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جريمة إباادة الجانس إلااباادة الجماعياةو  عاوم علال العماي العماد  الهاادض إلال الع اا  

جماعة معينة محددة بانتمائها المشترك المتميز الذ  ي عها فاي علل أو الجزئي  الكلي

 .بسبب هذا االنتما  ا بالحياة من حيث المبدأ نكر عليها حعه مواجهة مع جماعة

 

حياث جاا   1946المتحادة فاي أود دورة لهاا عاام  لألما ا ما ذهبت إليه الجمعية العامة هذ

 هااذ لحااا الحياااة علاال جماعاااة إنسااانية  إنكااار عريفهااا لجريمااة إبااادة الجاانس علاال أنهااا 

  هلك كليًا أو جزئيًا.ندما الجماعاة هي جماعاة عرقية أو دينية أو سياسية أو غير ذلك، ع

 .و1إلضمن الجرائ  ضد اانسانية اندريه الراينيه رأ علل أن  عريفها هذ  ي عها، حسب 

 

 لإال أن اال حاد السوفيا ي ل  يوافا علل شامود الجماعااة السياساية،  ناه كاان ق ا

 حينذاك. إيديولوجيتهعلل ا حزاب السياسية المعارضة انطالقًا من 

 

 "مناع ومعاقباة جريماة ااباادة الجماعياة"ف ومن ضمنه التعداد في ا فاقية وا ل التعري

 هااا فااي مادوذلااك ، 12/1/1951ضااع التنفيااذ فااي والتااي وضااعت مو ،9/12/1948فااي 

 الثانية حيث ورد:

الجزئااي  المر كبااة، بعصااد التاادمير الكلااي أو اآل يااة ا فعاااديااًا ماان " عنااي إبااادة الجاانس أ

 تها هذ :فعنصرية أو دينية بصثنية أو إاعة قومية أو لجم

 

 قتي أع ا  من الجماعة - أ

 من الجماعة. بأع ا أو روحي خطير  جسد  أذىإلحاق  - ب

 الجماعة عمدًا لظروض معيشية يراد بها  دميرها الماد  كليًا أو جزئياً  إخ اع - ة

 داخي الجماعة. ا طفاد فرض  دابير  ستهدض الحؤود دون إنجاب - ث

 جماعة أخرى. من الجماعة عنوة إلل أطفادنعي  - ج

 

 وهي: جنسال بإبادةالمتعلعة  ا فعادوق ت اال فاقية في المادة الثالثة بمعاقبة 

 

 إبادة الجنس - أ

 الر كاب إبادة الجنس التآمر - ب

 التحريض المباشر والعلني علل ار كاب إبادة الجنس - ة

                                                 

le sفي عرضه لكتاب  -1 iècle des génocides ار برونيت  .heredote.net  و علل الموقعلا برن
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 اب إبادة الجنسكمحاولة ار  - ث

 االشتراك في إبادة الجنس - ج

 

فتع اي بمعاقباة الماذكورين "ساوا  كاانوا حكاماًا  ،ثنا اةساتابوال  سمح المادة الرابعة 

 "أفراداً دستوريين أو موظفين عامين أو 

 

 نتيلال تينالخاص تينمحكمة جنائية دولية بعد المحكم  نشئولما كانت ا م  المتحدة ل  

ق ات الماادة الخامساة مان  -محكمتا نورمبرغ وطوكياو -بعد الحرب العالمية الثانية اأقيمت

تور ، التااادابير قياااة باااأن " تعهاااد ا طاااراض المتعاقااادة باااأن  تخاااذ، كاااي طبعاااًا لدسااااال فا

وعلل وجه الخصوص ، النص علل  ،أحكام هذ  اال فاقية نفاذإالتشريعية الالزمة ل مان 

ا خرى المذكورة فاي  ا فعادععوباة جنائية ناجعة  نزد بمر كبي إبادة الجنس أو أ  من 

 المادة الثالثة".

 

لععوبااة معت ال هاذا الحكا ، فعاد عادلت بلجيكاا قاانون البعاض الادود  بتوقد اساتجا

 مكررو. 136إلم  ةيفيها ما يتطابا مع  عريف اال فاقمادة جا   فأضافت، هالدي

 

/ 204بالعانون  211 -1إلل قانون الععوباة لديها المادة  أضافتأن فرنسا جددة، عندما 

 :والتي  نص علل انه ،2004 اب  6بتاريخ  800

دمير إلال التايصاار  لمخطا  مادروه هاادض ناه  نفياذاً أ واقعة" شكي جريمة إبادة جنس 

أو عرقياة أو دينياة أو أ  جماعاة محاددة  ثنياةإكلي أو الجزئي لجماعة قومياة إلوطنياةو أو ال

 انطالقًا من كي معيار أخر..."

 

لجانس وسعت لجهة ذكر المجموعاة التي  ر كب ضدها جريماة إباادة ا رى فرنسا وهكذا ن

 خر.اعة محددة انطالقًا من كي معيار آبشمولها "أ  جم

 

المااادة السادسااة نااص حكمااة الجنائيااة الدوليااة اسااتعاد فااي إال أن النظااام ا ساسااي للم

 .1948ا فاقية 

 مسائي: عند ثالثًا فقالفعه واالجتهاد و أن غير

 لها أحكام اال فاقية.م ش يالجماعاة الت -1

 شرط العدد -2
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 النيةمسألة  -3

 

 

 ائ  المشمولةالجر

 1998و اال فاقياة  1948هناك من يتوسع في  عداد الجرائ  التاي ينطباا عليهاا  عرياف 

ة الجاانس والجاارائ  ضااد فيمحااو الفااوارق بااين جريمااة إبااادنظااام المحكمااة الجنائيااة الدوليااة 

أو ي اايف "جماعاااة أخاارى" وصااواًل إلاال  "الجماعاااة المشااابهة"ي اايف اانسااانية، إذ 

 إليه غير المختصين. زلاما ين وهذاياسية، الجماعاة السحدود 

 

، ومانه  الحركاة الصاهيونية التاي "الهولوكوسات"علال  ريماةوهناك من يعصر هذ  الج

 لتعرض لهذ  الجريمة.ا حاود "االستئثار" ب

 

 .وس نه الحي الأ يبدو ية الخاصة برواندالوالذ  طرحته المحكمة الجنائية الدإال أن الحي 

انصاارفت  فاقيااة إرادة واضاعي االأن  ،طالقااًا مان ا عماااد التح اايريةان، المحكماة رأةإذ 

اال فاقياة، إذا كاان  اطباا عليها،  نany group similarثنياة إلل أن أ  جماعاة شابيهة باا

والديمومااة  stabilityبتميزهااا، وكاناات  تمتااع بالثباااة  أفرادهاااجماااعي بااين  إدراكهناااك 

permanence. 

الاانص وال  وسااعت لتشاامي الجماعاااة السياسااية التااي يختااار هااي لاا   تعيااد بحرفيااة  إذاً 

إلياه  أشاارةماا هاذا  كاان اانتما  إليها اختيارًا وال ينتسابون إليهاا باالوالدة. وربماا أفرادها

 من قانون الععوباة الفرنسي. 211 -1المادة 

 

 

 شرط العدد -2

ص ، أم اناه هي  ع ي أحكام جريمة إبادة الجانس قتاي أو  عاريض حاد أدنال مان ا شاخا

 عند  وفر النية ال يه  العدد.

 

إذا لا  يفصاح المر كباون عان نياته  الع اا  علال الجماعاة كلياًا أو  هيميي الفعها  إلل أنا

ااصاارار علاال الع ااا   ثبااتبشااكي ي ا فعااادعااا ماان خااالد  كاارار حن الجريمااة  تإجزئيااًا، فاا

 زئي علل الجماعة.الج الكلي أو
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العليلة مان النااه، بجريماة  ا عدادإمكانية  وصيف قتي  رأنك ا ميركيإال أن الكونغره 

 .و2إلالوالياة المتحدة نفسها من البيض ضد السودالجنس، لما يعع من ذلك في  إبادة

فاي فيتناام عدة ما ار كبه الجيش االميركي ضد الفييتكونغ  "محكمة رسي"في حين أن 

 جريمة إبادة جنس.

 

س ليست جريمة إبادة جماعية بي هاي جريماة  عصاد أن جريمة إبادة الجن :عودوباختصار ن

 ثبت النية. ما والجزئي يكفي عند .زئي علل جماعةالع ا  الكلي أو الج

 

 

 النية -3

العاارائن، وهااذا مااا ق اات بااه محكمااة وعاان طريااا الوقااائع  وإثبا هااايمكاان اكتشاااض النيااة 

امتاداد أعمااد العتاي  ن المحكمة أخذة بعاين االعتباارإحد قرارا ها: "أحيث جا  في  ،رواندا

أن ذلك فع  يسمح باالستنتاج الععالني أن المشاركين يملكون نياة  ورأةالعام  وإطارها

 .و3إلخاصة بأن يدمروا جماعة التو سي كليًا أو جزئياً 

 

نياة ار كااب جريماة إباادة الجانس مان أخارى كما استنتجت المحكمة الماذكورة، فاي ق اية 

، بماا فياه وجاود  فاي عادد مان المواقاع التاي قتاي عالهأف الفاعيااطار الذ  إر كب فيه 

 فيها عدد هام من التو سي بسبب  شخيصه  علل كونه   و سي...

 

ادة جنس  هي يشكي حصار غزة ث  الهجوم عليها جريمة إب

، علال مادى مان العياادة السياساية كاان باأمر ،العساكرية ااسرائيليةأن ما ار كبته العيادة 

وا ، الكافيين من الغذا  والد ينيحرم الفلسطيني إلل أن يكون محكماً  تحصارًا سع ،شهرأ

بسااابب كاااونه   إلااايه هاااذا السااالوك موجهاااًا  ساااائر االحتياجااااة:"، وكاااان مااانوكاااذلك 

 .حعيعيخر فلسطينيين وليس لسبب آ

 

لكاان هناااك أمااران ال بااد ماان  ،كااانوا يتحججااون بسااعوط الصااواريخ ااساارائيليينصااحيح أن 

 :إي احهما

                                                 
 .le blance the intent to destroy groups in genocide convention: proposed U.S                          راجع -2

understanding, American journal of international low. Vol. 78 N2 April 1948 p381. 

3 -         prosecutor v. alay samba, case no ictr-01-76-t in human rights brief. Vol. 13 issue 3 spring  2006. 
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 ،ادتيااق الصااواريخ كااان ردة فعااي علاال الحصااار وعلاال أعماااد االغإن إطااال -1

 التي كانت  ت  حتل في ظي ا فاقاة التهدئة.

 ااسارائيليينلحة للصاواريخ ال يعفاي العاادة التنظيماة المس إن إطالق -2

ونساااً  وشاايوخًا وشاابابًا، سااوا  فااي  أطفااااًل  الماادنيينقتااي  الفااي ماان 

فهااي  .الحرمااان مان الادوا  والوقاود أوالتجوياع  أوالمباشار أعمااد العتاي 

 كان هذا خافيًا علل العياد ين العسكرية والسياسية ااسرائيلية؟

روض معيشاية  اؤد  إلال  ادميره  ظاجماعاة الغازيين لإخ ااعًا لناه كاان إ

 الماد  كليًا أو جزئيًا.

فشاانت هجومااًا  ،انتعلاات العيااادة ااساارائيلية إلاال الحاارب ،وبعااد الحصااار

 ا حياااا ة، وبعاااد عمليااااة قتاااي طاولااات يااان والمدفععلااال غااازة باااالطيرا

إلل االجتياح  ااسرائيليونالسكنية في المدن كما طاولت العرى، انتعي 

 وراحوا يدمرون ويعتلون دون  مييز.

 

انااه ال  8/1/2009ا الشااؤون اانسااانية فااي قطاااع غاازة بتاااريخ قااد جااا  فااي  عرياار لمنسااو

لتحمااي  مالجاائماان، ال يوجااد أ  مااالذ آال يوجااد ماان فااي قطاااع غاازة، آيوجااد أ  مكااان 

السكان من العصف... يوجد عالمااة واضاحة علال مبااني االوناروا... ولكنهاا غيار مهيئاة 

المتزايادة  ألعادادال  تساع لٍن   ا  مكا اب باالكي  تحمي العصف ومعظمهاا ماداره وم

 المر بطااة بالعتااي لألخطااارمعرضااون  فهاا  ا طفااادالعتلاال والجرحاال.. أمااا  ا طفااادماان 

طفاي  1000يعارب مان  طفاي فلساطيني وجارح ماا 101يعي عان  قتي ما الفعد حوله ، 

عااالعين، أو جرحاال أو  أناااهالمحليااة  بااث ناادا اة ماان  ااذاعااةأخاار ... ومااا زالاات محطاااة 

 قتلل  حت الركام.

 

بعاد ظهار الياوم  الثانياة أما مجموع الشهدا  فينعي التعرير عن وزارة الصحة لغاية السااعة

 نج من التادمير  حتل المداره ل  .3085ومجموع الجرحل  683ما ال يعي عن نفسه إلل 

شاهيدًا وماا  43وناروا فاي جبالياا  فعد قتي حسب التعرير فاي مدرساة ا  ،فوق التالميذ

ا مار الاذ  رف اته  ،العاذائف اطاالقساتخدام المدرساة جاريح  حات حجاة ايعرب من مئة 

 .رف ًا قاطعاً  االونروا

 

و خشال  ،قاد هوجمات مان قباي وااطفا  ااسعاضالتعرير أن "مركباة والل هذا يؤكد 

 اآلن من الذهاب إلل  لك المناطا.
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اق   الجيش ااسرائيلي  أفعادعلل  "فاقية"اال في انطب

فاي أياام  1واجباة التطبياا حساب الماادة "ا فاقية منع ومعاقبة جريمة إبادة الجنس" أن 

  .الحرب السل  و في أيام

 

 

غزيين للهاالك بواساطة الحصاار لمادة إن الجيش ااسرائيلي عرض ال ع:الوقائفي 

الهجاااوم المسااالح قتاااي الجااايش وفاااي  ،سااال  النسااابيوذلاااك فاااي أياااام ال طويلاااة جاااداً 

 بالمئاة.من الغزيين  الشيوخ والنسا  وا طفاد دون  مييز ااسرائيلي

 

 

 إبادة الجنس؟ط هي  تحعا هنا شرو في العانون:

 .ااسرائيليينزيين بالنسبة إلل في  وصيف الغ أواًل:

 ااسرائيليينغزة من الفلسطينيين العرب المتميزين قوميًا عن  أهالين إ              

  ويشكلون 

 دينيًا عن  نومتميز   ه أيين من المسلمين ة خاصة، كما أن الغزيجماعة قوم              

 ةكافيان لتلبية شرط الجماعة المتميز التوصيفاناليهود، وهذان  ااسرائيليين              

 ميًا وق

 .وال حاجة للتوصيفاة ااضافية أو اثنيًا أو عنصريًا أو دينياً               

ًا: اني ثا  للماوة وا  والوقاود التجويع ومنع الدالعتي و عماد ض الغزيون هي يعر    ث

 لسبب 

 خر غير كونه  غزيين؟آ        

 

كاي  تهدض واقعااً  سا ها حركة حماه إال أنهاابفي حصارها وحر عصد  بأنها تذرع إسرائيي 

 عرضًا؟ يأ يسكان غزة، فهي هذا االستهداض 

 

عرضاًا، باي  أ الكيلو مترًا مربعًا ال يمكان أن يكاون  360في مساحة  وجرح اآلالض أن قتي

أن  أرادواون مساتهدفين لكاونه  غازيين يكون معصاودًا. وبهاذا يكاون الغزيا ال بد من أن

 وا حريته .يمارس
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 في موضوع العدد

إثنااا   اآلالضمااا يزيااد علاال ألااف ومااايتي إنسااان وجاارح الجاايش ااساارائيلي قتااي  ذكرنااا أن

 .من حصار ناهيك عما سبعهالهجوم 

 كيلو مترًا مربعًا. 360وقلنا أن ذلك    في مساحة ال  تجاوز 

و موره فاي فرنساا إذ  شكي نسبته فيما ل ،هو عدد كبير نسبياً  عددونحن نرى أن هذا ال

 .عشراة اآلالض مثاًل وفي أميركا

 

 

 في موضوع النية

وحرمااانه  ماان   جويااع الفلسااطينيين و عري ااه  للماارض علاال ااساارائيليينإصاارار إن 

العتاي  ، كماا أنالغاذا  وللتدفئاة اعادادعنه  والمحروقاة عموماًا الدوا ، ومنع غاز الطبخ 

 لمليااة العتاي الجمااعي التاي طاولات حتاحصاار، كاي ذلاك إلال عالمتماد  طيلاة مادة ال

ا طفاااد المااداره والمستشاافياة والمساااجد، والتااي اسااتهدفت فاايمن اسااتهدفته  

بشاكي  ،حساب معاايير محكماة روانادا ، فصاح ،الطبية وغيرها وا طع سا  والشيوخ والن

 عن نية مبيتة وحتل معلنة في العتي الجماعي. ،ال يدع مجااًل للشك

 ناصر جريمة إبادة الجنس علل نحو واضح ومبالغ فيه.كي عوهكذا  توافر 

 

 الععاب

مان  ،في العانون الادولي الجنس يرقل إلل مصاض العرض منع ومعاقبة جريمة إبادة إن

والاال ذلااك فااإن "دولااة إساارائيي" ماان جهااة أخاارى،  ،فهااي ملزمااة لكااي دود العااال  ،جهااة

ماادنيين القااادة إساارائيي  جااب معاقبااةتفلااذا  .9/3/1950صااادقت علاال اال فاقيااة بتاااريخ 

 والعسكريين علل ار كابه  هذ  الجريمة.

محكمااة  إدانااةكااي الاادود المتح اارة، وال  كفااي  إيعاعهاااوالععوبااة يجااب أن  شااترك فااي 

 العدد الدولية وحكمها بالتعويض بمعت ل المادة التاسعة من اال فاقية.

 


