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 مستخلصـال
تعبػػر التيػػػريعات يػػف رأة الطبقػػػة اللػػػاعدة هػػب المجتمػػػ   و ػػب بػػػذلؾ تكػػػوف  

نتػػػاج ليالػػػة اللػػػمطة هػػػب  ػػػذا المجػػػاؿ  والتػػػب وابػػػد أف تكػػػوف ن و ػػػ ا بمػػػا ي ػػػدـ 
م ػػالا ا وي ػػب هػػب  ػػالا ا   لػػذلؾ  مػػت أامػػب تيػػريعات العػػالـ مػػف أة يقػػاب 

ر الػػذة ا يمػػم مػػف ي جػػر ام ػػريف مػػف ملػػاكن ـ  كون ػػا وتػػعت هػػب زمػػف ا لػػتقرا
اا بمواهقت ػػاو ولكننػػا وجػػدنا ا تظ ػػر هػػب زمػػف  اانت اكػػاتيمكػػف هيػػ  أف تاػػدث  ػػذ  

التػػػب ت ػػػيب المجتمػػػ  هػػػب بنيانػػػ و وراػػػـ الػػػنقص التيػػػريعب  اا ػػػت اتالاػػػروب أو 
العقابب الػدا مب  إا أف ج ػوداد دوليػةد جمػة بػذلت هػب لػبيؿ معالجػة الت جيػر  ولكن ػا 
لػػػـ تكػػػف موهقػػػة هػػػب تناول ػػػا ل ػػػا  إذا تتػػػاربت هػػػب أ ػػػذ ا بػػػيف جػػػراعـ الاػػػرب  تػػػد 

اج ُيمكنػ  مكاهاػة  ػذ  ا نلانية  ا بادةو ولـ ي رج المجتم  الدولب لاػد امف بػ ة نتػ
ا نت اكات أو الاد من او وقد وجدنا أف الت جير أ بح  فة م زمة لكؿ ال رايات 
الدولية والدا مية   و اد الاديثة من ا  تق   ورتي  المادة والمعنوة  بكؿ ت رؼ 
مػف يػػ ن  أف ياقق مػػاو وقػػد ديونػػا التيػػريعات الدا ميػػة إلػػم ت هػػب الػػنقص التيػػريعب  

تعاقػػب يمػم  ػػذ  ا،هعػػاؿ  وتػرورة إيجػػاد امػػوؿ دوليػة تاػػد وتكػػاهح  بوتػ  ن ػػوص
  ذ  الت رهاتو
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Legislation opinion prevailing in society class, and thus 
be the product of the power policy in this area, which must be 
texts in order to serve their interests and hurt in their favor, so 
ago, most of the world legislation of any punishment from 
abandons others from their homes, being put in the time the 
stability that it can not be that these violations occur only with 
their consent. But we found appear in wars or imbalances that 
affect society in the time of its architecture. Despite the lack of 
internal legislative punitive, but serious international efforts 
have been made in order to address the displacement, but they 
were not successful in dealing with them, if taken between 
conflicting in war crimes against humanity, genocide. The 
international community has not come out yet in any product 
that can combat these abuses or reduce them. We have found 
that displacement has become a feature of each of them, 
especially the modern international and internal conflicts, is 
material and moral Sourtah, all conduct that would regularly 
elaborates. Let's have a domestic legislation to avoid the 
legislative deficiencies, develop texts punish such acts, and the 
need to find solutions to an international challenge and 
struggling these behaviors. 
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 ةـــاملقذم
إلتبعدت القوانيف العقابية الدا مية إدراج جراعـ الت جير تػمف طاعفػة الجػراعـ 
المالة ب مف الدولة الدا مب  وذلؾ ،ف أة ب د يند وت  تيريعات ا العقابية تلتبعد 
قياـ مجرميف ب ذ  الجراعـ  نظػراد لنػدرة إرتكاب ػا هػب ظػؿ أة نظػاـ ليالػب قػاعـ  ولكػف 

د يمكن ا القيػاـ ب يمػاؿ الت جيػر مت ػذةد ذراعػ  يػدة ومػف اللمطات الملتبدة هب أة ب 
تمن ا الافاظ يمم أمف الوطف  ومثال  ما قامت بػ  الاكومػات المتعاقبػة يمػم اكػـ 
العراؽ مف ت جير قلرة لبعض ا،قميات إلم  ارج العػراؽ ،لػباب ليالػية  وترايػؿ 

هػػػب اللػػػكاف  بعتػػػ ا إلػػػم أمػػػاكف أ ػػػرق دا ػػػؿ العػػػراؽ  اػػػداث ت ييػػػرات ديمواراهيػػػة
لػػبعض المنػػاطؽ الػػب رؤيػػة الاكومػػة  مػػا نػػتد ينػػ  أف نلػػتبعد ورود أة نػػص هػػب 
تيػػري  يقػػابب يجػػـر أهعػػاؿ الت جيػػر القلػػرة لملػػكافو هاللػػمطات الااكمػػة ا تػػ تب إا 
بقػػوانيف تعبػػر يػػػف ليالػػات ا  و ػػذا مفػػػرغل منػػ  هػػػب يمػػـ الليالػػة القانونيػػػة  ولكػػف مػػػا 

   يند مرور الػب د با،زمػات  دا ميػة أـ  ارجيػة  تنالت   ذ  اللمطات أو افمت ين
قػػد ياػػدث الت جيػػر القلػػرة لملػػكاف مػػف طاعفػػة تػػد طاعفػػة أ ػػرق  وا يجػػد القػػانونب 
لمرتكبػب  ػذ  ا،هعػاؿ ن ػاد يقابيػاد ي تػع ـ لتجريمػ و وتلػبب الاػروب يمومػاد نػزوح 

ف لػبب نزواػاد العديد مف ا،ي اص دا مياد و ارجياد  ولكف ال زو العلػكرة لمعػراؽ وا  
قلػػرياد لممػػواطنيف إلػػم  ارجػػ  بلػػبب ا،يمػػاؿ الاربيػػة المتعمقػػة بتقػػدـ القػػوات ال ازيػػة  
كػاف ثمرتػػ  وجػود م يػػيف العػراقييف  ػػارج ب د ػػـ  إا أف مػا أنتجػػ  ال ػزو كػػاف أيظػػـ 
يػػ ناد هػػب دا ػػؿ العػػراؽ  هقػػد تلػػببت أيمػػاؿ القتػػؿ الطػػاعفب وال ػػرايات المذ بيػػة إلػػم 

أ ػػرق مػػف العػػراقييف دا ػػؿ وطػػن ـ  وا يوجػػد نػػص يقػػابب يتنػػاوؿ  ػػذ  ت جيػر م يػػيف 
اللموكيات بالتجريـ المادد ،هعاؿ الت جير  ويؤ ذ االباد المرتكبوف يمم جريرة جراعـ 
الع ػابات وجػراعـ ا ر ػػاب  والتػب لػػرياف مػا ينجػػوف من ػا  لوجػػود الػنقص التيػػريعب 

لجراعـو وبالراـ مف أف الج ػود الدوليػة الذة يربط بيف الت جير و اتيف الطاعفتيف مف ا
قد بذلت هب مجاؿ تجريـ أيماؿ الت جير  إا أن ا لػـ تثمػر يػف وجػود إتفاقيػة قانونيػة 
تتتمف أاكاـ  ذ  الجريمة بيكؿ  اص  والمتتب  يجد أاكام ا مبعثػرةد هػب ن ػوص 
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جػػػػراعـ ا تفاقػػػػات التػػػػب تناولػػػػت جػػػػراعـ ا بػػػػادة الجماييػػػػة  والجػػػػراعـ تػػػػد ا نلػػػػانية  و 
الاربو هال جرة الطاعفية  ب ليلت  جرة اليماؿ والجنػوب أو ال جػرة ااقت ػادية أو 
 جرة العقوؿ  إنما  ب  جرة أبناء البمد الوااد لبعت ـ بعض بلبب طاعفب  هػال جرة 
بلبب الباث يف العمؿ أو ت ييػر ا،وطػاف هعػؿ إرادة يقػوـ بػ  أة إنلػاف بنػاءد يمػم 

م عماد ،لموب اياتػ  الػذة يطمػح لػ   و ػذا ا،مػر يعػد مػف اريت  هب إ تيار ما يرا  
ف نػػتد يػػف  ػػذ  ال جػػرة إرتكػػاب جػػراعـ معينػػة  يلػػبب ا  قبيػػؿ الاقػػوؽ ا،لالػػية لػػ   وا 
ا  ت ط المفاجئ بيف الثقاهات الم تمفةو ونعد بذلؾ ال جرة مػف ا،لػباب التػب تػؤدة 

 جػػرة الريػػؼ إلػػم المدينػػة  مػػا يػػ دت  بعػػض الػػب د مػػف  الػػياماإلػػم إرتكػػاب الجػػراعـ  
يند بدايات التطور ال نايب لمكثيػر مػف الػدوؿ  ولكػف  ػذ  ال جػرة إذا إرتبطػت بػ مر 
قلػػرة أجبػػر الفػػرد يمػػم القيػػاـ ب ػػا  إنقمبػػت إلػػم ت جيػػر ي ػػرج هػػب ماتػػوا  يػػف اريػػة 
ا رادة التب تتميز ب ػا ال جػرة  والت جيػر يػادةد مػا يكػوف جماييػاد  ،لػباب ليالػية أو 

إلخ  تلػعم هيػ   ػذ  الجمايػات الم جػرة إلػم الباػث يػف الػوطف  أو ين ريةوو دينية
 البديؿ  الذة يتفب الاماية يمي ا بداد مف الوطف ا،ـ الذة ُ جارت من  قلرادو        
هإلم جانب ين رة الزماف والمكاف المذيف ي عب ا كتفاء ب ما هب تعريػؼ 

جتماييػػة  وثقاهيػػة  تػػرتبط بإالػػاس الفػػرد نفلػػ  ال جػػرة  توجػػد ينا ػػر أ ػػرق ذاتيػػة وا 
ونظرت  إلم يممية إنتقال  وال دؼ من ػا  وتكييفػ  ل ػذ  العمميػة  ويػعور  با نتمػاء إلػم 
المجتمػػ  الجديػػد  أو يمػػم ا،قػػؿ رابتػػ  هػػب أف يلػػتويب  ػػذا كمػػ  اتػػم يػػتـ إندماجػػ  

نمػػا وتمثمػػ  هػػب  ػػذا المجتمػػ   هػػال جرة ليلػػت مجػػرد نقمػػة  جلػػدية  مػػف مػػوطف م ػػر  وا  
تجا  ذ نب وتوج  نفلب مف الي ص ذات و   (1) ب أيتاد موقؼ يقمب وا 

أمػػا الت جيػػر هيعنػػب كػػؿ يمميػػة نقػػؿ لمجمويػػة مػػف اللػػكاف المػػدنييف قلػػراد مػػف 
 –مكاف إلم آ ر  أما إذا إن بت يممية النقؿ يمم هرد وااد أو أهراد معينيف بالذات 

ف كاف يدد ـ كبيراد  ( هب االة النقؿ إلم أراتػب Deportationهتلمم )تراي د  –وا 

                                                           

العسكرٌة  موسوعة الثقافة السٌاسٌة اإلجتماعٌة اإلقتصادٌة –ٌنظر: عامر رشٌد مبٌض  -1
 .1369ص  – 1368، ص 1999دار المعارف، حمص  –"مصطلحات ومفاهٌم" 
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( هػػب االػػة الطػػرد إلػػم إقمػػيـ آ ػػر  ػػارج Expulsionدولػػة ا اػػت ؿ  وتلػػمم )إبعػػاد 
هقػػوات ال ػػزو تقػػـو بنقػػؿ جمايػػات مػػف النػػاس مػػف وطػػن ـ إلػػم بمػػد  (1)ا قمػػيـ الماتػػؿو

لػػػتيطان   آ ػػر إاتمػػ  أجنبػػب  ب ػػدؼ أف تقػػوـ  ػػػذ  الجمايػػات بإلػػتعمار ذلػػؾ البمػػد وا 
ا ل ا ماؿ يعب البمد ا، مب الذة يلت دؼ بالتيريدو   (2)وا 

ويمػػم إ ػػػت ؼ ال ػػور التػػػب يظ ػػػر ب ػػا الت جيػػػر مػػػف ترايػػؿ  إبعػػػاد  طػػػرد  
نػػزوحو ي منػػا من ػػا مػػا إرتػػبط بعامػػؿ القلػػوة والعنػػؼ هػػب إرتكابػػ   ليكػػوف قلػػرياد لػػبب  

يػػػػيات متػػػػد ؿ هػػػػب إرتكػػػػاب  ػػػػذ  ا،هعػػػػاؿ  لػػػػواء أكانػػػػت ي ػػػػابات ملػػػػماة  أـ ميمي
 طاعفية  أـ مجامي  إر ابيةو 

لذلؾ نتناوؿ هب  ػذا الباػث بيػاف جػراعـ الت جيػر القلػرة والتػب نعػد ا تػمف 
طاعفة الجراعـ المالة ب مف الدولة الدا مب  بالراـ مف يدـ وجػود الن ػوص ال ا ػة 
ب ا هب التيريعات العقابيػة  ،ف أثر ػا ا يقػؿ  طػورةد يػف جػراعـ الع ػابات  أو إثػارة 

اػػرب ا، ميػػػة  أو الجػػػراعـ الواقعػػػة يمػػػم المنيػػػات  التػػػب  ػػػب تػػػمف طاعفػػػة الجػػػراعـ ال
المالة بػ مف الدولػة الػدا مب  وجميع ػا تنػدرج تػمف مػا تنجمػ  الاػروب مػف الجػراعـو 
ولجػػراعـ الت جيػػر أثػػر بػػال  هػػب أمػػف الدولػػة الػػدا مب  و ػػذا مػػا لػػنثبت  هػػب باثنػػا  ػػذا  

ول ػػػػا بن ػػػػوص تػػػػمف التيػػػػريعات العقابيػػػػةو تػػػػاركيف الػػػػديوة مفتواػػػػة لمميػػػػرييف بتنا
ونقلػم  إلػم مباثػيف يػ تب أول مػا يمػػم الج ػود القانونيػة هػب تجػريـ الت جيػر القلػػرة  

 وي تب ثاني ما يمم ما أنجم  ال زو العلكرة مف  ذ  الجراعـ بالنلبة لمعراقييفو
 
 
 
 
 

                                                           

قوانٌن اإلحتالل الحربً "حقوق السكان المدنٌٌن فً المناطق المحتلة  –د. إحسان هندي  -1
 .178، ص 1972منشورات اإلدارة السٌاسٌة، دمشق  –وحماٌتها" 
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 األول املبحث
 قانىنية يف جتريم التهجري القسرياجلهىد ال 

مػػا تػػزاؿ الج ػػود الدوليػػة ايػػر منتظمػػة هػػب مكاهاػػة جػػراعـ الت جيػػر القلػػرة  
ه ػب لاػد امف لػـ تتفػؽ يمػػم معا ػدة تػنظـ أاكػاـ مكاهاػػة الت جيػر  بينمػا لػـ تلػػتط  
المنظمات الدولية مكاهات   يمم الراـ مف ظ ور  هب م تمؼ ا،زمات التب تمر ب ػا 

مف كؿ ما يلبب   ذا الت جير مف آاـ البيرية  مف اروب دا مية و ارجيةو وبالراـ 
وميػػػػاؽ  مازالػػػػت الج ػػػػود الدوليػػػػة م تمطػػػػةد هػػػػب تناولػػػػ  بػػػػيف جػػػػراعـ الاػػػػرب  وتػػػػػد 
ا نلانية  وا بادةو وهب  ذا المباث نمر بمماة  يليرة يمم الج ود التػب تناولتػ  مػف 

 تيريعات أو أاكاـ لمقتاء الجناعب الدولبو 
لػػـ  7091ف إتفاقيػػة ا ػػاة الرابعػػة للػػنة أ (1)قػػ وأوؿ مػػا يفيػػدنا بػػ  بعػػض الف

تتطػػرؽ ،ة مػػػف اػػاات ا بعػػػاد أو النقػػؿ القلػػػرة  ،ن ػػػا لػػـ تكػػػف ألػػموباد م لوهػػػاد هػػػب 
الاروب المتاترة  إذ كاف اؽ اللكاف هب يدـ تعرت ـ لمثؿ  ػذ  ا نت اكػات اقػاد 

الػراـ مػف جو رياد لـ ياتد لمتقنيف بطريقػة رلػمية قبػؿ الاػرب العالميػة الثانيػةو ويمػم 
ذلؾ يمكننا أف نجد بإتفاقية ا ػاة بعػض أوجػ  الامايػة العامػة وال ا ػة مػف ا بعػاد 

أف يبقم اللكاف والماػاربوف  والنقؿ القلرة  وهت د يف ديباجت ا التب اوت يبارة )
هػػب ايػػر الاػػاات المن ػػوص يمي ػػا  ػػرااةد  هػػب ظػػؿ امايػػة قوايػػد ومبػػادئ قػػانوف 

يمي ػػػا الاػػػاؿ بػػػيف اليػػػعوب المتمدنػػػة  ألػػػتقرد التػػػب اليػػػعوب كمػػػا جػػػاءت هػػػب التقاليػػػ
( من ػا يمػم أنػ  22وقوانيف ا نلانية ومقتتيات التمير العاـ(و كما ن ت المػادة )
 ليس لممتااربيف اؽ مطمؽ هب إ تيار ولاعؿ ا ترار بالعدوو

                                                           

الجرائم ضد اإلنسانٌة فً ضوء أحكام النظام األساسً  –تنظر: د. سوسن تمرخان بكة  -1
. 427، ص 2006، منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌروت 1ط –للمحكمة الجنائٌة الدولٌة 

 1949: إستخدم النص العربً لمواد إتفاقٌة جنٌف الرابعة لسنة 428وتذكر المؤلفة فً ص 
، بٌنما إستخدم النص  Deportationالمصطلح اإلنجلٌزي مصطلح النفً لإلشارة إلى 

مصطلح الترحٌل للداللة على نفس المصطلح،  1977العربً لمواد البروتوكول األول لسنة 
أخٌراً مصطلح اإلبعاد، وتحبذ لو كانت النصوص  1998وٌستخدم نظام روما األساسً لسنة 

 العربً مزٌداً من اللبس والتشوٌش. العربٌة قد إعتمدت مصطلحاً واحداً تجنٌباً للقارئ 
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العلػكرية الدوليػة بتاػريـ النقػؿ  وبعد الارب العالمية الثانية  إ تمت ماكمة نورمبرج
الترايػػػػؿ ب ػػػػرض /ب( من ػػػػا يمػػػػم أف 6ا جبػػػػارة  هن ػػػػت هػػػػب ميثاق ػػػػا هػػػػب المػػػػادة )

و كما ن ت نفس المادة هػب ا رااـ يمم العمؿ  أو ،ة يمؿ آ ر يعدُّ جريمة ارب
الفقػػػرة )جػػػػ( بػػػ ف الترايػػػؿ وجميػػػ  ا،يمػػػاؿ ايػػػر ا نلػػػانية التػػػب تت ػػػذ تػػػد أة مػػػف 

و كمػا قػررت هػب اكم ػا ال ػادر مػف بػيف الجػراعـ تػد ا نلػانيةف تعد اللكاف المدنيي
بػػ ف ترايػػؿ اللػػكاف مػػف ا،راتػػب الماتمػػة يعػػدُّ يمػػ د ايػػر  7096هػػب أكتػػوبر لػػنة 

 The High Command Caseقانونب واير يريبو وهب القتية المعروهة بإلـ 
ارتكػػػاب ـ جػػػراعـ أدانػػػت الماكمػػػة العلػػػكرية الدوليػػػة هػػػب نػػػورمبرج المت مػػػيف ا،لمػػػاف ب
وآ ػػػريف   Flickالترايػػػؿ ا جبػػػارة لملػػػكاف المػػػدنييف  كمػػػا أدانػػػت الماكمػػػة المػػػت ـ

  (1) رتكاب ـ نفس الجريمةو
أف قػرارات الماكمػة الدوليػة لمعاقبػة مجرمػب الاػرب العالميػة  وهذا ُيظهـر ناـا

اػرب الثانية التب لميت بمااكمات نورمبرج  كانت ت مط جراعـ الت جير بيف جراعـ ال
 هب  ورة  وتجعم ا تمف الجراعـ تد ا نلانية هب  ورة أ رقو 

   وقػػد منعػػت ا تفاقيػػة7090وقػػد ظ ػػرت بعػػد ا إتفاقػػات جنيػػؼ ا،ربػػ  للػػنة 
الرابعػػة من ػػا وال ا ػػة بالمػػدنييف  ػػرااة ا بعػػاد هػػب ظػػروؼ الاػػربو وتػػنص المػػادة 

( من ا يمم أن : )ياظر النقؿ القلرة الفردة أو الجمايب لألي اص المامييف 90)
أو نفػػي ـ مػػف ا،راتػػب الماتمػػة إلػػم أراتػػب دولػػة ا اػػت ؿ أو إلػػم أراتػػب أة دولػػة 

أف  (2)ويتيؼ جانب آ ر مف الفق  وايي (وأ رق  ماتمة أو اير ماتمة  أياد كانت د
الت جيػػػر القلػػػرة لألهػػػراد يػػػؤدة إلػػػم التػػػدمير الاقيقػػػب الػػػذة ي ػػػيب الجمايػػػات التػػػب 

                                                           

حقوق المدنٌٌن تحت اإلحتالل الحربً مع دراسة خاصة  –عشماوي  د. محً الدٌن علً -1
عالم الكتب، القاهرة  –بإنتهاكات إسرائٌل لحقوق اإلنسان فً األراضً العربٌة المحتلة 

 .405ص  – 404، ص 1972
2- Robert Cryer, Hakan Friman, Darryl Robinson and Elizabeth 

Wilmshurst – An Introduction to International Criminal Law and 
procedure – Cambridge University Press, Cambridge, UK 2007, 
P. 180. 
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ينتمػػػوف إلي ػػػا  ه ػػػذ  الجمايػػػات ت ػػػبح أ ػػػ ر أو قػػػد تنت ػػػب   ا ػػػةد ينػػػدما تكػػػوف 
الػػػػذة يػػػػد ؿ تػػػػمف جػػػػراعـ ا بػػػػادة  ػػػػ يرة  هػػػػب االػػػػة تعرتػػػػ ا لمت جيػػػػر القلػػػػرة  

عػػػػػػرض مجمويػػػػػػات معينػػػػػػة أثنيػػػػػػة أو قوميػػػػػػة أو دينيػػػػػػة لجػػػػػػراعـ العنػػػػػػؼ و بتالجماييػػػػػػة
وا تػػط اد الػػذة يتػػطر أهراد ػػا لم جػػرةو و ػػو مػػا يايػػت  البولػػنة وال رلػػؾ و ػػربيا 
هػب ال ػرايات التػب دارت هػب يوالػ هيا اللػػابقةو وتػديو ماكمػة العػدؿ الدوليػة إلػػم 

لت ػرهات التػب تػؤدة تطبيؽ ن وص إتفاقية من  ا بادة الجمايية التب تاظػر  ػذ  ا
 إلم ت جير الجمايات أو أهرادل من او 

ال ػػورة الثالثػػة التػػب يمكػػف تنػػاوؿ الت جيػػر ب ػػا  ه ػػو هػػب كػػؿ  وهــذا ينــين ناــا
ها بعػػػاد الفػػػردة أو الجمػػػايب إتفاقيػػػة يظ ػػػر ب ػػػورة أ ػػػرق  تػػػمف جريمػػػة ماػػػددةو 

ماكمػة  وجريمة تد ا نلانية كمػا يرهتػ   7090وهقاد  تفاقات جنيؼ  جريمة ارب
وقد ييكؿ جريمػة إبػادة  أة وجػود نيػة لقتػؿ أو إيػذاء جمايػة قوميػة   7091نورمبرج 

ويمكننػػا بػػذلؾ تطبيػػؽ أاكػػاـ إتفاقيػػة منػػ  ا بػػادة  أو يرقيػػة أو دينيػػة  جزعيػػاد أو كميػػادو
( مػػف إتفاقيػػة امايػػة 791أف المػػادة ) (1)و ويػػرق بعػػض الفقػػ  7091الجماييػػة للػػنة 

المػػػػدنييف  ن ػػػػت أف النقػػػػؿ والترايػػػػؿ ا جبػػػػارة ايػػػػر القػػػػانونب يعػػػػدُّ مػػػػف الم الفػػػػات 
ال طيػػرة ل ػػذ  ا تفاقيػػة  والتػػب تمػػـز ا،طػػراؼ بإ ػػدار مػػا يمػػـز مػػف تيػػريعات تفػػرض 
 يقوبػػات هعاالػػة يمػػم ا،يػػ اص الػػذيف يقترهػػوف  ػػذ  الم الفػػاتو إا أف  نػػاؾ إلػػتثناءد 

( و ذا ا لتثناء أجاز لظػروؼ 90( مف المادة )7مف القايدة التب جاءت ب ا الفقرة )
    معينػػػػة قيػػػػاـ لػػػػمطات ا اػػػػت ؿ بػػػػإ  ء بعػػػػض المنػػػػاطؽ مػػػػف لػػػػكان ا  وقػػػػد ن ػػػػت 

( مػػف نفػػس المػػادة يمػػم: )ومػػ  ذلػػؾ يجػػوز لدولػػة ا اػػت ؿ أف تقػػوـ بػػإ  ء 2الفقػػرة )
 لؾ أمف اللكاف أو ،لباب ق رية(و كمب أو جزعب لمنطقة معينة  إذا تطمب ذ

ــا أف تنػػاوؿ إتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة كػػاف  ا ػػاد لمم جػػريف مػػف  وهــذا ُيظهــر نا
جراء اروب ا ات ؿ ولـ يتناوؿ أيماؿ الت جير ب ػفة يامػة  كجريمػة يجػب وتػ  

                                                           

 .408ص  – 407ص  –مصدر سابق  –د. محً الدٌن علً عشماوي  -1
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وممػا ا جػػداؿ هيػ  أف جػػراعـ الت جيػر القلػػرة تنػػتد  ا،اكػاـ ال ا ػػة بالعقػاب يمي ػػاو
المراميف  و ذا مػا أهرزتػ  أامػب الاػروب التػب مػرت ب ػا البيػرية  بػالراـ جموياد مف 

مػػػػػف وجػػػػػود ا تفاقيػػػػػة ال ا ػػػػػة بوتػػػػػ  ال جعػػػػػيف التػػػػػب أقرت ػػػػػا ا،مػػػػػـ المتاػػػػػدة هػػػػػب 
  وكانػػت نتيجػػةد اتميػػة لمعالجػػة مػػا  مفتػػ  الاػػرب العالميػػة الثانيػػة مػػف 21/1/7017

الدوليػػػػػة  وا،يػػػػػ اص  هػػػػػال جعوف  ػػػػػـ الػػػػػذيف يعبػػػػػروف الاػػػػػدود (1)مالػػػػػب الت جيػػػػػرو
الم جروف أو الميتتوف دا ميػادو والػذيف يتمتعػوف بامايػة القػانوف الػدولب ا نلػانبو إذ 
ا يجػػوز ،ة طػػرؼ هػػب النػػزاع إجبػػار ا،يػػ اص يمػػم ال ػػروج مػػف ا قمػػيـ  إا إذا 

 90اتمػػػػت ذلػػػػؾ لػػػػ مت ـ أو ا،لػػػػباب العلػػػػكرية الق ريػػػػة )ا تفاقيػػػػة الرابعػػػػة المػػػػادة 
وينػػػػدما أقػػػػر نظػػػػاـ رومػػػػا للػػػػنة  (2)(و11/9البروتوكػػػػوؿ ا،وؿ المػػػػادة   791والمػػػػادة 
بت لػػيس الماكمػػة الجناعيػػة الدوليػػة  ظ ػػرت المػػواد ال ا ػػة التػػب تتنػػاوؿ  ػػذ   7001

الجريمػػػػة أيتػػػػاد بػػػػنفس اليػػػػتات  إذ إيتمػػػػدت  ػػػػذ  الماكمػػػػة يمػػػػم ا تفاقػػػػات الدوليػػػػة 
  هػػػب مواد ػػػاو و ػػػب بكػػػؿ ال ا ػػػة بجػػػراعـ ا بػػػادة الجماييػػػة  تػػػد ا نلػػػانية  الاػػػرب

 ورة مف  ذ  ال ور التب تظ ػر ب ػا هػب  ػذ  الجػراعـ الم تمفػة تيػكؿ جريمػة تمتػاز 
إف جػػراعـ الت جيػر القلػػرة تتجػ  داعمػػاد لمدالػػة بفوارق ػا القانونيػػة يػف الجػػراعـ ا، ػرقو 

يمػػم إبعػػاد ا،يػػ اص يػػػف مكػػان ـ الطبيعػػبو وا يتطمػػػب إكتمػػاؿ الجريمػػة أف تكػػػوف 
مػػػة  بػػػؿ يػػػتـ الت جيػػػر اتػػػم ولػػػو كػػػاف لفتػػػرة ق ػػػيرةو وتػػػؤدة طػػػرؽ الطػػػرد ال جػػػرة داع

والترايػػؿ القلػػػرة والنقػػػؿ ا جبػػػارة إلػػػم ظ ػػور جريمػػػة الت جيػػػر القلػػػرة التػػػب تلػػػبب 

                                                           

الحماٌة الدولٌة لالجئٌن  –جبار كرٌدي  عن المعاهدات الدولٌة فً حماٌة الالجئٌن ٌنظر: علً -1
 وما بعدها. 22، ص 2005جامعة بغداد  –أطروحة دكتوراه، كلٌة القانون  –

النظرٌة العامة للقانون الدولً اإلنسانً فً القانون الدولً  –ٌنظر: د. أحمد أبو الوفا  -2
وللمزٌد فً . 54، ص 2006، دار النهضة العربٌة، القاهرة 1ط –والشرٌعة اإلسالمٌة 

 تعرٌف الآلجئٌن ٌنظر:
- Elspeth Guild & Jan Niessen – Immigration and Criminal Law in 

the European Union "The Legal Measures and Social 
Consequences of Criminal Law in Member States on Trafficking 
and Smuggling in Human Beings" – Koninklijke Brill NV, Leiden, 
The Netherlands 2006, P.18. 
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بدور ا آلياد ظ ور أيداد كبيرة مف الميرديف بلبب الت جيرو و و داعمػاد مػا يػتـ بطػرؽ 
  داعماد القوة والعنؼ والت ديدو و و ا جبار التب ي يب هي ا ا  تيارو وت اب إرتكاب

 799هقػػد طػػرد نظػػاـ  تمػػر النػػازة أكثػػر مػػف  (1)وداعمػػاد مػػا يقػػ  يمػػم المػػدنييف ا،بريػػاء
إلػػم هرنلػػا هييػػب  وأكثػػر مػػف مميػػوف بولنػػدة مػػف  ألػػؼ هرنلػػب مػػف ا،لػػزاس والمػػوريف

ا،جزاء ال ربية لبولندا الماتمة إلم اكومػة بولنػدا العامػة التػب تػدير ا ألمانيػاو وأبعػدت 
مميػػوف يػػ ص ايػػر ألمػػانب ليعممػػوا إجباريػػاد ل ػػالح  72ألمانيػػا أيتػػاد مػػا يقػػرب مػػف 

  (2)إقت اد الارب ا،لمانبو
يػػة والدا ميػػة هػػب يوالػػ هيا اللػػابقة  إلػػم ذلػػؾ أف ال ػػرايات الدول واضــي 

روانػػدا  أه انلػػتاف  العػػراؽو قػػد أهػػرزت م يػػيف الم جػػريف هػػب بقػػاع العػػالـو ممػػا يػػدلؿ 
يمم الااجة المماػة إلػم أف تكػوف الج ػود الدوليػة لمكاهاػة  ػذ  الجريمػة يمػم  ػورة 

تمػـز أكبر مما  ب يمي  امفو وأف تعمد المنظمات الدوليػة إلػم وتػ  إتفاقيػة  ا ػة 
الػػػػدوؿ بيػػػػ ن ا لمكاهاػػػػة ا،هعػػػػاؿ التػػػػب تنيػػػػع ا  وتعػػػػديؿ القػػػػوانيف العقابيػػػػة الدا ميػػػػة 
بتتػػػمين ا ن و ػػػاد تعاقػػػب يمي ػػػا  لملالػػػ ا بػػػ مف الػػػدوؿ الػػػدا مب  ولكون ػػػا جريمػػػة 
تمػس الكيػاف الػدولب بيػػكؿ يػاـو وقػد أدت زيػادة اػػدوث النػزوح الػدا مب هػب اللػػنوات 

بي ف المانة القالية لم ييف الناس الػذيف يعػانوف ا، يرة  هت د يف تالف المعرهة 
منػػ   إلػػم زيػػادة قمػػؽ المجتمػػ  الػػدولب بيػػ ف أيمػػاؿ الت جيػػرو و ػػذا القمػػؽ لػػ  مػػا يبػػرر  
تمامػػػاد  هكثيػػػراد مػػػا يعػػػانب النػػػازاوف دا ميػػػاد مػػػف الارمػػػاف المفػػػرط الػػػذة ي ػػػدد إمكانيػػػة 

وب ـ أو هػػب نػػزوا ـو بقػػاع ـ  هكثيػػراد مػػا يتعرتػػوف إلػػم م ػػاطر جمػػة لػػواء أثنػػاء  ػػر 
وبنػاء يمػم ذلػػؾ  هػإف أيػػداد الوهيػات بػػيف ا،يػ اص النػػازايف دا ميػاد كثيػػراد مػا ت ػػؿ 
إلػػم نلػػب مفرطػػة  وا لػػيما بػػيف ا،يػػ اص التػػعفاء بػػدنيا مثػػؿ ا،طفػػاؿ والملػػنيف 

                                                           

1  - Gideon Boas, James L. Bischoff and Natalie L. Reid – Elements 
Of Crimes Under International Law "International Criminal Law 
Practitioner Library" – Volume II, Cambridge University Press, 
Cambridge, UK 2009, P. 9. 

ترجمة  –جرائم الحرب "ماذا ٌنبغً على الجمهور معرفته"  –ٌنظر: لورنس فلشر وآخرون  -2
 .193، ص 2003األردن  –، أزمنة للنشر والتوزٌع، عمان 1غازي مسعود، ط
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والنلاء الاوامؿو وتزيد الميكمة تعقيداد بلػبب الميػقات التػب يعاني ػا مػف ت مفػوا مػن ـ 
لػػػػذلؾ ياػػػػاوؿ الاقوقيػػػػوف هػػػػب ا تاػػػػاد ا،وربػػػػب  (1)المجتمعػػػػات المتػػػػيفةو أو تعاني ػػػػا

تطوير التيريعات التب تكاهح ت ريب البير وا تجار ب ـ  كذلؾ ااات الد وؿ اير 
اليػريب لػػدوؿ ا تاػػاد ا،وربػػبو إذ أ ػػبات لػموكيات الجريمػػة المنظمػػة لم جػػرة ايػػر 

 الػػػػياماب ػػػػا الػػػػب د ا، ػػػػرق  اليػػػػريية تتزايػػػػد بيػػػػكؿ مطػػػػرد مػػػػ  ا،زمػػػػات التػػػػب تمػػػػر 
( الػذة د ػؿ نـانيرموالمجاورة لدوؿ ا تااد من ػاو وقػد أقػرت دوؿ ا تاػاد بروتوكػوؿ )

  ممػػػا إلػػػتوجب يمػػػم دوؿ ا تاػػػاد تعػػػديؿ تيػػػريعات ا 70/2/2991ايػػػز النفػػػاذ هػػػب 
الجناعيػػة ملػػايرة لمػػا يتطمبػػ   ػػذا البروتوكػػوؿ الػػذة يتتػػمف أاكامػػاد جديػػدة ا تقت ػػر 

جػػػػار بالبيػػػػر وتعرتػػػػ ـ ليلػػػػت  ؿ الجنلػػػػب  بػػػػؿ تتنػػػػاوؿ اتػػػػم ا تجػػػػار يمػػػػم ا ت
،اػػراض التوظيػػؼ وا لػػت  ؿ الػػوظيفب  الػػذة يكػػوف هيػػ  الم ػػاجروف باالػػة يػػبي ة  
بجراعـ الرؽ  ويتعرتوف هي  ليلت  ؿ الذة يبقي ـ هب االة المديونية لمقاعميف يمم 

التجريمػػػػب لمقػػػػوانيف الجناعيػػػػة تػػػػوظيف ـ  و ػػػػذ  الاػػػػاات كانػػػػت لػػػػابقاد  ػػػػارج النطػػػػاؽ 
ا،وربيػػػػةو وأظ ػػػػرت الاػػػػاات الواقعيػػػػة ليتجػػػػار بالبيػػػػر  تػػػػوع الم ػػػػاجريف لاػػػػاات 
ا بتػزاز بتجػػارة زرع ا،يتػػاء والتػب مازالػػت لػػـ ت تػػ  لمتقنػيف بيػػكم ا ال ػػاص  ػػذاو 

وقػػد  (2)بػػالراـ مػػف التزايػػد المماػػوظ لظ ػػور  ػػذ  الجػػراعـ المرتبطػػة بت ريػػب الم ػػاجريفو
النزايػػات الملػػماة هػػب يػػتم أرجػػاء العػػالـ اػػاات التط يػػر العرقػػب  والت جيػػر  أهػػرزت

القلرة يمم ألاس العرؽو و ذ  الجراعـ التػب تمػس العػرؽ ت ػتمط هػب تيػريعات ا بػيف 
الجراعـ تد ا نلانية وجريمة ا بادة الجماييةو ويعدُّ التط ير العرقب وهقاد لرأة لجنة 

تابعػػة لألمػػـ المتاػػدة  و ػػفاد يلػػت دـ لمتعبيػػر يػػف القتػػاء يمػػم التمييػػز العن ػػرة ال
جريمة ا بادة الجمايية يمم ألاس العرؽو والتب يد ؿ هب ماتوا ا تمػؾ ا نت اكػات 
التػػب تػػؤدة إلػػم الترايػػؿ القلػػرةو وقػػد ديػػا المػػؤتمر العػػالمب لاقػػوؽ ا نلػػاف المنعقػػد 

                                                           

األشخاص النازحون داخلٌاً: والٌة ودور اللجنة الدولٌة  –المجلة الدولٌة للصلٌب األحمر  -1
 .491، ص 30/6/2000، القاهرة، 838العدد  – للصلٌب األحمر

2- Elspeth Guild & Jan Niessen – Op Cit – P. 77. 
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م ا،هػػػراد ( إلػػػم التيػػػديد بالعقػػػاب يمػػػ21و 29و 21  هػػػب هقراتػػػ  )21/6/7001هػػػب 
الػػذيف يرتكبػػوف أو ُير ا ػػوف ا،هعػػاؿ الجناعيػػة المرتبطػػة بػػالتط ير العرقػػب  ويػػمول ـ 
بالملػؤولية الي  ػػية يػػف إنت اكػات اقػػوؽ ا نلػػافو وديػا المػػؤتمر المجتمػػ  الػػدولب 
إلػػػػم بػػػػذؿ الولػػػػاعؿ المتااػػػػة لتقػػػػديـ  ػػػػؤاء لمعدالػػػػةو كمػػػػا ديػػػػا جميػػػػ  الػػػػدوؿ  منفػػػػردة 

ءات الكاهية والفوريػة لمكاهاػة التط يػر العرقػب  ووتػ  اػد ومجتمعة  إلم أ ذ ا جرا
ل ذ  الجراعـو وت يعة اللبؿ الكفيمة أماـ تاايا  ذ  الجراعـ ، ذ اقوق ـو وقػد أيػرب 

لػػتياع  مػػف ا نت اكػػات الجلػػيمة لاقػػوؽ ا نلػػاف   جريمػػة  الػػياماالمػػؤتمر يػػف قمقػػ  وا 
ات ػاب النلػاء  والتػب تظ ػر بيػكؿ  ػاص هػب  ا بادة الجمايية والتط يػر العرقػب وا 

اػػػاات الاػػػروبو و ػػػذ  الجػػػراعـ تلػػػبب آليػػػاد اػػػاات النػػػزوح الجمػػػايب وظ ػػػور أيػػػداد 
 الػياماكبيرة مف ال جعيفو ويديف المػؤتمر بيػدة يػدـ وجػود اػؿ هػورة ل ػذ  الجػراعـ  

مػػ  التقػػايس القػػانونب الػػذة لػػـ يتػػ  لاػػد امف تعريفػػاد  ا ػػاد لمتط يػػر العرقػػبو ولػػـ 
إف ا  ػػ ء ي تمػػػؼ يػػف الترايػػػؿ أو  (1)بػػرز إلػػم ا،هػػػؽ معا ػػدة دوليػػة ب ػػػذا اليػػ فوت

النقػػػؿ ا جبػػػارة  هػػػا،وؿ تقػػػوـ بػػػ  لػػػػمطات ا اػػػت ؿ لم ػػػماة اللػػػكاف هػػػب االبيػػػػة 
ا،اػػواؿ  يمػػم يكػػس الثػػانب الػػذة ييػػكؿ جريمػػة نفػػب أو إبعػػاد ايػػر قػػانونب تقػػوـ بػػ  

ا ا التػػب تعتمػػد يمػػم اللػػكاف هػػب  ػػذ  اللػػمطات لتاقيػػؽ م ػػماة  أو أكثػػر مػػف م ػػال
أداع ػػا هػػب  ػػارج أراتػػي ـ التػػب تاتم ػػاو و ػػذا ا  ػػ ء الكمػػب أو الجزعػػب الػػذة أجازتػػ  

 ( من ا ا يتـ إا هب االتيف: 90إتفاقية جنيؼ الرابعة بالمادة )
  هقد يكوف  ناؾ  طرل يمػم اللػكاف األونى: عادما يتطلب أمن انسكان هذا اإلخالء

طقػػػة معينػػػة  نتيجػػػة لأليمػػػاؿ الاربيػػػة مثػػػؿ )تعػػػريض  ػػػذ  المنطقػػػة المػػػدنييف هػػػب من
لمق ػػػؼ بالقنابػػػؿ أو  نفجػػػار بعػػػض الػػػذ اعر الايػػػة أو تعرتػػػ ا لم ػػػازات الاربيػػػة أو 

 مواد الارب البكتريولوجية(و

                                                           
1  - Miguel Alía Plana – Derecho Penal Internacional – Editorial Tecnos, 

Madrid 1999, P. 102 – P. 103.  
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هقػد يكػوف  انثااية: حانة انضرورة أو األسـناب انههريـة انتـس تسـتدعس هـذا اإلخـالء.
نطقػػػػة معينػػػػة ياعقػػػػاد لعمميػػػػات اربيػػػػة معينػػػػة وتقتتػػػػب وجػػػػود اللػػػػكاف المػػػػدنييف هػػػػب م

 الترورات الاربية إبعاد ـ يف  ذ  المنطقة لمنطقة أ رقو
كما أف  ذا ا   ء الذة يتـ هب  اتيف الاالتيف ميروط بيروط معينػة تػتم ص بمػا 

  -يمب :
إ ػػػراج ا،يػػػ اص الماميػػػيف مػػػف  ا يجػػوز أف يترتػػػب يمػػػم  ػػػذ  ا  ػػػ ءات -7

 ادود ا،راتب الماتمة  إا إذا تعذر ،لباب مادية ت هب  ذا ا  راجو
إف ا،يػػ اص الػػذيف ي ػػير إ ػػراج ـ ب ػػذ  الكيفيػػة  يجػػب إيػػادت ـ ثانيػػا إلػػم  -2

 ملاكن ـ بمجرد أف تتوقؼ ا،يماؿ العداعية هب المنطقة المذكورةو
النقؿ أو ا  ػ ء تمتػـز بػ ف تعمػؿ إلػم  إف دولة ااات ؿ التب تقوـ بمثؿ  ذا -1

 أق م اد يمم إيجاد أماكف ا قامة المنالبة لألي اص المامييفو
يمـز يمم دولة ااات ؿ ب ف تجرة ا نتقاات هػب ظػروؼ مرتػية مػف ج ػة  -9

 ال اة وا،مف وال ذاءو
  يجب يػدـ التفرقػة بػيف أهػراد العاعمػة الوااػدة ينػد إجػراء مثػؿ  ػذ  ا نتقػاات -1

وذلؾ لممااهظة يمم الوادة العاعمية التب إ تمػت بتقرير ػا ااتفاقيػة هػب كثيػر 
 مف الموادو

يجب إ طار الدولة الااميػة بػ ة إنتقػاات أو إ ػ ءات بمجػرد اػدوث ا اتػم  -6
مػػػف ا يػػػراؼ والرقابػػػة يمػػػم تنفيػػػذ دولػػػة  –إف وجػػػدت  –تػػػتمكف  ػػػذ  الدولػػػة 

اػػػاات التػػػب تجيػػػز مثػػػؿ  ػػػذا ا اػػػت ؿ ل ػػػذ  اليػػػروط  ولمت كػػػد مػػػف تػػػواهر ال
ه  يجوز لمدولة الماتمػة القيػاـ بعمميػات الت جيػر القلػرة الفػردة  (1)ا   ءو

أو الجمػػايب  أو ترايػػؿ ا،يػػ اص الماميػػيف هػػب دا ػػؿ الدولػػة الماتمػػة إلػػم 
أراتػػػب اللػػػمطة القاعمػػػة بػػػا ات ؿ أو أة بمػػػد آ ػػػرو ه ػػػذ  ا،هعػػػاؿ ماظػػػورة 

لػػؾ هإنػػ  هػػب اػػاات التػػرورة العلػػكرية ب ػػرؼ النظػػر يػػف دواهع ػػاو ومػػ  ذ
                                                           

 وما بعدها. 408ص  –مصدر سابق  –الدٌن علً عشماوي  ٌنظر: د. محً -1
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الق وق ولمافاظ يمم اياة ا،ي اص الماميػيف يجػوز ل ػا أف تقػـو بػإ  ء 
منطقة العمميات العلكريةو و ػذا ا يعنػب اللػماح بتيػريد ـ أو ت جيػر ـ إلػم 
 ػػارج اػػدود ا،راتػػب الماتمػػة  بػػؿ يجػػب يمػػم لػػمطات ا اػػت ؿ أف تتكفػػؿ 

لػػم  ديػػار ـ  ينػػد إنت ػػاء  ػػذ  العمميػػاتو يمػػم أف اتػػم بعمميػػات نقم ػػـ مػػف وا 
تلػػود يمميػػات الت جيػػر الظػػروؼ ال ػػاية الم عمػػة والاػػرص يمػػم اللػػ مة 

و ػػذا ا جػػراء الػػذة تقػػر   (1)ال ذاعيػػة ويػػدـ الف ػػؿ بػػيف أهػػراد العاعمػػة الوااػػدةو
إتفاقيػػػة جنيػػػؼ الرابعػػػة للػػػمطات ا اػػػت ؿ  أو مػػػف يعػػػداوف أنفلػػػ ـ كػػػذلؾ  ا 

ـ ت جير اللكاف مف ال زاة أنفل ـ  بتطويؽ المدف وممارلة يبرر ظ ور جراع
الت ويؼ تد لاكني ا  أو إلجاع ـ إلػم ال جػرة  ربػاد مػف ا يتقػاؿ والتعػذيبو 
أو بروز  ذ  الجراعـ بمباركة قوات ال ػزو بترك ػا الع ػابات الطاعفيػة تمػارس 
جراعم ػػػا مػػػف قتػػػؿ و طػػػؼ وتعػػػذيب وت جيػػػر لملػػػكاف المػػػدنييف  و ػػػب تقػػػؼ 

قػػؼ المتفػػرج  إف لػػـ تكػػف بموقػػؼ الملػػايد ل ػػذ  الع ػػاباتو أمػػا بالنلػػبة بمو 
لمتيػػػريعات العقابيػػػة الدا ميػػػةو هتعػػػدا إيطاليػػػا مػػػف أواعػػػؿ الػػػدوؿ ا،وربيػػػة التػػػب 
َاياػػػرت تيػػػريع ا العقػػػابب ليػػػت عـ مػػػ  إتفاقػػػات يػػػين ف ال ا ػػػة با قامػػػة هػػػب 

ذة تػػنص الػػ 99/7001الػدوؿ ا،وربيػػةو ويمػػم وجػػ  ال  ػػوص القػػانوف رقػػـ 
( منػػ  يمػػم هػػرض العقوبػػات تػػد أة يػػ ص يلػػعم إلػػم الكلػػب 21المػػادة )

المػػػادة بالتػػػد ؿ هػػػب إقامػػػة ا،يػػػ اص ا،جانػػػب الػػػذيف يرومػػػوف ا قامػػػة هػػػب 
أراتب دوؿ ا تفاقيػةو أو الػذة ي ػرؽ قوايػد العمػؿ بإقامػة ا،جانػب هػب  ػذ  

ف كاف يامب الم اجريف إلم ا،راتػب ا ي (2)الدوؿو طاليػة مػف و ذا النص وا 
ف كػػػاف بػػػادرةد قانونيػػػة طيبػػػة لػػػبقت اير ػػػا مػػػف  جػػػراعـ ا لػػػت  ؿ  إا أنػػػ  وا 

                                                           

1- Karen J. Greenberg and Joshua L. Dratel – The Torture Papers 
"The Road to Abu Ghraib" – First published, Cambridge 
University Press, UK 2005, P. 367. 

2- Elspeth Guild & Jan Niessen – Op Cit – P. 141. 
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التيػػريعات هيػػ   ولكنػػ  ا يظ ػػر العقػػاب يمػػم المجػػرميف الػػذيف يقومػػوف بػػ ة 
 أيماؿ إجرامية تؤدة إلم الت جير القلرة لملكافو 

كـ   ويا حنذا نو إحتوت تشريعاتاا انعهانية انعرنية على اصوص قااواية تعاقب
و وهػب  ػذ  العبػارة تػماف لاقػوؽ من يهوم نأي تصر  يـؤدي إنـى انتهريـر انهسـري

أنػػػاس قػػػد تتػػػي  هػػػب ايػػػاب مثػػػؿ  ػػػذ  المػػػواد  ،ف القػػػوانيف العقابيػػػة ماكومػػػة بمبػػػدأ 
لاػػاؽ الت جيػػر القلػػرة بػػ ة نػػص آ ػػر  اليػػريية )ا جريمػػة وا يقوبػػة إا بػػنص(و وا 

الطاعفية أو المذ بية وو إلخ  قد يكوف هي  لجريمة مف جراعـ الع ابات  إثارة النعرات 
 ػػػذا الت ػػػرؼ أقػػػرب لمت ػػػرب مػػػف العقػػػاب هيمػػػا لػػػو وجػػػد نػػػص قػػػانونب  ػػػاص ب ػػػذ  
اللػػموكيات كجريمػػة ملػػتقمةو وبعػػد  ػػذا المػػرور بوتػػعية جػػراعـ الت جيػػر القلػػرة هػػب 
الج ػػود الدوليػػة التػػب ترمػػب إلػػم مكاهات ػػا  ننتقػػؿ إلػػم المباػػث الثػػانب مػػف باثنػػا  ػػذا  

بيف هي  جراعـ الت جير القلرة التب تعػرض ل ػا العراقيػوف جػراء ال ػزو الػذة أ ػاب لن
الب د  وما مر ب   ؤاء الم جروف مف ألػـ  ػذ  الجػراعـ  هػب ايػاب التيػري  القػانونب 

 الذة يعاقب  وهقداف اللمطاف الذة ياالبو
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 الثاني املبحث
       ي تعرض هلا العراقيىن جرائم التهجري القسري الت 

 بسبب الغزو
تعرض العراقيوف لث ثة أنواع مف ال جرة لـ يع د ا ت ري  ـ مف قبؿ  ه ول ا: 
 جرة الم ييف مػن ـ إلػم  ػارج الػوطف جػراء العمميػات القتاليػة لقػوات ال ػزوو وثاني ػا: 

إت ػػػذت  جػػػرة الم يػػػيف أيتػػػاد دا ػػػؿ العػػػراؽ جػػػراء جػػػراعـ الع ػػػابات الطاعفيػػػة التػػػب 
الت جيػػر أاػػد منا ج ػػا ا جراميػػةو وثالث ػػا:  جػػرة الػػبعض تػػياياد بػػيف دا ػػؿ العػػراؽ 
و ارجػػ و هػػ   ػػو ملػػتقر هػػب  ػػارج العػػراؽ واا ػػؿ يمػػم ا قامػػة ك يػػر   وا ُتمكنػػ  
الظػػروؼ ا،منيػػة مػػف العػػودة إلػػم ملػػتقر  هػػب دا ػػؿ الػػب دو هتػػاع يػػتاتاد بػػيف الػػدا ؿ 

ال جػػرة تيػػرد الم يػػيف هػػب دا ػػؿ الػػوطف و ارجػػ    وال ػػارجو ولػػببت  ػػذ  ا،نػػواع مػػف
وتمػػزؽ النلػػيد ا جتمػػايب المتمالػػؾ لميػػعب يمػػم مػػر الع ػػور ب زمات ػػاو وبعػػد أف 
كاف العراقػُب يزيػزاد أبيػاد  أ ػبح يػريداد يػتمقط يمػم أبػواب لػفارات دوؿ العػالـ  بااجػة 

الكممات مف  إلم مف يؤوي  مف طرد ب د   ويجير  مف تيـ أ ؿ جمدت و وم ما بم ت
 و ؼ  هإن ا لتعجز يف بياف االة المرارة التب مرت ب ا أامب يواعؿ العراؽو 

لػػػرة جػػػراء ولػػػـ يكػػػف العراقيػػػوف واػػػد ـ الػػػذيف تعرتػػػوا لػػػوي ت الت جيػػػر الق
أف الت جير يلت دـ لتيريد ا،قميات الدينية أو العرقية   (1)الاروب  هيرق بعض الفق 

ػػػؿ هػػػب لػػػنة  وتػػػ ريخ ا تاػػػاد ث ثػػػة  7071اللػػػوهيتب ااهػػػؿ هػػػب  ػػػذا المجػػػاؿ  إذ راا
ػؿ بعػد ال جػوـ ا،لمػانب لػنة  مػاا يقػؿ يػف  7097م ييف أوكرانػب إلػم لػيبيريا  وراا

أنػػ  وأبػػاف اػػزو  (2)القوقػػاز إلػػم لػػيبيرياو ويفيػػد آ ػػر ألػػؼ يػػ ص مػػف يػػعوب 199
مف لػكاف هرنلػا المػدنييف  ألمانيا لفرنلا هب الارب العالمية الثانية  تـ ترايؿ اماؼ

  وكانػػت كػػؿ مجمويػػة تتكػػوف مػػا 7099-7097يمػػم مجمويػػات هػػب هتػػرة اللػػنوات 

                                                           

 .434ص  –مصدر سابق  –تنظر: د. سوسن تمرخان بكة  -1
 .406ص  –مصدر سابق  –ٌنظر: د. محً الدٌن علً عشماوي  -2
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 126إلػػم  7099يػػ ص  وو ػػؿ يػػدد المجمويػػات هػػب لػػنة  2199-7199بػػيف 
مجموية  وكانت  ذ  المجمويات تراؿ هب ظروؼ قالية وبربرية واير إنلانية إلم 

ف نفػػػس اليػػػبء اػػػدث للػػػكاف أراتػػػب  ألمانيػػػا  ممػػػا نػػػتد ينػػػ  وهػػػاة اماؼ مػػػن ـ  وا 
  بطػػرد 22/77/7099الػػدنمارؾ ولكلػػمبورغ وبمجيكػػا و ولنػػداو وقػػد قػػاـ ا،لمػػاف هػػب 

يػػ ص مػػف أراتػػب المػػوريف إلػػم المنطقػػة الجنوبيػػة هػػب  999و19وترايػػؿ أكثػػر مػػف 
يػػػػ ص إلػػػػم  999و799بترايػػػػؿ أكثػػػػر مػػػػف  17/1/7097هرنلػػػػا  كمػػػػا قػػػػاموا هػػػػب 
 خ أو إلم بولنداو ا،قاليـ اليرقية مف الراي
أف معظػػػـ الػػػدوؿ ا،وربيػػػة مارلػػػت أيمػػػاؿ الت جيػػػر القلػػػرية  (1)ويػػػورد ثالػػػث

الجمايية لممواطنيف ا،لماف   ا ةد بعد الارب العالمية الثانية  الذيف كػانوا يعييػوف 
هػػػػب بولنػػػػدا  تييكولػػػػموهاكيا اللػػػػابقة  المجػػػػر  رومانيػػػػا  ا تاػػػػاد اللػػػػوهيتب اللػػػػابؽ  

أف ألػػػػموب الترايػػػػؿ  (2)وإلخو وجػػػػاء هػػػػب تقػػػػارير بعػػػػض المجػػػػافةوويواولػػػ هيا اللػػػػابق
ا جبػػارة أو )التط يػػر العرقػػب(  ػػو متيػػاب  إذا لػػـ يكػػف  ػػو نفلػػ  هػػب كػػؿ ا،راتػػب 
ال ربية هب البولنةو هفب أامب الااات  كانت المدينة أو القرية التب ينوة ال رب 

ألػابي  أو أيػ ر  هي جػر العديػد أ ذ ا ُت ػاجـ با،لػماة الثقيمػة وال فيفػة لعػدة أيػاـ أو 
مػػف المػػدنييف المنطقػػة  ػػ ؿ هتػػرة الا ػػػار أو التػػرب الملػػتمرو وقػػد قػػدرت المجنػػػة 

  كنتيجػػػػة 7002هػػػػب تمػػػػوز  UNHCRالعميػػػػا ليػػػػؤوف ال جعػػػػيف هػػػػب ا،مػػػػـ المتاػػػػدة 
ألؼ اجئ بولػنب هػب كرواتيػا   621لمارب هب كرواتيا والبولنة  هإف  نالؾ اوالب 

ألػػؼ  17ألػػؼ هػػب مػػونتني رو  و 91ألػػؼ هػػب لػػموهينيا   19  ألػػؼ هػػب  ػػربيا 112
مميػوف يػ ص  جػروا نتيجػة  1و2هػإف اػوالب  20/1/7002هب مقدونياو وأن  ل ايػة 

                                                           

  1ط –الملؤولية الدولية يف إرتكاب جريمة ا بادة الجمايية  -دو أيمف يبدالعزيز ل مة  -1
 و 7ص   2002دار العمـو لمنير والتوزي   القا رة 

  1طترجمة ربم نااس   –جراعـ الارب هب البولنة وال رلؾ  –لجنة  ملنكب تنظر:  -2
وما بعد او وجاء تقرير لجنة ا،مـ  52  ص 1992ا، الب لمطباية والنير والتوزي   دميؽ 

 من او 92المتادة ليؤوف ال جعيف هب ص 
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ألػػؼ يػػ ص مػػا يزالػػوف م جػػريف دا ػػؿ  119لماػػرب هػػب البمقػػافو و نالػػؾ أكثػػر مػػف 
 69ألػػؼ اجػػئ   ن اريػػا  299قبمػػت كػػؿ مػػف ألمانيػػا  29/1/7002البولػػنةو ول ايػػة 
 1ألػػػؼ  كمػػػا قبمػػػت إيطاليػػػا  71ألػػػؼ  لويلػػػرا  99ألػػػؼ  اللػػػويد  19ألػػػؼ  النملػػػا 

نجمترا   اجئ مف يواول هيا اللابقة يامةو  7999آاؼ اجئ  وا 
إف الت جيػػر القلػػرة لملػػكاف أ ػػبح منػػذ مطمػػ  القػػرف العيػػريف  ػػفة م زمػػة 

ينيوف مػػف ،امػػب النزايػػات الدوليػػة  وا ننلػػم كعػػرب مػػا تعػػرض لػػ  أيػػقاؤنا الفملػػط
ولاػد  7091ت جير جراء ازو الع ابات ال  يونية لألراتب الفملػطينية منػذ لػنة 

و ومػػػا مارلػػػ  ا،مريكػػػاف وامفػػػاؤ ـ مػػػف ت جيػػػر لمعػػػراقييف جػػػراء ال ػػػزو إا لػػػنفس امف
راػػـ ا،مػػة العربيػػةو هيفيػػد  الم ططػػات التػػب وجػػدت ل دمػػة  ػػذا الكيػػاف الب ػػيض هػػب

ف يلػػت دموف ليالػػة اليػػارع المفتػػوح  التػػب تعبػػر أف العلػػكرييف ا،مػػريكيي (1)الػػبعض
يػػف الفراػػة ا،مريكيػػة الباعلػػة لألوتػػاع هػػب العػػراؽو ه ػػذ  الليالػػة كانػػت متبعػػة هػػب 

و بػػالتفرج يمػػم الع ػػػابات التػػب تقػػـو بعمميػػات تفجيريػػة تػػػد 7067هيتنػػاـ منػػذ لػػنة 
المػػػػواطنيف مػػػػف دوف اللػػػػيطرة يمػػػػم الوتػػػػ و ويظ ػػػػر الجػػػػيش ا،مريكػػػػب هػػػػب العػػػػراؽ 

مظ ر المتفرج يمم أيماؿ الع ابات التب تقوـ بطرد المواطنيف يمم ألاس طاعفب ب
مػػف ملػػاكن ـو ويبػػدو أف ا،مػػريكييف إلػػتمدوا  ػػذ  التجربػػة التػػب يعػػداون ا ناجاػػة  مػػف 

 تجارب ارب هيتناـو
أف مػا ا ػؿ كػاف مثػااد آ ػر أكثػر لػوداوية يتجمػم هػب اػزو  (2)ويرق آ ػر 

  بدوف إذف يػريب مػف ا،مػـ المتاػدةو 2991لمعراؽ لنة  الوايات المتادة ا،مريكية
وقػد إنكيػػؼ زيػػؼ كػػؿ المبػػررات التػػب قػدمت ا ليػػن ا ارب ػػا العدوانيػػة  هباتػػت منػػذ لػػنة 

ا ؿ الديمقراطيةو ولو  2991 تديب ب ن ا جاءت لمعراؽ لت مي   مف الديكتاتورية وا 

                                                           

1- Robert M. Cassidy – Counterinsurgency and the Global War on 
Terror "Military Culture and Irregular War" – First published, 
Praeger Security International, London 2006, P. 99. 

            نظيييام الجيييزاء اليييدولً  العقوبيييات الدولٌييية ضيييد اليييدول واألفيييراد   –د. عليييً جمٌيييل حيييرب  -2
 .524، ص 2010، منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌروت 1ط –
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قراطيػػة ت جيػػر ربػػ  لػػممنا جػػداد ب ػػاة ذلػػؾ ا ديػػاء  ه ػػؿ يتطمػػب ثمػػف تاقيػػؽ الديم
لػػػػكاف العػػػػراؽن و ػػػػؿ يتنالػػػػب هػػػػرض الديمقراطيػػػػة مػػػػ  إز ػػػػاؽ أرواح مميػػػػوف مػػػػواطف 
يراقػبن و ػػؿ قيػاـ الديمقراطيػػة الليالػػية تقتتػب تفتيػػت العػػراؽ إلػم كانتونػػات مذ بيػػة 

 متناارة ن 
وقػػد تلػػببت الفتنػػة الطاعفيػػة هػػب العػػراؽ بلػػبب ال ػػزو إلػػم تعػػرض العديػػد مػػف 

وقػػد طالبػػت يػػر القلػػرة بلػػبب العنػػؼ الػػذة راهػػؽ  ػػذ  ا،اػػداثو أبناعػػ  لاػػاات الت ج
مميػػػوف دوار أمريكػػػب للػػػد  02  بتػػػ ميف مبمػػػ  2991المنظمػػػة الدوليػػػة لم جػػػرة لػػػنة 

ألػػؼ يراقػػب مػػوزييف يمػػم يػػدة دوؿ  ػػب  ولنػػدا  اللػػويد  إلػػتراليا   211إاتياجيػػات 
راف  ا مػػػارات  لػػػوريا  كنػػػدا  الوايػػػات المتاػػػدة  الػػػدنمارؾ  هرنلػػػا  ألمانيػػػا  تركيػػػا  إيػػػ

وا،ردفو إذ كانت ااجات ـ مماة جداد بعد ما لبب  ال زو مف تيريد م يػيف العػراقييف 
وكثيػػػراد مػػػا كػػػاف يتعػػػرض  ػػػؤاء الم ػػػاجروف ليلػػػت  ؿ مػػػف  (1)وهػػػب الػػػدا ؿ وال ػػػارج

  (2)مجمويات متعددة وج ت إجرام ا تد ـو
( UNAMIا نلػاف إلػم العػراؽ )وجاء هػب تقريػر بعثػة ا،مػـ المتاػدة لاقػوؽ 

أف العػػػػػػراؽ: )بمػػػػػػد يعػػػػػػيش هػػػػػػب الفوتػػػػػػم  وهيػػػػػػ  مواطنػػػػػػوف مػػػػػػذيوروف  2991لػػػػػػنة 
موف بمعات اماؼ مف بيوت ـ  ماا روف دا ؿ أاياع ـ المقلمة طاعفياد  وآ روف ُيراا
 رباد مف طااونة قتؿ ا ت ػدأ(و وأف معػدؿ ا ػيمة القتمػم آ ػذ بالت ػايد  وأف الفقػر 

جػػػرة ما مثيػػػؿ ل ػػػام هػػػب الػػػدا ؿ وال ػػػارج  إذ  ػػػاجر إلػػػم ال ػػػارج تلػػػبب هػػػب اركػػػة  
مميػػوف مػػواطف يراقػػب  وبمػػ  يػػدد النػػازايف دا ػػؿ  6و7و ػػ ؿ لػػنتيف مػػف ا اػػت ؿ 

مميػػػػوف مػػػػواطف يراقػػػػب  وأف الوتػػػػ  ال ػػػػاب يػػػػزداد لػػػػوءد  والتعميمػػػػب  1و2العػػػػراؽ 
إلػػػم ظ ػػػور يتػػػد ور للػػػببيف: تػػػدمير االبيػػػة المػػػدارس  وهقػػػداف ا،مػػػف  و ػػػذا لػػػيؤدة 

وقػػد أورد الػػبعض إا ػػاعيات باللػػنيف تظ ػػر أرقػػاـ  (3)أجيػػاؿ مػػف ا،ميػػيف هػػب العػػراؽو
                                                           

1- Steven J. Costel – Surging Out Of Iraq? – Nova Science 
Publishers, Inc. New York, USA 2008, P.48. 

2- Elspeth Guild & Jan Niessen – Op Cit – P. 48. 
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إف تمتػيف الواػػدة الوطنيػة لميػػعب نتيجػػة  (1)الم ػاجريف العػػراقييف هػب الػػدا ؿ وال ػػارجو
مػػف نتػػاعد ا نتمػػاء لمػػوطف  الػػذة ييػػعر أهػػراد  بالاريػػة  هيمػػا يظ ػػر اليػػرخ الػػوطنب 

اػػػؽ والملػػػاواة هيػػػ و ها تػػػط اد ا،ثنػػػب والػػػدينب واللػػػمطوة نتيجػػػة اليػػػعور ب يػػػاب ال
التيؽ ،يػة جمايػة إلػتناداد إلػم إنتماع ػا يػدهع ا لمتقوقػ  دا ػؿ ذات ػاو وأايانػاد الباػث 
يػػػف لػػػبؿ ا وطنيػػػة لميػػػعور باريت ػػػاو أو ال جػػػرة مػػػف الػػػوطفو هوجػػػود أربعػػػة م يػػػيف 

لػػيما إذا يرهنػػا أف مػػف يراقػػب م ػػاجر هػػب دوؿ أوربػػا ظػػا رة ايػػر طبيعيػػة إط قػػاد  ا
هميلػػػت الع ػػػبيات الدينيػػػة أو المذ بيػػػة وا  ألػػػباب  ػػػذ  ال جػػػرة  ػػػب ألػػػبابل طاعفيػػػةو

الع بيات العرقية أو العن رية واد ا  ب التب تفػت هػب يتػد ا،مػة  وقػد تع ػؼ 
نمػا يعػد مػف  بكيان ا هب الظروؼ الع يبة كظػرؼ الاػرب أو ظػرؼ ا لػتعداد ل ػا  وا 

لع ػبيات القبميػة  وا قميميػةو وبعػض التيػريعات تعػدُّ إثػارة النعػرات  ذا القبيؿ أيتػاد ا
الطبقية جرماد معاقباد يمي و وم ما يكف هإف كؿ ي بية أو نعرة تلت ثر بواء المواطف 
مػػف دوف الدولػػة تؤلػػؼ  طػػراد يمػػم أمن ػػا ال ػػارجب أو الػػدا مب  وتتػػعؼ مػػف يػػعور 

ديوة ل ػا جريمػة يعاقػب يمي ػا القػانوفو المواطف القومب  وينب ب أف تعػد إثارت ػا أو الػ
ذا لػػػـ تكػػػف التيػػػريعات تػػػذكر جميػػػ   ػػػذ  الع ػػػبيات أو النعػػػرات التػػػب ت ػػػدـ واػػػدة  وا 
الػػوطف  هػػألف تعبيػػر إتػػعاؼ اليػػعور القػػومب   ػػو يػػاـ ويػػامؿ  ويمكػػف أف ينطػػوة 
تات  جمي  أنواع الديوات التػب ت ػدؼ إلػم إيقػاظ يػتم الع ػبيات مػف دينيػة ويرقيػة 

قميميػػػػػة وقبيمػػػػػة واير ػػػػػا  ولػػػػػيس إكتفػػػػػاء التيػػػػػريعات بػػػػػذكر )النعػػػػػرات العن ػػػػػرية أو  وا 
 و(2)دليؿ  ا مف قبيؿ الا ر والتقييدالمذ بية( إا مف قبيؿ البياف والتمثيؿ والت

 
 

                                                           

1- Souad N. Al-Azzawi – Crimes of the Century; Occupation & 
Contaminating Iraq with Depleted Uranium – Iraq 15 Jun 2008,  
P. 9. 
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 إن مفهوم انطائفية يشتم  على انعااصر اآلتية : 
ا نتمػػػػاء العػػػػاـ تعػػػػدد ا نتمػػػػاءات الفرديػػػػة دا ػػػػؿ المجتمػػػػ  الوااػػػػد  وتػػػػعؼ  -أواد :

الميػػترؾ النػػاجـ  ػػو نفلػػ  يػػف يػػػدـ ا نػػدماج ا جتمػػايب هػػب بنيػػة وااػػدة أو لامػػػة 
 واادةو
تعدد الواءات ويدـ إنلجام ا وت اري ا هب إطار نظاـ يقـو يمم الع بية  -ثانياد :

ا،قوق  و و التع بو ذلؾ أف الع بية أو ا نتماء الجزعب هب المجتم  ا قيمػة وا 
  بقدر ما يتاوؿ إلم قوة تتامف متميزة تقؼ هب وج  الع بيات ا، رقووزف ل  إا

إرتبػاط الطاعفيػة كنمػوذج را ػف لمع ػبية المعاديػة لمدولػة أو لمػواء المجتمعػب  -ثالثػاد :
إف إبعػاد  (1)العاـ بالػديف  إذ أن ػا تعنػب اليػـو بيػكؿ ألػاس ي ػبية دينيػة أو مذ بيػةو

ات الملػماة يعػد مػف أنجػ  ولػاعؿ العػدو لتػماف وترايؿ اللػكاف المػدنييف هػب النزايػ
جنػػػب ثمػػػار يدوانػػػ   إا أنػػػ  وبػػػذات القػػػدر يعػػػد مػػػف أيػػػد الولػػػاعؿ التػػػب تماػػػؽ ا،ذق 
باللػػػػػكاف المػػػػػدنييف العػػػػػزؿ أ ػػػػػااب ا،رضو وا  ػػػػػط ح ) إبعػػػػػاد وترايػػػػػؿ اللػػػػػكاف 
 المػدنييف( يعنػب: الليالػة المػدبرة أو الترايػؿ المبايػر أو ايػر المبايػر لاكومػة دولػة
مػػػا  أو لػػػمطة مػػػا  ق ػػػاء اللػػػكاف المػػػدنييف ال اتػػػعيف للػػػمطت ا قلػػػراد  ػػػارج اػػػدود 
وطػػن ـ  لػػواءد تػػـ ذلػػؾ ب ػػورة هرديػػة أو جماييػػة  أو زرع ملػػتوطنيف أجانػػب  ب ػػدؼ 

ف إلػتقرار  تيكيؿ بنية ديمواراهيػة  أو هػرض واقػ  ليالػب جديػد يمػم ذلػؾ ا قمػيـو وا 
أمراد  عباد  بلبب مػا ة قد يجعؿ يودت ـ  ؤاء المراميف هب مناطؽ أ رق لمدة طويم

يترتػػب يمػػم ذلػػؾ مػػف آثػػار لػػمبية هػػب اايػػة ال طػػورة يمػػم الػػزمف البعيػػد  ومن ػػا يػػدـ 
التجانس هب ا،ماكف الجديدة التػب ينػزح إلي ػا الم جػروف والػذة قػد يػؤدة إلػم إنػداع 

مػف  وقػد تعػرض الم جػروف العراقيػوف هػب العديػد بؤر التوتر وا تطرابات مف جديدو
دوؿ العالـ  بلبب ا،اداث التب لبب ا ال زو يمم ب د ـ  إلم الكثير مػف العقوبػات 
التب نجمت يف ال جرة اير اليريية لمعديد من ـ  مما لبب لبعت ـ الطػرد وا بعػاد 

هيتعػرض الم ػاجروف هػب  مػف الػب د القػادميف إلي ػا أو اتػم تعػرض بعتػ ـ لملػجفو
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 تجػػار بالبيػػر  إلػػم جػػراعـ ا لػػت  ؿ الجنلػػب  يمػػم ألمانيػػا التػػب تكثػػر هي ػػا جػػراعـ ا
الػػػراـ مػػػف أف  ػػػذ  الت ػػػرهات مجرمػػػة يمومػػػاد هػػػب قػػػانوف العقوبػػػات ا،لمػػػانبو الػػػذة 

ويتعػرض  يعاقب اتم يمم ا لت  ؿ الذة يتعرض ل  الم اجروف هب مجاؿ العمؿو
مراكػز  العديد مف الم اجريف تاايا جراعـ الت ريب إلػم ا لػت  ؿ أيتػاد دا ػؿ اتػم

ا قامػة التػػب توهر ػػا ل ػـ الػػدوؿ  بمػػا يلػمم معلػػكرات ا قامػػة المؤقتػةو وتظ ػػر جػػراعـ 
ا لػػت  ؿ ل ػػؤاء اتػػم هػػب اػػاات مػػا يلػػمم بػػالزواج مػػف أجػػؿ ا قامػػةو وتػػـ ر ػػد 

االػػػػة مػػػػف اػػػػاات الػػػػزواج مػػػػف أجػػػػؿ ا قامػػػػة تعػػػػرض هي ػػػػا  ػػػػؤاء الم ػػػػاجروف  221
ت ػػػريب وتجػػارة الم ػػدراتو وتعػػرض بعػػض ليلػػت  ؿ مػػف لمالػػرة الػػزواج لمعمػػؿ هػػب 

 و(1)النلوة المتزوجات ،جؿ ا قامة إلم ا جبار يمم العمؿ بالديارة والم درات
وهػػػب المػػػؤتمر الػػػدولب اػػػوؿ أزمػػػة ال جعػػػيف والنػػػازايف العػػػراقييف المنعقػػػد هػػػب 

  قػػاؿ المفػػوض اللػػامب ليػػؤوف ال جعػػيف هػػب ا،مػػـ المتاػػدة )إف 2991جنيػػؼ لػػنة 
 و(2)(7091ث الم لاوية التب وقعت لنة د أ طر يممية لمنزوح منذ ا،اداالعالـ يي 

ويبػػػدة المجتمػػػ  ا،وربػػػب ت وهػػػ  مػػػف أهػػػواج الم ػػػاجريف القػػػادميف لدولػػػ   هبػػػالراـ مػػػف 
الم ػػاوؼ التػػب تلػػبب ا الجػػراعـ التػػب ت ػػااب ال جػػرة ايػػر اليػػرييةو إا أف م ػػاوؼ 

 ػػػؤاء الم ػػػاجريف هػػػب زيػػػادة أ ػػػرق بػػػدأت تظ ػػػر بإلػػػت  ؿ اليمػػػيف المتطػػػرؼ لػػػبعض 
ديم  ل ـ ،جػؿ تػماف بقػاع ـ هػب الػب دو كػذلؾ ظ ػور ميػاكؿ إقت ػادية هػب تػوهير 
هػػرص العمػػؿ ومػػزاامت ـ لممػػواطف ا،وربػػبو وأكثػػر مػػف ذلػػؾ ت وهػػاد مػػف يػػيوع جػػراعـ 

  (3)ا ر اب بلبب جراعـ ال جرةو
رة هقػػد أدانػػت ماكمػػة أمػػا بالنلػػبة لموقػػاع  القتػػاعية لمعقػػاب يمػػم الت جيػػر القلػػ      

بعػػض   The Einsatz gruopen Caseنػػورمبرج هػػب القتػػية المعروهػػة بإلػػـ
  المت مػػػػيف ا،لمػػػػاف  رتكػػػػاب ـ جػػػػراعـ الطػػػػرد ا جبػػػػارة لملػػػػكاف المػػػػدنييف هػػػػب بولنػػػػدا  

                                                           

1  - Elspeth Guild & Jan Niessen – Op Cit – P. 89 and beyond. 
 .580ص  –مصدر سابق  –د. علً جمٌل حرب  -2

3- Elspeth Guild & Jan Niessen – Op Cit – P. 374. 
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وكػػػذلؾ ا،لػػػزاس والمػػػوريف  واير ػػػا مػػػف ا،مػػػاكف التػػػب ااتمت ػػػا قػػػوات ال ػػػزو ا،لمانيػػػة 
  (1)انيةو  ؿ الارب العالمية الث

إف جراعـ الت جير القلرة بااجة إلم ج ود دولية تاتػوة ا،زمػة التػب تظ ػر 
كممػػػا ظ ػػػرت النزايػػػات الملػػػماة دا ميػػػة أو  ارجيػػػةو هػػػالت جير كجريمػػػة بااجػػػة إلػػػم 
تيػػػري  يقػػػابب دا مػػػب يتناولػػػ   ونػػػرق أنػػػ  يرتكػػػب يمػػػم نػػػوييف  ماديػػػاد ينػػػد تعػػػرض 

أو وطنػ   كمػا أنػ  يظ ػر معنويػاد بمجػرد الم جر لمعنؼ الػذة يمجعػ  إلػم تػرؾ ملػكن  
الت ديػػػد أو ال ػػػوؼ يمػػػم الػػػنفس أو المػػػاؿ الػػػذة يػػػؤدة بػػػالمواطف إلػػػم تػػػرؾ لػػػكن  أو 
يجػػاد نػػص بلػػيط يعاقػػب يمػػم أة هعػػؿ يػػؤدة إلػػم الت جيػػر ليتػػمف تجنػػب  بػػ د و وا 
الكثير مف المواطنيف ا،برياء مف التعرض لظروؼ ا تط اد والتعلؼ التب تجبر ـ 

 يؿويمم الرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 و721ص  –م در لابؽ  –ينظر: دو ماب الديف يمم ييماوة  -1
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 ةاخلامت
اللػػمطات الااكمػػة ا تػػ تب إا بقػػوانيف تعبػػر يػػف ليالػػات ا  و ػػذا مفػػرغل منػػ  
هػػػب يمػػػـ الليالػػػة القانونيػػػة  لػػػذلؾ إلػػػتبعدت القػػػوانيف العقابيػػػة الدا ميػػػة إدراج أهعػػػاؿ 
الت جير تمف طاعفػة الجػراعـ المالػة بػ مف الدولػة الػدا مب ،نػ  ا يمكػف اػدوث ا هػب 

د  مػػت أامػػب تيػػريعات العػػالـ العقابيػػة مػػف أة ظػػؿ وجػػود اللػػمطات إا بمواهقت ػػاو وقػػ
 نص يعاقب مف يقـو ب هعاؿ الت جير أو يارض يمي او 

وراػػـ ذلػػؾ هقػػد بػػذلت ج ػػود دوليػػة جمػػة هػػب لػػبيؿ مكاهاػػة  ػػذ  ا نت اكػػات 
يمػم الملػتوق الػدولب  ولكػػف  ػذ  الج ػود كانػػت ايػر منتظمػة هػػب تناول ػاو ه ػب لاػػد 

اـ مكاهاػة الت جيػر  بينمػا لػـ تلػتط  المنظمػات امف لـ تتفؽ يمم معا دة تػنظـ أاكػ
الدولية مكاهات   يمم الراـ مػف ظ ػور  هػب م تمػؼ ا،زمػات التػب تمػر ب ػا البيػرية  
مف اروب دا مية و ارجيةو وبالراـ مف كؿ ما يلبب   ذا الت جير مف آاـ ومياؽ  

نلػػػػانية  مازالػػػػت الج ػػػػود الدوليػػػػة م تمطػػػػةد هػػػػب تناولػػػػ  بػػػػيف جػػػػراعـ الاػػػػرب  وتػػػػد ا 
وا بػػادةو كػػذلؾ هػػإف قػػرارات الماكمػػة الدوليػػة لمعاقبػػة مجرمػػب الاػػرب العالميػػة الثانيػػة 
التػػب لػػميت بمااكمػػات نػػورمبرج  كانػػت ت مػػط جػػراعـ الت جيػػر بػػيف جػػراعـ الاػػرب هػػب 

  ورة  وتجعم ا تمف الجراعـ تد ا نلانية هب  ورة أ رقو 
ؿ أف تقـو بعمميػات نقػؿ أو وهب زمف الارب ا يمكف لدولة ال زو أو ا ات 

ت جيػػر لملػػكاف إا لاػػاات ماػػددة قانونػػاد مرتبطػػة بالتػػرورة العلػػكرية ووهػػؽ يػػروط 
معينة  قانونادو و ذا ا يعنب اللماح بتيػريد ـ أو ت جيػر ـ إلػم  ػارج اػدود ا،راتػب 
لػػم  الماتمػػة  بػػؿ يجػػب يمػػم لػػمطات ا اػػت ؿ أف تتكفػػؿ اتػػم بعمميػػات نقم ػػـ مػػف وا 

د إنت اء  ذ  العممياتو يمم أف تلود يمميات الت جيػر الظػروؼ ال ػاية ديار ـ  ين
 الم عمة والارص يمم الل مة ال ذاعية ويدـ الف ؿ بيف أهراد العاعمة الواادةو 
القلػػػرة لقػػػد تعرتػػػت الكثيػػػر مػػػف اليػػػعوب جػػػراء الاػػػروب ،نػػػواع الت جيػػػر 

مػػػػب النزايػػػػات لملػػػػكاف والػػػػذة أ ػػػػبح منػػػػذ مطمػػػػ  القػػػػرف العيػػػػريف  ػػػػفة م زمػػػػة ،ا
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زرع ال ػػػػزاة ا،مريكػػػػاف ي ػػػػابات إر ابيػػػػة  2991الدوليػػػػةو  وهػػػػب اػػػػزو العػػػػراؽ لػػػػنة 
وميميييات طاعفية لمقياـ ب يمػاؿ الت جيػر  مػ  تافظنػا أف المعنػم الاقيقػب لم ػطمح 
)الطاعفية( ا يمكف أف ينطبؽ م  الواق  العراقب  كػوف الميػتركات بػيف يػراعا  أكبػر 

 التب ااوؿ ال زاة زري او اا ت هاتمف 
أف ال ػػرايات الدوليػػة والدا ميػػة هػػب يوالػػ هيا اللػػابقة  روانػػدا  أه انلػػتاف  
العػراؽو قػد أهػرزت م يػيف الم جػريف هػب بقػػاع العػالـو ممػا يػدلؿ يمػم الااجػة المماػػة 
إلػم أف تكػػوف الج ػود الدوليػػة لمكاهاػػة  ػذ  الجريمػػة يمػم  ػػورة أكبػػر ممػا  ػػب يميػػ  

عمػػػػد المنظمػػػػات الدوليػػػػة إلػػػػم وتػػػػ  إتفاقيػػػػة  ا ػػػػة تمػػػػـز الػػػػدوؿ بيػػػػ ن ا امفو وأف ت
لمكاهاػػة ا،هعػػاؿ التػػب تنيػػع ا  وتعػػديؿ القػػوانيف العقابيػػة الدا ميػػة بتتػػمين ا ن و ػػاد 
تعاقػػب يمي ػػا  لملالػػػ ا بػػ مف الػػدوؿ الػػػدا مب  ولكون ػػا جريمػػة تمػػػس الكيػػاف الػػػدولب 

 بيكؿ ياـو
يػة العربيػة يمػم ن ػوص قانونيػة تعاقػب ويا ابذا لػو إاتػوت تيػريعاتنا العقاب

كؿ مف يقػوـ بػ ة ت ػرؼ يػؤدة إلػم الت جيػر القلػرة  ب ػورتي  المتػاف يظ ػر ب مػا  
الت جيػػر المػػادة بػػ ة هعػػؿ يػػؤدة إلػػم تاقيػػؽ  ػػذ  ال ػػورة  أو المعنػػوة الػػذة ياػػدث 

 با،هعاؿ التب تدلؿ يمم العنؼ المعنوة الذة ينتد إنت اكات الت جيرو
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 املصادر
 أوالً: باللغة العربية.

قػػػػػوانيف ا اػػػػػت ؿ الاربػػػػػب ماقػػػػػوؽ اللػػػػػكاف المػػػػػدنييف هػػػػػب  –دو إالػػػػػاف  نػػػػػدة  و7
 و7012منيورات ا دارة الليالية  دميؽ  –المناطؽ الماتمة وامايت ام 

النظريػة العامػة لمقػانوف الػدولب ا نلػانب هػب القػانوف الػدولب  –دو أامد أبو الوها  و2
 و2996  دار الن تة العربية  القا رة 7ط –واليريعة ا ل مية 

ا،ي اص النازاوف دا مياد: واية ودور المجنة  –المجمة الدولية لم ميب ا،امر  و1
 و19/6/2999  القا رة  111العدد  – الدولية لم ميب ا،امر

الملػػػػؤولية الدوليػػػػة يػػػػف إرتكػػػػاب جريمػػػػة ا بػػػػادة  -دو أيمػػػػف يبػػػػدالعزيز لػػػػ مة  و9
 و 2996العمـو لمنير والتوزي   القا رة    دار7ط –الجمايية 

الجراعـ تد ا نلانية هب توء أاكاـ النظاـ ا،لالب  –دو لولف تمر اف بكة  و1
 و 2996  منيورات الامبب الاقوقية  بيروت 7ط –لمماكمة الجناعية الدولية 

مولوية الثقاهة الليالية ا جتمايية ا قت ادية العلكرية  –يامر رييد مبيض  و6
 و7000دار المعارؼ  امص  –ات ومفا يـم مم طما

 –أطرواة دكتورا   كمية القانوف  –الاماية الدولية ل جعيف  –يمب جبار كريدة  و1
 و2991جامعة ب داد 

نظػػػػاـ الجػػػػزاء الػػػػدولب )العقوبػػػػات الدوليػػػػة تػػػػد الػػػػدوؿ  –دو يمػػػػب جميػػػػؿ اػػػػرب  و1
 و2979  منيورات الامبب الاقوقية  بيروت 7ط –وا،هراد( 

  7ترجمػة ربػم ناػاس  ط –جراعـ الارب هب البولنة وال رلػؾ  –ب لجنة  ملنك و0
 و7006ا، الب لمطباية والنير والتوزي   دميؽ 

 –جػػراعـ الاػػرب ممػػاذا ينب ػػب يمػػم الجم ػػور معرهتػػ م  –لػػورنس هميػػر وآ ػػروف  و79
 و2991ا،ردف  –  أزمنة لمنير والتوزي   يماف 7ترجمة اازة ملعود  ط

  المطبعػة الجديػدة  9ط –الواقعة يمم أمػف الدولػة الجراعـ  –دو مامد الفاتؿ  و77
 و7011دميؽ 
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اقػػوؽ المػػدنييف تاػػت ا اػػت ؿ الاربػػب مػػ   –دو ماػػب الػػديف يمػػب ييػػماوة  و72
 –درالة  ا ة بإنت اكات إلراعيؿ لاقوؽ ا نلاف هب ا،راتب العربيػة الماتمػة 

 و7012يالـ الكتب  القا رة 
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