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رفع قضية ضد الرئيس السوداين، املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ي

حسن أمحد البشري، بتهمة اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، 

.وجرائم احلرب املرتكبة يف دارفور  
 
 

2008 يوليو/ متوز 14 يف ،ال هاي  
ICC-OTP-20080714-PR341-ARA 

 

ن السودا،دارفور: احلالة  

 

، اليوم بتقدمي األدلّة اليت تربهن على أوكامبو، املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية - لويس مورينوقام السيد 
ائم ضد اإلنسانية،  اإلبادة اجلماعية، واجلرقد ارتكب جرائمحسن أمحد البشري، عمر أن الرئيس السوداين، 

 .يف دارفوروجرائم احلرب 
 
 يف دارفور، واستناداً إىل األدلّة امعة، يرى املدعي التحقيقى طلب جملس األمن ببعد مرور ثالث سنوات علف

 ل املسؤولية اجلنائيةأن هناك مربرات معقولة لالعتقاد بأن العامفيما عمر حسن أمحد البشري يتحم   التهم خيص
دلّة اليت قدمها تبين األو.  احلرببارتكاب جرائم اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائماملوجهة 

املدعي العام أن البشري قد دبر ونفّذ خطّة لتدمري جزء كبري من جمموعات الفور، واملساليت والزغاوة، ألسباب 
احتج بعض أعضاء هذه اموعات الثالث، وهم من ذوي النفوذ يف دارفور منذ زمان، على ميش . إثنية

عي . فصار يهاجم الشعب. مل يتمكّن البشري من هزم احلركات املسلّحة. دالوالية، وشرعوا يف التمرويقول املد
 ة  و .إن دوافعه سياسية يف معظمها"العامأما نيته فهي اإلبادة اجلماعية". مكافحة التمرد "هو يتذرع حبج." 
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وتابعت األشخاص الذين . اجلنجويد القرى ودمرا/بأمر من البشري، وألكثر من مخس سنوات، هامجت ميليشيا
وأُخضع من متكّن من الوصول إىل خميمات املشردين داخليا للعيش يف ظروف مدروسة . جنوا إىل الصحاري

فقد قال . والقوات التابعة له حتيط باملخيمات. إن البشري يعرقل تقدمي املعونة الدولية. ليكون مصريه هو التدمري
 يغتصب – بعضنا، ويقبض على البعض اآلخر، فيقاد ويغتصب افينج. عندما نراهم، نفر جرياً"أحد الشهود 

. وهذا أمر عادي بالنسبة لنا حنن هنا يف دارفور[...]. فقد يغتصب حوايل عشرين رجالً امرأة واحدة . مجاعيا
ليس مهم من يراهم وهم يغتصبون إحدى . لقد شهدت أنا أيضاً عمليات اغتصاب. إنه أمر حيدث باستمرار

 ."فهم يغتصبون الفتيات حبضور أمهام وأبوام.  إم ال يأون–النساء 
 

ألزيد من مخس سنوات، شرد املاليني من املدنيني من أراضيهم اليت شغلوها لقرون، ودممرت مجيع وسائل 
 واغتصاب لى قتل الرجالعالبشري  يجبِر يف املخيمات،. "عيشهم، واغتصبت أراضيهم وسكنها مستوطنون جدد

فأنا ال "، يقول املدعي العام، مث يسترسل قائالً "إنه يريد إاء تاريخ الشعوب الفور، واملساليت والزغاوة. النساء
 ".دي أدلّةأحتمل غض الطرف، ل

 
إن كل . فهو يقول ال وجود لالغتصاب يف السودان. ألزيد من مخس سنوات، أنكر البشري وقوع هذه اجلرائم

د ادإن البشري قد جعل ارتكاب املزيد من اجلرائم ممكناً مبنعه الكشف عن احلقيقة بشأن اجلرائم، . "عاءاتهذا جمر
أفعال ميليشيات "، أو "االصطدامات بني القبائل"، أو "استراتيجية مكافحة التمرد"وإخفاء جرائمه حتت قناع 

لقد شجع مرؤوسيه، ومكّنهم من اإلفالت من العقاب من أجل ضمان رغبتهم يف ارتكاب . غري قانونية ومستقلّة
 . ، يقول املدعي العام"جرائم اإلبادة اجلماعية

 
 إبان اهلجمات املنسقة تنسيقاً جيداً واليت إن نية البشري يف ارتكاب جرائم اإلبادة اجلماعية أصبحت واضحة

إن البشري قد نظّم إفقار األشخاص الناجني، . "نيني الذين التجؤوا إىل املخيمات من املد2 450 000شنت على 
. فقد استخدم غري ذلك من األسلحة. إنه مل يكن يف حاجة إىل الرصاص. وانعدام األمن لديهم والتحرش عليهم

، يقول "متةلكنها أسلحة صا. وهي وسائل كلها يف نفس الفعالية. لقد استخدم االغتصاب، والتجويع واخلوف
 . املدعي العام

 
تبين األدلّة اليوم أن البشري، بدالً من مساعدة أهل دارفور، قد عبأ جهاز الدولة بأكمله، مبا يف ذلك القوات 

  450 000 املسلّحة، وجهاز االستخبارات، والدوائر الديبلوماسية واإلعالمية، واجلهاز القضائي من أجل إجبار
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شون يف خميمات املشردين داخليا، ومعظمهم من اموعة املستهدفة، على العيش يف  من األشخاص الذين يعي2
 . ظروف مدروسة لتدمريهم جسدياً

 
إا ليست جمرد . وهو القائد األعلى. إن البشري هو الرئيس" قائالً أوكامبو – لويس مورينوالسيد وأضاف 

إن هذه األجهزة . اجلنجويد/جليش، وجند ميليشياواستخدم ا. لقد استعمل جهاز الدولة بأكمله. كلمات رمسية
 ".إنه يتمتع بسلطة مطلقة. مجيعاً حتت مسؤوليته، وهي كلها تطيعه

 
وإذى رأى القضاة أن هناك مربرات معقولة تدعو إىل االعتقاد . ستنظر الدائرة التمهيدية األوىل اآلن يف األدلّة

فقد طلب .  ستقرر ما هي أجنع السبل المتثاله أمام احملكمةبأن الشخص املسمى قد ارتكب اجلرائم املزعومة،
 . املدعي العام إصدار أمر بإلقاء القبض

 
 

 

 :التصالللمزيد من املعلومات، املرجو ا

 

 أوالرا فلورنس السيدة

العام املدعي كتبمب العامة العالقات منسقة  

  int.cpi-icc@olara.florence :اإللكتروين الربيد

 (4476 5029 6 (0) 31+): احملمول (اهلاتف

 

:يف الهاي  

فليتشر نيكوال السيدة  

العام املدعي كتبمب اإلعالمياالتصال  مسؤولة  

 8071 505 70 (0) 31+): كتبامل (اهلاتف

 0473 5089 6 (0) 31+): احملمول (اهلاتف

 int.cpi-icc@fletcher.Nicola: اإللكتروين الربيد

 

   

   


