشتنهه لو ن هه لقهه لتقهه  الأثنهه  ل و لبالنعقهه  ل
للره قت ب ليته يلإشهىلتوميه ل1491بش تحه ةلفه لاهن لبألو لشلم عي لبشع   لشأل هلل

نظ لبش مل لبالقتص  الوبالمت  ع لإشهىل  باه ل"لأره  ةلبشمهن "سلووضه لتق  ه ل
ي  هه لإشههىلبعتر  ذهه لم   هه ل وشيهه سلوقهه لأح شههالبشم عيهه لبشع  هه لذههذبلبالقتهه ب لإشههىل

لل.1491نوف   لان لل11بشلمن لبشق نوني ل تأ  خل
 سلوبشهههذالمههه  لرههه لأجل41وأصههه  البشم عيههه لبشع  ههه لشأل هههللبش تحههه ةلق ب ذههه ل قهههلل 

"إر  ةلبشمن لذ لإنك  لح لبشومو لشم  ع الرش   لرأ  لته "لك شقتهللبشهذالي ثهلل
إنكهه  لحهه لبششهه يلفهه لبشحيهه ةلسلذههذبلبإلنكهه  لشحهه لبشومههو ليتنهه فىل هه لبشضهه ي ل

يه لبشثق فه سلألل هجلن حيه لبشع لسلويصي لبالنا ني لرأض ب لماي  سلاهوب ل هجلن ح
بأل هههو لبأل ههه ىلبشتههه لتاههه ذلل تههه لذهههذالبشم  عههه البشرشههه   سلبأل ههه لبشهههذالاليتفههه ل
وبشقهه نوجلبأل القهه لو و لو ق صهه لبأل ههللبش تحهه ةل.لوش هه لك نههالقهه لومهه الأ ثلهه ل
كثيههه ةلشمهههه بوللإرهههه  ةلبشمههههن سلإذلأ يهههه الكليههه لأولملويهههه لم  عهههه الرشهههه   لشصههههفتت ل
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وش هههه لك نههههال ع قرهههه لم   هههه لإرهههه  ةلشاي اههههي لأول ي ذهههه سلبشعنصهههه   لأولبش ينيهههه لأولب
بشمههن لذهه ل اههأش لذبالب تصهه يل وشهه سلشههذشكلتخكهه لبشم عيهه لبشع  هه لأجلإرهه  ةل
بألمنهههه  لم   هههه لفهههه لنظهههه لبشقهههه نوجلبشهههه وش .لو هههه ينت لبشعهههه شللبش ت هههه جسلويع قهههه ل
ل-  ت  وذ لاوب لأ  نوبل  علييجلأصلييجلأولش ك  سلرصه يلبشنظه لعهجلصهف تتل

واهههوب لقههه  وبلرأ ت   تههه لعلهههىلأاههه لتتعلههه لر شههه يجلأولل-ولبفههه ب بلعههه  ييجحك  ههه لأ
بشاي اهههه لأولبشمههههن لأولأالأاهههه  لآ هههه .لكههههذشكلتهههه عوبلبشم عيهههه لبشع  هههه لشأل ههههلل
بش تحههه ةلبشههه و لأعضههه  ذ لراهههجل ههه يلللل هههجلقهههوبنيجلش نههه لوعقههه  لذهههذالبشم   ههه .ل

تههذالبشم   هه لتيللبشتمهه  للبشع مههللشوتههوح ل تنظههيللبشتعهه وجلبشهه وش ل ههيجلبشهه و لشتاهه
.لوذكهههذبل وهههالبشم عيههه لبشع  ههه لبش وهههوةلبألوشهههىل معهههللبإلرههه  ةل1ةبشعقههه  لعليتههه ل

بشم  عيهه لم   هه ل وشيهه ليتعههيجلتوقيهه لبشمههلب لبشمنهه و لعلههىل  ت  يتهه ل ت هه لك نههال
ل وبفعتل.

فقههه لبت هههذلبش ملههه لل-بش شههه  لإشيههه -ويالحهههظلأنههه لباهههتم ر لشقههه ب لبشم عيههه لبشع  ههه 
ير البشالل  لإلع ب ل ش و لإتف قي ل وشي لحو ل" ن لبالقتص  الوبالمت  ع لبشت ت

علهههىلم   ههه لإرههه  ةلبشمهههن لوبشعفههه  لعليتههه ".لورعههه لأجلتهههللبعت   ذههه لفقههه لو حهههال
أعض  لبأل للبش تح ةلحيطلت البش وبفق لعليت لر الم   لف لبشت ا ل جل يا   ل

مه لسلوتت وجلبتف قي ل ن لم    لإر  ةلبشمهن لوبشعقه  لعليته ل هجل ير 1491ان ل
وتاهه لعشهه ةل هه  ة.لوقهه لقهه  ال ير مهه لبالتف قيهه لأجلم   هه لإرهه  ةلبشمههن لبشرشهه ال
ذههه لم   ههه ل وشيههه لورقههه لشقوبعههه لبشقههه نوجلبشههه وش سلتتنههه فىل ههه ل و لوأذههه بيلبأل هههلل

لبش تح ةلو  ينت لبشع شللبش ت  ج.
ويالحظلأجلبالتف قي لتحص لموذ لم بوللبإلر  ةلف لإنك  لح لبشرق  لش م وع ال

 ههجلبالتف قيهه لأجلبالفعهه  لبشتهه لت  هه لإشههىل عتهه .لوتقهه  لبش هه  ةلبألوشههىلرشهه   لرأم
إرههه  ةلبشمهههن لبشرشههه التعههه لمههه بوللفههه لنظههه لبشقههه نوجلبشههه وش سلاهههوب لب ت  هههالذهههذال
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بألفعههه  لفههه لل ههههجلبشاهههلللأولفهههه لل هههجلبشحهههه  سلوتتعتههه لبشهههه و لبألوههه بيلر ت هههه ذل
ل.1بشت ب ي لبشالل  لش ن لب ت   ت لوبشعق  لعليت ل

أجلب ت هه  لم   هه لإرهه  ةلبشمههن لبشرشهه الاليقتصهه لعلههىلل ههجلبشحهه  ليتضههةلإذجل
فقههبل ههلليتصههو لإ ت   تهه لأيضهه لفهه لل ههجلبشاههلل.لو ههذشكلتعت هه لبالتف قيهه لبألع هه  ل
بشتههه لت  ههه لإشهههىلإرههه  ةلبشمهههن لبشرشههه ال بإلرههه  ةلبشم  عيههه  لم   ههه ل وشيههه لوبمرههه ل

 الف لل هجلرلضلبشنظ لعجلبشوقالبشذالت ت  لفي سلواوب لب ت لبشعق  سلوذشك
لبشالللأولف لل جلبشح  .

ويالحظلأجلتم  للإره  ةلبشمهن لبشرشه اليومه لوبضهح لوظه ذ بسلو نصوصه لعليه ل
ل2 ل نت لنصالعلىلتم  للبألفع  لبشت شي :3ف لصل لبالتف قي سلف ش   ة 

 إر  ةلبشمن ل. .لأ
 بالتف  لرقص لب ت   لإر  ةلبشمن . .ل 
 من  .بشتح  ضلبش ر ش لوبشعلن لعلىلب ت   لإر  ةلبأل .لا
 بشش و لف لب ت   لإر  ةلبالمن  . .لط
 بالشت بكلف لإ ت   ت . .ل 

و  يجل جلبش   ةلبش ذكو ةلأنت لق لتواعالفه لبشعقه  سلشهي لفحاه لعلهىلبقته بيل
ل.3بشم بولسلوش جلأيض لتن وشالر شعق  لبالفع  لبش خ ي لال ت   ت ل

يهههههه لع فهههههالبالتف قيهههههه لبش  صهههههه لر نهههههه لو ع قرهههههه ل  ت  هههههه لم   هههههه لبإلرهههههه  ةلبشم  ع
بشم  عههه البشوبقعههه لتحهههالبشح  يههه لبش وشيههه لوحههه  تت ل هههثالطلم  عههه الفقهههبلذهههلل"ل
بشم  عهه البشوونيهه لوبشع قيهه لوبش ينيهه ل"لذههذبلبشتح يهه لياههترع لبشم  عهه البشاي اههي ل
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تهللتوهو  لذهذال1491وبالمت  عي .لوذشكلبالاترع  لشلليكجل ص  ف لسلففه لاهن ل
ب ر لف لأجلتش للبشح  ي لبشم  ع البالتف قي سلوشلليكجلبالتح  لبشاوفيت لآنذبكل ل

بشاي اههههي لوبالمت  عيهههه سلألجلاههههت شيجلونظ  هههه لكهههه جلقهههه ل هههه  بلر شفعههههللفهههه لع ليهههه ل
ل.1بشتوتي سلوبشت لباتت فالذذالبشم  ع ا

شتههذبلبشحههذيلفقهه لقتههلل هه ليقهه  ل ههجل ليههوجلشهه يلفهه لك  و يهه ل ههجلق ههلللونتيمهه 
%ل ههجل91عهجلسلأال ه ليقه  ل1411و1491م  عه ل"بش  يه لبشح ه "لفي ه ل هيجل

بشاهههك جلسلوي كهههجلبشمههه  لحهههو لعههه للبعترههه  لذشهههكلضههه جلبإلرههه  ةلبشم  عيههه لسألجل
بش نفههذيجلوبشضهههح ي لكههه نوبل هههجلنفههه لبش م وعههه لبشع قيههه سلوألجل م وعههه لبشضهههح ي ل

ل.2بش اتت ف لك نالاي اي لوبشت لشللتش لت لبالتف قي ل
و  هههللبجلبشثلههه ةلفههه لبتف قيههه لبإلرههه  ةلبشم  عيههه ل ع وفههه لميههه بلإاللأنههه لو نهههذلعههه لل

سلشللي ذ لأالمت لش ل  لذذالبشثل ةلوف لبشحقيق لفون لشلليتللب تنه للثالثه ل1491
فههههه يلش لههههه  لذهههههذالبشفمهههههوةلوذههههه لبشنظههههه للبألا اههههه لشل حك ههههه لبشمن ويههههه لبش وشيههههه ل

سل9بش وشيهه لش وبنهه ب ه لبشمن ويهه لوبشنظهه للبألا اهه لشل حكل1443اههن للس3شيو اهالفي ل
وبشههههذيجلتههههللتن وشت هههه ل ههههنف لبشصههههي   لبش هههه  ةلبشث نيهههه ل ههههجلبالتف قيهههه لل1449اههههن ل

لبش  ص لر الر  ةلبشم  عي .
وك هه لأشهه ن ل ههجلق ههللفههوجل"بتف قيهه لبإلرهه  ةلبشم  عيهه "لتح هه لثههالطلم  عهه الوذهه ل

حه  لأذ يه لومهو لوكذشكلف جلذذالبالتف قيه لتل1بشم  ع البشووني لوبشع قي لوبش يني 
لقص ل  يل"قص لت  ي لأولإر  ةلبشم  ع لبش ح ي ل"لكلي لأولملوي ل".

ذهههههذبلبششههههه تليظتههههه لأجلبش اهههههخشي لبشمن ويههههه لتحقههههه لرصهههههف لأا اهههههي لق هههههللذهههههخال ل
بش  ووهيجلأولبشرهه  ويجلأولبش نفههذيجلشلاي اهه لبشتهه لقصهه الرصههف ل  صهه لإحهه بطل
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 كليه لأولملويه  لوتته كلبألاهول لبش  صه لبشنتيم لبشت  ي   لشلم  ع ل حللبشح  يه ل
رشههأجل اههخشي لذههخال لبش ومههو يجلفهه لبشناهه لبأل نههىلبشتنفيههذالشتههذالبشاي اهه لوكههذبل

ل.ل1بش ع يي لبشق نوني لبش ولور لإلثر تت ل
إجلبشقصه لبشعهه للي كههجلإثر تهه لورقهه لشل عيه  لبشقهه نون لر هه ىلعلههللبششهه يلبش عتهه  ل

صهف ل  صه لر شناهر لشل تقه  يجلعلهىلف لظللبشظه ويلوذهذالبشصهعور سلحقيقيه لر
بش اهههتوىلبأل نهههىلحيهههطلاليومههه لفههه لبشعههه  ةلأثههه لشههه شيللكتههه   سلوش هههجلفي ههه ليتعلههه ل
 وثر البشقص لبش  يلشل نفذيجلبش ر  لف جلبش  كجلأيض لأجلت وجلعاي ةللشولشلل

لأالأث لش شيللكت   .يوم ل
وبشتم  ه لبشن ل ه لوبشعل لف لذشكلذهولأجلبتف قيه لإره  ةلبشم  عيه لقه لت هالصهي  تت ل

بشهههذيجلكهههه نوبل ف وهههه لبشعن يهههه لركههههللل-  لبشهههال  ثلهههه لفهههه لبألذذهههه ج.لإذلأجلبألش هههه ج
ت كههوبل ههجل لفتههلل شههياللكت  يهه ل فصههالسلوش ههجلذشههكلشههلليحهه طل هه ةلث نيهه لسلل-شهه  

سلعلههىلاهه يللبش ثهه  سلشههولأجلذنهه كلأثهه بل3وبش وبن يهه ل2ففهه لبشصهه بع البشيو اههالفي 
عثهو لعليه سلوقه لاليعلهجلعنه ل هجل هال لذهخال لبشهذيجلكت  ي ل ومو بلفأنه لشهلليهتللبش

شههه يتلل علو ههه اسلونفههه لبشوضههه لصهههحيةلفههه لصههه بع الأ ههه ىل ثهههللبشصههه بع ال
سلبضهه ف لبشهىلذشهكسلذنه كلصهه بع اليتهوبف ل ته لأثه لكتهه   لبش ومهو ةلفه لك  و يه ل

ل.9ش جلشلليتللبالعالجلعجلتلكلبال ش لرع 
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 الثاني فرعال
محكمتي اليوغسالفيا ل ظام األساسيالن جريمة اإلبادة الجماعية في

 1444و1443ورواندا السابقتين في 
إجلشر لمل  ةلبش لق جلك نهال اه ح لشلصه ب ل هيجلبشقهوىلبشعظ هىلفه لأو وره لويله ل
ق وجلع ي ةسل  صه لرعه ل  هو لبالاهالللإشيته لعهجلو  ه لأشر نيه لوت كيه لوبشيونه جل

 جلق هللصه  ي سلو  صه للو لل    لوبش وان سلوق لتع ضلإقليللبش وان لشإلضوت  
رعههههه لاهههههقوتلبش وشههههه لبشعث  نيههههه لبشتههههه لك نهههههالتحك ههههه .لوعلهههههىلإثههههه لتفكهههههكلبالتحههههه  ل

فقهه لاههعالكههللم تو  هه ل ههجلم تو  هه الذههذبللس1442بشيو اههالف لبشاهه   لعهه لل
بالتحهه  لإشههىلبالاههتقال ل نفاههت سلوشههلليهه  لذههذبلبشتومهه لشم تو  هه لصهه  ي لوبشم هههلل

لعلىلشكلل جلأشك  لبالتح  .بألاو لبشلت جلك نت لت   لف لبإلرق  ل
و ههههجلذنهههه لثهههه  البش ن لعهههه البش اههههلح ل ههههيجلبشصهههه  لوبش هههه وبالوبش اههههل يجلفهههه ل
م تو  هه لبش واههن لوبشت اههكسلويالحههظلأجلذههذبلبشصهه ب لكهه جلفهه ل  بيتهه لعرهه  ةلعههجل
أذليهه سلثههلل هه لش ثههالأجلتحوشههالإشههىلصهه ب ل وشهه سلوذشههكلعلههىلإثهه لتهه  للصهه  ي ل

ل .وبشم للبألاو لش ا ن ةلص  لبش وان
 ههيجلو فهه لبشنههلب سلفقهه لب ت هه لبشصهه  لأشهه لونظهه بلشعهه للبشت هه فخل ههجلحيههطلبشقههوةل

بشفظههه و للفههه ل وبمتههه لبش اهههل يجلفأرههه  وبلبشقههه ىلوقتلهههوبلبش ههه نييجلبأل   ههه  سلوشههه  وبل
آاليلبشاك جسلو   اوبلكذشكلأش لأنوب لبشتعذي للبشما الوبشنفا ل جلإ تص  ل

لعي .بشنا  لوقتللبألوف  لوبش فجلف ل ق   لم  
وتمهه  لبالشهه  ةلإشههىلأنهه لنتيمهه لشالنتت  هه البشصهه    لشلقههوبنيجلوبألعهه بيلبش وشيهه سل

للبشقه ب ل1443ف  بيه لل22فق لأص  ل مل لبأل جل نه  لعلهىل ره   ةلف ناهي لفه ل
بش اههخشيجلعهههجلمرهه ل حك هه ل وشيههه لش ح   هه لبألشهه  يل سلوأنشههألر ول141 قههلل ل

وبش  ت رههه لعلهههىلإقلهههيلليو اهههالفي لبالنتت  ههه البشماهههي  لشلقههه نوجلبشههه وش لبالناههه ن ل
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سلالاههي  ل هه ليتعلهه لر    اهه البشتوتيهه لبشع قهه لفهه ل1لل1441بشاهه رق ل نههذلاههن ل
لبش وان لوبشت اك.

أ هههه ل ملهههه لبأل ههههجلقهههه ب البشاهههه   لبشق ضهههه ل ونشهههه  لل1443 هههه يولاههههن لل21وفهههه ل
بش حك هه لبش وشيهه لبش كلفهه لر ح   هه لبألشهه  يلبشو يعيههيجل وجلبش نظ هه البش وشيهه ل

ر  ت   تللبنتت   ال ويه ةلشلقه نوجلبشه وش لبإلناه ن لشلفته ةل هجلأو لينه ي للبش شتر 
سلوحتههىلبشتههأ  خلبشههذالاههيح  ال ملهه لبأل ههجلرعهه لإحههال لبشاههالللفهه ل1444اههن ل

لبش نوق .
ل

االختصاااال الموضاااوعي لمحكماااة يوغساااالفيا الساااابقة وجريماااة اإلباااادة 
 الجماعية:

 تصه يلبش حك ه لبش وضهوع سلشق لحه  البش ه  ةلبألوشهىل هجلبشنظه للبألا اه لب
 وضهههههوعي لر ح   ههههه لبش اهههههخشيجلعهههههجلحيهههههطلأشههههه  لإشهههههىلأجلبش حك ههههه للت هههههتيل

بالنتت   البشماي  لشلق نوجلبش وش لبإلنا ن لبش  ت ر لف لإقليلليو االفي لبشا رق ل
لل.1441 نذلع لل
 وتش للذذالبالنتت   ا: -

ل:...............1
ل:...............2
:لبنتت كلبتف قي لبش نه لوبشعقه  لعلهىلم   ه لإره  ةلبشمهن لبشرشه الشعه لل3

ل.لور ومههه لبش ههه  ةلبش برعههه ل هههجلبشنظههه للبألا اههه لشل حك ههه سلفهههوجل1491
م   هه لإرهه  ةلبشمههن لبشرشهه الفهه ليو اههالفي لبشاهه رق لتنصهه يلإشههىل قتههلل

إ  هه للل–أفهه ب لذههذالبشفوهه لإشحهه  لضهه  ل هه ن لأولعقلهه لرهه شدلرههأف ب لبشفوهه ل
 لعلىلبشعي لفه لظه ويليقصه ل ته لبشقضه  لعليته ل   يه لعلهىلنحهولبشفو

                                                
ة للنظسام األساسسي للمحكمسة الجنائيسة الدوليسة . أنظر: أ.د. أحمسد أبسو الوفسا ، المالمسح األساسسي 1

وعالقسسة بسسالقوانين والتشسسريعات الوطنيسسة، المجلسسة المصسسرية للقسسانون السسدولي، المجلسسد الثسسامن 

 وما بعدها . 19م،ص 6006الخمسون،
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نقهههللل-فههه ضلتههه ب ي لرقصههه ل نههه لبشتوشههه ل-كلههه لأولملوههه لورشهههكللع ههه ا
لأوف  لبشفو لقا بلإشىلفو لأ  ى .

وق لع فالبش   ةلبش برع ل جلبشنظ للبألا ا لش حك  ليو االفي لبشاه رق ل
"لأالوبح ل جلبألفع  لبآلتي سلبش  ت ر للرقصه لل1رأنت لم بوللإر  ةلبشمن 

تهه  ي لأولتحوههيلسلكليهه لأولملويهه لم  عهه لقو يهه لأولع فيهه لأولاههالشي لأول
ل يني :

 قتللأف ب ل جلبشم  ع . -1
بشتاهههههه  لفهههههه لأحهههههه بطلأذىلأولأضهههههه ب لماههههههي  لأولنفاههههههي ل ويهههههه ةل -2

 ألعض  لبشم  ع .
ولإ ضههه  لبشم  عهههه سلرصههههو ةل قصههههو ةلأول هههه   ةسلششهههه وتلحي تيهههه لأ -3

 عيشههههههي ل ههههههجلشههههههأنت لأجلتحهههههه طلأولتاهههههه  لتهههههه  ي بلماهههههه ي لألفهههههه ب ل
 بشم  ع سلكلي لأولملوي .

 ف ضلت ب ي لرقص ل ن لبشتوبش لف لبشم  ع . -9
 نقللبألوف  لر شقوةل جلبشم  ع لإشىلم  ع لأ  ى. -1

ك ه لنصههالبش هه  ةلبش برعهه ل هجلبشنظهه للبألا اهه لعلههىلبشعقه  لعلههىلأفعهه  :لبإلرهه  ةل
إلرهه  ةلوبشتحهه  ضلبش ر شهه لوبشعلنهه لعلههىلب ت هه  لبإلرهه  ةلوبالنفهه  لعلههىلب ت هه  لب

وبشش و لف لب ت ه  لبإلره  ةلوبش اه ذ  ل بإلشهت بكلرأفعه  لبش اه ع ةلبش ع صه ةلأول
ل.2بشح ش  لف لبإلر  ةل

ر شناههر لشم   هه لبإلرهه  ةلبشم  عيهه لفهه لبشنظهه للبألا اهه لشل حك هه لبشمن ويهه لبش وشيهه ل
ش ا و لبشف  ح لبشت ل وعالبشرشه   لوبشته لوبللسلنظ بلشلفض و 1449ش وبن بلع لل

نم هههالعهههجلمههه بوللبإلرههه  ةلبشم  عيههه لبشتههه لب ت  هههالفههه ل وبنههه بل هههيجلق يلههه لبشتوتهههول

                                                
 القاهرة دار النهضة العربية،. راجع: د. سعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية،1

 .117،ص 6007،

2. Bikard (Daniel B): proposed sentencing guidelines for the 

International criminal court, Vol.20.1997,pp.130-131. 
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ل1ل1449 ه يولاهن لل29فه لل914وبشتوتا سلفق لأص  ل مل لبأل هجلقه ب ال قهلل
 ونشهه  لبش حك هه لبشمن ويهه لبش وشيهه ل ههجلأمههللبشمهه بوللبش  ت رهه لفهه ل وبنهه بسلويشهه  ل

 لوق لتق  لبشنظ للبألا ا لشل حك ه لره شق ب ل قهللJCTR-TPIRتص  بل إشيت لب 
ل.ل2ف لبش و ةلبشت اع لوبأل  عيجل-411

وتم  لبإلش  ةلإشىلأجلتعل للتلكلبشتم   لق لأع  لش مل لبأل جلع لي لبالتصه  ل
ل.3  لبشح  لبألذلي لبشت لك نال بو ةلف ل وبن ب
سل1449 ياهه   لل31وحتههىلينهه ي لل1كه جلش حك هه ل وبنهه بلب تصهه يل خقههال ههجل

و ثلتههه ل ثهههللبش حك ههه لبشمن ويههه لبش وشيههه لشيو اهههالفي لبشاههه رق لكههه جلشتههه لبشحههه لفههه ل
 ح    لمه بوللبإلره  ةلبشم  عيه لوبشمه بوللضه لبالناه ني سلإاللأجلبنتت  ه القهوبنيجل

 ن لعه البش وشيه لشهللت هجلبش  صه لر شل1494وأع بيلبشحه  لوبتف قيه لمنيهيلشعه لل
ت ض لال تص يلبش حك  للنظ بلألجلو يع لبشنلب لف ل وبن بلك جلح  ه لأذليه سل

وبش  وتوكههو لل1494 ين ه ل  لهالبنتت  هه البش ه  ةلبشث شثهه ل هجلبتف قيه لمنيههيلشعه لل
ل.9ض جلب تص يلبش حك  لل2بالض ف ل قلل

ل
 الثالث فرعال

 جريمة اإلبادة الجماعية
 1411األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام في نظام روما 

                                                
1 . Security council resolution 780, M.N.scor,49th sess.U.N.(1949). 

2 .Security council resolution 955, U.N.scr,49th .sess U.N.doc 

s/Res/955. 

. د. دمحم عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية، رسالة دكتورا مقدمة الى كلية الحقوق في  3

 .6001جامعة األسكندرية،سنة 

د. شريف محمود بسيوني ، المحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظام األساسي، مطابع  أ.. 7

 .23و26، ص6001روز اليوسف الجديدة، 
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بش قصههو ل مهه بوللبإلرهه  ةلل1شقهه لأوضههةلبشنظهه للبألا اهه لشل حك هه لبشمن ويهه لبش وشيهه ل
قو يه سللبشم  عي لرأنت :لأالفعلل جلبألفع  لبشت شي لي ت  لرقص لإذالكلم  ع :

لإذال  لكلي سلأولملوي :ل-رصفتت لتلكل–أولأثني سلأولع قي سلأول يني ل
 قتللأف ب لبشم  ع . -لأ
 إشح  لض  لما اسلأولعقل لمايللرأف ب لبشم  ع . -ل 
إ ض  لبشم  ع لع  بلألحوب ل عيشي سليقص ل ت لإذال ت لبشفعله سلكلره ل -لا

 أولملوي .
 ف ضلت ب ي لتاتت يل ن لبإلنم  ل ب للبشم  ع . -لط
 نقللأوف  لبشم  ع لعنوةلإشىلم  ع لأ  ى. -ل 

وت تيرهه لعلههىلذشههكسلتعت هه لمهه بوللبإلرهه  ةلبشم  عيهه لأ وهه لبشمهه بوللبش وشيهه سلوذشههكل
وك ب ته سلوتظته ل وو تته لرصهو ةلألنت لتت  لر ش و :لحيه ةلبالناه جسلوصهحت سل

أ   سلإذلأنت لاللتت  لر إلر  ةلف  بلوبح بسلأول م وع لأف ب سل للتت  لم  ع سلأول
ل.2 يني لي سلأوم  ع الك  ل سلألار  ل:لقو ي سلأولإثن

وليالحهههظلأنههه ليقصههه لرعرههه  ةل بش لههه سلأولبشملوههه ل لتع ههه ل  ت ههه لبشم   ههه لتههه  ي ل
أعضههههه  لم  عههههه ل   تتههههه سلأولتههههه  ي لمهههههل ل نت س ثهههههلل:أعضههههه وت لبش تعل هههههيجسلأول

ليعيشوجلف ل نوق لوبح ة.
ويعت  لبشم ن ل  ت ره لشته سلحتهىلوشهولقه للرقتهللشه يلوبحه ل هجلأفه ب لبشم  عه سل

رأنه ليشهت كلفه ل وه لأواه لت  ه لإشهىلته  ي لبشم  عه لكليه سلأوللو ش  لك جليعلل
سلإذلشههي لذنهه كل عيهه  ل حهه  لشعهه  لبشضههح ي لشث ههوالبشم   هه لسلفهه ش ع و ل3ملويهه 

علي لذ لبتم الإ ب ةلبشم ن لإشىلإذالكلأع ب لك ي ةل جلأف ب لتلكلبشم  ع سلوشذشكل

                                                
 النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.من  2. راجع المادة  1

 .173ص  المحكمة الجنائية الدولية ، المرجع السابق، . راجع د. أبو الخير أحمد عطية ، 6

. راجسسع: دمحم مسساهر عبسسد الواحسسد، جريمسسة اإلبسسادة، ضسسمن مؤلسسف جمسساعي بعنسسوان )المحكمسسة  3

ات اللجنسة الدوليسة للصسليب االحمسر الجنائية الدولية:المؤامات الدستورية والتشريعية(، مطبوعس

 .11م، ص 6003سنة 
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حك ه لاهلو لتق ي  هه لوت لهكلبش لس1فهوجلعه  لبشضهح ي ليعه لق  نه لعلههىلنيه لبإلره  ةل
لعلىلني لبإلر  ة.

وم ي لر شذك لأجلنظ لل  و   ليح  لم  ع ال عين لرشكللوبضةلو  يلسلوذ ل
بشقو ي سلوبالثني سلوبشع قي سلوبش يني سلويقص لر شم  ع البشقو ي سل م وع لبألف ب ل
بشههذيجلتتمهه  لذههو تتللبش شههت ك ل مناههي ل لهه ل عههيجسلأولرأصههللقههو  ل شههت ك.لأ هه ل
بشم  ع لبألثني ل:لفت ل م وع لبألفه ب لتتحه  لذهو تتلل تق شيه لثق فيه ل شهت ك سلأول
شل ل شت ك سلأولت بطل شت ك.لأ  لبشم  عه لبشع قيه سلفتعنه ل م وعه ل هجلبألفه ب ل
لتتح  لذهو تتللر شصهف البشماه ي سلوأ يه بلبشم  عه لبش ينيه سلويقصه ل ته ل م وعه 

 شههههت ك سلأول عتقهههه بالأول ههههذبذ سلأول ههههجلبألفهههه ب لتتحهههه  لذههههو تتللرعقيهههه ةل ينيهههه ل
ل.2    ا اسلأولشع و ل شت ك ل

ويالحظلأن ل  للأق ب لإتف قيه ل نه لم   ه لبإلره  ةلبشم  عيه لوبش ع قره لعليته لشعه لل
لسلإاللأجلب ت هههه  لمهههه بوللبإلرهههه  ةلبشم  عيهههه لع هههه لبشتههههأ  خلكهههه جلي هههه ل وجل1491

بشههه وش لعههه لللعقههه  ليوقههه لعلهههىل قت فيتههه سلوقههه لصههه  لأو لحكهههللعلهههىلبش اهههتوىل
( نذلك اليتكابةق  ةيعسا إبةانس  ماع ةا Jean-paul   Akauesuللض ل 1441

 في )ينعينع( .
نلقةةةن ةثيةةةي منيةةةنث  تبييةةةن  ةةةيعسا عإبةةةانس عل ماع ةةةا ةمةةةاا ل يةةةا عألمةةةا علمت ةةةنس 
علمرصصةةةا إيشةةةا  علم كمةةةا عل ياس ةةةا علننل ةةةا  فقةةةن  ةةةنم  عةةةنس ع تيع ةةةا   ةةةنل 

يةن علمبتمةن لتلةك عل ةيعسا من ةنن فةي عتفا  ةا ميةع ية  بةأ  علتبي  تبييفاا فقن ذهب
ا. نع تةةةيح عستيسةةةا  ذلةةةك 1491 ييمةةةا عإبةةةانس عل ماع ةةةا نعلمبا بةةةا علياةةةا لبةةةاا 

علتبييةةةن فةةةي عليظةةةاا عألساسةةةي للم كمةةةا عل ياس ةةةا علننل ةةةا  نذلةةةك علةةة   ةةةيعي مةةةا 
 ةةةيى عل ةةةق علبمةةةل باليسةةةبا لليظةةةامي  عألساسةةةيي  )علين سةةة ف ا  نينعيةةةنع(  نذلةةةك 

ذع كةا  عألمةي كةذلك فقةن ب اةنف علبمةل علة  تن يةن علس اسة ا علتشةييب ا علننل ةا  نع 
                                                

.راجع: د. سمعان بطرس فرج هللا، الجرائم ضد االنسانية، إبادة الجنس، وجرائم الحرب،         1

 .733، ص

 .19. راجع: دمحم ماهر عبد الواحد، مصدر سابق، ص 6
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ذهب فييق آري إل  تنس ع يطاا علتبييةن نذلةك ل شةمل فسةا  لةا تةذكيها إتفا  ةا 
ا  نذلةةةك باةةةنف سةةةن 1491ميةةةع  ييمةةةا عإبةةةانس عل ماع ةةةا نعلمبا بةةةا علياةةةا لبةةةاا 

ا  علم منعةةةةةا  نمةةةةة  تلةةةةةك علفسةةةةةببةةةةةض علثغةةةةةيع  علمن ةةةةةننس فةةةةةي ذلةةةةةك علةةةةةي   
  .1عال تماع ا  نعلثقاف ا 

نت ني عإشايس إل  ة  علية  عألنل  ن عايض إ يع  ة  تبنيل  بإعتباي عإتفا  ا 
ملزما لل م ع  نكنيق  ن تةا إنيعج علتبييةن فةي تشةييبا  علكثيةي مة  علةننل  كمةا 

 ة  علتبنيل يت انز يطاا ةعمال علل يا.
( مة  عتفا  ةا 2ث علننلي م  ت انز علمانس )ن ن ميب  تلك عألسباب ن ييها علمشي 

( مةةة  عليظةةةاا 6ا. فقةةةن  ةةةا    ةةةيعسا عإبةةةانس عل ماع ةةةا فةةةي علمةةةانس )1491عةةةاا 
 ( م  عالتفا  ا.2عألساسي للم كما عل ياس ا علننل ا مطابقا للمانس )
ذع  علتبييةن علمةةنيج فةةي علمةةانس  ن   ة  ة  هةةذع علتبييةةن هةن ذع  علتبييةةن هةةن

( مةةة  2/2( مةةة  عليظةةةاا عألساسةةةي لم كمةةةا )ين سةةة ف ا علسةةةابقا(  نعلمةةةانس )9/2)
 عليظاا عألساسي لم كما )ينعينع(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ل

                                                
 .202و 201السابق، ص .د. دمحم عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية، المرجع  1
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 الخاتمة
لبإلناه ني لتتهلل اهأش لبشم  عيه لبإلره  ةلم   ه لأجلإشهىلبش  باه لذذالف لبنتتين لشق 

ليثيهه لبش صههون لحي تهه لح  هه لعلههىلوبعتهه ب لعنههال ههجلبآل  هه ليصههي لف هه لكلتهه س
لوأمن اهتللو هذبذ تلل للتهللوب تلفالأفك  ذللتر ع ال ت  لأم عيجلبشن  ل ش ع 
ل.وأشوبنتل
لحقهو للذه لبشحيه ةسلفه لبشحه ل أاهت لعلهىليهأت لوبشت لشإلنا جلبألا اي لف شحقو ل
لشحقهوقتللر شناهر لاهوب لبش اه وبةل هجلوبحه لقه للعلهىلف شم ي ل ملأةسل ي ل ت   ل 

ل.بشحقو للذذالتنتتكلحيجليصي تللش  لأو
"لم   ههه لبإلرههه  ةلبشم  عيههه ل"لوبشتههه لذههه لل وضهههو لوبش  باههه لر شرحهههطلتن وشهههالشقههه 

وبشتهه لذهه للفصههللت تيهه الشرحثهه لبش فصههللوبشتهه لقهه  تت لشنيههللشههت  ةلبش  ماههتي 
لحيههطلس"للبشعهه ب لفهه لبإليل هه ييجلعلههىلوتو يقتهه لبشم  عيهه لبإلرهه  ةلم   هه "لرعنههوبج
لبش رحههطلفه ل رحثههيجسل هال ل ههجلبشم  عيه لبإلره  ةلم   هه لرحثنه لذهذالبش  باهه لفه 

لبش وله لف لس ول يجل ال ل جلبشم  عي لبإلر  ةلم    ل فتوللإشىلتو قن لبألو 
لنظههه ةلتن وشنههه للبشثههه ن لبش ولههه لوفههه لبشم  عيههه لبإلرههه  ةلم   ههه لعلهههىلتع فنههه لبألو 
ل.بشم  عي لبإلر  ةلشم    لتأ   ي 
شأل هههه ب لوم   هههه لبإلرهههه  ةللبشم  عيهههه لبإلرهههه  ةلم   هههه ل  اههههن لبشثهههه ن لبش رحههههطلوفهههه 

 تن وشن لبألو لبش ول لف لحيطلس ول يجل ال ل جلبش وشي لبش وبثي لف لبشم  عي 

سلوفه لبش وله لبشثه ن لبشعه ب لكو  اهت جلإقلهيللفه لشأل  ب لبشم  عي لبإلر  ةلم    
بش وشي ل ال لثالث لف و لف لتن وشن ل وضو لم    لبإلر  ةلبشم  عي لف لبش وبثي ل

لشاههههن لعليتهههه لوبشعقهههه  لبشم  عيهههه لبإلرهههه  ةلم   هههه ل نهههه لبتف قيهههه لبشفهههه  لبألو لرحثنهههه 
لبألا اهه لبشنظهه للفهه لبشم  عيهه لبإلرهه  ةلم   هه لرحثنهه لبشثهه ن لبشفهه  للوفهه لس1491

لتن وشنهه لبشث شههطلفهه  بشلوفهه .لو وبنهه بلبشاهه رق لشيو اههالفي لبش وشيهه لبشمن ويهه لش حك تهه 
ل.بش وشي لبشمن وي لشل حك  لبألا ا لبشنظ للف لبشم  عي لبإلر  ةلم    
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لتم   تههه لفههه لتاهههتن لبشم  عيههه لبإلرههه  ةلبتف قيهه لأجلإشهههىلوصهههلن ل  باهههتن ل هههال ل ههج
لبش ت ثلهه لبإلتف قيهه لبشقوبعهه لإشههىلوشههي لبشع فيهه سلبش وشيهه لبشقوبعهه لإشههىلبإلرهه  ةلألفعهه  
لذههه لبالتف قيههه لفههه لبشهههوب  ةلبالشتل ههه الأجلذشهههكلعلهههىلو ت تههه .لذبتتههه لبإلتف قيههه لفههه 

لبالتف قيه لفه لبألوه بيل يه لبشه و لفيته لر  لبش و لم ي لع ت لعلىلتق لبشتلب  ا
لبشاي اههههي لبألنظ هههه ل وباههههو لت ت هههه لبشم  عيهههه لبإلرهههه  ةلم   هههه لأجلإشههههىلورهههه شنظ 

لأولبش وشهههه لت ت  تهههه لم   هههه لفتهههه لبال ذ  يهههه سلبش اههههلح لبش نظ هههه الأولوبشحكو هههه ا
لوتشهههم لإل ت   تههه لوت وهههبلبشذبتيههه سل صههه شحت لتحقيههه لب تلههه  لبال ذ  يههه لبش نظ ههه 
لأجلفه لقه نون لوبمه لبشه وش لبش مت ه لعلهىليقه لذن ل جلب ت   ت سلعلىلوتح ض
لبش اههههلح لبش نظ هههه ال ههههجلو ي ذهههه لبشهههه و لإمرهههه  لفهههه ل اههههخوشي ت ل تح ههههلليههههنتض
لبإلرههه  ةلأفعههه  ل    اههه لعهههجلبشفهههو اللرههه ش يلبشم   ههه لذهههذالت ت ههه لبشتههه لبال ذ  يههه 
لبشرشهه ل نهه لش اهه وبةلتأ يهه بلت ييههللأولبروهه  ل ون هه لضههح ي ذ لوتعههويضلبشم  عيهه س

ل.بألا اي لوحقوقتللبالنا ني لك ب تتللف 
لوب ت ه  لبشحه طلوقهو لرعه لبشع  لبحال ليعن لاللبشع   لبشع ش  لبشنظ للأجلون ىل

لف ح   ه ا.لوقه لإجلباتشه بو لو ن لبشظلللوقو ل وجللبشحخو ليعن لإن  لبشم    س
لإيم  ي تت ل جلر ش  للو وبن بلبشا رق لو و االفي لوأ وش لوالذ الوووكيولنو     
لبشمه للتعه   لشهللفونته لقصه يل هجلره لقضهالف ت ه لنه ملةسلواللن مع ل ي لترقى
ل.حصللبشذالبشض  لواللوق لبشذا
لفعلههىلبشعههال سل ههجل يه لبشوق يهه لأجلأاهه  لعلههىلين نهىلبشعهه   لبشعهه ش  لبشنظه للإج

نصهه يل تمهه  ليتصهه يلأجلك فهه لبشهه وش لبش مت هه  لوحهه وطلبش لههللحصههو لق ههللوبح
لبشرشهه ل نهه لم يهه لبشع بشهه لتعههللحين هه لإالليتحقهه لشههجلبشعهه   لبشنظهه للوذههذبلبشضهه  س
ل.تف ق لأولت ييلل ون  
ل
ل
ل
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 المراجع
لس1س 1134/1412لبشحههههه يطلبشملبوههههه لتهههههأ  خلفههههه لبشرحهههههطل ضهههههي سلإ   ههههه ل-

لل.2441بشملبو سل ب بشل  س
لبش  باه ال كتره للس1449لاهن لبشفه ذ ة"لبأل نه لبشه وش لبشنظ للبشعن ن سلإ  بذيلل-

ل.ش  لعيجلبشحقو سم  ع لكلي لبشعلي 
لش نههه جسلس2449لس1تلبالاهههال ي سلبشحضههه  ةلفههه لبش هههو  لتهههأ  خلبش ليهههلسلأح ههه ل-

ل. ي وا
لذنههو لبرهه  ةلوثهه و لوبشاههييسلبش اههيحي لسلكهه لب ب لال ل ال  توشههو  لبش وهه بجل-

لسلورعهه ل وجللبشههل جسلعههلاللاهه ي ةلت م هه لبألاههر جسلبش اههيحييجلأيهه العلههىلبشح هه 
ل.2441سلساو   لبالنا ني لشل  با البش وش لبش عت ل نشو با

لكو  اهههههههت جسل  ش ههههههه ن لبتحههههههه  لبعههههههه ب لبشع بقههههههه سلبشنظههههههه للومههههههه بوللبشمينواههههههه ي ل-
ل.2411ب  يلس

لس1تلعتهه اسلوأحهه بطلسحي تهه لبشثهه ن لبشح يهه لع هه لبشاههلو جلعلهه سلدمحملأو  هه جل-
ل. ص لبشنيلسل ب 
لكو  اهت جلفه لشل هو  لبشم  عيه لره  ةإلبل هجل أاه وي لصهفح اليه سلك   لأي  ل-

ل.11/1/2411لف 331بشع  لبال  سلصوالبشع ب س
لع هللو قه لبش وشيه سلبشمن ويه لوبش حك ه لبشش صهي لبش اهخشي ل ه ن سل كه لأ يجل-

لفههه لعقههه البشتههه لبش وشيههه سلبشمن ويههه لبش حك ههه لحهههو لبش وشيههه لبشع  يههه لشلنههه وةل ق  ههه 
ل.2444لان ل يا   ل21بشى11لبشفت ةل ال لبال  جس-ع  ج
لبش وشيه لبشمن ويه لشل حك ه لبألا اه لشلنظه للبألا اي لبش ال ةلسلبشوف لأ ولأح  ل-

لبش ملهه لبشهه وش سلشلقهه نوجللبش صهه   لبش ملهه لبشوونيهه سلوبشتشهه  ع الرهه شقوبنيجلوعالقهه 
ل.ل2442بش  اوجسلبشث  ج

لسلبش ق  هه لسلبش ول يهه ن لم يههللدمحم:لالسلشهه فن   لسلبش  شياهه لشهه ف  جل يهه ألبل-
ل.11يلس2441لأ  يلسلس2ت



 79جرمية اإلبادة اجلماعية وتطبيقها على اإليزديني يف العراق...............    

لنهههههو ال. :للت م ههههه لسلوتأ   يههههه لاواهههههيوشومي ل  باههههه لبش هههههو  لنيكتهههههيجسلر اهههههيلل-
ل.ل2449لوبشنش سأ  يللشلور ع لأ ب ل ب لبشث شث سلبشورع لو شر ن س

لس2413سلب  يههلل-كو  اههت جلكو  اههت جسل وشهه لتأاههي لنحههولصهه   سلرشههتيوبجل-
ل.1ت
لس1444/1441لبشيو اههالف لشلصهه ب لوبش وشيهه لبإلقلي يهه لبألرعهه  لحاههيجسل تهه لل-

لبشعلهوللكلي لسلبش وشي لوبشعالق البشاي اي لبشعلوللف لبش  ماتي لشت  ةلشنيلل ا ش 
ل.2441/2441لبشملبو سلم  ع لوبالعاللسلبشاي اي 

لبش  يهههه لومهههه بوللبش اههههخشي لسلبشع بشهههه لأمههههلل ههههجلبش فهههه  لأ هههه ب  س. .لم اههههوجلل-
ل.1441لبشح  س

ل ملهه لوبشقاههوةسلعنههيشوبلبششهه وش لبشفكهه لشاههي  ةلتماههي ل:نفهه  ألبلقهه   سلمرهه  ل -
ل .بشالي  ني لس2442لان ل11بشع  لك كوكس

ل–ل1121 لبشعث ههه نييجلبش اهههل يجل صهههي "للوبإلرههه  ةلبشوههه  لسل كههه  ث لمواهههتجل-
ل.2441سلاو   لسلق   ل ب لس1ستلبشللاللف   :لت م  لس "ل1422

لقهه لبش و  يهه لبأل هه لوحقههو للكو  اههت جلباههتقال لإعههالجل صههوفىسل  شهه لحاههجل-
ل.2412تلأ  يلسلشلنش سلأ ب ل ب لبالاال ي سلبشش  ع لنظ 
ل.1449لس1تلكو  سلو ينىلسلك  للح  ل ح و لحاجل-
ل:رايون لش  يل ح و ل-
لبشم يه ةسلبشيوايل ولل و ر لبألا ا سلونظ للنشأتت لبش وشي لبشمن وي لبش حك  ل

ل.2441
لبنتت  ه الفه لشلتحقي ل914ل قللبأل جل مل لق ب لر وم لبش نشأةلبش   ب لشمن 

ل.1449لان لسلبشا رق ليو االفي لف لبالنا ن لبش وش لبشق نوجل
لعههه  سنظ لومتههه ال ملههه لبشاي اههه سلبشق نونوبعترههه  بالع بشههه ل هههيجلبشولههه ةل ح   ههه 

ل.2441لا ت   لس3ان لس32
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لللبشتحضهههي   لبشلمنههه لب هه للو وبضهههي لنظههه بالبش وشيهه سلبشمن ويههه لبش حك هه لللللللللل
ل.1449سلوبش  شي لبال ب   لوبش ش  لل49/41شع ل

لللباههههت  بللبش وشيهههه علىلوبش ق رهههه لبالناهههه ن لبشهههه وش لبشقهههه نوجللفهههه ل هههه  للللللللللل
ل.2443لبشق ذ ةلبالالح س
لبشقههه نوجللضهههو لفههه لبشم  عيههه لبإلرههه  ةلمههه بوللبح ههه سل  ضههه جلبحاههه جلدمحم -

ل كتهو بل اه ش لس"1444-1414لن وذمه لبشعه ب لكو  ات جل"لبشع للبش وش 
 .ل2419لشن جسلف لبالاال ي لشلعلوللبشع ش ي لم  ع لبشىل ق   

لبشهههىل ق  ههه ل كتهههو بل اههه ش لبش وشيههه سلبشمههه بوللبشلنههه سلع ههه لبش هههنعللع ههه لدمحم -
 .2449لان لبألاكن    سلم  ع لف لبشحقو للكلي 

لرعنهههوبجلم ههه ع ل خشهههيلضههه جلبإلرههه  ةسلم   ههه لبشوبحههه سلع ههه ل ههه ذ لدمحم -
ل و وعهه الس وبشتشهه  عي لبش اههتو   لبش خب هه ا:بش وشيهه لبشمن ويهه لبش حك هه  

 .لل2443لان لح  ألبلشلصلي لبش وشي لبشلمن 
لشهر  ل خااه لس2تلبشرشه اسلبشمهن لإره  ةلم   ه ل هلواسلدمحملاهليللدمحم -

 .1412بالاكن    سلبشم  ع س
ل كتره لس9تلبش نتصه  جسلبشع  لوتأ  خلبالن ش لنت ي لعن جسلع  هللالدمحم -

 .1449سلبشق ذ ةلبش  نم س
لضههه لنفههه  ألبلذم ههه البشعههه ب سلفههه لبشمينواههه ي لتوفيههه سلصههه شةلح ههه لدمحم -

 .39يلس2449لبشالي  ني لبش و  س
لعهون سلعله لدمحم:لالوكو  اهت جسلبش و  لتأ  خل الص للك سلب يجلدمحم -

 .1411رل ب لس2ت
ل ب لأ  يهههلسل-كو  اهههت جلس1تلبشحههه  سلو وب ههه لكو  اهههت جلبحاههه جسلدمحم -

 .14يلس2441أ ب س
لوبش لههوكسلبال ههللتههأ  خلبشو هه اسلتههأ  خلمعفهه سلأ ههولبشو هه اللم  هه ل ههجلدمحم -

 .1411 ي واسلبشعل ي سلبش ت ل ب لس1ل
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لكليههه لبشهههىل ق  ههه ل كتهههو بل اههه ش لبشع قههه سلبشتوتيههه لاهههعي سلدمحملعههه   لدمحم -
ل.بالاكن    لم  ع لبشحقو س

لعش ل خت  بشح  البشىلع للو ق لبإلر  ةسلم    لبشوبح سلع  ل  ذ لدمحم -
 .2443لبشمن و لشلق نوجللبش ص   لشلم عي 

لبشهههه وش لبشقهههه نوجللبنتت  هههه الشتمهههه  للبالم بويهههه لبالرعهههه  لنهههه م سلاهههه ي لدمحم -
لبش اههههههههتق لل ب لبشههههههههوون سلبشصههههههههعي لعلههههههههىلشلتو يهههههههه ل شيههههههههللبالناهههههههه ن 
 .2443بشع   س

لس1تلبشعههههههه ب سلكو  اهههههههت جلفههههههه لنفههههههه  ألبلع ليههههههه الاهههههههلي  جسلدمحملفههههههه تة -
 .32يلك كوكسلس2414ان 

لبشقههه ذ ةسلس1411-1414بالي بنيههه لبشع بقيههه لبشحههه  لسلأ و لبشههه لع ههه بشحليل -
1443. 

لبشنتضه ل ب لعليته سلبشعقه  لواهلو لبش وشيه لبشم بوللبشف  سلدمحملع  بشوبح  -
ل.1441لان لبشع  ي 

لسلبش و هههههالم  عههههه ل و وعههههه السلبشههههه وش لبالمههههه بللحو ههههه سلع ههههه بشوذ  لل -
 .1419لان لبالوشىلبشورع 

لبشفكهههه ل ب لبش وشيهههه سلبشمن ويهههه لبش حك هههه لبشحمهههه لاسل يههههو  لبشفتهههه  لع هههه  -
 .2441لان لسبشق ذ ةلبشم  ع س

لوأحهلب سلوأفه ب لشعوبوهللحيه لشهت  بالبشعصير سلي لألبل ل  سل ي ألبلع   -
 .2444رل ب س

لبشصهح ب لفه لبشنوويه لف ناه لمه بوللول قه جلي ب يه لبشع هو اسلبش  ضهللع   -
 .2444بشملبو سلسلوبشتول  لشلنش لبشل  ل ب لورع سل وجللبشملبو   س

لبشمل ههه ةسلصههحيف لحوشتههه سلأفكهه  لول ب فهههو لقصهه لبشح يههه سلبشهه ح جلع هه  -
 لل-www.al-jazirah.com–لبشاعو ي لبشع  ي لبش  ل  
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لوبشتشهههه   لبش تحهههه ةلبال ههههلل نهههه ذ  للبشم   هههه ل ك فحهههه لمعفهههه سلدمحملعلهههه  -
لوبشتول ههه سلوبشنشهه لشل  باهه البشم  عيههه لبش خااهه لورعهه سل وجللس لبشملبوهه 
 .ل1441 ي واس

لبشتههههو بةل ههههجل قتوههههي-وبشتو يهههه لبشنظ  هههه ل ههههيجلبشيتو يهههه لسل ليههههللعلهههه ل -
لبشعهههههههه  سلبش تهههههههه  لبتحهههههههه  ل نشههههههههو بالورعهههههههه سل وجل-وبشتل ههههههههو لبش ح فهههههههه 
 .1449 ي ش 

لبشنتضههههه لبش وشيههههه س ب لبشمن ويههههه لبش حك ههههه لحاهههههجسلبشلويهههههيلع ههههه لاهههههعي  -
 .2449بشع  ي سبشق ذ ةس

لفهههه لبش وشيهههه لبشمهههه بوللعههههجلبشمن ويهههه لبش اههههخشي لأحكهههه للاههههلي  جسلدمحملاهههه شل -
 .1449ش  سلعيجل كتو بسل ا ش لبشووني سلبشتش  ع ا

لتع ضلبشت لبشم  عي لر  ةإلبل جل تق   ل  حل ل:نف  ألبل ح و سلا ال  -
 .2449بالتح  سلم   ةلكو  ات جسلشع لشت 

لومههه بوللبشمهههن سلإرههه  ةلبالناههه ني سلضهه لبشمههه بوللهللاسلفههه  لروههه  لاهه ع ج -
لس299ومهه بوللبشعهه وبجسلبش ملهه لبش صهه   لشلقهه نوجلبش وش سبشعهه  للبشحهه  س
 .1411ان ل

لشل ح   هههه سلبشقتلهههه لتقهههه يللش وبنهههه بسلبشمن ويهههه لبش حك هههه لس يتهههه ل ينهههه لكهههه    -
ل/نههههوف   ل11لبشعهههه  لبشع شهههه ةسلبشاههههن لبالح هههه سلشلصههههلي لبش وشيهههه لبش ملهههه 
 .1449ل يا   

ل يهه ألبل ورعهه لسكااورد طااةىل ميَااذوى لااة الثةرِةيااةك جةنااد: مةزهااةر كمااال -
 سل  وجلان لنش .رل ب لسلبشرل ب ي 

لبشثق فههه سل ورعههه لصههه اسلبشعههه شللكهههللش ههه ذبلكو  اهههت جليهههىسالآ ههه للاههه ي  -
 .2449لس1تلأ  يلس

لسلورعهههه ل وجلل حهههه  سلأ ههههورك لت م هههه لبالاههههتع   سلشيههههللعرهههه  سلف حهههه ا -
 .1412لبش ل  س



 83جرمية اإلبادة اجلماعية وتطبيقها على اإليزديني يف العراق...............    

ل هههال ل هههجلرههه    ل1411لب تهههو  ل19لفههه لف ناههه لمههه بولل ل ههه جسلاهههع ا -
لس1بش صههههههههه   سبشملبو سبشع  للل ملههههههههه لوبشف ناهههههههههي لبشملبو  ههههههههه لبش صههههههههه   

    2442. 
لدمحملتقهه يللسلبالاهه بويلي لشلاي اهه لبش خااهه لبألاهه وي لمهه  و اسل وميهه ل -

لبششههههه و سل ب لس9تلبشهههههى1تل هههههجلذشههههه لسلدمحملت م ههههه لذيكهههههلسلحاهههههنيج
 .1441/2442 ص س

لبال نههههىسلبششهههه  للفهههه لأقليهههه الولاي اهههه لشهههه   اسلأنهههه لولشهههه   ىللشو بنهههها -
 .1441بشق ذ ةسل   وش سل كتر لس1تلق قوتسلذوق جلبش كتو لت م  

لأ رهه  لسلبألواههبلبششهه  للم  هه ةلبالناهه جسلحقههو للش  باهه البشقهه ذ ةل  كههل -
ل- www.cihrs.org–  ب فو ل علو  ال  كللو ي ن اس

لبأل هجسل مله لسS/2004/881  قهللبشاهو بجلرشهأجلبشعه للبأل هيجلتق    -
 بالش ت ونههههههه لبش وقههههههه لس2/11/2449: تهههههههأ  خلبش تحههههههه ةسلبأل هههههههل

www.un.org ل
ل ملهه لسS/2005/60  قههلل ب فههو لرشههأجلبش وشيهه لبشتحقيهه لشمنهه لتق  هه  -

لصهههحيف لس113لإشهههى914 هههجلفقههه ةلبشثههه ن سلبش تحههه ةسبشمل لسبأل هههللبأل هههج
ل-www.sudanile.com – بإلش ت وني لاو بن يل

 : قههللبش وشيهه لبشمن ويهه لشل حك هه لبشت تي يهه لبشهه بو ةلرهه شقرضسلبأل هه لقهه ب  -
ICC-02/05-01/09بألش ت ون لبش وق لسلل: www.icc-cp.in ل

:لبألش ت ونهههههههه لبش وقهههههههه لس2449لشاههههههههن لبش وشيهههههههه لبشعفههههههههول نظ هههههههه لتق  هههههههه  -
www.amnesty.orgل. 

 .1441لشع للبشرش   لواال  لأ جلض لبشم بولل  ون ل ش و  -
ل
ل
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