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 المستخلص
 مكون العدة جرائم  ضد واليزال  3/8/2014ابتداء من ارتكب تنظيم داعش 

يزدي من تت  ولبب ونبب والترتق  والر واتتاقب وتبجير وتدمير اال الكوردي
 بقن هذهعبيبق  لحاولاالتي تم واالدلة الحققئق  اثبتت وتد، لبقرى وذلك بشك  ممنبج

الجرائم تندرج تحت طقئبة الققنون الدولي، جرائم ارتكبت خرتق لبنظقم األلقلي لبمحكمة 
الجنقئية الدولية والققنون الدولي الجنقئي والققنون الدولي اإلنلقني وكذلك لبعديد من 

الجنقئية  ،كمق انبق تشك  خرتق لبقوانيناإلتفقتقيقت والبروتوكوالت الدولية ذات العالتة
وتد زاد  النقفذة في العرا  واتبيم كوردلتقن كققنون العقوبقت وتقنون مكقفحة االرهقب.

من معقنقة هذا المكون فضال عن هذه الجرائم عدم اتقمة العدالة النقجزة وذلك بمحقلبة 
وتكمن المعضبة  معظم افراد تنظيم داعش ممن القي القبض عبيبم لحد هذه البحظة،

هذا الادد في اعوبة اتقمة الشكوى ضد هؤالء امقم المحكمة الجنقئية االلقلية في 
الدولية لكون العرا  ليس طرفق في نظقم رومق كمق انه لم يقب  بقالختاقص القضقئي 
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المؤتت لبذه المحكمة بقلنلبة لبذه الجرائم كمق ان الحكومة العراتية لم تتحرك بقتجقه 
ي ويبدو ان مرد ذلك يرجع الى البقب تحريك الدعوى ضدهم امقم القضقء العرات

ليقلية واخرى تقنونية كثيرة.ان هذا البحث يأتي ليلبط الضوء عبى هذه الجوانب من 
 التكييف الققنوني، جرائم داعش، الكورد اليزيديين الكلمات المفتاحية:موضوع الدرالة.

Summary 

The Islamic State of Iraq and Syria (hereinafter ‘the ISIS’) as an 

extremist organization had and continues to commit several 

crimes against the Yazidi Kurds as an ethnic component since 

3/8/2014 in Iraq. The crimes took the forms of systematic killing, 

pillage, enslavement, captivity, rape, displacement and destruction 

of villages in the area. The facts and evidence obtained, indeed, 

prove that these crimes do not fall under the Iraqi national law 

only, but also fall under international law. The reason is that the 

nature of the crimes committed are in violation of the statute of 

the International Criminal Court, international criminal law and 

international humanitarian law, as well as many relevant 

international agreements and protocols. At national level, these 

crimes are also in violation of the applicable criminal laws in Iraq 

and the Kurdistan Region, such as the Penal Code and the Anti-

Terrorism Law. In addition to these crimes, this component’s 

sufferings were worsened due to the absence of prompt justice to 

hold most of the arrested members of the ISIS accountable in front 

of the law until the moment writing this research. The main 

dilemma in this context is associated with the difficulty of filing a 

complaint against the ISIS members before the International 

Criminal Court since Iraq is not a party to the Rome Statute, and it 

has not accepted temporary jurisdiction of this court for these 

crimes. Meanwhile, the Iraqi government did not take any step 

forward to bring the case against the ISIS members before the 

Iraqi judiciary, which seems to be due to political and many other 

legal reasons. This research addresses these legal aspects and 

analyses them within the scope and subject of research. 
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 المقدمة
شمقل العرا   شن تنظيم داعش هجومه عبى منطقة لنجقر 2014في اوائ  آب     

الف شخص من المجتمع االيزيدي  50الى  35واحكم الليطرة عبيبق مق دفع حوالي 
ومعظمبم من النلقء واالطفقل إلى البجوء إلى مواتع في جبقل لنجقر لبنجقة بأرواحبم، 

شك  .الفق منبم الى مدن دهوك واربي  في اتبيم كوردلتقن العرا  130كمق فّر نحو 
مبة عقلية التنظيم وبقلغة الوحشية لمحو البوية االيزيدية تت  فيبق هجوم لنجقر بداية ح

اآلالف من االيزيديين مبقشرة، في حين اختطفت المئقت من الفتيقت االيزيديقت 
واالطفقل واخذوا الرى لدى التنظيم ليتم بعد ذلك مققيضتبم وبيعبم والترتقتبم. تضمن 

قدات كثيرة لنلقء وفتيقت ايزيديقت تم تقرير البعثة الفيديرالية لحقو  االنلقن شب
تحريرهن من التنظيم تحدثن فيبق عن الممقرلقت الجنلية الوحشية لعنقار داعش في 
حقبن، مق يؤكد أن التنظيم اعتمد ايدولوجية ممنبجة من االلترتق  والعنف الجنلي.هذه 

نية حول تكييفبق الجرائم اثقرت والتزال العديد من البغط والتلقؤالت بين االولقط الققنو 
الققنوني وفقق لقواعد الققنون الدولي المتعقرف عبيبق من حيث كونبق جرائم ابقدة جمقعية 
او جرائم ضد االنلقنية وحتى جرائم حرب وعدوان.وزاد من حدة هذه التلقؤالت عدم 
انضمقم العرا  الى نظقم رومق لبمحكمة الجنقئية الدولية االمر الذي اثقر الفضول 

ي لدى الكثير من البقحثين والمبتمين بقلشأن الققنوني لببحث في مدى انطبق  الققنون
القوانين الجزائية العراتية وفي اتبيم كوردلتقن عبى هذه الجرائم وبقلتقلي انعققد 
االختاقص لبمحقكم العراتية ومحقكم االتبيم لبنظر في هذه الجرائم نظرا لاعوبة انعققد 

الدولية بلبب عدم انضمقم العرا  لنظقم المحكمة كمق االختاقص لبمحكمة الجنقئية 
ومن هذا المنطبق تأتي هذه الدرالة لتلبط الضوء عبى الجوانب المختبفة من  تبنق.

التكييف الققنوني لجرائم هذا التنظيم ضد الكورد االيزديين عبى الملتويين الدولي 
ية الدولية والداخبية ببذا والداخبي من اج  بيقن مدى انعققد االختاقص لبمحقكم الجنقئ

 الادد.
تقتي اهمية الدرالة من مضمون الموضوع ذاته فقلجرائم المرتكبة من  :اهمية الدراسة

تب  تنظيم داعش االرهقبي ضد الكورد االيزديين من البشقعة والفضقعة مق يلتوجب 
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خبية البحث عن التكييف الدتيق لبق وبيقن االختاقص القضقئي لبمحقكم الدولية والدا
ليمق وان هذا الموضوع الزال معبقق اذ اليزال معظم اعضقء هذا التنظيم  ببذا الادد،

ممن القي القبض عبيبم تقبعين في اللجون دون محقكمة كمق كشفت عن ذلك تققرير 
منظمة العفو الدولية وهو امر نقبع من اعوبة نظر هذه الجرائم امقم المحقكم الجنقئية 

مع ازديقد المطقلب الشعبية البنقء الطقئفة االيزيدية بضرورة تيقم  الدولية كمق لبق القول
العرا  بواجبه عبى االت  بقبول االختاقص المؤتت لبمحكمة الجنقئية الدولية من اج  
التوا  الى العدالة الدولية النقجزة في هذا الادد فضال عن تعريف الرأي العقم 

يترتب عبى ذلك من ارشفة هذه الجرائم  العقلمي ببشقعة الجرائم المرتكبة ضدهم ومق
 عبى ملتوى القضقء الدولي.

تتمحور اشكقلية الدرالة في نقطتين القليتين عبى الملتويين الدولي  اشكالية الدراسة:
تتمث  النقطة االولى بقلتطقبق الموضوعي لنظقم رومق لبمحكمة الجنقئية  والداخبي:

يين مع اعوبة تطبيق الجقنب االجرائي الدولية عبى جرائم داعش ضد الكورد االيزد
والمتجلد بكيفية تحريك الدعوى الجزائية او طرحبق امقم هذه المحكمة بلبب عدم 

امق النقطة الثقنية في هذه االشكقلية فتنطبق  انضمقم العرا  لبذا النظقم كمق لبق القول.
راتية عبى هذه من عكس ذلك وذلك بقمكقنية تطبيق القواعد االجرائية في القوانين الع

الجرائم ولكن مع اعوبة التطقبق الموضوعي بين الجرائم المرتكبة ومق تتضمنه القوانين 
العققبية العراتية وذلك لعدم النص عبى الكثير من هذه الجرائم في هذه القوانين كجرائم 

ومن هذا المنطبق تأتي هذه الدرالة لتحقول  االبقدة الجمقعية والجرائم ضد االنلقنية.
 التوفيق بين هقتين النقطتين االلقيتين والمتعقرضتين في الوتت ذاته.

تنطبق فرضية الدرالة من ان الجرائم المرتكبة من تب  عنقار   فرضية الدراسة:
داعش ضد الكورد االيزديين جقءت ضمن حمبة ممنبجة ومدرولة من اج  القضقء 

  جرائم دولية ضمن طقئفة ومن هذا االلقس فقن هذه الجرائم تشك عبى هذه الطقئفة،
الجرائم المناوص عبيبق في النظقم االلقس لبمحكمة الجنقئية الدولية وفي الوتت ذاته 
فقن الكثير من هذه الجرائم ينطبق عبيبق الناوص الجزائية في القوانين العققبية في 

 العرا  واتبيم كوردلتقن.
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وذلك بتحبي  الوتقئع  وافي،اعتمدت الدرالة االلبوب التحبيبي وال منهجية الدراسة:
التي شكبت جرائم مرتكبة من تب  تنظيم داعش ومحقولة اعطقئبق الواف الققنوني 

وبطبيعة الحقل اتخذت الدرالة  الاحيح وفقق لقواعد الققنون الدولي والداخبي ايضق،
م نظقم رومق لبمحكمة الجنقئية الدولية والقوانين الجزائية المعمول ببق في العرا  واتبي

 كوردلتقن القلق العمقل التكييف الالزم لبذه الجرائم.
 من اج  االحقطة بقلموضوع فقد تم تقليمه وفق الخطة االتية: هيكلية الدراسة:

الفرع   الفرع االول:نشأة تنظيم داعش مطبب تمبيدي/المقاود بعنقار داعش 
 الثقني:التوايف الققنوني لبتنظيم

التكييف الققنوني  المطبب االول/  رهق جرائم دوليةالمبحث االول//جرائم داعش بقعتبق
لجرائم داعش بحق االيزيديين التنقدا عبى  بنود النظقم األلقلي لبمحكمة الجنقئية 

 جرائم داعش التنقدًا الى اإلتفقتيقت والبروتوكوالت الدولية المطبب الثقني/  .الدولية
م داعش جراء جرائمه المرتكبة المطبب الثقلث/ آلية تحريك الدعوى الجزائية ضد تنظي

 بحق اإليزيديين أمقم المحكمة الجنقئية الدولية
المطبب االول/ موتف تقنوني    المبحث الثقني// جرائم داعش بقعتبقرهق جرائم داخبية

العقوبقت ومكقفحة االرهقب من جرائم داعش المطبب الثقني/ انعققد االختاقص 
 تقئمة الماقدر الخقتمة، ي الجزائيلبقضقء العراتي وفقق لبققنون االجرائ

 مطلب تمهيدي
 المقصود بعناصر داعش

لنحقول في هذا المطبب التمبيدي تلبيط الضوء عبى الجوانب التعريفية لتنظيم      
داعش من خالل بيقن جذور وخبفية نشأة هذا التنظيم، فضال عن بيقن التوايف 

ميقت الققنونية المتعقرف عبيبق الققنوني له فيمق يمكن درجه تحت اي ملمى من المل
في االنظمة الققنونية المختبفة لواء الداخبية منبق او الدولية، وذلك من خالل فرعين: 
يخاص االول لبحديث عن نشأة هذا التنظيم بينمق يكون الثقني متعبقق بتوضيح 

 التوايف الققنوني له:
 الفرع االول:نشأة تنظيم داعش
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اللبفي الجبقدي"، تعود نشأته أليقم "الفكر تنظيم ملبح يتبنىداعش      
الخالفة " تأليس دولة 2014حزيران  29. أعبن يوم 2003 لبعرا األميركي  الغزو
في افوفه  يضم ،لوريقلالمية" عبى رتعة جغرافية والعة ليطر عبيبق في العرا  و اإل

 .(1)آالف المققتبين من جنليقت متعددة
أبو جمقعة التوحيد والجبقد" التي أللبق األردني "ود جذور تنظيم الدولة إلىتع     

عقم  أعبن الزرتقوي  ركي ألراضيه.إثر االحتالل األمي 2004بقلعرا   ماعب الزرتقوي 
 وأابح المبق ألقمة بن الدنالراح   تنظيم الققعدةمبقيعة جمقعته لزعيم  2006

الدولة ”أعبن التنظيم تيقم 2006منتاف  تنظيم الققعدة في بالد الرافدين"، وبعد مقتبه"
ولة اإللالمية في العرا  الد"تلمى 2013 اإللالمية في العرا " التي أابحت في

تتبت القوات األميركية والعراتية أبو عمر البغدادي وأبو  2010نيلقن  19في ف والشقم".
حمزة المبقجر. وبعد حوالي عشرة أيقم، انعقد مجبس شورى الدولة ليختقر أبو بكر 

. ميةالبغدادي خبيفة له والنقار لدين هللا لبيمقن وزيرًا لبحرب في دولة العرا  اإللال
ظبر تلجي  اوتي منلوب ألبو بكر البغدادي يعبن فيه أن  2013نيلقن  9في و 

في لوريق هي امتداد لدولة العرا  اإللالمية، وأعبن فيه إلغقء ” جببة النارة
الدولة اإللالمية في "تحت الم واحد وهو "دولة العرا  اإللالمية"و "جببة النارة"المي

النارة االنضمقم إلى تنظيم الدولة في بداية األمر . تقببت جببة (2) "العرا  والشقم
بتحفظ، إال أن الخالفقت والمعقرك بدأت بعد أن اتبمت الجمقعقت المعقرضة األخرى 

تنظيم الدولة بمحقولة االنفراد بقلليطرة والنفوذ والتشدد في تطبيق  "النارة" بمق فيبق
اعترض عبنق عبى طبب أيمن  وتنفيذ إعدامقت عشوائية، خقاة أن هذا التنظيم الشريعة

 جببة النارة،"بقلتركيز عبى العرا  وترك لوريق لـ -زعيم تنظيم الققعدة  -الظواهري 
انشق أبو بكر البغدادي عن الظواهري وبدأت اللجقل بينبمق حتى وا  إلى حد 

من إحكقم ليطرتبق  "داعش"تمكنت. التخدام اللالح و الحرب بين التنظيمين في لوريق
                                                           

حسين جاسم الخزاعي،  داعش واثره على االمن القومي ( للمزيد حول نشأة التنظيم ينظر: 1)

 وما بعدها. 105،  ص2015، دار الحكمة لندن، 1العراقي،  ط

، 2016ان، سليمانى، ، مطبعة كوردست1داعش، ط-كوردستان وبوست( ينظر: مجموعة باحثين، 2)

 وما بعدها.. 21ص

https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/673d3993-06db-4f3e-9735-996f4adb5ea2
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2affef12-f952-4747-a029-2285df39cd5e
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/8d5bad27-9030-411b-a6b2-fdf24fb5066d
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/8d5bad27-9030-411b-a6b2-fdf24fb5066d
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/8d5bad27-9030-411b-a6b2-fdf24fb5066d
https://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/0ecf57ed-a68e-45cb-8cd9-393e523c6715
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/5fd114a0-4b2f-4ed7-9000-356aa3f5281b
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  مدينة الرتة اللورية )مركز المحقفظة التي تحم  المبق( بعدمق انلحبت عبى كقم
فاقئ  المعقرضة األخرى التي كقنت تتواجه معبق، وأابحت المدينة مركزًا لبتنظيم، 

ثقني أكبر  -وفي تطور لريع لألحداث تمكن التنظيم من الليطرة عبى مدينة الموا  
حقفظقت عراتية هي االح الدين وجزء من تالهق الليطرة عبى عدة م -مدينة عراتية 
 . ديقلى واألنبقر

أعبن أبو محمد العدنقني المتحدث  2014من العقم  حزيرانوفي نبقية شبر      
عن إعالن الخالفة اإللالمية وتنايب أبو بكر البغدادي خبيفًة   الرلمي بقلم داعش

لغقء ملمى الدولة اإللالمية في الشقم والعرا    ".الدولة اإللالمية” ليابحلبملبمين، وا 
اللبفية الجبقدية" الذي ”إلى تيقرينتمي تنظيم الدولة اإللالمية  من ذلك يظبر ان    

المفقابة الجبقدية" ”ينتبج تقلبق الرؤية الفكرية لتنظيم الققعدة، المؤللة عبى وجوب
دولة الخالفة " مع األنظمة الحقكمة بقلعقلم اإللالمي و"حبفقئبق الغربيين" تمبيدا إلتقمة

بدأ الظبور التاقعدي لتنظيم الدولة حين أعبنت  .اإللالمية" لتطبيق أحكقم اإللالم
الدولة اإللالمية في العرا " أبو عمر البغدادي "أمير القوات األميركية والعراتية مقت 

، إذ انعقد مجبس شورى 2010أبري /نيلقن  19ووزير حربه أبو حمزة المبقجر يوم 
  .خبيفة له، والنقار لدين هللا لبيمقن وزيرا لبحرب أبو بكر البغدادير الدولة ليختق

لعرا  ولوريق، والتولى عبى بلط تنظيم الدولة نفوذه عبى منقطق والعة في ا     
التقديرات البحثية  تمخقزن ألبحة يمتبكبق الجيشقن العراتي واللوري. تفقوت

ألف مققت ، ينتمون  35آالف و 10 بينحينذاك وااللتخبقراتية لمجموع مققتبيه بقلببدين 
 أفغقنلتقنو  الشيشقنجنليقت عربية وأجنبية، ولبق لكثير منبم أن تقتبوا بقلعرا  و  إلى

تقوات التي يفرضبق تمويبه من الجزية والفدية واال تنظيم الدولة يلتمد، كقن وببدان أخرى 
عن  عبى لكقن منقطق ليطرته، كمق أنه ليطر عبى آبقر نفط لورية، وادرت تققرير

بيعه النفط لتجقر محبيين وحتى لبحكومة اللورية، وهنقك اتبقمقت ألجبزة التخبقرات 
 .(1)إتبيمية بتمويبه، إضقفة لتبرعقت ُيعتقد أنبق تأتيه من داعميه بببدان عدة

                                                           

 وما بعدها. 22،ص1،2016هشام الهاشمي، تنظيم داعش من الداخل، دار الحكمة لندن،ط( ينظر: 1)

https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/a27d727b-5b69-45da-ae94-b4e17e44cdf7
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/9bd0032f-40de-40cc-b3b9-99da28782c8b
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f9ca4ef4-7d3c-4101-a016-68646ee22a67
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بليطرته عبى ملقحة والعة من " داعش" القوة القتقلية التي أظبرهق تنظيم الدولة     
كبيو مترًا مق يلقوي ملقحة دولة  40إلى  وابتاألراضي العراتية اللورية التي 
 اتبمبم خبف من يقف وراء التنظيم بقلضبط، فبنقك من ببجيكق، ممق أثقر الكثير من الت

 اتبممن  ومنبمتركيق  اتبماللعودية ودول الخبيج العربي بقلوتوف وراءه، وهنقك من 
إيران، داعش نفلبق هي نموذج دال عبى أن نشأة الجمقعقت  وكذلكالواليقت المّتحدة 

احد فقط، والحقيقة أن ورتة الملّبحة ملألة متشقبكة، وال يمكن النظر إليبق من جقنب و 
اإلرهقب بشك  عقم وتنظيم الدولة بشك  خقص أابحت عبقرة عن كرة في مبعب القوى 
المتاقرعة، فقلكالم عن تحكم دولة بعينبق أو اختزال اإللالم في اإلرهقب أو الملبمين 
في الجمقعقت المتطرفة تير واتعي، واألهم هنق أن تضية اإلرهقب ذاتبق عبقرة عن 

ق. ويبدو ان هنقلك البقب عدة لبظبور ة تلتخدم لالبتزاز الليقلي داخبيًق وخقرجيورت
اللريع والقوي لبذا التنظيم المتطرف منبق التنقتضقت الليقلية والماقلح المتعقرضة 

قلحجج جقهزة دائمًق لشن حروب أو عمبيقت علكرية لريعة لبدول والشركقت العقلمية ف
حمقية الماقلح" من الحكومقت "مكقفحة اإلرهقب" و" "،الضربقت االلتبقتية"بحجج مث 

الغربية ضد حكومقت معقدية، أو حركقت مققومة، أو جمقعقت تناف كجمقعقت 
إرهقبية، حيث تنفق أمريكق مبيقرات الدوالرات عبى مبف مكقفحة اإلرهقب، فقد طببت 

 دوالر لمكقفحة تنظيممبيقر  2.3من الكونجرس تموياًل إضقفيًق بقيمة حينبق  "أوبقمق"إدارة 
لتغطية نفققت الغقرات  -فقط  –في العرا  ولوريق، هذه االموال لتلتخدم  "داعش"

التي تشنبق طقئرات التحقلف الدولي الذي تقوده الواليقت المتحدة ضد التنظيم، بقإلضقفة 
 .(1)لنفققت تدريب وتلبيح القوات العراتية

لليقلية والماقلح المتققطعة تعد لببق خبق التنقتضقت ااضقفة الى مق تقدم فقن    
رئيليق لتشجيع الجمقعقت الملبحة ومن بينبق تنظيم الدولة اإللالمية، والغرض 
بقأللقس الضغط بمبفقت مختبفة مق بين الليقلي واالتتاقدي والعلكري، خاواق 

                                                           

أسباب وراء ظهور داعش وستظهر تنظيمات أكثر توحشاً، بحث  3( ينظر: عماد عبد الرازق: 1)

تاريخ اخر  https://www.hafryat.com/ar/blogمنشور على الموقع االلكتروني االتي: 

 .15/12/2019زيارة 

https://www.hafryat.com/ar/blog
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بعد التادع الذي يعقني منه االئتالف الوطني اللوري الذي ضم ك  أطراف الطيف 
، كمق يجب عدم نليقن االتاقء الليقلي والتبميش لجمقعة عبى ي في لوريقالليقل

حلقب جمقعة اخرى عبى الملتوى الدولي والداخبي وكذلك ازدواجية التعقم  مع 
االرهقب دوليق كببق البقب اضقفية يمكن ان تكون تد لعبت دورا في ظبور هذا التنظيم 

 .(1)المتطرف
 لتنظيم داعشالفرع الثاني:التوصيف القانوني 

هنقلك العديد من التانيفقت الققنونية الداخبية والدولية ايضق لبجمقعقت الملبحة      
والمتطرفة التي ظبرت في اللقبق وذلك بقالعتمقد عبى معقيير عدة منبق البوب 
التنظيم والبدف واالليقت المعتمدة في العم ، وفي هذا الليق  تي  بادد هذا التنظيم 

شتى ابتداء بكونه حركة جبقدية ومرورا بواف عنقاره كمرتزتة  اانقف وملميقت
واخيرا كقرهقبيين، ومعبوم ان ك  تانيف لفئة او جمقعة ال بد ان يكون لبق معقيير 

قلجبقد أو الجبقد في ف ،مقبولة عقلميق او داخبيق من اج  االضفقء الاحيح لبذه الافة
 اإللالمأو األتوال التي تتم لنشر لبي  هللا هو ماطبح إلالمي يعني جميع األفعقل 

مق  ملبمأو لملقعدة  أرض ملبمةأو لتحرير  الملبمينأو لاد عدو يلتبدف 
في  بدر الكبرى جقء هذا الماطبح في بدء اإللالم عندمق ذكرت معركة  والملبمين،

ثم تم تعميم هذا الماطبح ليشم  أي فع  أو تول ياب في مابحة اإللالم  القرآن
فبو تتقل الكفقر إلعالء كبمة هللا، لذلك .لاد عدو مق يلتبدف اإللالم فعاًل أو توالً 

المبحق األول اإلضقفي إلى اتفقتيقت  امق المرتز  فقد عرفه .(2)عبى ذلك والمعقونة
 -محبيق أو في الخقرج-أي شخص يجرى تجنيده  بأنه 1949جنيف الموتعة عقم 

ليققت  في نزاع ملبح أو يشقرك فعال ومبقشرة في األعمقل العدائية. ويتعبق المبحق 
المذكور بحمقية ضحقيق المنقزعقت الدولية الملبحة، وهي أول اتفقتية دولية تتنقول 

ي الفقه والتشريعقت . واخيرا ومع االختالف الكبير ف(3)بقلتحديد موضوع المرتزتة
                                                           

 .( المصدر ذاته1)

وما  28، دار االفق للنشر والتوزيع، ب.ت، ص 1محمد بن صالح العثيمين، الجهاد، ط( ينظر: 2)

 بعدها.

 .524،ص2014القاهرة،   العربية،  النهضة  ،دار االنساني الدولي  الغني،القانون  عبد  : محمود( ينظر3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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أّي عم  أو الداخبية والدولية بقلنلبة لالرهقب، فبو في عبقرات محتارة عبقرة عن 
فع  ُيبحق العنف بقألفراد، ويلبب نعمة األمن واألمقن من الحيقة المجتمعّية في ببد مق، 

أو  وخبق أجواء من التوتر والخوف، ويكون هدفه ليقلّيًق واإللقءة لطقئفة دينّية معينة،
يكون البدف أيديولوجّيًق، ويبحق الضرر بحيقة األفراد، ومنشآتبم وُتعتبر أعمقل العنف 
هذه انتبقكقت حربّية تير مشروعة، وتفرض هذه الجمقعقت اإلرهقبّية توانين خقاة ببق 

  .تكون إجرامّية وتنتبج تكتيكقت ممقثبة

 الملبمين عبى جببق في انابت داعش تنظيم مقرلبق التي العدائية الممقرلقت ان     
 عبى الملبم ان اذ العدائية أعمقله عبى الجبقد افة معه ينفي ممق الطوائف بمختبف
 لبمذهب تبنيه يزعم داعش تنظيم ان الى بقإلضقفة هذا وعرضه ومقله دمه حرام الملبم
 انكروهق، او العرا  في الجبقد فتقوى  اعطقء من عبمقءه كبقر امتنع والذي اللبفي
 وتير االجرامية اللوابق اربقب من اتبببم يعد التنظيم عنقار ان ذلك الى فةبقإلضق
جبقديًق ارفق  التنظيم هذا اعتبقر ال يمكن الجبقد لذا واحكقم يتنقفى ممق دينيقً  مبتزمين

 .(1)حتى وان ادعى ذلك
داعش هي الحركة األهم التي تببت شك  ملألة االاطفقف  يكون تنظيمربمق و      

، تب  أن هقوالدولي رألًق عبى عقب، عبى األت  في اللنوات األولى لظبور الليقلي 
 . يتكون التحقلف الدولي لمحقربة تنظيم الدولة اإللالمية في العرا  والشقم عبى األر

فحتى التنظيمقت الجبقدية التي تمقرس فعاًل في نظر دول بعينبق خقرج عن إطقر 
تير المبقشر، والدعم البوجيلتي، والتموي ، المشروعية تقف له بعض الدولة بقلتأييد 

فبنقك الدور الذي كقنت تبعبه بعض الدول العربية في دعم . والدعم المخقبراتي
األفغقنية، ودور لوريق في  -المجموعقت الجبقدية في أفغقنلتقن أثنقء الحرب اللوفيتية 

ريكي، والدعم الذي دعم التنظيمقت الجبقدية أيضًق في العرا  طيبة فترة االحتالل األم
” بدر” تدمته إيران لبميبيشيقت الشيعية مث  ميبيشيقت حزب هللا العراتية، وميبشيقت

تتشقبك مع ماقلح مجموعقت  دولة مق تدإن ماقلح  ك  ذلك يظبرالتقبعة وتيرهق، 

                                                           

 62،ص2014، بيروت،  للنشر  السامي  ، دار1، ط الجهاديين عودة  داعش  كوكبيرن، ( ينظر:باتريك 1)
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تتقلية ومبيشيق ملبحة، لكن الوضع اختبف نلبيًق مع تنظيم الدولة اإللالمية التي لوهبة 
ببقت مختبفة عبيبق، في البداية كقن النظقم اللوري، ثم الحكومة العراتية، ثم فتحت ج

ردلتقن، وتتببق لبرهقئن الغربيين، ثم اتتراببق من الحدود اللعودية، ثم و زحفبق عبى ك
فك  هذه االفعقل في عرلقل،  ”حزب هللا” فتحبق حربًق مع الدولة الببنقنية وبقلطبع حركة

يق ارفق فقذا كقن الجبقد من اج  تت  الكفقر والمشركين فكيف تقطع كون التنظيم جبقد
يفلر تت  التنظيم لبمواطنين الملبمين في هذه الدول فضال عن تت  االلرى العزل 
وبشك  وحشي وعبني،هذه االمور هي في الحقيقة بعيدة عن اخال  وتعقليم الدين 

 االلالمي وان اتخذت من الجبقد شعقرا لبق.
م المبحق بقتفقتيقت جنيف األربع 1977البروتوكول األول لعقم الى  واذا عدنق     

من هذا البروتوكول فإن المرتز  هو  47أول وثيقة دولية عّرفت المرتزتة، ووفقًق لبمقدة ك
 .يجري تجنيده خاياًق. محبيًق أو في الخقرج. ليققت  في نزاع ملبح -أ :أي شخص

يحفزه ألقلًق إلى االشتراك في  -ج. ائيةيشقرك فعاًل ومبقشرة في األعمقل العد -ب
األعمقل العدائية. الرتبة في تحقيق مغنم شخاي. ويبذل له فعاًل من طرف في النزاع 
أو نيقبة عنه وعد بتعويض مقدي يتجقوز بإفراط مق يوعد به المققتبون ذوو الرتب 

وليس من  -د.  والوظقئف الممقثبة في القوات الملبحة لذلك الطرف أو مق يدفع لبم
ليس عضوًا  -هـ. رعقيق طرف النزاع وال متوطنًق بإتبيم يليطر عبيه أحد أطراف النزاع

وليس موفدًا في مبمة رلمية من دولة  -و. في القوات الملبحة ألحد أطراف النزاع
 من ذلك يمكن االلتنتقج بقن.ليلت طرفًق في النزاع بوافه عضوًا في تواتبق الملبحة

 الدولة عن المققت  جنلية اختالف همق القليين بمعيقرين نه تحددفي جقنب م االرتزا 
هو  وكمق القتقلية، بقألعمقل تيقمه جراء مقدي مققب  عبى وحاوله فيبق يحقرب التي
جراء انتمقئبم الى  اخرى  ومغريقت مقلية مبقلغ عبى داعش افراد تنظيم حاول ثقبت

 فيمكن ولوريق العرا  تير دول من الكثير منبم افوفه واشتراكبم في عمبيقته وان
مرتزتة وفقق لبمعقيير  هم االجقنب من داعش تنظيم افراد ان القول من هذا الجقنب

واخيرا فقن االفعقل التي تقمت ببق عنقار داعش ليلت ببعيدة عن االفعقل اعاله، 
 ت ت في المتجلدة وافعقله داعش االرهقبية المتعقرف عبى تانيفبق داخبيق ودوليق، فقفكقر
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 وتيرهق االمنين بين الرعب ونشر الديقر من والطرد واللبي والتخريب المدنيين والذبح
الوحشية التي الحار لبق هي حتمق تنطوي تحت ملمى االرهقب الوارد  االلقليب من

في القوانين الوطنية وحتى االتفقتيقت الدولية وال ادل عبى ذلك من نظقم رومق لبمحكمة 
ن اذا كقنت افعقل هذا التنظيم كمق تبين انبق تنطوي تحت الجنقئية الدولية.ولك

التوايفقت الثالث االنفة الذكر فكيف ان يكيف هذا التنظيم بشك  تقنوني دتيق؟ نرى 
والتنقدا الى الحققئق اعاله ان داعش هو تنظيم ارهقبي يجمع بين افوفه المرتزتة 

 .(1)الالموية وهقبية مبداوتيرهم ويتبنى الفكر الجبقدي اللبفي نبجق،وايدولوجية 
 االولالمبحث 

 جرائم داعش باعتبارها جرائم دولية
ارتكب تنظيم داعش عدة جرائم التي تدخ  في اطقر جرائم دولية، بجميع أنواعبق، 
ضد مكونقت الشعب العراتي كبه، اذ أن الحققئق التي تم التأكيد عبيبق تؤكد بأن تنظيم 

ي تندرج تحت طقئبة الققنون الدولي، جرائم ارتكبت داعش ارتكب العديد من الجرائم الت

                                                           

( اإلسالموية مصطلح سياسي وإعالمي وأكاديمي استخدم لتوصيف حركات تغيير سياسية تؤمن 1)

نظاما سياسيا للحكم"، ويستخدم هذا المصطلح من قبل المجموعات السياسية ”باعتباره باإلسالم

الشريعة المناوئة لإلسالميين. ويمكن تعريفه كمجموعة من األفكار واألهداف السياسية النابعة من 

 =ليس عبارة عن“اإلسالمالمسلمين األصوليين" الذين يؤمنون بأن ”التي يستخدمها مجموعة اإلسالمية

ديانة فقط وإنما عبارة عن نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء مؤسسات دولة". =

أمثلة  والصومال،  والسودان أفغانستانالسابق في  طالبانونظام  والسعودية إيرانوتعتبر دول مثل 

عن هذا المشروع،  مع مالحظة أنهم يرفضون مصطلح إسالم سياسي ويستخدمون عوضا عنه الحكم 

تحاول بطريقة أو ”يتهم خصوم الحركات اإلسالمية هذه الحركات بأنها .الحاكمية اإللهيةبالشريعة أو 

وتطبيق رؤيتها للشريعة  ثيوقراطيةبأخرى الوصول إلى الحكم واالستفراد به،  وبناء دولة دينية 

السياسة عدم قبول من التيارات  بحذافيرها في الشريعة اإلسالميةاإلسالمية". وتلقى فكرة تطبيق 

،  فهي تريد بناء دول علمانية محايدة دينياً،  وأن تكون مسألة اتباع العلمانيةأو الحركات  الليبرالية

ورغم  الشريعة اإلسالمية أو غيرها من الشرائع شأنا خاصا بكل فرد في المجتمع ال تتدخل فيه الدولة.

اسية االنتقادات والحمالت األمنية ضدها تمكنت حركات اإلسالم السياسي من التحول إلى قوة سي

كما نجحت بعض األحزاب اإلسالمية  .معارضة في بعض بلدان غرب آسيا وبعض دول شمال أفريقيا

م،   2006في  فلسطينفي  حركة حماسفي الوصول للحكم في بعض الدول العربية مؤخرا مثل 

في  وحركة النهضةم،   2012في في مصر  اإلخوان المسلمينالتابع لجماعة  وحزب الحرية والعدالة

في المغرب. إال أن هذه النجاحات لم تخلو من تراجعات،  حيث حدث  وحزب العدالة والتنميةتونس،  

م،  ونأت حركة النهضة عن المشاركة في الحكومة في  2013في مصر في  انقالبا عسكريا

  https://ar.wikipedia.org/wikiتونس.ينظر:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_2013_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_2013_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki
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خرتق لبنظقم األلقلي لبمحكمة الجنقئية الدولية والققنون الدولي الجنقئي والققنون الدولي 
 اإلنلقني وكذلك لبعديد من اإلتفقتقيقت والبروتوكوالت الدولية ذات العالتة... 

طق شقلعة في ليطر داعش عبى منق 2017ولغقية  2014ابتداًء من عقم 
العرا  و لوريق، ارتكب هذا التنظيم حمبة والعة من العنف واإلنتبقكقت ممنبجة ضد 
لبققنون الدولي اإلنلقني والققنون الدولي لحقو  اإلنلقن، وهي أعمقل ترتى الى جرائم 

مقبرة  200دولية في اطقر الققنون الدولي الجنقئي، اذ أظبرت الدالئ  وجود أكثر من 
المنقطق التي كقنت تحت ليطرته والتي تحتوي عبى االف الضحقيق ممن جمقعية في 

 مقزالت هويقت تقلبيتبم مجبولة.
ان األعداد الكبيرة لبضحقيق تمث  وتقئعًق مروعًق لبخلقئر البشرية و تلوة  

اقرمة، ولأللف حظيت األتبيقت بقلجزء األكبر من هذه الجرائم واليزيديون هم األتبية 
هذا وعبى الرتم من انتبقء لبطة هذا التنظيم وواليته، ، ك البجمقتمن تباألكثر تضررًا 

اال أن آثقر الجرائم التي ارتكببق الزالت ملتمرة، فال زالت هنقلك مئقت المفقودين من 
 يزيديين من أكثررجقل ونلقء وأطفقل من ابنقء االيزديين، وتد كقنت النلقء واألطفقل اال

بحق  المرتكبةعبى الجرائم  هذا المبحثنركز في . جمقتالفئقت المتضررة في تبك الب
يزيديين وتكييفبق الققنوني التنقدا الى النظقم األلقلي لبمحكمة الجنقئية الدولية و اال

فضال عن بيقن الية تحريك الدعوى دوليق ضد مرتكبي  اإلتفقتيقت والبروتوكوالت الدولية
 هذه الجرائم،ومن خالل ثالث مطقلب وكمق يبي:

يزيديين استنادا على  بنود التكييف القانوني لجرائم داعش بحق اال/ لمطلب األولا
 النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

من النظقم األلقلي لبمحكمة الجنقئية الدولية اإلختاقص  5تنقولت المقدة 
الموضوعي لبمحكمة، وهي جريمة اإلبقدة اجمقعية والجرائم ضد اإلنلقنية وجرائم 

 الحرب و جريمة العدوان....
لنحقول من خالل هذا المطبب أن نتطر  بإيجقز  الى ك  نوع من هذه الجرائم 

 وتطبيققتبق عبى األفعقل المرتكبة بحق االيزديين...
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نتنقول تعريفبق ومدى تطبيقبق عبى الحقالت التي حدثت : أواًل: جريمة اإلبادة الجماعية
 :ى النحو اآلتيلبيزيديين من خالل الفقرتين و عب

تعد جريمة اإلبقدة الجمقعية من أهم اور الجرائم الدولية، : التعريف واألركقن -1
، لكونبق (1)وتأتي في مقدمتبق وأهمبق عبى اإلطال ، كمق أنبق تشك  أشدهق خطورة

 ترتكب جحودًا لحق بققء المجموعقت البشرية باورة كبية أو جزئية..
ف جمقعة بعينبق ممق تربط بين اعضقئبق ان هذه الجريمة ونظرا لكونبق تبد 

روابط )دينية أو عرتية أو تومية أو ثققفية.....الخ( والتي تبدف الى القضقء عبيبق كبيًق 
أو جزئيًق، لذلك و حلب رأي تقلبية الفقبقء تعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم الدولية 

 (2)وأكثرهق فتكقً 
ضع حد لبذه الجريمة ومعقتبة لذلك كثف المجتمع الدولي جبوده من أج  و 

مرتكبيبق أينمق ارتكبت، وفي هذا الليق  أادرت الجمعية العقمة لألمم المتحدة عقم 
ترارهق األول المتعبق ببذه الجريمة، وتد جقء فيه) إن جريمة اإلبقدة الجمقعية  1946

 ترتكب انكقرًا لحق بققء المجموعقت البشرية بأجمعبق لمق تنطوي عبيه من مجقفقة
الضمير العقم ومن ااقبة اإلنلقنية كببق بأضرار بقلغة لواء من النقحية الثققفية أو 
تيرهق من النواحي التي تد تلقهم ببق هذه المجموعقت،فضاًل عن مجقفقتبق لألخال  

 .(3)ولمبقدئ األمم المتحدة
د انشقء ان هذه الجريمة لم تجرم تقنونًق اال بعد الحرب العقلمية الثقنية، إذ بع       

األمم المتحدة، عدت الجمعية العقمة اعتبقر هذه الجريمة ذات افة دولية يلتنكرهق 
 .(4)العقلم المتمدن، ممق يوجب معقتبة مرتكبيبق مبمق كقنت  افقتبم أو مراكزهم
، والذي 1998هذا وبعد اترار النظقم األلقلي لبمحكمة الجنقئية الدولية عقم 

بحت هذه الجريمة من أهم الجرائم الداخبة في ، أا2002دخ  حيز النفقذ عقم 

                                                           
(1)

د.أيمن عبدالعزيز محمد سالمة،  المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية،  دار   

 .25،  ص2006العلوم القانونية،  القاهرة،  
(2)

 .127،  ص1984د.علي عبدالقادر قهوجي،  القانون الجنائي الدولي،  أهم الجرائم الدولية،    
(3)

 .261،  ص1979د.حسنين ابرهيم صالح عبيد،   الجريمة الدولية،    
(4)

 .260د.حسنين ابراهيم صالح عبيد،  مصدر سابق،   ص 
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من نظقمبق، والتي عدت  6اختاقص المحكمة المنوة عنبق، وذلك بموجب المقدة 
ارتكقب أي فع  من األفعقل األتية ممق يرتكب بقاد القضقء عبى جمقعة تومية، 

 أواثنية، أو عرتية، أو دينية إهالكًق كبيق أو جزئيق...وهذه األفعقل هي:
 فراد من الجمقعةتت  ا -
 الحق  ضرر جلدي أو عقبي جليم بأفراد الجمقعة. -
اخضقع الجمقعة عمدًا ألحوال معيشية يقاد ببق اهالكبق الفعبي كبيًق أو  -

 جزئيًق.
 فرض تدابير تلتبدف منع اإلنجقب داخ  الجمقعة. -
 نق  أطفقل الجمقعة عنوة الى جمقعة اخرى. -

الجرائم األخرى تتكون من ركنين همق:  ان هذه الجريمة شأنبق شأن أركان الجريمة
 الركن المقدي والركن المعنوي، وفيمق يأتي تفقاي  ذلك:

يتحقق الركن المقدي لبذه الجريمة بقرتكقب أي فع  من األفعقل : أواًل: الركن المقدي
من النظقم األلقلي لبمحكمة الجنقئية الدولية، لواء ارتكبت  6المشقر اليبق في المقدة 

 ي أو جمقعي، وتت اللبم أو الحرب، فقعال أابيًق أم شريكًق...بشك  فرد
كمق وال يشترط أ، يا  الضحقيق الى عدد معين، وال يشترط أيضًق أن يلتبدف 
القت  أو األفعقل األخرى لبذه الجريمة الى القضقء عبى الجمقعة كببق، ب  يلتوي أن 

 .(1)تكون اإلبقدة كبية أو جزئية
ممق ال شك فيه أن ارتكقب األفعقل المشكبة لبذه الجريمة ال يكفي : ي ثقنيًق: الركن المعنو 

لوحده تحقق الجريمة، ب  البد من توافر الركن المعنوي، الذي يتكون من عناري العبم 
 واإلرادة...

ويتخذ الركن المعنوي في جريمة اإلبقدة الجمقعية اورة القاد الجنقئي الذي يقوم عبى 
قه ارادة مرتكب الجريمة الى ارتكقببق، مع عبمه أن فعبه ينطوي العبم واإلرادة، وهو اتج

 .(2)عبى تت  أو ايذاء بدني أو عقبي جليم
                                                           

(1)
 130د.علي عبدالقادر قهوجي،   مصدر سابق،   ص 

(2)
 .267حسنين ابراهيم عبيد، مصدر سابق،  ص 
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ولكن البد أن نشير في هذا الليق   أنه في جريمة اإلبقدة الجمقعية ال يكفي 
توفر القاد العقم فقط كمق ذكر آنفًق، ب  ال  بد من توفر القاد الخقص لدى مرتكب 

و نية التدمير الكبي أو الجزئي لجمقعة معينة بلبب عقيدتبق أو دينبق أو الجريمة، وه
توميتبق أو لونبق....الخ، فعند عدم توفر هذا العنار ال تتحقق جريمة اإلبقدة 

 .(1)الجمقعية،وان كقن ذلك ال يحول دون توفر جريمة أو جرائم أخرى 
 حق االيزديين....تطبيقات جريمة اإلبادة الجماعية على األفعال المرتكبة ب -2

من  5500وفقًق لتقرير مكتب المفوض اللقمي لحقو  اإلنلقن أن مق يققرب 
وتم اختطقف نحو  2014آب  3أبنقء االيزديين تد تتبوا عبى يد تنظيم داعش منذ 

فقن التنظيم ارتكب جرائم ممن تقلبيتبم من نلقء وأطفقل، ووفقًق لنفس التقرير  6500
د اإلنلقنية عن طريق اعدامقت العشوائية،القت  اإلبقدة وجرائم ضالحرب و 

والتخدام وتجنيد األطفقل، واإلعتداء  اإللترتق ، والتشويه،اإلتتاقب والعنف الجنلي،
 .(2) عبى الكرامة الشخاية، وتدمير الممتبكقت الثققفية والدينية

فقليزيديون هم أكثر المجموعقت التي تضررت عبى يد تنظيم داعش، اذ ارتكب 
م جرائم مروعة، فقد تقم داعش بقت   المئقت منبم كمق أكره البقتيين عبى ترك بحقب

والتعبقد والترتق  النلقء اليزيديقت وتمت معقمبتبن  أوطقنبم وأديقنبم كمق جرى،
وتد كقنت النلقء واألطفقل االيزديين من ، (3)معقمبة الجواري وبعن في لو  األلرى 
في بداية هجوم داعش عبى منقطق لنجقر .(4)شأكثر الفئقت المتضررة في هجمقت داع

و ضواحيبق التي يقطنبق تقلبية اإليزيديين، ارتكب داعش العديد من المجقزر المروعة 
 .(5)بحق أبنقء المنطقة، فبداية تقموا بقت  وخطف ودفن وألر مئقت االيزديين

                                                           
(1)

 .77ق،  صد. أيمن عبدالعزيز سالمة،   مصدر ساب 
(2)

 .2016( الصادرە عام HRS/A/18/28وثيقة األمم المتحدة )  
(3)

حركة داعش حركة ارهابية وحركة استغالل الدين،  من منشورات وزارة الخارجية التركية،     

 67،  ص2016
(4)

بين المطرقة والسندان،   أقليات العراق منذ سقوط الموصل،  معهد القانون الدولي  وحقوق  

 .15،  ص2015ان،  اإلنس
(5)

د. سرور عبدالرحمن عمر،  اإلبادة الجماعية إليزيديين في التاريخ،  أسبابها ونتائجها،  مطبعة  

 52،  ص2018سردم،  السليمانية،  
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كمق وتقم تنظيم داعش بقحتجقز ونق  األطفقل والتخدامبم كدروع بشرية 
( تقم التنظيم بنق  مئقت اليزيديقت الى 2014نيدهم، وفي نفس الفترة )أي في عقم وتج

لوريق تمبيدًا لبيعبن ألتراض العبودية والجنلية، وكمق تقم بقت  الرجقل الذين رفضوا 
، وأيضًق دفن مئقت رجقل (1)مبقيعتبم، وأخذوا نلقئبم تحت ملمى )جبقد النكقح(

قم بفرض أحوال معيشية اعبة عبيبم ممق أدى الى االيزديين في مققبر جمقعية، وت
 .(2)وفقة المئقت منبم

لقد لعى داعش و  بك  الولقئ  الوحشية والمروعة من أج  إبقدة اإليزيديين، 
وبقلعديد من الطر  التي وردت في النظقم األلقلي لبمحكمة الجنقئية الدولية، اذ تؤكد 

من خالل القت  والعبودية الجنلية  التققرير أن نية  داعش كقنت)محو اإليزيديين
واإللتعبقد والتعذيب والمعقمبة الالانلقنية، وكذلك عبر الترحي  القلري  الذي تلبب 
بأضرار نفلية و بدنية، فضاًل عن ذلك  فرضت الظروف المعيشية الليئة والتي جببت 

ذلك تم الموت البطئ لإليزيديين، كمق  التخدمت ولقئ  أعقتة والدة اإليزيديين، وك
اجبقرهم عبى تغيير دينبم، وأجرى الفا  بين النلقء والرجقل االيزديين، كمق وأبعد 

 (3)األطفقل عن عوائببم و وجندوا في افوف مققتبي داعش(
جقء في تقرير لجنة األمم المتحدة لبتحقيق في جرائم داعش أن داعش فَا  

عن عوائببم، وتت  ك  من لنوات  10الرجقل اإليزيديين واألوالد ممن زاد عمرهم عن 
رفض تغيير دينه، ك  ذلك كقن بقاد تغيير هويتبم كأيزيديين، كمق وتم بيع اآلالف 
من النلقء والفتيقت وبعضبن لم تتجقوز التقلعة من العمر، وبحلب نفس التقرير فقد 
احتفظ مققتبو داعش ببؤالء النلوة والفتيقت في ظروف التعبقد ومورلت ضدهم  

 نلية،وتم بيعبن مرارًا كمق تم اهداؤهن أو تبقدلبم بين المققتبين.العبودية الج

                                                           
(1)

د. ابراهيم مسلم و د.آآلاء ناصر العاج،  المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم داعش اإلرهابية،    

 .7ة بغداد،  صمجلة الحقوق،  جامع
(2)

 54د. سرور عبدالرحمن عمر،   مصدر سابق،   ص 
(3)

جاءوا ليدمروا:جرائم داعش بحق اليزيديين،  تقرير لجنة األمم المتحدة عن جرائم داعش في  

،   والمنشور في الموقع الرسمي لمكتب المفوض السامي لألمم 2016العراق و سوريا لعام

 www.ohcr.org/AR/news event 15-4-2020المتحدة:



  (2021لعام )ا(/38/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

363 

وبقلنلبة لألطفقل الاغقر المحتجزين مع امبقتبم فقد كقنت تتم معقمبتبم معقمبة تقلية 
من تب  مقلكيبم من عنقار داعش، كمق وتم تجنيد األطفقل في معلكرات داعش، 

لمعقرك التي اجريت بين داعش حيث تم التخدام بعضبم في عمبيقت انتحقرية في ا
 والجبقت المكقفحة لبق.

وتؤكد عديد من التققرير الاقدرة عن األمم المتحدة والبيئقت الدولية أن داعش 
لم يخف نيته في القضقء عبى اإليزيديين بلبب ديقنتبم، اذ عد اإلزيديين كفقرًا يجب 

من  6تحت طقئبة المقدة هذا وممق الشك فيه  ان هذه األفعقل تندرج (1)القضقء عبيبم.
النظقم األلقلي لبمحكمة الجنقئية الدولية والخقص بتحديد األفعقل التي تشك  جريمة 
اإلبقدة، ولذلك يمكن القول بأن هذه الجرائم ارتقت الى تحقيق جريمة اإلبقدة الجمقعية، 

 فقد تتحقق فيبق أركقن الجريمة وعنقارهق...
ول تعريفبق ومدى تطبيقبق عبى الحقالت التي حدثت نتنق ثانيًا: الجرائم ضد اإلنسانية

 لبيزيديين من خالل الفقرتين و عبى النحو اآلتي:
من نظقم المحكمة الجنقئية الدولية األفعقل  7تنقولت المقدة : التعريف واألركقن -1

التي تشك  هذه الجريمة وهي:اإلبقدة،اإللترتق ، واإلبعقد أو النق  القلري لبلكقن، 
لحرمقن الشديد من الحرية البدنية، التعذيب، اإلتتاقب واإللتعبقد الجنلي واللجن أو ا

فضاًل عن اضطبقد أي  أو اإلكراه عبى البغقء أو الحم  القلري أو التعقيم القلري،
جمقعة محددة أو مجموع محدد من اللكقن أللبقب دينية أو ليقلية أو عرتية أو 

ص، وجريمة الفا  العناري واألفعقل تومية أو ثققفية، واإلختفقء القلري لألشخق
الالانلقنية األخرى ذات الطقبع الممقث  التي تلببت  عمدًا في معقنقة شديدة أو أي أذى 

 خطير يبحق بقلجلم أو بقلاحة العقبية أو البدنية..
هذا ونالحظ أن هذه المقدة تولعت من نطق  األفعقل التي تشك  هذه الجريمة، كمق 

عبى لبي  المثقل وليس الحار ودليبنق عبى ذلك هو وجود أوردت  هذه األفعقل 
 عبقرة:)األفعقل الالانلقنية األخرى....(  

                                                           
(1)

 المصدر نفسه.  
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لتحقق هذه الجريمة البد من توافر ركنين همق الركن المقدي والركن  أركان الجريمة
 المعنوي:

الركن المقدي:وهو الفع  المرتكب الذي يشك  الجريمة، وبغض النظر عمق اذا 
من اللبم أو الحرب، بشرط أن يتم اإلرتكقب في اطقر هجوم والع ارتكب في ز 

من  7ومنبجي، موجه ضد اللكقن المدنيين، وهي تبك األفعقل التي تنقولتبق المقدة 
 نظقم المحكمة الجنقئية الدولية..

تير أن ارتكقب هذه األفعقل لوحدهق ليس من الضرورة أن تتحقق هذه الجريمة، 
ي اطقر هجوم والع ومنبجي  وضد مجموعة من اللكقر ب  البد من ارتكقببق ف

 .(1)المدنيين
الركن المعنوي: ويقوم هذا الركن عبى عناري العبم واإلرادة، أي اتجقه ارادة 
الجقني الى ارتكقب الفع  المقدي المكون لبجريمة مع عبمه بأن هذا الفع  من شأنه أن 

 (2)يحقق هذه الجريمة
 ية على األفعال المرتكبة بحق اإليزيديينتطبيقات الجرائم ضد اإلنسان -2

بعد مق التعرضنق في القلم اللقبق أهم األفعقل التي تشك  جرائم ضد اإلنلقنية، 
 نأتي الى تطبيق هذه الجريمة عبى األفعقل التي ارتكببق تنظيم داعش بحق االيزديين...

أكد لدينق  أن تنظيم فحلب التققرير التي نشرتبق لجنة التحقيق التقبعة لألمم المتحدة يت
داعش ارتكب جرائم ضد اإلنلقنية بحق االيزديين والعديد من الطوائف األخرى في 
العرا  و لوريق، لذلك دعت البجنة الى مالحقة زعمقء التنظيم أمقم المحكمة الجنقئية 

 .(3)الدولية
ان هذه البجنة والتي شكببق مجبس حقو  اإلنلقن التقبع لألمم المتحدة، أكدت 

ي تقريرهق أن تنظيم داعش ارتكب جرائم مروعة، ودمر أمقكن العبقدة وتقم بقلطرد ف

                                                           
(1)

فريحة محمد هشام،  دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية،  اطروحة دكتوراه،    

 .254،  ص2018جامعة محمد خضر،  الجزائر،  
(2)

رهابية،   د.هادي نعيم المالكي، هيثم شاكر عبادالكاظم،  المسؤولية الدولية الجنائية عن الجرائم اإل  

 .12،   ص2017مجلة العلوم القانونية،  كلية الحقوق،   جامعةبغداد، العدد الخاص، 
(3)

 2016تقرير لجنة تحقيق التابع لألمم المتحدة عام  
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المنبجي لألتبيقت، وجقء في التقرير أن البجمقت تنفذ"عبى نطق  والع و منبجي" ضد 
االيزديين ومنبق )اإلختفقء القلري والتعذيب وتطع الرؤوس ورجم الرجقل والنلقء في 

 الضحقيق في األمقكن العقمة( اللقحقت العقمة، كمق وعبقت جثة
 وأكد التقرير أن )لبي اإليزيديقت واتتاقببن وبيعبن وجعببن حبقلى( تشك 

 ."جريمة ضد اإلنلقنية"
وممق ال شك فيه أن جرائم)العنف الجنلي واإللترتق  وجرائم القت  والتعذيب والمعقمبة 

حلب مق هو معروف في التي ارتكببق داعش ترتى الى جرائم ضد األنلقنية  الالانلقنية
فقد جقءت هجمقت داعش باورة متزامنة  النظقم األلقلي لبمحكمة الجنقئية الدولية..

 .(1)ومتتقبعة وموجبة ضد اللكقن المدنيين اإليزيديين وفق خطة مبرمجة لبق ملبققً 
وتقم أيضًق بقلترتق  عدد كبير من النلقء اإليزيديقت، حيث تقم بفا  العوائ  

الى  10بين رجقل ونلقء، وذلك تمبيدًا إللترتق  النلقء والفتيقت من عمر اإليزيديين مق
 .(2)لنة، وذلك  إلشبقع الرتبقت الجنلية لعنقار داعش 50

وممق الشك فيه أنه اذا مق تحرينق تحقيق أركقن هذه الجريمة عبى األفعقل 
كال الركنين المرتكبة من تب  داعش بحق االيزديين نجد بأنبق متحققة فعاًل، ونرى أن 

كبيبمق متوفران بقلنلبة في األفعقل المرتكبة بحق االيزديين من تب  داعش، فجميع 
األفعقل الالانلقنية التي ارتكببق مث  )القت  والتعذيب واإللترتق  واإلتتاقب وتيرهق( 
ارتكبت ضمن اطقر والع ومنبجي وموجه ضد المدنيين، وهذا يشك  الجقنب المقدي 

 لمقدي(لبجريمة)الركن ا
كمق وارتكبت جميع هذه األفعقل بشك  مبرمج ملبقًق، وذلك ببدف نشر الذعر 
والخوف بين المدنيين، وأن ارتكقب تبك الحقالت باورة متكررة ليلت اال دلياًل عبى 

                                                           
(1)

العراق، الجرائم الجنسية والجنسانية المرتكبة ضد المجتمع اإليزيدي:دور المقاتلين األجانب في  

ن منظمة"كينات" الخاصة بتوثيق جرائم داعش بحق اإليزيديين ومنظمة تنظيم داعش، تقرير صادر ع

 .2018الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان الصادر عام 
(2)

د.فالح مبارك الفهداوي،  م م فاطمة جاسم محمد، جريمة استرقاق داعش للنساء في العراق  

ي الرابع للقضايا القانونية،  كلية والحماية الدولية لهن،   منشور في العدد الخاص بالمؤتمر الدول

 .621،  ص2019القانون،  جامعة تيشك، 
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أنبق لم تأت بشك  عرضي، ب  كقنت معدة وممبدة لبق ملبقًق، وهذا من شأنه أن يحقق 
 الجقنب المعنوي لبجريمة.

نتنقول تعريفبق ومدى تطبيقبق عبى الحقالت التي حدثت لبيزيديين : ًا: جرائم الحربثالث
 :من خالل الفقرتين و عبى النحو اآلتي

تعرف جرائم الحرب عبى العموم بأنبق: تبك األفعقل  :التعريف واألركان -1
 وحلب هذا التعريف فقن الجريمة التقع اال، (1)التي ترتكب ضد توانين الحرب وأعرافبق

)داخبية أو دولية(، ولواء ارتكبت من جقنب توات ملبحة  عند وجود نزاعقت ملبحة
حكومية، أو من تب  جمقعقت ملبحة، ولواء ارتكبت ضد األشخقص أو األعيقن 

 .(2)المدنية
من النظقم األلقلي لبمحكمة الجنقئية الدولية أنه يكون  8جقءت في المقدة  

الحرب وال ليمق عندمق ترتكب في اطقر خطة لبمحكمة اختاقص فيمق يتعبق بجرائم 
 ليقلية عقمة،أو في اطقر عمبية والعة النطق  لبذه الجرائم.
 وبحلب هذه المقدة فقن جرائم الحرب تقلم الى طقئفتين،همق:

تشم  اإلنتبقكقت : الجرائم التي ترتكب في اطار النزاعات المسلحة الدولية أواًل:
، واإلنتبقكقت الخطيرة األخرى لقوانين الحرب 1949الجليمة إلتفقتيقت جنيف لعقم 

 وأعرافبق.
 ثانيًا: الجرائم التي ترتكب في اطار النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي

كمق تشم  جرائم الحرب اإلنتبقكقت الجليمة لبمقدة الثقلثة المشتركة بين اتفقتيقت 
ية في لبقوانين واألعراف اللقر ، واإلنتبقكقت الخطيرة األخرى 1949جنيف األربع لعقم 

وتد أدرجت الفقرتين)ب و ج( في المقدة نفلبق لتعبر عن ، النزاعقت الداخبية الملبحة
 األفعقل التي من شأن ارتكقببق أن تشك  هذه الجريمة ومنبق:

 القت  بجميع أنواعه،والتشويه والمعقمبة الققلية والتعذيب. -

                                                           
(1)

 .205،  ص1996د.عبدالواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها،  
(2)

د. آسو كريم،  مسؤولية الدولة الجنائية عن جرائم الحرب في النزاعات الداخلية المسلحة،  مؤسسة  

 .148،  ص2007أربيل،    موكرياني للنشر، 
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 التخدام األلبحة المحظورة. -
 نف ضد الحيقة واألشخقص.التعمقل الع -
 أخذ الرهقئن. -
 اإلعتداء عبى كرامة الشخص. -
 تنفيذ اعدامقت عشوائية دون ادور حكم. -
 تعمد توجيه البجمقت عبى األمقكن المدنية والوحدات الطبية. -
 اإلتتاقب واإللتعبقد الجنلي أو اإلكراه عبى البغقء. -
 تت  أو المعقمبة الالانلقنيةمع ألير الحرب. -
 قكن الدينية.تدمير األم -

من النظقم من الممكن أن تترتب  8هذه األفعقل وتيرهق التي نات عبيبق المقدة 
 عبى ارتكقببق جرائم الحرب  وتترتب عبى مرتكبيبق ملؤولية جنقئية.

 تطبيقات جرائم الحرب على األفعال المرتكبة بحق اإليزيديين -2
كببق تنظيم لتي ارتمدى توافر أركقن جرائم الحرب عبى األفعقل اب فيمق يتعبق

وأهم األفعقل التي تم توثيقبق والتي ارتكببق داعش والتي ترتى  داعش بحق االيزديين..
 هي:  8الى جرائم الحرب تحت طقئبة المقدة 

تيقم التنظيم بتنفيذ اعدامقت عشوائية ألبنقء االيزديين الليمق الرجقل في  -1
 ترية كوجو.

جقل االيزديين ونلقءهم وأطفقلبم اخذ الرهقئن:فقد تم اختطقف المئآت من ر  -2
 وماير الكثير منبم مجبول الى الوتت الحقضر.

 تدمير الممتبكقت واألمقكن الدينية لإليزيديين. -3
 اإلتتاقب واإللتعبقد الجنلي وتيرهق من الجرائم.... -4

ك  هذه األفعقل و تيرهق ممق ارتكبه تنظيم داعش يشك  الركن المقدي لجريمة 
قإلشقرة أن هذه األفعقل  لم تأت بشك  عرضي، ب  كقنت الحرب، كمق و جدير ب

مخطط لبق ملبقًق، لذلك ترتى ك  تبك األفعقل الى جرائم الحرب وحلب مق هو 
 مناوص في النظقم األلقلي لبمحكمة الجنقئية الدولية.
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من  8وببذا نجد أن داعش ارتكب جرائم عدة التي تندرج تحت طقئبة المقدة 
 مة الجنقئية الدولية والخقاة بجرائم حرب.النظقم األلقلي لبمحك

ومن خالل مق لبق التعراضه يتبين لنق أن الجرائم المرتكبة بحق االيزديين من 
تب  داعش هي جرائم دولية وتتوفر فيبق جميع أركقنبق، وبقلتقلي تترتب عبيبق الملؤولية 

 الجنقئية عبى مرتكبي تبك الجرائم،ويجب مالحقته تضقئيًق...
لؤال الذي يطرح نفله هو:كيف يمكن أن تتم مالحقة ملؤولي تبك ولكن ال

لنحقول اإلجقبة عبى هذا اللؤال في مضمقر  الجرائم؟ وأمقم أي محكمة تتم مققضقتبم؟
 البحث..

 المطلب الثاني: جرائم داعش استنادًا الى اإلتفاقيات والبروتوكوالت الدولية
لتنقد الى النظقم األلقلي تحدثنق في المطبب اللقبق عن جرائم داعش بقإل

لبمحكمة الجنقئية الدولية، وتوابنق الى التنتقج مفقده أن الجرائم التي ارتكببق داعش 
من النظقم  5بيبق المقدة بحق اإليزيديين تندرج تحت طقئبة الجرائم التي نات ع

هذا ونرى أن مقتضيقت البحث تلتدعي أن نبحث عن التكييف الققنوني ، المذكور
 داعش التنقدا عبى المواثيق واإلعالنقت الدولية .لجرائم 

اذ أن الجرائم التي ارتكببق داعش ال تخقلف بنود النظقم األلقلي لبمحكمة 
الجنقئية الدولية فحلب، ب  نجدهق مخقلفة مع  العديد من اإلتفقتيقت والمعقهدات 

الى تبك  والبروتوكوالت الدولية، لذلك وجدنق لزامًق عبينق أن نتطر  بشك  موجز
 المعقهدات واإلتفقتيقت والبروتوكوالت:

  1948معاهدة منع جريمة اإلبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها لعام أواًل:
 1948كقنون األول عقم  9أترت الجمعية العقمة لألمم المتحدة هذه اإلتفقتية في 

 .1951كقنون األول عقم  12ذ في (، ودخ  حيز التنفي3-)د أ260بقرارهق المرتم 
من اإلتفقتية األفعقل التي تشك  هذه الجريمة متى مق ارتكبت  2وتنقولت المقدة 

بقاد التدمير الكبي أوالجزئي لجمقعة تومية أو اثنية أو عنارية أو دينية، وفيمق يأتي 
 مق تنقولته المقدة من األفعقل:

 تت  أعضقء من الجمقعة -
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 رهق المقدي كبيًق أو جزئيًق.اخضقع الجمقعة عمدًا لظروف معيشية يراد ببق تدمي -
 فرض تدابير تلتبدف الحيبولة دون انجقب األطفقل داخ  الجمقعة -
 نق  أطفقل الجمقعة عنوة،الى جمقعة اخرى. -

وتد تطرتنق لقبقًق الى األفعقل التي ارتكببق داعش، والتي شكبت جريمة اإلبقدة 
الدولية، و درًء لبتكرار من النظقم األلقلي لبمحكمة الجنقئية  6الجمقعية حلب المقدة 

لن نتطر  اليبق مرة اخرى، ونكتفي بقلقول أن تبك األفعقل المشقر اليبق في المطبب 
األول تشك  جريمة اإلبقدة الجمقعية حلب مق تم تعريفبق في اتفقتية منع اإلبقدة 
الجمقعية ومعقتبة مرتكبيبق، وان الجرائم واألفعقل المرتكبة من جقنب تنظيم داعش بحق 

 ( من هذه اإلتفقتية.2االيزديين تندرج تحت طقئبة المقدة )
 ثانيًا: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

ارتكب تنظيم داعش أفعقاًل عدة مَمق يعد انتبقكًق لبنود هذا اإلعالن، ممق تتم   
/ تؤكد هذه المقدة حق اإلنلقن في التمتع بجميع الحقو  2المقدة اإلشقرة اليه أدنقه:

 دونمق تمييز بلبب العنار أو البون أو الجنس أو البغة أو الدين... والحريقت
 /لك  فرد حق في الحيقة والحرية واألمقن عبى شخاه3المقدة
/ ال يجوز الترتق  أحد أو التعبقده، ويحظر الر  واإلتجقر بقلرتيق 4المقدة

 بجميع أشكقلبق.
عقوبة الققلية أو / ال يجوز اخضقع أحد لبتعذيب وال لبمعقمبة أو ال5المقدة

 الالنلقنية أو الحقطة بقلكرامة.
 / اليجوز اعتققل أي شخص أو حجزه أو نفيه تعلفًق.9المقدة 

هذا وتمت اإلشقرة فيمق لبق الى  أن أعمقل القت  والخطف والحجز و اإللترتق  
واإللتعبقد والتعذيب المرتكبة بحق االيزديين من جقنب داعش تشك  انتبقكًق لإلعالن 

 قلمي لحقو  اإلنلقن ال ليمق  المواد التي تمت اإلشقرة اليبق أعاله.الع
 1966ثالثًا: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام

-أ)د-2200اعتمد هذا العبد بموجب ترار الجمعية العقمة لألمم المتحدة المرتم 
 .1976 آذار عقم 23، ودخ  حيز التنفيذ في 1966( في كقنون  األول 21
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وبقلنظر الى الجرائم التي ارتكببق داعش بحق اإليزيديين نجد أنبق تشك  انتبقكًق 
( وهي الخقاة بقلحق في الحيقة ومنع التعذيب 6،7،8،9لبنود هذا العبد،أهمبق المواد )

 واللجن التعلفي ومنع اإللترتق  واإللتعبقد والحق في الحرية واألمقن...
 بع والبروتوكوالتها اإلضافية رابعًا: اتفاقيات جنيف األر 

تعد هذه اإلتفقتيقت وبروتوكوالتبق لَب الققنون الدولي اإلنلقني، والتي تضم أكثر 
القواعد أهمية لبحد من ويالت الحروب وحمقية المدنيين والجرحى وألرى الحرب والحد 

الملبحة، من التخدام األلبحة وضرورة التمييز بين المدنيين والمققتبين أثنقء النزاعقت 
 وتؤكد في الوتت ذاته عبى ضرورة تقديم الملؤولين عن اإلنتبقكقت لبعدالة...

فكمق لبق التطر  اليبق أن داعش ارتكب جرائم مروعة بحق المدنيين وألرى 
الحرب، كمق والتخدم األلبحة المحظورة دوليًق ولم يمَيز في عمبيقته بين المدنيين 

تقثة الطبية واألعيقن المدنية، وتقم بتدمير األمقكن والعلكريين، كمق والتبدف طواتم اإل
 المقدلة مث  الملقجد والمعقبد والكنقئس.

هذا ومن البديبي ان ارتكقب  هذه األفعقل تعد انتبقكًق لبنود اتفقتيقت جنيف 
وبروتوكوالتبق، والتي تلتوجب التحرك من جقنب المجتمع الدولي من أج  مالحقة 

 بقكقت وتقديمبم لبعدالة ..الملؤولين عن تبك اإلنت
آلية تحريك الدعوى الجزائية ضد تنظيم داعش جراء جرائمه  المطلب الثالث:

 المرتكبة بحق اإليزيديين أمام المحكمة الجنائية الدولية
تكبمنق في المبحث اللقبق عن الجرائم التي ارتكببق تنظيم داعش بحق االيزديين، 

ه الجرائم ترتى الى جرائم دولية بك  المعقيير، وتد توابنق الى التنتقج مفقده أن هذ
ومن البدهي أنه و بموجب أحكقم الققنون الدولي أن ارتكقب الجرائم الدولية تلتوجب 

 ملؤولية جنقئية ويجب مالحقة ومعقتبة مرتكبيبق..
وفي هذا المطبب ليتم التطر  الى مدى امكقنية مققضقة مرتكبي تبك الجرائم 

 ية الدولية..امقم المحكمة الجنقئ
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بقديء ذي بدء نفض   أن نبحث عن طر  رفع الدعوى أمقم المحكمة الجنقئية 
الدولية، ومن ثم نتطر  الى مدى امكقنية احقلة تضية ابقدة االيزديين الى المحكمة من 

 أج  مققضقة رؤوس داعش أمقمبق...
 الفرع األول: طرق اإلحالة الى المحكمة الجنائية الدولية

 الطر  من خالل:وتتحبص هذه 
اإلحقلة هي األجراء التي يتم من خاللبق تحريك  اإلحقلة بوالطة دولة عضو -1

 .(1)الدعوى أمقم المحكمة لكي تقوم بقلتحقيق واتخقذ اإلجراءات بشأنبق
بي أنه بمق أن الدول هي التي أنشأت المحكمة الجنقئية الدولية فبي يمن البد

أ من نظقم المحكمة، -13بق، فبموجب المقدة تكون لبق األولوية في رفع الدعوى أمقم
لبدول األطراف أن تحي  الى المدعي العقم أية حقلة من شأنبق أن تشك  احدى الجرائم 

 من النظقم. 5الواردة في المقدة 
ب( من نظقم -13منحت المقدة): اإلحقلة بوالطة مجبس األمن -2

دولية وذلك التنقدًا الى المحكمة لمجبس األمن حق اإلحقلة الى المحكمة الجنقئية ال
 الفا  اللقبع من ميثق  األمم المتحدة.

ممق الشك فيه أن لمجبس األمن االحيقت عدة بموجب الفا  اللقبع من 
الميثق ، وذلك حفقظًق عبى اللبم واألمن الدوليين، فببمجبس أن يضع التزامقت مبقشرة 

 م واألمن الدوليين.عبى عقتق المنظمقت اإلتبيمية والمتخااة، حفقظًق عبى اللب
من نظقم  13ولكي يتمكن المجبس من اإلحقلة الى المحكمة التنقدًا الى المقدة 

 هي: المحكمة، البد من توافر  شروط و أهمبق
 27ادور ترار من المجبس بقحقلة القضية الى المحكمة التنقدًا الى المقدة  -1

 من الميثق )الخقاة بقلتاويت في مجبس األمن(..
مجبس التنقدًا الى الفا  اللقبع من الميثق  والخقص بحفظ أن يتارف ال -2

 اللبم واألمن الدوليين.
                                                           

(1)
د.خيرية محمود الدباغ،  مبدأ القاضي الطبيعي في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية   

 .378،  ص2010الدولية،  دار النهضة العربية،   القاهرة،  
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أن تببغ الحقلة التي تنوي المجبس احقلتبق الى المحكمة تدرًا من الجلقمة يعدهق  -3
المجبس تبديدًا لبلبم واألمن الدوليين، وهذا يعني أن المجبس ال يمتبك احقلة 

 التي تبدد اللبم واألمن الدوليين فقط. القضقيق جميعبق، ب  له احقلة تبك
لذلك يبتزم المجبس وتب  احقلة القضية الى المحكمة، بتثبيت كون الحقلة تشك  

 من الميثق . 39تبديدًا لبلبم واألمن الدوليين التنقدًا عبى المقدة 
هذا وال بد من اإلشقرة الى أن اإلحقلة الاقدرة من المجبس تير مبزمة لبمحكمة 

ق أم ال، اذ أن المجبس ال يقف موتف اإلدعقء في القضقيق التي يحيببق لألخذ بب
لبمحكمة، ب  هو مجرد تمكين أو اعالم المحكمة بوتوع جرائم تدخ  في اختاقابق، 
اذ أن اإلحقلة الاقدرة من مجبس األمن تتم كمق هو الحقل بقلنلبة إلحقلة القضقيق من 

اذ لم تضمن النظقم أي  (1)من النظقم، 13جقنب الدول األطراف التنقدًا الى المقدة 
أحكقم خقاة فيمق يتعبق بقإلحقلة الاقدرة من المجبس، ب  ونرى أن نظقم المحكمة 

وذلك  جع  اإلحقلة في هذه الحقلة )أي اإلحقلة من جقنب المجبس( أكثر ضيقًق)مقييدًا(،
من الدوليين، فكمق عندمق اشترط أن تكون اإلحقلة مرتبطة بقلحقالت التي تبدد اللبم واأل

 هو معبوم أن هذا الشرط تير موجود بقلنلبة لإلحقلة التي تتم من جقنب الدول.
يذهب البعض الى أكثر من ذلك، فبم يرون أن النظقم األلقلي لبمحكمة 
الجنقئية الدولية لم يمنح أي االحيقت جديدة، ب  أن المجبس في هذه الحقلة يمقرس 

وص عبيه في ميثق  األمم المتحدة وطبقًق لبفا  اختاقاه فقط، وضمن مق هو منا
 (2)اللقبع من الميثق 

هذا وال بد من اإلشقرة الى أن اختاقص المجبس بقحقلة القضقيق بموجب هذه 
من النظقم( الترتبط بقلدول األعضقء فقط، وانمق يجوز أن تتعبق بدولة تير  13المقدة)

 للبم واألمن الدوليين.عضو في المحكمة، طقلمق أن القضية تتعبق بحفظ ا

                                                           
(1)

 .383المصدر نفسه، ص  
(2)

ة الدولية وعالقتها بمنظمة األمم د.عبدالغفور كريم علي و د.همداد مجيد علي،  المحكمة الجنائي 

 .85،  ص2015المتحدة،  مطبعة شهاب،  أربيل،  
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مبقشرة المدعي العقم بقجراء التحقيققت عبى ألقس المعبومقت المتعبقة بجرائم  -3
تدخ  في اختاقص المحكمة والتي يتبققهق من ماقدر وجبقت موثوتة التنقدًا 

 من النظقم. 15عبى المقدة 
ه،  وبموجب هذه الحقلة فقن المدعي العقم يقوم بقجراء التحقيققت من تبققء نفل

التنقدًا عبى المعبومقت التي يتبققهق ودون أن تطبب منه دول األطراف أو 
 مجبس األمن.

من النظقم عبى مجموعة من اللبطقت والاالحيقت  54أدرجت المقدة 
الواجبقت التي ينبغي أن يبتزم ببق المدعي العقم لضمقن  لبمدعي العقم، فضاًل عن

 مس تعقون أية دولة أو منظمة دولية..فعقلية التحقيق، وله في لبي  ذلك أن يبت
( 1ف 12ألقلًق والتنقدًا عبى المقدة) اإلحقلة من تب  الدول تير األطراف: -4

فإن والية المحكمة تلري عبى الدول األعضقء، ولكن اللؤال الذي يطرح نفله 
 هو ه  تلري والية المحكمة عبى الدول تير األطراف في النظقم؟

من نظقم المحكمة، اذ أجقزت لبدول تير  3-12أجقبت عبى ذلك المقدة 
األطراف احقلة القضقيق الى المحكمة لبتحقيق فيبق، وبموجب هذه المقدة فقن لبدول تير 
األطراف في النظقم تبول اختاقص المحكمة في حقلة مق اذا وتعت الجريمة عبى 

يطة وتوع الجريمة في تضون تقريخ اتبيمبق، أو كقن مرتكب الجريمة من رعقيقهق، شر 
 .1/7/2002نفقذ نظقم المحكمة وهو 

الفرع الثاني: كيفية احالة قضية ابادة اإليزيديين أمام المحكمة الجنائية 
 الدولية

بعد التعراض طر  احقلة القضقيق الى المحكمة، نأتي الى اللؤال الذي كنق 
كمة الجنقئية الدولية ممقرلة مدى امكقنية تيقم المح بادد اإلجقبة عنه، اال وهو

اختاقابق عبى الجرائم المرتكبة بحق االيزديين؟ فقذا كقن الجواب بنعم فمق هي آلية 
نفض  اإلجقبة عن هذه التلقؤالت من خالل التطر  الى  وكيفية هذه الممقرلة؟

 اختاقاقت المحكمة، وطر  اإلحقلة اليبق.
 أواًل: اختاقاقت المحكمة



 التكييف القانوني لجرائم داعش ضد الكورد االيزيديين

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

374 

 عياإلختاقص الموضو  -1
لبق أن توابنق الى التنتقج مفقده أن الجرائم المرتكبة بحق االيزديين تعد جرائم 

من النظقم(، ولكنه  5دولية التي تدخ  في اختاقص المحكمة الجنقئية الدولية)المقدة 
من النظقم والتي  13و لممقرلة المحكمة لبذا اإلختاقص البد من الرجوع الى المقدة 

مة إلختاقابق عبى الجرائم كمق لبقت اإلشقرة اليبق، لذلك حددت آلية ممقرلة المحك
 فقنه ليلت هنقلك اشكقلية فيمق يخص بقإلختاقص الموضوعي لبمحكمة .

أي بقلنلبة لمدى امكقنية ممقرلة المحكمة  اإلختاقص المكقني لبمحكمة-2
 لبق و أن تمت اإلشقرة الى أنه ليس إلختاقابق التنقدًا الى اإلختاقص اإلتبيمي:

لبمحكمة ممقرلة اإلختاقص اال بقلنلبة لبجرائم التي ترتكب في اتقليم الدول 
األعضقء، وبمق أن العرا  لم ياقد  عبى نظقم المحكمة و بقلتقلي ليلت لبمحكمة 
ممقرلة واليتبق عبى الجرائم المرتكبة بحق االيزديين، والتي ارتكبت داخ  اإلتبيم 

عالن لدى ملج  المحكمة يقب  من خالله ممقرلة العراتي، مق لم يقم العرا  بقيداع ا 
 .(1)المحكمة إلختاقابق عبى الجريمة أو الجرائم التي وتعت في اتبيمبق

أمق بقلنلبة لمدى امكقنية المحكمة من ممقرلة : اإلختاقص الشخاي لبمحكمة -3
اختاقابق التنقدًا الى اإلختاقص الشخاي، فببق ممقرلة اختاقابق عبى رعقيق 

األطراف المتبمين بقرتكقب الجرائم الدولية بغض النظر عن مكقن ارتكقب تبك الدول 
الجرائم، اذ انه ألية دولة طرف في النظقم أن تطبب من المحكمة ممقرلة اختاقابق 
عبى شخص يحم  جنليتبق وهو من المنتمين الى افوف داعش و متبم بقرتكقب 

يتواجد فيه التنظيم ويمقرس نشقطقته  جرائم دولية في العرا  أو لوريق أو أي مكقن آخر
، فكمق هو معروف أن أعدادًا كبيرة من مققتبي داعش كقنوا يحمبون جنليقت (2)اإلرهقبية

أجنبية)تير العراتية(،وبنقًء عبى مق تقدم يمكن مالحقتبم عن طريق الدول األطراف في 
 النظقم والذين يحمبون جنليتبق. 

                                                           
(1)

 3ف-12المادة  
(2)

 ب-2ف 12المادة  
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وتتخبص ، احقلة القضية الى المحكمةثقنيق: ممقرلة اإلختاقص من خالل 
 من خالل الحقالت اآلتية:

تطرتنق لقبقق الى أن لبمجبس  احقلة القضية الى المحكمة بوالطة مجبس األمن -1
احقلة القضقيق الى المحكمة اذا كقنت تشك  تبديدًا لبلبم واألمن الدوليين التنقدا عبى 

لعديد من تراراته عبى أن الجرائم الفا  اللقبع من الميثق ، بمق أن المجبس أكد في ا
التي ارتكببق داعش ترتى الى جرائم دولية كمق وأنبق تشك  تبديدًا لبلبم واألمن 

(، وبقلتقلي ليس هنقك مق يمنع المجبس من احقلة الجرائم المرتكبة من جنقة 1الدوليين)
  .داعش الى المحكمة الجنقئية الدولية التنقدًا عبى الفا  اللقبع من الميثق

كمق ويمكن لبمحكمة ممقرلة  تقديم الطبب من جقنب دولة تير عضو -2
 3ف-12ة اخاقابق اذا طببت منبق دولة تير عضو في النظقم التنقدًا الى المقد

)وهو تير عضو في نظقم المحكمة( تقديم طبب رلمي منه، اذ انه يمكن لبعرا 
بق من جقنب تنظيم لبمحكمة لممقرلة اختاقابق عبى الجرائم التي وتعت عبى اتبيم

 داعش.
أخيرا لبمدعي العقم لبمحكمة الجنقئية  مبقشرة المدعي العقم بقجراء التحقيق -3

ج -13الدولية مبقشرة التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق االيزديين التنقدًا الى المقدة 
 من النظقم األلقلي لبمحكمة الجنقئية الدولية، وذلك من خالل مق يقدم اليه من الوثقئق

 المرتبطة ببق، من الدول أو المنظمقت الدولية.
 المبحث الثاني

 جرائم داعش باعتبارها جرائم داخلية
بعد بيقن موتف الققنون الدولي من الجرائم الكثيرة التي ارتكببق تنظيم داعش ضد      

الكورد االيزديين في المبحث االول،نحقول في هذا المبحث بيقن التكييف الققنوني 
المرتكبة من تب  عنقار داعش عبى الملتوى الداخبي، فقلبعض من هذه لبجرائم 

                                                           
(1)

،  ولإلطالع 2014الصادر عام  1526والقرار  2017لعام  2379ومن هذه القرارات:القرار  

 على مضمون تلك القرارات يرجى زيارة الرابط اآلتي:

2017-https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/sres2379الزيارة  تاريخ

28/3/2020 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/sres2379-2017تاريخ
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الجرائم مشتركة من حيث النص عبيبق وتنظيمبق في تقنون العقوبقت والبعض االخر 
مناوص عبيبق في تقنون مكقفحة االرهقب،بمعنى ان هذه الجرائم تد تم النص عبيبق 

تاقص لبقضقء العراتي لمحقكمة في الققنون العراتي ممق يعني بقلتقلي انعققد االخ
عنقار داعش عن هذه الجرائم.لذلك لنلبط الضوء في هذا المبحث عبى بيقن 
التكييف الققنوني لبذه الجرائم في ظ  هذين الققنونين وكذلك بيقن ملألة االختاقص 

 القضقئي لبمحقكم العراتية في هذا الادد،وذلك من خالل المطببين االتيين:
 ف قانوني العقوبات ومكافحة االرهاب من جرائم داعشالمطلب االول/موق

نتنقول في المطبب بيقن جرائم داعش في ظ  تقنون العقوبقت وكذلك تقنون      
جرائم  هذا التنظيمارتكب حيث  مكقفحة االرهقب العراتي وفي اتبيم كوردلتقن ايضق.

هذه الجرائم تنوعت بين)القت  العمد الفردي و متعددة ومتنوعة، 
تكوين العقهقت  جمقعي/االتتاقب/االكراه عبى البغقء/الضرب والجرح وااليذاء/وال

االختطقف/االخفقء  الملتديمة/االجبقض/الحر /اللرتة وتاب االمول/
القلري/التبجير/العم  الجبري/االتجقر بقلبشر وخاواق النلقء واالطفقل/تجنيد 

( وتير ذلك من الجرائم االطفقل لبقتقل/تعمد الوضع في احوال معيشية اعبة/اللبي
 االخرى.

واذا كقنت ك  هذه الجرائم يلتوعببق نظقم رومق لبمحكمة الجنقئية الدولية وفق مق     
 االتحقديةتقدم اال ان االمر ليس ببذه البلقطة بقلنلبة لبقوانين الوطنية في العرا  لواء 

جرائم االبقدة  منبق ام تبك التي تطبق في اتبيم كوردلتقن،فبذه القوانين ال تنظم
الجمقعية او جرائم ضد االنلقنية او جرائم الحرب والتي تدخ  تانف جرائم داعش 
ضمنبق،ممق يعني ان االعتمقد عبى القوانين الوطنية لوحدهق في محقكمة عنقار داعش 
تد ال يفي بقلغرض.وعبى العموم تعتمد اللبطقت القضقئية التقبعة لبحكومة العراتية 

ردلتقن عبى هذه القوانين لإللراع في محقكمة جميع المشتبه في و وحكومة إتبيم ك
انتمقئبم إلى داعش بتبم بموجب توانين مكقفحة اإلرهقب عبى االتبب، وتقلبق مق 
تنحار التبم في االنتمقء إلى التنظيم، دون أي تفريق من حيث درجة خطورة التبمة 

 ودون أي جبود إلعطقء األولوية لبجرائم األكثر خطورة.
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يمكن تكييف الجرائم التي ارتكببق داعش التنقدا الى القوانين فقنه ومبمق يكن من االمر 
 االتية:
( من 405/406/410جرائم القت  العمد البليط والمواوف وفق المواد ) .1

 المعدل. 1969للنة  111تقنون العقوبقت رتم 
واد جرائم ذات الخطر العقم كقلحريق العمدي والمفرتعقت وتيرهق وفق الم .2

 ( من تقنون العقوبقت.342-369)
( من تقنون 414-412جرائم الضرب والجرح وااليذاء العمدي وفق المواد ) .3

 العقوبقت.
( من تقنون 452-445/451-439اللرتة وتاب االموال وفق المواد ) .4

 العقوبقت.
( من تقنون العقوبقت، وتقنون 427-421جرائم خطف األشخقص وفق المواد ) .5

وتقنون مكقفحة االرهقب في اتبيم  2005( للنة 13رتم )مكقفحة اإلرهقب 
بخاوص تجريم خطف األشخقص وعقوبتبق  2006( للنة 3كوردلتقن رتم )

 .بقإلعدام
جريمة االتجقر بقلبشر المجرمة بموجب تقنون مكقفحة االتجقر بقلبشر رتم  .6

( منه،عبمق ان هذا الققنون تير نقفذ 9-5وفق المواد ) 2012للنة  (28)
 ق في االتبيم.حقلي

 ( من تقنون العقوبقت .398-393جرائم االتتاقب وفق المواد ) .7
جريمة التبققء الذكر أو األنثى بقلخداع أو اإلكراه ألتراض االلتغالل الجنلي  .8

 1988( للنة 8أو جريمة اللملرة المجرمتين في تقنون مكقفحة البغقء رتم )
زيد عبى عشر لنوات، الذي يعقتب عبى الجريمة األولى بقللجن مدة ال ت

( لنة إذا كقن المجني عبيه تقارا، 15وتكون العقوبة مدة ال تزيد عبى )
ويعقتب عبى الجريمة الثقنية )اللملرة( بقإلعدام حلب ترار مجبس تيقدة الثورة 

 .2001للنة   (234رتم )
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( من تقنون العم  العراتي رتم 11و  9جرائم العم  الجبري وفق المقدتين ) .9
وعقوبتبق هي الحبس مدة ال تزيد عبى لتة أشبر وبغرامة  2015ة ( للن35)

عبمق ان هذا الققنون ايضق .ال تزيد عبى مبيون دينقر أو بإحدى هقتين العقوبتين
 تير نقفذ في االتبيم ب  الققنون القديم.

جريمة اإلكراه عبى الزواج فيمق يتعبق بقلزواجقت القلرية وفقق لبمقدة )التقلعة(  .10
المعدل في كوردلتقن  1959( للنة 188األحوال الشخاية رتم )من تقنون 

حيث تعقتب عبيه بقلحبس مدة ال تزيد عبى   2008( للنة 15بقلققنون رتم )
ثالث لنوات وبقلغرامة أو بإحداهمق إذا كقن تريبق من الدرجة األولى، أمق إذا 

ال تزيد كقن من األتيقر أو تير أتقرب الدرجة األولى، فيعقتب بقللجن مدة 
 .عبى عشر لنوات أو بقلحبس مدة ال تق  عن ثالث لنوات

وفي الواتع العمبي يالحظ ان المحقكم في العرا  واتبيم كوردلتقن تلتند في جميع  
تضقيق المتعبقة بداعش عبى تقنون االرهقب وذلك في ظ  تيقب لتراتيجية وطنية 

االكثر خطورة  منظمة لمحقكمة عنقار داعش بحيث تعطى االولوية لبجرائم
وجلقمة والتي كقن لبق الوتع االكبر في نفوس اهقلي لنجقر،ب  ان اكثر االحكقم 
التي تادر من هذه المحقكم ال تتعدى كون المتبم مشتبه في كونه منتمي لتنظيم 
داعش االرهقبي.ومن هذا المنطبق يالحظ ان منظمة)يومن رايتس ووتش( تقضي 

خقاة بمحقكمقت داعش، وأن التبم الموجبة إلى بقنه ال توجد التراتيجية وطنية 
الُمشتبه بقنتمقئبم إلى التنظيم ال تشم  مجموعة والعة من الجرائم التي ارتكببق 
داعش. كمق إنه ال توجد خطة وطنية لتنليق هذه المحقكمقت أو إعطقء األولوية 

 لمحقكمة المتورطين في أكثر الجرائم خطورة.
فحة اإلرهقب المعتمدة من تب  الحكومة العراتية وجدير بقلذكر ان توانين مكق

ردلتقن تلمح لبقضقة بتوجيه تبم إلى مجموعة والعة من و وحكومة إتبيم ك
األشخقص، بعضبم تد ال يكونون متورطين في أعمقل عنف محددة، لكن ُينظر 
إليبم عبى أنبم تدموا ملقعدات لداعش، مث  األطبقء الذين عمبوا في ملتشفيقت 

اعش والطبقخين الذين أعّدوا الطعقم لبمققتبين. وتنّص توانين مكقفحة خقضعة لد
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اإلرهقب عبى أحكقم تقلية، حتى لمجّرد االنتمقء إلى داعش، تتمث  في اللجن 
المؤبد أو اإلعدام.ان اتبقم المشتبه بقنتمقئبم إلى داعش وفق توانين مكقفحة 

كون في الغقلب ألب  من اإلرهقب، وليس أي تبم أخرى بموجب تقنون العقوبقت، ي
اذ تحتقج اللبطقت في هذه القضقيق فقط إلى إثبقت االنتمقء إلى  نقحية إثبقتبق،

داعش أو المشقركة في إدارته أو القتقل مع تواته كألقس لمحقكمة المشتبه 
وهو تحٍد  –بقنتمقئبم إلى التنظيم بدل إثبقت تورطبم في أعمقل إجرامية محددة 

ائم حابت في خضّم فوضى الحرب. لكن االعتمقد عبى بقعتبقر أن هذه الجر 
توانين مكقفحة اإلرهقب يثير مشقك ، ألنه ال يعطي األولوية لمعقتبة أخطر الجرائم 
التي ارتكبت في ظّ  التنظيم.إضقفة إلى ذلك، ورتم أن االنتمقء إلى منظمة إرهقبية 

منع العرا  او االتبيم أمر ُمجّرم في أتبب الدول وال يوجد في الققنون الدولي مق ي
من محقكمة عنقار داعش، فإن هذا الكّم البقئ  من المحقكمقت تد ال يكون 
منقلبق في االتبيم خاواق ب  وحتى العرا  بقلنظر إلى حجم األراضي والمراكز 
اللكقنية التي بلط عبيبق داعش لبطة علكرية أو مدنية. في ذروة تّوته، اعتمد 

 اتيين المحبيين لُحكم اللكقن والمنقطق الخقضعة له،داعش عبى عشرات آالف العر 
عبيه فقن من شأن إعطقء األولوية ألكثر الجرائم خطورة خبق مواءمة التراتيجية 
مع موارد االتبيم والعرا  المحدودة،عبمق ان هنقلك عشرات االالف من المحتجزين 

كوم عبيبم حلب بتبم االنتمقء الى التنظيم لواء في العرا  او االتبيم عدا المح
 تققرير المنظمة.

ان مق تمت االشقرة اليه فيمق تقدم من التكييف المتعدد لجرائم داعش ضد     
المكون االيزيدي بين مختبف القوانين الوطنية وفو  ذلك االعتمقد في النبقية فقط 
عبى تقنون واحد وهو تقنون مكقفحة االرهقب في هذه المحقكمقت تد تكون فقط 

ك  الكبيرة التي تعترض عمبية تحقيق العدالة النقجزة في محقكمة احدى المشق
فبنقك  عنقار داعش في الجرائم الكبيرة والكثيرة التي ارتكبوهق ضد هذا المكون.

مشقك  كثيرة تعترض طريق اللبطقت الوطنية والقضقء الوطني في توثيق هذه 
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مع الليد رحيم  الجرائم وبقلتقلي اجراء هذه المحقكمقت،وفي هذا الادد نتفق
 العكيبي ان هنقلك جمبة من المعوتقت في هذا الادد وتتجلد بمق يبي:

داعش"، ممق ”وتوع معظم المنقطق التي ارتكبت فيبق تبك الجرائم تحت ليطرة .1
يتعذر معه الواول إلى ملقرح الجرائم واعوبة اعتققل المتورطين في 

 .ارتكقببق
تبك الجرائم، وتبة الخبرات الفنية  ضعف الخبرات التحقيقية والقضقئية في مث  .2

  .الخقاة بفتح المققبر الجمقعية والتعقم  معبق
 .العدد الكبير لبجرائم المرتكبة وضخقمة عدد الضحقيق .3
إارار القضقء واالدعقء العقم عبى عدم التحرك لتوثيق وجمع أدلة الجرائم إال . .4

 .بتقديم الضحقيق والمتضررين شكقوى خقاة
ريمية عراتية نقفذة لمواجبة بعض األفعقل واالنتبقكقت عدم وجود ناوص تج .5

التي تعرضت لبق الضحقيق مث  االلترتق  واللبي وجرائم اإلبقدة الجمقعية 
 .والجرائم ضد اإلنلقنية وجرائم الحرب

النظرة االجتمقعية العرفية الدونية لضحقيق العنف وااللتعبقد الجنلي . .6
إخفقء الحققئق بشأن مق جرى  وااللترتق  والخطف، وحرص العوائ  عبى

 .لنلقئبق تجنبق لبفضيحة
داعش" والمتجرين بقلبشر لبكثير من الضحقيق من النلقء الشقبقت إلى "نق  .7

منقطق أخرى بعيدة كلوريق وليبيق وروليق وتركيق وأفريقيق ودول القوتقز 
 .والشيشقن إلهدائبق إلى تيقداته أو لبمتقجرة ببن

 .ودة أو التي يتم التحا  عبيبق لدعم هذا األمرتبة الموارد المقلية المرا .8
عدم انضمقم العرا  إلى نظقم رومق لبمحكمة الجنقئية الدولية، ممق جع  تبك  .9

 .الجرائم خقرج نطق  اختاقص المحكمة الدولية ولبطقتبق
طبيعة المنقطق التي وتعت فيبق الجرائم وكونبق منقطق متنقزعًق عبيبق بين  .10

 .مة العراتية االتحقديةإتبيم كوردلتقن والحكو 
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التمرار الكثير من الجرائم لحد اآلن، خاواق جرائم االلترتق  والعبودية  .11
 الجنلية واالتجقر بقلبشر.

مجبس األمن" ”، اعتمد2017لبتمبر/أيبول  21ومن نقفبة القول انه في  .12
بقإلجمقع ترارا يخّول األمين العقم إنشقء فريق تحقيق لجمع األدلة المتعبقة 

ائم الخطيرة وحفظبق، بمق في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضّد اإلنلقنية بقلجر 
التي ارتكببق داعش في العرا  الحتمقل التخدامبق ملتقبال في إجراءات جنقئية 
في العرا  أو ربمق في محقكم وطنية أخرى. لكن بمق أن المحقكم العراتية 

حق المشتبه بقنتمقئبم ومحقكم إتبيم كوردلتقن تلمح بتقرير عقوبة اإلعدام في 
إلى داعش، فإن فريق التحقيق لن يمّدهق بقألدلة التي يجمعبق اللتخدامبق في 

األمم المتحدة" الرالخة بعدم دعم أو " المحقكمقت الجقرية، اتلقتق مع ليقلة
 10الملقعدة في اإلجراءات التي تد تؤدي إلى عقوبة اإلعدام. في 

ال " عقم لألمم المتحدة أنطونيو توتيريس:أكتوبر/تشرين األول، تقل األمين ال
 الممقرلة البربرية"." "، ووافبق بـ21مكقن لعقوبة اإلعدام في القرن الـ 

 المطلب الثاني/انعقاد االختصاص للقضاء العراقي وفقا للقانون االجرائي الجزائي
 بعد بيقن التكييف الققنوني لجرائم داعش وفقق لبققنون العراتي، نتنقول في هذا
المطبب الحديث عن تواعد االختاقص القضقئي في التشريع العراتي لنلتبين مدى 
امكقنية تحريك الدعوى الجزائية ضد عنقار هذا التنظيم والفا  فيبق التنقدا لبققنون 
االجرائي الجزائي العراتي وكذلك اهمية انعققد االختاقص لبقضقء العراتي في هذا 

 :المجقل،وذلك في الفرعين االتيين
 الفرع االول: قواعد االختصاص القضائي في التشريع العراقي

ان مق تقدم بيقنه في المطبب االول كقن هو االختاقص في جقنبه الموضوعي  
بمعنى االحية الققنون العققبي لالنطبق  عبى االفعقل ااجرامية لعنقار داعش.امق 

ن لمحكمة مق في الختاقص في جقنبه االجرائي فبو: اللبطة التي يخولبق الققنو 
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. او هو الاالحية التي يمنحبق الققنون لبمحكمة من اج  الفا  (1)الفا  في نزاع مق
. ويعرف الققنون العراتي ثالثة انواع من االختاقص (2)في الدعوى المعروضة عبيبق

 وهي االختاقص المكقني، النوعي والشخاي.
في  لبفا  حكمةالماالحية  والذي يعنيفيمق يتعبق بقالختاقص المكقني ف

. لقد نظم المشرع قجريمة معينة اذا مق ارتكبت ضمن الحدود الجغرافية لمكقن عمبب
( االاولية. 56-53العراتي احكقم االختاقص المكقني لققضي التحقيق في المواد )

( تكبمت في الفقرة )أ( منبق عن معقيير االختاقص المكقني اذ حددتبق 53فقلمقدة )
مق: مكقن ارتكقب الجريمة والمكقن الذي وجد فيه المجنى عبيه او بمعيقرين رئيليين وه

 المقل بعد نقبه اليه بوالطة مرتكب الجريمة او شخص عقلم به.
والمعيقر االول هو معيقر القلي وااي  اذ يبقى واجب التطبيق طقلمق كقن 

ا لم يمكن معبومق، بينمق يبجأ لبمعيقر الثقني بقعتبقره التثنقء او معيقرا احتيقطيق اذ
الجريمة. ومكقن ارتكقب الجريمة يتمث  بقلرتعة الجغرافية  التعرف عبى مكقن ارتكقب

التي وتعت فيبق كببق او جزء منبق او اي فع  متمم لبق او اية نتيجة ترتبت عبيبق او 
فع  يكون جزءا من جريمة مركبة او ملتمرة او متتقبعة او من جرائم العقدة. ونعتقد ان 

ع  المشرع لمكقن ارتكقب الجريمة له االفضبية عبى المعيقر الثقني راجع اللبب في ج
الى اعتبقرات عمبية متمثبة بقن هذا المكقن توجد فيه ادلة الجريمة واثقرهق ممق يلب  
عبى المحكمة االنتققل اليه من اج  المعقينة واجراء الكشف او اي اجراء اخر وبقلتقلي 

ن هنقك اعتبقرات تتعبق بقلعدالة فقلجريمة هي نفي التحاقل االدلة الممكنة. كمق ا
لبعدالة والعقوبة هي نفي لذلك النفي، ولكن حتى يمكن اعمقل هذا الشي فقن من االوجه 
ان تادر االجراءات الققنونية ضد مرتكب الجريمة وتادر هذه العقوبة في المكقن 

                                                           

( كمال عبدالرحيم العالوين وخلدون سعيد قطيشات، دور الموطن كضابط لالختصاص القضائي 1)

 .702، ص2011، 2، ع38ي، مجلة علوم الشريعة والقانون، مالدولي في القانون االردن

، مكتبة 4( د. وعدي سليمان المزوري، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية)نظريا وعمليا(، ط2)

 .202، ص2019تبايى، اربيل، 
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لنقس وكيقنبم بلبب لجريمة فبذا االخير هو الذي هزت فيه مشقعر ااالذي وتعت فيه 
 . (1)الجريمة وانتقات فيه العدالة

امق المعيقر الثقني فبو يتجلد بقلمكقن الذي وجد فيه المجنى عبيه او المقل بعد 
نقبه اليه بوالطة مرتكبه او شخص عقلم به وهو معيقر كمق يبدو من طبيعته متعبق 

يقطي كمق تبنق ال يبجأ بقلجرائم الواتعة عبى االشخقص واالموال فقط. وهو معيقر احت
وعثر  اربي فمثال لو تم اختطقف شخص في  اليه اال اذا تعذر اعمقل المعيقر االول،

في جريمة  لبفا  اربي  واللبيمقنية تكونقن مختاتين تيفأن محكم اللبيمقنيةعبيه في 
بقعتبقر ان الجريمة وتعت فيبق  اربي الخطف هذه ولكن االولوية تكون لمحكمة تحقيق 

في  بقلفا  تختصعندئذ  اللبيمقنيةن اذ لم يعرف مكقن الخطف هذا فقن محكمة ولك
الجريمة عبى اعتبقر ان المجنى عبيه تم العثور عبيه هنقك. وتجدر االشقرة الى ان 
المشرع العراتي لم يأخذ بمعيقر اخر وهو معيقر مكقن القبض عبى المتبم والذي اخذ 

في ذلك ان هذا المعيقر هو تبي  االهمية فيمق به الققنون الماري، وتد يكون اللبب 
يتعبق بإثبقت الجريمة وادلتبق لذلك لم يبتم به المشرع، كمق انه ومن هذا المنطبق لم 
يشأ ان يشغ  تضقة التحقيق كثيرا بقضقيق تد ياعب عبيبم التوا  بشأنبق الى ادلة 

 .(2)ن التحقيق فيبقتفيد التحقيق والعدالة نظرا لبعد مكقن ارتكقب الجريمة عن مكق
ويالحظ ان المشرع العراتي تد التثنى من احكقم االختاقص المكقني الجرائم 
التي تقع خقرج العرا ، اذ ان التحقيق في هذه الجرائم ال يمكن الشروع فيه تب  اذن 
وزير العدل وببذا االذن يتحدد تقضي التحقيق المختص بقلتحقيق واتخقذ االجراءات 

  .(3)الققنونية فيبق
وتقضي التحقيق المختص اثنقء تيقمه بقلتحقيق في الجريمة له الحق في االنتققل 
الى اي مكقن تقتضي مابحة التحقيق االنتققل اليه داخ  منطقة اختاقاه التخقذ 
اي اجراء من اجراءات التحقيق. كمق ان له ان ينتق  الى اي مكقن خقرج منطقة 

                                                           

( للمزيد ينظر: آالء ناصر حسين البعاج،  تنازع االختصاص في االجراءات الجزائية،  اطروحة 1)

 .105،  ص2001راه مقدمة الى كلية القانون بجامعة بغداد، دكتو

 .118-117( د.وعدي سليمان المزوري، مصدر سابق، ص2)

 /ب االصولية.53( ينظر نص المادة 3)
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، ويكون له في هذه الحقلة لبطة القبض اختاقاه اذا اتتضت ضرورة التحقيق ذلك
والتوتيف والتفتيش ولمقع الشبود والتجواب المتبمين وذوي العالتة واالفراج واطال  
اللراح بكفقلة او بدونبق عبى ان يخبر تقضي التحقيق في المنطقة بمق اتخذ من 

 . (1)اجراءات فيبق
بقلنلبة لنوع  امق االختاقص النوعي فيقاد به االحية المحكمة الجزائية

وفي هذا الخاوص يقلم تقنون العقوبقت العراتي الجرائم حلب  ،الجريمة المرتكبة
نص تقنون ااول  لذلك . وتبعق(2)جلقمتبق تدريجيق الى: مخقلفة، جنحة وجنقية

المحقكمقت الجزائية عبى اختاقص محكمة الجنح بقلفا  في جرائم المخقلفقت 
  .(3)في جرائم الجنقيقتوالجنح، ومحكمة الجنقيقت بقلفا  

ومع ذلك نص المشرع عبى انه اذا تبين لمحكمة الجنح بعد اجراءهق التحقيق 
القضقئي او المحقكمة في الدعقوى المحقلة باورة تير موجزة او تب  ذلك بنقء عبى 
تدتيقبق االورا  ان الفا  في الدعوى الجزائية  التي احقل اليبق تقضي التحقيق يخرج 

ويدخ  في اختاقص محكمة الجنقيقت فتقرر احقلة المتبم عبيبق. واذا  عن اختاقابق
وجدت محكمة الجنقيقت ان الفا  في الدعوى داخ  في اختاقص محكمة الجزاء 

ممق يعني ان محكمة الجنح ال . (4)فببق ان تفا  فيبق او تعيدهق الى محكمة الجنح
بقلفا  بقلمخقلفة او  تلتطيع بقي حقل من االحوال ان تتجقوز اختاقابق المحدد

المحقلة عبيبق هي جنقية  الجريمةالجنحة حارا دون تيرهق بحيث اذا تبين لبق ان 
وجب عبيبق احقلتبق الى محكمة الجنقيقت، امق لو وجدت هذه االخيرة ان ترار محكمة 

هي جنحة فإنبق تلتطيع امق ان تعيدهق الى محكمة  الجريمةالجنح ليس احيحق الن 
 او تفا  فيبق. الجنح ثقنية 

ومن ذلك يتضح ان محكمة الجنقيقت هي اقحبة الوالية العقمة عبى الدعوى 
الجزائية اذ تلتطيع ان تفا  في جميع انواع الجرائم. والح  ذاته ينطبق اذا احيبت 

                                                           

 /أ االصولية.56( ينظر نص المادة 1)

 من قانون العقوبات العراقي. 23ينظر نص المادة ( 2)

 االصولية. 138ينظر نص المادة ( 3)

 االصولية. 139ينظر نص المادة ( 4)
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الدعوى من تقضي التحقيق الى محكمة الجنقيقت عبى انبق جنقية ولكن اتضح لبق انبق 
تفا  فيبق او تحي  المتبم الى محكمة الجنح، عبمق ان ترارهق  جنحة او مخقلفة فببق ان

 .(1)بقإلحقلة او االعقدة واجب االتبقع
كمق يتبين من ذلك ايضق ان احكقم االختاقص النوعي هي من النظقم العقم فقط 
بقلنلبة لمحكمة الجنح فال يجوز لبق مخقلفتبق واال كقنت تراراتبق واجراءاتبق بقطبة 

نظقم العقم. امق محكمة الجنقيقت فال تبتزم ببذا االختاقص ان احيبت اليبق لمخقلفتبق لب
الدعوى بشك  خقطئ عبى انبق من اختاقابق واتضح فيمق بعد عكس ذلك تببق الوالية 
العقمة عبى الدعوى الجزائية مبمق كقنت الجرائم التي تضمبق، لذا فبي ان فابت في 

 اءاتبق وتراراتبق احيحة ببذا الخاوص.كون اجر تهذه الدعوى فال تثريب عبيبق و 
بفا  بقلدعوى الجزائية لاالحية المحكمة  فبواالختاقص الشخاي امق 

بقلنلبة لشخص المتبم والذي ينبغي ان يكون حدثق وفق التحديد الذي اورده المشرع في 
تقنون رعقية االحداث، لذا ال يجوز ألية محكمة اخرى مبمق كقنت التادي لبفا  في 

ئم التي يرتكببق المتبم الحدث لمخقلفة ذلك لبنظقم العقم اذ ان احكقم االختاقص الجرا
وبشك  عقم .(2)الشخاي هي من هذا القبي  وال يلوغ مخقلفتبق بقي حقل من االحوال

فقن االختاقص الشخاي يقتضي توافر افة خقاة في المتبم وتكون هذه الافة 
ومن االمثبة االخرى عبى ذلك هي  هي التي تحدد االحية محكمة معينة بمحقكمته

افة رئيس الجمبورية او رئيس االتبيم او رئيس الوزراء او الوزير والتي تحدد المحكمة 
المختاة بمحقكمة ك  من هؤالء، وعبيه ال تجوز مثال محقكمة رئيس الدولة امقم 
المحقكم العقدية اذا كقن الققنون تد حدد محكمة مختاة بذلك وذلك لعدم توافر 

 الختاقص الشخاي لبق.ا
ولو اردنق تطبيق االحكقم اللقبقة عبى جرائم داعش لوجدنق انه ال يوجد مقنع تقنوني     

من انعققد االختاقص لبمحقكم العراتية ببذا الخاوص وذلك بقلنلبة لبجرائم التي 
                                                           

 /ب،  ج االصولية.139ينظر نص المادة ( 1)

من قانون رعاية األحداث بانه: )إذا أتهم حدث مع أحد بالغ سن  53ومن اجل ذلك قررت المادة  (2)

الرشد بارتكاب جريمة فعلى قاضي التحقيق تفريق الدعوى وإحالة كل منهما على المحكمة 

 (.المختصة
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ارتكبت عبى االتبيم العراتي، فوفقق لقواعد االختاقص المكقني يالحظ ان معظم هذه 
ائم ارتكبت عبى االراضي العراتية كجرائم القت  واالتتاقب والخطف واللرتة وتير الجر 

ذلك من الجرائم، وال نعتقد ان هذا االمر يمكن ان يثير معضبة في هذا الادد اال ان 
االشكقلية التي يمكن ان تثور تتعبق بتنقزع االختاقص بين المحقكم العراتية ذاتبق 

كقني التي لبق الحديث عنبق يالحظ ان هذه الجرائم تد فوفقق لمعقيير االختاقص الم
ارتكبت االفعقل المكونة لبركن المقدي لبق في اكثر من مكقن داخ  العرا  ممق يجع  
جميع المحقكم التي تقع ضمن الرتعة الجغرافية لبذه االمقكن مختاة بقلتحقيق والنظر 

قد الحبول الققنونية لبق وفق في هذه الجرائم، واذا كقنت هذه الملألة ايضق يمكن ايج
القواعد التي نص عبيبق المشرع في تقنون ااول المحقكمقت الجزائية اال ان االمر ليس 
ببذه اللبولة فيمق لو كقن التنقزع بين محقكم تقبعة لحكومة االتبيم واخرى تقبعة 

لتعوي  لبحكومة االتحقدية الن االليقت التي نص عبيبق المشرع لح  التنقزع كقن يمكن ا
عبيبق فيمق لو كنق امقم محكمة تمييز واحدة بقعتبقرهق المرجع في ح  هذا التنقزع، امق 
وان هنقلك محكمتين لبتمييز في العرا  احداهق في االتبيم واالخرى في بغداد االمر 
الذي يجع  من الاعوبة بمكقن في تحديد اي من المرجعين لح  هذا التنقزع.يضقف 

والذي حدد  ،(1) 1993للنة  57مجبس تيقدة الثورة )المنح ( رتم  الى مق تقدم ان ترار
. ولكن مبمق (2)في اتبيم كوردلتقن لحد االنالية جديدة لح  تنقزع االختاقص،اليطبق 

يكن من امر فقن المحقكم العراتية ومحقكم االتبيم مختاة مكقنيق بقلفا  في الجرائم 
قنت جرائم داعش ينطبق عبيبق القوانين المرتكبة من تب  عنقار داعش. واخيرا اذا ك

العققبية المعمول ببق في العرا  واتبيم كوردلتقن فال مشكبة يمكن ان تثور بقلنلبة 
                                                           

 .5/4/1993في  3452في الوقائع العراقية بالعدد ( منشور 1)

( نص هذا القرار على ان تختص محكمة الجنايات بصفتها التمييزية بحل التنازع بين محاكم 2)

التحقيق التي تتبعها،  اما اذا كانت البعض من هذه المحاكم تتبع محكمة جنايات والبعض االخر تتبع 

االستئنافية ذاتها فيحل التنازع في مثل هذه االحوال محكمة جنايات اخرى ولكن ضمن المنطقة 

بواسطة محكمة االستئناف بصفتها التمييزية بل وتتولى هذه االخيرة ايضا حل التنازع بين محاكم 

الجنح او الجنايات نفسها او بينها وبين االخرى. واخيرا اذا كانت محاكم التحقيق التي حصل التنازع 

قة استئنافية مختلفة فيحل هذا التنازع عن طريق محكمة التمييز،  ويتبع بينها تقع كل منها ضمن منط

ذات االجراء في حالة التنازع بين محاكم الجنح او الجنايات التي تقع كل منها ضمن منطقة استئنافية 

 مختلفة.
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لالختاقص النوعي عبى وفق التفاي  المتقدم وفي هذا الادد يالحظ ان معظم هذه 
يبق. الجرائم هي من نوع الجنقيقت ممق يجع  محقكم الجنقيقت هي المختاة بقلنظر ف

وكذلك الحقل فيمق يتعبق بقالختاقص الشخاي فقلقوانين المعمول ببق في العرا  
واالتبيم وبشك  عقم التفر  في الجرائم المرتكبة من تب  مواطن او اجنبي فكالهمق 

 .(1)ياح محقكمتبمق عن الجرائم التي يرتكبونبق
 الفرع الثاني: اهمية انعقاد االختصاص للمحاكم العراقية

ن النعققد االختاقص لبمحقكم العراتية في معقتبة عنقار داعش اهمية التنكر ا     
فبي من نقحية تلب  اجراءات المحقكمة نظرا لكون لوجود الكثير من هؤالء في 
المواتف واللجون العراتية اضقفة الى كون العرا  كقن ملرحق التبب الجرائم المرتكبة 

ت لكون هذه الجرائم هزت مشقعر المواطنين ممق يعطي انطبقعق عداليق لبذه المحقكمق
اللقكنين في ملرح الجريمة هذه لذلك فقن العدالة توجب ان يتم االتتاقص من الجنقة 
في المكقن الذي ارتكبوا فيه جرائمبم من اج  تبدئة شعور عقمة النقس في العرا  
ية وخاواق المجنى عبيبم و ذويبم كمق ان هذا االختاقص ليكون مفيدا من نقح

تلبي  الحاول عبى ادلة الجريمة من ملرحبق ولبولة االنتققل اليبق عكس الحقل فيمق 
 .(2)لو انعقد االختاقص لبقضقء الدولي في هذا الادد

 الخاتمة
رحقب موضوع جرائم داعش بحق اإليزيديين توا  البقحثقن  فيبعد هذه الجولة 

 :نوجزهق بمقيبي والتوايقت الى جمبة من اإللتنتقجقت
 اإلستنتاجاتوال/ا

                                                           

 514أصدرت المحاكم العراقية أحكاما مختلفة بحق ،  2018( تجدر االشارة الى ومنذ العام 1)

ومن بين هذه  .من رجال ونساء،  بتهمة االنتماء إلى تنظيم داعش والعمل لحسابه شخصا أجبنيا

يخه حكما باإلعدام أثارت حفيظة بعض المنظمات الدولية والحقوقيين،  علما أنه حتى تار 11األحكام 

 .مشار اليه في الموقع االلكتروني االتي:لم تنفذ أي عقوبة باإلعدام صدرت بحق أجنبي

https://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/07/11/feature-01 

 12/1/2020 تاريخ الزيارة

 ( ينظر المحاسبة على جرائم داعش في العراق، منشور على الموقع االلكتروني اآلتي:2)

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/iraq1217ar_web.pdf 

 15/6/2020ارة تاريخ الزي

https://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/01/30/feature-01
https://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/01/30/feature-01
https://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/07/11/feature-01
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/iraq1217ar_web.pdf
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اللبفي الجبقدي"، تعود نشأته أليقم ”تنظيم ملبح يتبنى الفكرداعش  -1
تأليس  2014حزيران  29. أعبن يوم 2003 لبعرا األميركي  الغزو
الخالفة اإللالمية" عبى رتعة جغرافية والعة ليطر عبيبق في العرا  ”دولة
تعود جذور و  متعددة. مققتبين من جنليقتفي افوفه آالف ال يضم ،لوريقو 

أبو ماعب جمقعة التوحيد والجبقد" التي أللبق األردني ”تنظيم الدولة إلى
 إثر االحتالل األميركي ألراضيه. 2004لعرا  بق الزرتقوي 

ان داعش هو تنظيم ارهقبي يجمع بين افوفه المرتزتة وتيرهم ويتبنى الفكر  -2
 مبدأ. الجبقدي اللبفي نبجق،وايدولوجية الالموية وهقبية

اإليزيديون هم من األتبيقت األكثر تضررا من جرائم داعش، و حظيت النلقء و  -3
 من البجمقت الوحشية لتنظيم داعش.األطفقل بقلنايب األكبر 

تعد الجرائم المرتكبة بحق اإليزيديين جرائم دولية حلب النظقم األلقلي  -4
 لبمحكمة الجنقئية الدولية وتتوفر فيبق أركقنبق جميعًق.

اذا كقنت ك  هذه الجرائم يلتوعببق نظقم رومق لبمحكمة الجنقئية الدولية وفق مق  -5
بلقطة بقلنلبة لبقوانين الوطنية في العرا  لواء تقدم اال ان االمر ليس ببذه ال

منبق ام تبك التي تطبق في اتبيم كوردلتقن،فبذه القوانين ال تنظم  االتحقدية
جرائم االبقدة الجمقعية او جرائم ضد االنلقنية او جرائم الحرب والتي تدخ  
تانف جرائم داعش ضمنبق،ممق يعني ان االعتمقد عبى القوانين الوطنية 

 .دهق في محقكمة عنقار داعش تد ال يفي بقلغرضلوح
ك مشقك  كثيرة تعترض طريق اللبطقت الوطنية والقضقء الوطني في لهنق -6

وجود وبقلتقلي كمق ورد ذلك بين ثنقيق البحث ممق يعني توثيق هذه الجرائم 
ال يوجد مقنع تقنوني .ومع ذلك اجراء هذه المحقكمقتمعوتقت كثيرة في لبي  

ختاقص لبمحقكم العراتية ببذا الخاوص وذلك بقلنلبة لبجرائم من انعققد اال
التي ارتكبت عبى االتبيم العراتي، فوفقق لقواعد االختاقص المكقني يالحظ ان 
معظم هذه الجرائم ارتكبت عبى االراضي العراتية كجرائم القت  واالتتاقب 

 والخطف واللرتة وتير ذلك من الجرائم.

https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/673d3993-06db-4f3e-9735-996f4adb5ea2
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2affef12-f952-4747-a029-2285df39cd5e
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/8d5bad27-9030-411b-a6b2-fdf24fb5066d
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/8d5bad27-9030-411b-a6b2-fdf24fb5066d
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/8d5bad27-9030-411b-a6b2-fdf24fb5066d
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حقكم العراتية في معقتبة عنقار داعش اهمية ال ان النعققد االختاقص لبم -7
تنكر فبي من نقحية تلب  اجراءات المحقكمة نظرا لكون لوجود الكثير من 
هؤالء في المواتف واللجون العراتية اضقفة الى كون العرا  كقن ملرحق 
التبب الجرائم المرتكبة ممق يعطي انطبقعق عداليق لبذه المحقكمقت لكون هذه 

ت مشقعر المواطنين اللقكنين في ملرح الجريمة هذه لذلك فقن الجرائم هز 
العدالة توجب ان يتم االتتاقص من الجنقة في المكقن الذي ارتكبوا فيه 
جرائمبم من اج  تبدئة شعور عقمة النقس في العرا  وخاواق المجنى 
عبيبم و ذويبم كمق ان هذا االختاقص ليكون مفيدا من نقحية تلبي  

دلة الجريمة من ملرحبق ولبولة االنتققل اليبق عكس الحقل الحاول عبى ا
 فيمق لو انعقد االختاقص لبقضقء الدولي في هذا الادد.

إن الجرائم التي ارتكببق داعش لم تشك  انتبقكًق لبنود النظقم األلقلي لبمحكمة  -8
الجنقئية الدولية فحلب، ب  كقنت ضد العديد من اإلتفقتيقت والبروتوكوالت 

في اطقر الققنون الدولي الجنقئي والققنون الدولي اإلنلقني والققنون  الدولية
 .الدولي لحقو  اإلنلقن

مجبس األمن" بقإلجمقع ترارا يخّول ”، اعتمد2017لبتمبر/أيبول  21في  -9
األمين العقم إنشقء فريق تحقيق لجمع األدلة المتعبقة بقلجرائم الخطيرة وحفظبق، 

ائم ضّد اإلنلقنية التي ارتكببق داعش في العرا  بمق في ذلك جرائم الحرب والجر 
الحتمقل التخدامبق ملتقبال في إجراءات جنقئية في العرا  أو ربمق في محقكم 

 .وطنية أخرى 
يرى البقحثقن أن ألب  طريقة لممقرلة المحكمة عبى الملتوى الدولي  -10

بتقديم  الجنقئية الدولية إلختاقابق عبى الجرائم المرتكبة بحق اإليزيديين هو
طبب من جقنب العرا  الى المحكمة من أج  احقلة القضية اليبق، وذلك 

 .لبحيبولة دون افالت المجرمين من العققب
 التوصياتثانيا/



 التكييف القانوني لجرائم داعش ضد الكورد االيزيديين

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

390 

ضرورة  تاديق العرا  عبى النظقم األلقلي لبمحكمة الجنقئية الدولية،  .1
تكب في وذلك لتتمكن المحكمة من ممقرلة اختاقابق عبى الجرائم الدولية التي تر 

 العرا .
ننقشد الحكومة العراتية وحكومة اتبيم كوردلتقن بقتخقذ اإلجراءات من أج   .2

تعويض ضحقيق اإليزيديين و ضرورة اعمقر المنقطق المنكوبة لإليزيديين جراء هجمقت 
 .داعش

ضرورة تشريع القوانين المعقلجة لإلشكقالت التي حدثت اثر الجرائم المرتكبة  .3
 .يزيدييزيديقت وكيفية تبولبم في المجتمع االنلب أوالد اال ضد اإليزيديين ومنبق

نعتقد ان الوتت تد حقن عبى المشرع العراتي لكي يعدل تقنون العقوبقت رتم  .4
النقفذ وذلك بقلنص عبى الجرائم الدولية وال ادل عبى ذلك من جرائم  1969للنة  111

لد النقص عبى االت  فيمق  االبقدة الجمقعية والجرائم ضد االنلقنية، فيكون بذلك تد
يتعبق بجقنب من جوانب تجريم االفعقل التي تشك  انتبقكق اقرخق بحقو  االنلقن وفي 

 الوتت ذاته ملقيرا التبب التشريعقت الجزائية في هذا الادد.
( اعاله ممكنق في الوتت 1ان لم يكن االتتراح الوارد في الفقرة ) .5

ة تررت امق تبول االختاقص المؤتت لبمحكمة الحقضر،فيقحبذا لو ان الحكومة العراتي
الجنقئية الدولية فيمق يتعبق بجرائم داعش ضد الكورد االيزيديين،او طبب الملقعدة من 
االمم المتحدة بتشكي  محكمة جنقئية مختبطة عبى ترار المحكمة الببنقنية وذلك تحقيقق 

لمتقمرين والمتورطين دوليق لبعدالة لبذه الفئة من ابنقء الشعب العراتي وكذلك كشف ك  ا
 في تضية ابقدة الكورد االيزيديين.

 قائمة المصادر

 أوالً: الكتب

د.آسو كريم،مسؤولية الدولة الجنائية عن جرائم الحرب في النزاعات الداخلية  .1

 .2007المسلحة،مؤسسة موكرياني للنشر، أربيل،

جريمة اإلبادة الجماعية،دار د.أيمن عبدالعزيز محمد سالمة، المسؤولية الدولية عن ارتكاب  .2

 .2006العلوم القانونية،القاهرة،

آالء ناصر حسين البعاج، تنازع االختصاص في االجراءات الجزائية، اطروحة دكتوراه  .3

 .2001مقدمة الى كلية القانون بجامعة بغداد، 

 .2014،  بيروت،  للنشر  السامي  ، دار1، ط الجهاديين عودة  داعش  كوكبيرن،  باتريك  .4
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بين المطرقة والسندان، أقليات العراق منذ سقوط الموصل،معهد القانون الدولي وحقوق  .5

 .2015اإلنسان،

 .1979د.حسنين ابرهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية، .6

،دار الحكمة 1حسين جاسم الخزاعي،داعش واثره على االمن القومي العراقي،ط .7

 .2015لندن،

ل الدين،من منشورات وزارة الخارجية التركية، حركة داعش حركة ارهابية وحركة استغال .8

2016. 

د.خيرية محمود الدباغ،مبدأ القاضي الطبيعي في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة  .9

 .2010الجنائية الدولية،دار النهضة العربية، القاهرة،

بعة د.سرور عبدالرحمن عمر،اإلبادة الجماعية لاليزيديين في التاريخ،أسبابها ونتائجها،مط .10

 .2018سردم، السليمانية،

د.عبدالواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها،دار النهضة  .11

 .1996العربية،القاهرة،

د.عبدالغفور كريم علي و د.همداد مجيد علي،المحكمة الجنائية الدولية وعالقتها بمنظمة  .12

 .2015األمم المتحدة،مطبعة شهاب،أربيل،

 .1984جي،القانون الجنائي الدولي،أهم الجرائم الدولية،د.علي عبدالقادر قهو .13

 .22،ص1،2016هشام الهاشمي،تنظيم داعش من الداخل،دار الحكمة لندن،ط .14

 .2016،مطبعة كوردستان،سليمانى،1داعش،ط-مجموعة باحثين،كوردستان وبوست .15

 .28،دار االفق للنشر والتوزيع،ب.ت،ص 1محمد بن صالح العثيمين،الجهاد،ط .16

 .2014القاهرة،  العربية،   النهضة  دار  ، االنساني الدولي  الغني، القانون  بدع  محمود .17

، 4د. وعدي سليمان المزوري،شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية)نظريا وعمليا(، ط .18

 .2019مكتبة تبايى، اربيل، 

 ثانياً: الرسائل الجامعية

الجريمة الدولية، اطروحة  فريحة محمد هشام، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة

 .2018دكتوراه،جامعة محمد خضر،الجزائر،

 ثالثاً: البحوث العلمية

د.ابراهيم مسلم و د.آآلاء ناصر العاج، المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم داعش  -1

 اإلرهابية، مجلة الحقوق، جامعة بغداد.

ولية الجنائية عن الجرائم د.هادي نعيم المالكي، هيثم شاكر عبادالكاظم، المسؤولية الد -2

 .2017اإلرهابية، مجلة العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة بغداد، العدد الخاص،

د. فالح مبارك الفهداوي، م م فاطمة جاسم محمد، جريمة استرقاق داعش للنساء في  -3

ا العراق والحماية الدولية لهن، منشور في العدد الخاص بالمؤتمر الدولي الرابع للقضاي

 .2019القانونية،كلية القانون،جامعة تيشك، 

كمال عبدالرحيم العالوين وخلدون سعيد قطيشات،دور الموطن كضابط لالختصاص  -4

 .2،2011،ع38القضائي الدولي في القانون االردني،مجلة علوم الشريعة والقانون،م

 رابعاً: القوانين الداخلية  واإلتفاقيات والمواثيق الدولية

 المعدل. 1969لسنة  111ت العراقي رقم قانون العقوبا-1

 المعدل. 1971لسنة  23قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم -2

 .2015( لسنة 35قانون العمل العراقي رقم )-3

 .2005لسنة  13قانون مكافحة االرهاب في العراق رقم -4

 المعدل.  2006لسنة  3قانون مكافحة االرهاب في اقليم كوردستان رقم -5

 المعدل. 1959لسنة  188ن االحوال الشخصية العراقي رقم قانو-6
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 . 2012لسنة  28قانون مكافحة االتجار بالبشر في العراق رقم -7

 .1988( لسنة 8قانون مكافحة البغاء في العراق رقم )-8

 1948اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها لسنة -9

 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -10

 1949تفاقيان جنيف وبروتوكوالتها لعام ا-11

 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسايسية-12

 .2002النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية -13

 خامساً: القرارات الداخلية والدولية

في  3452الوقائع العراقية بالعدد  1993لسنة  57قرار مجلس قيادة الثورة رقم  .1

5/4/1993. 

 2017لعام  2379س األمن قرارمجل .2

 .2001لسنة   (234قرار مجلس قيادة الثورة رقم ) .3

 .2014الصادر عام  1526القرار مجلس األمن  .4

 سادساً: التقارير الدولية

جاءوا ليدمروا: جرائم داعش بحق اليزيديين، تقرير لجنة األمم المتحدة عن جرائم داعش في -1

 2016العراق و سوريا لعام

 2016التابع لألمم المتحدة عام تقرير لجنة تحقيق-2

العراق، الجرائم الجنسية والجنسانية المرتكبة ضد المجتمع اإليزيدي:دور المقاتلين األجانب -3

في تنظيم داعش، تقرير صادر عن منظمة"كينات" الخاصة بتوثيق جرائم داعش بحق 

 .2018اإليزيديين ومنظمة الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان الصادر عام 

 .2016( الصادرە عام HRS/A/18/28ثيقة األمم المتحدة)و-4

 المصادر األلكترونيةسابعاً: 
1- https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/sres2379-

 28/3/2020تاريخ الزيارة 2017

2- www.ohcr.org/AR/news event 15-4-2020 

3-https://ar.wikipedia.org/wik

https://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/
07/11/feature-01 

أسباب وراء ظهور داعش وستظهر تنظيمات أكثر  3عماد عبد الرازق: -4

 توحشاً،بحث منشور على الموقع االلكتروني االتي:  

5- https://www.hafryat.com/ar/blog     

               15/12/2019تاريخ اخر زيارة  

 المحاسبة على جرائم داعش في العراق، منشور على الموقع االلكتروني اآلتي:-6
/report_pdf/iraq1217ahttps://www.hrw.org/sites/default/files

r_eb.pdf 

 15/6/2020تاريخ الزيارة  
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