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امللخص:
يركز موضوع هذا البحث على جريمة البادة الجماعية من حيث أساس الظهور لهذه الجريمة والتعريفات التي تناولتها االتفاقيات الدولية
كاتفاقية منع جريمة البادة الجماعية واملعاقبة عليها ،كما تم التركيز على أركان هذه الجريمة من حيث نطاقها والخصائص املميزة لها عن غيرها من
الجرائم ضد االنسانية الخرى حيث تمتاز بركنها املادي واملعنوي من حيث الخصوصية التي يتميز بها السلوك الجرامي لها والذي يقصد فئات معينة
ومحددة بعناية وكان ال بد ملعرفة السمات التي يتميز بها هذا السلوك من التطرق إلى املعايير التي يتم من خاللها تحديد الفراد أو االشخاص املستهدفين
بهذه الجريمة والذين يشكلون اتحادا خاصا بهم يسمى الجماعة ،و تنأول هذا البحث بعض اللمحات التي ظهرت من خالل التحليل والتعمق في ماهية
جريمة البادة الجماعية من حيث تطور أدواتها وكيفية تنفيذها والتي تبين من خاللها نتائج يمكن االستعانة بها من قبل املحكمة الجنائية الدولية
الدائمة واملشرع الدولي.
الكلمات املفتاحية :البادة الجماعية؛حقوق االنسان؛ محاكم جنائية؛ االتفاقيات الدولية؛جريمة؛ قانون.

املقدمة:
الجرائم االكثر خطورة على املستوى الدولي،
من املعلوم أن جريمة "البادة الجماعية" أو ما يطلق عليها بجريمة "االنتقام أو القتل
حيث يشكل وقوع هذه الجريمة اعتداء مباشر على أسمى حق من حقوق االنسان وهو الحق في الحياة الذي تضمنه الدساتير الدولية وميثاق االمم
املتحدة لحقوق االنسان .وقد تضمن النظام الساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ( )1998في مادته السادسة نصا يتعلق بجريمة البادة الجماعية .ولم
يأت هذا النظام مختلفا عن املحاكم الجنائية الخاصة السابقة :النظام الساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة والنظام الساس ي
للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ،اللذين تضمنا نصا مشابها لنص املادة السادسة من النظام الساس ي للمحكمة الجنائية الدولية يتعلق بتعريف تلك
جريمة التي طهرت في الوجود كأحد ابشع الجرائم بحق االنسانية.2
يعود الظهور الول ملصطلح "البادة الجماعية" رسميا في التوصية رقم  1/96الصادرة عن الجمعية العامة لالمم املتحدة في  ،1946/12/11حيث
أدانت الجمعية العامة هذه الجريمة بعد أن وسمتها بأنها من جرائم القانون الدولي وبأنها محل إدأنة العالم املتمدن.3
الجماعي"1من

 1زياد احمد محمد العبادي -دور املحاكم الجنائية الدولية الخاصة في تحديد جريمة البادة الجماعية – رسالة استكماال للحصول على درجة املاجستير في القانون العام – جامعة
الشرق االوسط  -لسنة  – 2016ص1
 2أنظر نص املادة ( )4من النظام الساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا ونص املادة ( )3من النظام الساس ي ملحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
 3الدكتور خالد السيد -جريمة البادة الجماعية -دكتوراة في القانون الجنائي-مركز االعالم االمني-ص2
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إال أن هذا الظهور يعود في حقيقته إلى عام  1944من خالل (  )Rephael Lemkinالفقيه ليمكين الذي اطلقه في دراسة اجراها خالل ذلك العام
ليصف به مضمون الجرائم التي كان يرتكبها النازيين ضد الشعوب والدول الوروبية الواقعة تحت االحتالل  ،وتجريم هذه الدول  .أطلق في دراسته هذه
وصف أخر لتلك الفعال النازية وعدها "جريمة الجرائم".4
غير أن البعض يدلل بأن أولى هذه االستخدامات رسميا كانت تعود إلى معاهدة (سيفر سنة  )1920ولكن ليس حرفيا وأنما أطلق عليها جريمة
إبادة الجنس البشري وكان املقصود هو جريمة البادة الجماعية.5
وبعد أن أصبح العالم الدولي يولي اهتماما متزايدا يوما بعد يوم باالنسان وصيانة وحماية حقوقه وخاصة حقه بالحياة جاء دور تفعيل القانون
الجنائي الدولي الذي حرم االعتداء على هذا الحق الي سبب سواء في حالة الحرب أو السلم ،وهذا ما أدى إلى أن أصبح مفهوم ومصطلح البادة
الجماعية ضمن نصوص القانون الدولي ووضع التعريف الواضح والذي يطابق باقي التعريفات التي تناولتها االتفاقيات والصكوك الدولية كإتفاقية منع
جريمة البادة الجماعية واملعاقبة عليها لسنة (  )1948وباملقارنة مع بعض التعريفات التي صيغت لجرائم دولية أخرى نجد أن على سبيل املثال الجرائم
ضد االنسانية التي يتسم تعريفها بعدم الوضوح العام واالستقرار ،وأن كان هناك التقاء من حيث الغرض أو النتيجة بين هاتين الجريمتين حيث عرفت
الجرائم ضد االنسانية حسب ما ذكر في مدونة مشروع الجرائم ضد سالمة البشرية وأمنها لسنة  1991اي من يرتكب أو يأمر بارتكاب اي أنتهاك من
أنتهاكات حقوق االنسان كالقتل العمد أو التعذيب واخضاع االشخاص لحالة الرق أو العبودية أو السخرة سواء كان ذلك بالنتظام أو بصورة
جماعية .6أن ما يجمع بين هاتين الجريمتين واضح من املفهوم السابق ذلك أن كل منهما يؤدي إلى إنهاء حياة االنسان.
ويمكن القول بأن الجتهادات والحكام القضائية الصادرة عن املحاكم الجنائية الدولية قد أحد ثت تقدما ملموسا من حيث الجوانب ذات الصلة
الوثيقة بأركان جريمة البادة الجماعية وبتمييزها عن سواها من الجرائم الدولية .ولهذا ،سيشار إلى دراسة وتحليل مفهوم جريمة البادة الجماعية
وأركانها من خالل املمارسات والفعال الدولية املتصلة بها ومن خالل الحكام والقرارات القضائية الصادرة عن املحاكم الجنائية الدولية ليوغوسالفيا
السابقة وكذلك روأندا ،وفي سياق العمال التحضيرية للنظام الساس ي للمحكمة الجنائية الدولية والصيغة النهائية ملشروع نص أركان الجرائم املقدم
من اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية .وأن أهم ما تضمنته املمارسات الدولية املعاصرة بخصوص جريمة البادة الجماعية من تقديم
مفهوم مطور للجريمة وأركانها هو ايضاح ملفهوم الجماعات املشمولة بنطاقها وكيفية االنتماء إليها ،ولصور السلوك الجرمي املكون للركن املادي
للجريمة بالضافة إلى طبيعة القصد الجرمي الواجب توافره لقيام الجريمة.
أهمية البحث:
تنبع أهمية هذا البحث من أهمية جريمة البادة الجماعية وخطورتها على املجتمع الدولي حيث أنها ترمي إلى إبادة الجنس البشري وهذا الهدف أو
الغاية منها فضال عن أنه يشكل ابشع صور االعتداء على أسمى حقوق االنسان ،فأننا نجده هدفا ينم عن روح النتقام والعدوان إضافة إلى أن هذه
الجريمة غالبا ما تستهف جماعات توصف باالقليات والضعف أمام الغاية عنوأن هذه الجريمة خصوصا في ضل التطورات الحاصلة في الدوات املتاحة
لتنفيذها ففضال عن وجود االشخاص املدربين فإن هناك تطورا مشهودا في حياة السالح الذي يمكن من خالله تنفيذ أبشع الجرائم وعلى رأسها جريمة
البادة الجماعية
وبالتالي البد من التصدي لهذه الجريمة ملا في ذلك من صيانة حق الحياة الذي يعد من أسمى حقوق االنسان املعتر ف به بموجب االتفاقيات
الدولية والشريعة البشرية.
إشكالية البحث:
من خالل ما تقدم بأن جريمة البادة الجماعية من أخطر الجرائم الدولية والتي ترمي إلى االعتداء على أسمى حقوق االنسان وبالتالي ال بد مننن بينان
أهم ما يميز هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم ضد االنسانية وبيأن املفهوم الحقيقي لهذ ه الجريمة مننن حيننث الجماعننات التنني لننم تغطيهننا التعريفننات التنني
تنأولتها االتفاقيات والن ظمة االساسية للمحاكم الجنائية الدولية ومعالجة تلك التعريفات التي تعيق نطنناق هننذه الجريمننة وتناقضننه ،وبننناء علننى ذلننك تثننور
لدينا التساؤالت التالية:
• هل قامت املحكمة الجنائية الدولية بالتغيير من هذا املفهوم؟
• وكيف عالجتها نصوص نظامها االساس ي؟
• وكيف تصدى املجتمع الدولي لهذه الجريمة منذ ظهورها حتى يومنا هذا؟
 4الدكتور خالد السيد -مرجع سابق-ص2
 5زياد احمد محمد العبادي -مرجع سابق -ص 37
 6م.انتظار رشيد زوير -معالجة جريمة البادة الجماعية العاملية (العراق انموذج) -كلية الهندسة -جامعة واسط -مجلة كلية التربية العدد الحادي والثالثون -لسنة  -2018ص.2
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أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى معالجة االشكاليات التي تتمثل بعدم ظبط جريمة البادة الجماعية والتي تقودنا إلى النتائج والتوصيات التي يمكن من
خاللها االعان ة على الفهم الحقيقي ملفهوم هذه الجريمة من حيث اتساع نطاقها املميز لها وتغطية الثغرات التي لم تعالجها التشريعات الدولية وعلى وجه
الخصوص النظام االساس ي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
منهجية البحث:
تم االعتماد في هذا البحث على االسلوب القانوني التحليلي للقواعد القانونية الناظمة لجريمة البادة الجماعية في القانون الدولي االنساني والعام
والقواعد التي تضمنتها االتفاقيات املنعقدة بمناسبة ظهورها إضافة إلى االمثلة التي توضح حقيقة هذه الجريمة وحجم النتهاكات التي يتم ارتكابها في
ضل تنفيذ وارتكاب هذه الجريمة إضافة إلى الحاالت التي يمكن الحكم معها على أن جريمة إبادة جماعية قد وقعت رغم عدم اكتمالها للوقوف على
معرفة االسباب الحقيقية الكامنة وراء التخطيط والتوجيه الرتكاب هذه الجريمة وكيفية التصدي لها.
خطة البحث:
املبحث الول  :تعريف و نطاق جريمة البادة الجماعية
املطلب الول  :الجماعات التي تحميها اتفاقية منع الجريمة واملعاقبة عليها لسنة 1948
الفرع الول  :املعيار املادي (املوضوعي) لتحديد الجماعة
الفرع الثأني  :املعيار االرادي ( الشخص ي) لتحديد الجماعة
املبحث الثاني  :أركان جريمة البادة الجماعية
املطلب الول  :الركن املادي لجريمة البادة الجماعية
الفرع الول  :السلوك االجرامي لجريمة البادة الجماعية وصوره
املطلب الثأني  :الركن املعنوي لجريمة البادة الجماعية
الفرع الول  :القصد العام والقصد الخاص في جريمة البادة الجماعية

املبحث الول  :تعريف ونطاق جريمة البادة الجماعية
من الجدير ذكره أن النظمة الدولية للمحاكم الثالث السابقة الذكر تناولت تعريفا تطابق تماما مع تعريف هذه الجريمة الذي تضمنته املادة
الثانية من إتفاقية منع جريمة البادة الجماعية واملعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة لالمم املتحدة في  .1948/12/9وبالتالي فإن تعريف جريمة
البادة الجماعية ال يخرج عن كونه أي من الفعال اآلتية :املرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية ،بصفتها
هذه:
 .1قتل أفراد الجماعة.
 .2إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
 .3إخضاع الجماعة عمدا لحوال معيشية يقصد بها إهالكها كليا أو جزئيا.
 .4فرض تدابير تستهدف منع النجاب داخل الجماعة.
 .5نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
وهذا التعريف مستقرا لها منذ عقود خمسة أو يزيد؛ أي منذ إعتماد إتفاقية منع جريمة البادة الجماعية واملعاقبة عليها (7 )1948
على الرغم من أن تعر يف البادة الجماعية له خصائص مميزة والتي أهمها االجماع على تعريف وأحد اال أنه ما زال هناك تساؤالت تثير الجدل
واالشكاليات حول مفهوم جريمة البادة الجماعية هذه من حيث القيام لهذه الجريمة واملقصود من ذلك هو متى يمكن الحكم بأن هناك جريمة إبادة
جماعية وهذا يستتبع حتما أن التساؤالت تثور حول أركان هذه الجريمة وعناصر هذه الركان وهذا ما سيتم مناقشته الحقا في هذا البحث.
ومن املعلوم أن السلوك الجرامي للبادة الجماعية يتميز بعنصر أو ركن هام وهو الهدف أو املحل لهذه الجريمة ،فالجماعات الثنية أو القومية
أو العرقية أو الدينية للضحايا تشكل ركنا أساسيا من أركان جريمة البادة الجماعية .ففي التوصية رقم  1/96الصادرة عن الجمعية العامة لألمم
املتحدة في  ،1946/12/11أعلنت الجمعية العامة أن جريمة البادة الجماعية تعني أنكارا السمى حقوق االنسانية ال سيما لحق هذه الجماعات في
العيش والبقاء  ،فهي ال تختلف عن "القتل العمد" الذي يعد أنكارا لحق االنسان في البقاء .فالفرد في هذه الجريمة يعد هدفا أوليا أو ممرا ال مناص من
 7اتفاقية منع جريمة البادة الجماعية واملعاقبة عليها لسنة .1948
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عبوره لتحقيق الغاية النهائية املراد تحقيقها من جريمة البادة الجماعية ،أال وهي تدمير الجماعة املستهدفة كليا أو جزئيا .فعضوية الفرد املوجه ضده
الفعل الجرمي لها أهمية كبيرة جدا في تحديد الضحايا املباشرين ملرتكب جريمة البادة الجماعية ،وهي أهم بكثير من الضحية نفسه.8
وبالتالي فأن هناك فرق واضح في إطار جريمة البادة الجماعية بين حقوق الجماعة بصفتها هذه وبين حق الفراد املكونين لهذه الجماعة في صيانة
هويتهم القومية أو الثنية أو العرقية أو الدينية ،وفي أنمائها وتطويرها ،ونستطيع القول مبدأيا أن من حق أفراد الجماعة أن يصان حقهم في الحياه كما
أن من حق الجماعة أن يصان حقها في التكوين وعدم التعرض لكيانها .وال بد من االشارة إلى الوظيفة التي تؤديها املعاقبة على جريمة البادة الجماعية
ومكافحتها ملا لها من دور بالغ الهمية يكمن في التفرقة بين "حق الجماعة" و"حقوق أفراد هذه الجماعة" ،فاملعول الساس ي لفهم الوظيفة التي تتمتع بها
النصوص الناظمة لجريمة البادة الجماعية في القانون الدولي هو فهم تلك التفرقة أوال ليأتي تباعا الهدف الحقيقي وهو تحقيق الردع ومنع املساس
باسمى حق من حقوق االنسان.
املطلب الول :الجماعات التي تحميها اتفاقية منع الجريمة واملعاقبة عليها لسنة 1948
ال شك أن السلوك الجرامي في جريمة البادة الجماعية له سمة تجعل من جريمة البادة الجماعية جريمة تختلف عن الجرائم ضد االنسانية أو
غيرها من الجرائم ،ذلك أن جريمة البادة الجماعية يكون القصد منها تدمير جزء من الجماعة أو كامل الجماعة واذا ما تناولنا الجرائم ضد االنسانية
نجد أن هذه الجرائم لها اهداف مختلفة ومتنوعة (كالقتل واالستبعاد والخطف والتعذيب  )....ومن هنا يمكن القول بأن جريمة البادة الجماعية لها
قصد خاص يميزها عن باقي الجرائم ضد االنسانسة وعليه فالحرب ال يستدل من خالل وقوعها على هذه الجريمة ذلك أنه من املتصور وقوعها في أوقات
السلم وعدم النزاع وهذا ما جاء في محاكمات نورمبرغ اثناء محاكمة كبار مجرمي الحرب النازيين سنة .91945
ونخلص إلى القول بأن ما قامت عليه املحاكم الجنائية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية كان خاصا بأحقاب زمنية معينة ومحاطة بظروف
خاصة أدت إلى صياغة الن ظمة االساسية التي قامت عليها تلك املحاكم في تلك الفترة من الزمن اي أنها جاءت متوائمة مع ظروف معينة وال تصلح اال
لتلك الظروف ،وأن ما قامت عليه املحكمة الجنائية الدولية مختلف من حيث النطاق الذي جاء ليشمل ظروفا عامة ولم يكن خاصا بوقت محدد
وبالتالي ال تصح املقارنة بين املحكمة الجنائية الدولية واملحاكم السابقة لها اذا كان ذلك بهدف القياس وبالتالي فأن تأثر نظام روما الساس ي بالنظمة
السابقة له قد يكون أمرا غير محمود وسيتم مناقشة هذه الفكرة بتوسع الحقا في هذا البحث.
إذا ما تناولنا تعريف جريمة البادة الجماعية كما نصت عليه اتفاقية منع الجريمة واملعاقبة عليها لوجدنا أن املحكمة الجنائية الدولية الخاصة
ليوغسالفيا السابقة تضمنت نفس التعريف وبالتالي فأن املالحظ أن اتفاقية منع الجريمة واملعاقبة عليها كما محكمة يوغسالفيا السابقة قد قصرت
الحماية على الجماعات االثنية والقومية والعرقية والدينية فقط  ،10واغفلت الجماعات السياسية واالجتماعية التي تم النص عليها في تعريف جريمة
البادة الجماعية في القانون الدولي العرفي أو االتفاقي .11وبالتالي هذا يشير إلى القصور الذي أعترى التعريف في االتفاقية من جهة ويدعم رأينا السابق
الذكر من جهة اخرى.
والسؤال الذي يثور الن أو التساؤالت حول هذه الجماعات التي تحميها االتفاقية (اتفاقية منع الجريمة واملعاقبة عليها لسنة  )1948والتي حددتها
على سبيل الحصر دون باقي الجماعات أنه هل هذه الجماعات مستقلة عن بعضها ام أنها مكملة لبعضها البعض؟ وما هو معيار التمييز لألنتماء لها من
قبل االشخاص؟ وهذا ما سيوضح حتما ما اذا كانت هذه االتفاقية عامة أو شارعة ام أنها فقد متعددة االطراف .ذلك أن ورود قاعدة معينة في معاهدة
أو اتفاقية شارعة يجعل من السهل تحويلها إلى قاعدة دولية.12
في معرض االجابة على هذه التساؤالت ،بداية ال بد من تحديد الكيفية التي تدلل على طبيعة هذه الجماعات ليتسنى تحديد عناصرها واالشخاص
املكونين لها فهناك وقائع ومالبسات يمكن أن تشير إلى عدة توافر عنصر الرادة لنتماء االشخاص لجماعة معينة وهو ما يسمى باملعيار املادي أو
(املعياراملادي أو املوضوعي ) ،باملقابل قد يكون هناك اختيار واعي وإرادي لذلك وهذا ما يطلق عليه املعيار الرادي أو ( املعيار الذاتي أو الشخص ي ) وهذه
املعايير تم اتباعها تبعا الختصاصات املحاكم الجنائية الدولية السابقة كمحكمة يوغسالفيا التي حددت اختصاصاتها في املواد من ( )1إلى ( )9من
النظام االساس ي للمحكمة وهي ( االختصاص املوضوعي ،الشخص ي ،الزماني ،املكاني واالختصاص غير االستشاري).13

 8الدكتور خالد السيد -مرجع سابق -ص 3
 9زياد احمد محمد العبادي -مرجع سابق-ص 54
 10نفس املرجع-ص.39
 11نفس املرجع -ص .42
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ا
أول :املعياراملادي أو املوضوعي لتحديد الجماعة
ان االعتماد على هذا املعيار في تصنيف الجماعة قائم على أركان وشروط ال بد من توافرها العتبار أن الجريمة وقعت فعلى سبيل املثال في املعارك
التي قام بها الصرب عام  1854ضد املسلمين 14نجد أن الجماعة حددت على اساس الدين وهذا المر نجده سهال باالعتماد على املعيار املوضوعي اال أنه
في حالة جرائم البادة الجماعية املرتكبة في روأندا من قبل قبيلة ( الهوتو ) ضد قبيلة ( التوتس ي ) وبالتالي فإن الجماعة في هذه الحالة هي أفراد قبيلة
التوتس ي أي حددت على أساس اسم القبيلة وبالتالي فالشرط هو أن يكون ضحية الجريمة من هذه القبيلة ،فلن تكون الجريمة قائمة إال في الحالة التي
يكون فيها الضحية من التوتس ي فقط ،وهذا ما يقودنا إلى القول بأن املعيار املوضوعي لتحديد الجماعات فيه مشكالت وصعوبات وال يصلح في جميع
االحوال االعتماد عليه فعلى سبيل املثال وبالرجوع إلى املعارك الواقعة في روأندا حيث أشرنا أنها وقعت بين قبيلتين في نفس املكان وبالتالي فأنه من
الصعب التمييز بين هاتين الجماعتين وهذا امر طبيعي لوجود مؤثرات تتحدد باشتراك هذه الجماعات في رقعة جغرافية وأحدة وبالتالي لن يكون هناك
ثقافتين متباينتين تباين جلي ففي الواقع فأن التوتس ي والهوتو يتكلمون نفس اللغة "الكينياروأندية" ويمارسون نفس الطقوس الدينية والعادات
واالعراف.15
من خالل الرجوع إلى االحكام الصادرة عن املحاكم الجنائية الخاصة في روأندا ويوغسالفيا فأنه من املالحظ أنها اعملت معايرا اخر لتحديد
الجماعات من حيث االنتماء اليها وحقيقة هذه االنتماء وهذا أمر طبيعي ومنطقي في ظل النتقادات السابقة املوجهة للمعيار املوضوعي فكان ال بد من
التحقق من فعالية معيار اخر وكان ذلك املعيار هو املعيار الرادي لتحديد وصف الجماعة.
ا
ثانيا :املعيارالرادي (الشخص ي) لتحديد الجماعة
وبناء على هذا املعيار فإن الجماعة تحدد بناء على االنتماء الحر والرادي لتلك الجماعة بعيدا عن الوقائع املادية وابلغ مثال على ذلك أنه في عام
 1990وقع هجمة من قبل مجموعة تعود إلى قبيلة التوتس ي ضد املنفيين في أوغندا والذين ينتمون إلى الحراك الرأوندي الوطني ،16وهذا املثال يوضح أن
االنتماء أنما كان بإرادة االشخاص الذين اختاروا الجبهة الوطنية.
نالحظ مما تقدم أن االخذ بهذا املعيار مقارنة مع املعيار السابق ( املعيار املوضوعي ) يجنب من الوقوع الوصول إلى نتائج بعيدة عن الواقع وأن
كانت مبنية على معيار واضح ذلك أن هذا املعيار عبارة عن قالب وله حدود قد ال تستوعب جميع الحاالت .
وملعالجة هذا املوضوع والوقوف على املعيار الذي اتبعته املحاكم الجنائية الدولية الخاصة لرواندا ويوغسالفيا نورد قضية املدعي العام ضد
عمدة بلدية ( تابا ) الروأندية واسمه (جون بول اكايسوا) والذي يعتبر عضوا في الحراك الديموقراطي ،حيث ادين في جريمة البادة الجماعية الشتراكه
بقتل عددا من جماعة ( التوتس ي ) ،وحيث اعتمد قضاة املحكمة في التكييف على الركن املادي والقصد الخاص وتبين بعد التحقيقات أن الهدف كان
إبادة جماعة التوتس ي دون تفرقة بين املحاربين وغيرهم من النساء والطفال واملدنيين وذلك بتأكيد من املحكمة أن املجرمين أعدوا قوائم لسماء
وعناوين جماعة التوتس ي مع مالحظة ما جاء من استخالص قضاة املحكمة أن ارتكاب جريمة البادة الجماعية ضد التوتس ي كانت بموازاة النزاع الواقع
بين القوات املسلحة الروأندية والجبهة الوطنية الروأندية وهذا ما سهل تنفيذ الجريمة وذلك عن طريق الدعاية العدوانية التي قام بها االعالم الروأندي
وهذا ما أحدث الخلط بين جماعة التوتس ي والجبهة الوطنية ،وبالنهاية استقر القضاء على وجود جريمة إبادة جماعية في روأندا وكانت ممنهجة
ومدروسة مسبقا.17
يتضح مما سبق أن املحكمة أنتهجت نهجا مستندا على املعيار املوضوعي في بداية التحقيقات ولكن بعد أن واجهت صعوبات باالعتماد على هذا
املعيار خصوصا أن كل من الجماعتين تشترك في لغة ودين وأحد بات حتما عليها أن تستند إلى تحليل عوامل ومؤثرات أخرى بغية الوقوف على تكييف
صائغ ومنطقي الرتكاب جريمة البادة كالتخطيط واملسبق والذي تبين بالنهاية أن املحكمة اعتمدت أن هناك تقسيم اثني في تحديد الجماعة املستهدفة
وذلك بالضافة إلى التوسع في تفسير تعريف الجماعات الذي تناولته اتفاقية منع منع الجريمة واملعاقبة عليها لسنة .181948
وهذا ما يقودنا إلى القول بأن املعيار املوضوعي الذي اتبعته املحكمة في حكمها كان من الصعب أعماله وهذا ما حتم عليها اتباع املعيار الشخص ي
والسبب هو أن املحكمة استنتجت أن الحكومة البلجيكية من خالل الدور السلبي الذي قامت به بسحب قواتها من روأندا أدى إلى تشجيع أفراد الهوتو

 14عوينة سميرة -مرجع سابق-ص.40
 15زوينة الوليد -جريمة البادة الجماعية على ضوء االجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدولية لروندا -رسالة ماجستير -لسنة  -2013-2012ص .35
 16زوينة الوليد -نفس املرجع -ص .38
 17حكم اكايسوا الفقرة  118و .123
 18اتفاقية منع الجريمة واملعاقبة عليها لسنة .1948
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على استهداف كل فرد من التوتس ي اي أنها خلفت باستعمارها تقسيمات اثنية ( ،19الهوتو والتوتس ي ) بشكل رئيس ي إضافة إلى التأواس ي وبالتالي أصبح
االنتماء الرادي هو معيار تحديد الجماعة 20
ما نود الوصول اليه أن املحكمة الجنائية الدولة املنعقدة بروأندا توصلت إلى أن التمييز بين الجماعات ال محل معه لالعتماد على الحداث
الواقعية أو الطبيعية بصورة مادية وأنما يستند على عوامل متغيرة من وقت الخر .وهذا ما اكده الحكم السابق املشار اله أنفا .علما أنه احيانا كما
اشرنا يمكن أعمال املعيار املوضوعي على حدة وبالتالي ال يوجد ما يمنع من أعمال املعيارين معا لن ما يهمنا هو الوقوف على حقيقة الدوافع التي تؤدي
إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة وبالتالي يمكن أن يكون هناك معيارا مختلطا وهذا هو السائد في حالة عدم نجاح أحد املعايير لوحده.
وعلى التوالي نشير ايضا إلى املحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا والتي أنتهجت تطبيق املعيار املوضوعي قبل الشخص ي والهم من ذلك أنه
حصرت وقوع جريمة البادة في وقت النزاعات املسلحة والعدوان سواء كان ذلك داخليا أم خارجيا ،21وبالتالي لم يستوعب التعريف الذي وضعته
لجريمة البادة الجماعية أنه من املتصور وقوعها في أوقات السلم وهذ ما جعلها تطبق املعيار املوضوعي دون االلتفات إلى املعيار الشخص ي .
واذا ما تناولنا الحكم الصادر عن املحكمة في قضية (  ) GORAN JELISICواملعروف ايضا باسم (  ) RANKO CESICحيث جاء في هذا الحكم أن
جلسيك كان ينظم هجمات على نظاق مدروس ضد املسلمين واملدنيين الكروات ،وفي تحديدها للجماعات املحكمية واالنتماء إلى هذه الجماعات توصلت
إلى أن التحديد املوضوعي رغم امكانية تطبيقه لتحديد الجماعات الدينية اال أن باقي الجماعات كالقومية واالثنية والعرقية فإنه يصعب أعمال املعيار
املوضوعي لتحديدها وقد يؤدي إلى نتائج مغايرة للواقع بالنسبة لألشخاص املعنيين بذلك ،وهذا ما يؤكد أن املحكمة أخيرا اعملت املعيار الشخص ي.22
يمكن القول بأن املحاكم الجنائية الخاصة رغم التأخر والبطء الشديدين اال أنها باتت تلتفت إلى االخذ بالتصورات املحتملة واملنطقية عند تناول
مفهوم الجماعات املحمية والتي تدخل في نطاق جريمة البادة الجماعية ،أي أنها لم تعد تأخذ فقط باملعايير املادية مهملة في ذلك املعايير االخرى والتي
باتت هي الهم بعد أن أصبح هناك تصورات مختلفة في ذهن القائمين على تنفيذ جريمة البادة الجماعية وبالتالي فإن املسؤولية الجزائية للفرد في
جريمة البادة الجماعية أصبحت قائمة على ادراكه وتصوراته الذهنية.
وبعد أن تناولنا جريمة البادة الجماعية في ضل املحاكم الجنائية الدولية السابقة نود فقط االشارة إلى بعض النقاط الهامة عن جريمة البادة
الجماعية كما تناولها نظام روما الساس ي الحالي من حيث التعريف بهذه الجريمة ومدى تأثر نظام روما في النظمة السابقة الذكر تحديدا في جريمة
البادة الجماعية.
• مفهوم جريمة البادة الجماعية في نظام روما الساس ي
23
رجوعا إلى املادة ( )6من النظام االساس ي للمحكمة الجنائية الدولية نجد أن تعريف البادة الجماعية لم يأتي مغايرا ملا عرفته اتفاقية منع
جريمة البادة الجماعية واملعاقبة 24وكذلك املحاكم الجنائية الخاصة السابقة لرواندا ويوغسالفيا ،والسؤال الذي يثور الن ماذا لو كانت الجماعة
املستهدفة ليست من الجماعات املذكورة في التعريف؟ اليس من املحتمل مثال أن تكون الجماعة اذا ما اتصفت بالقومية أو االثنية أو الدينية ؟
في الحقيقة هناك تصنيفات عديدة للجماعة نتج عنها أنواع جديدة ملفهوم الجماعة فعلى سبيل املثال ،تقسم الجماعات باالعتماد على الغرض
منها إلى ( جماعات تعليمية ،مهنية ،دينية ،حكومية ،اجتماعية  25)....وهناك تصنيفات اخرى ينتج عنها أيضا جماعات أخرى .
وعودة إلى ما نصت عليه اتفاقية منع جريمة البادة الجماعية واملعاقبة عليها نجد أنها نصت على وجوب وقوع القتل الجماعي كأحد صور هذه
الجريمة إال أن الجريمة تعتبر موجودة حتى وان لم يكن القتل جماعي أو حتى لو وقع على عضو من أعضاء الجماعة وال فرق بين الرجال والنساء في هذا
املقام وبالتالي فأن مرتكبي هذه الجريمة عندما يقوم باختيار الضحايا أو الضحية فأن ثمة عالقة تربط بين صفة معينة يحملها شخص الضحية والتي
قام الجاني باختياره بناء عليها ويستوي في ذلك أن يكون أحد أعضاء اي جماعة مهما كان نوعها فالعدوان في جريمة البادة ممنهج ولكن ليس منصب
على نوع محدد من الجماعات.26
يتضح لنا مما سبق أن الجماعات املحمية والتي حددت على سبيل الحصر ال تستوعب جميع أنواع الجماعات وأنه من املحتمل أن تقع جريمة
البادة على جماعة لم يتضمنها التعريف الوارد في نظام املحكمة الجنائية الدولية وال حتى الوارد في االتفاقية وللتأكيد على ذلك نورد املثال التالي:
 19زوينة الوليد -مرجع سابق-ص .55
20 Senat de belqiqe, op cit.

 21الدكتور عبدالحميد محمد عبد الحميد حسين-بحث مقدم ملؤتمر-جامعة بني سويف  ،مصر -سنة -2018ص .9
international criminal tribunal for the former Yugoslavia-case no. ti,95,10, pt-1998.

22 The

 23نظام روما االساس ي لسنة -1998مادة.6
 24اتفاقية منع جريمة البادة الجماعية واملعاقبة عليها لسنة .1948
 25الدكتور سحاب عايد يوسف-الجماعات والقيادات-كلية الزراعة  ،جامعة تكريت -لسنة -2013ص .8
 26سوسن تمرخان بكة -الجرائم ضد االنسانية في ضوء احكام النظام االساس ي للمحكمة الجنائية الدولية  -الطبعة االولى  -بيروت – منشورات الحلبي الحقوقية – لسنة  -2006ص
.325
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في الحداث التي وقعت في اقليم دارفور تم تعيين لجنة للبحث والتدقيق في التقارير الخاصة بخرق وانتهاكات القانون الدولي النساني والقانون
الدولي لحقوق االنسان ،وكان الهدف من تعيين هذه اللجنة هو التدقيق في االنتهاكات الخطيرة للتأكد من حالة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.27
ومعنى ذلك أن املحكمة الجنائية الدولية لم تكن قادرة على تكييف أحداث دارفور باالعتماد على املعيار املستمد من التعريف الوارد في نظامها الساس ي
مما اظطرها إلى تعيين تلك اللجنة سابقة الذكر وما نود الوصول اليه هو أن املحكمة الجنائية الدولية الدائمة أنما أنشئت وتأسست بصفة دائمة على
نقيض املحاكم الجنائية السابقة لها وبالتالي فإن نظامها الساس ي يجب أن يتوائم مع هذه الصفة وما نقصده تحديدا أن تعريف جريمة البادة
الجماعية الوارد في املادة ( )6من نظام املحكمة الجنائية الدولية الساس ي أنما شابه العيب والقصور ولم ياتي شامال ليصبح نصا يحمي الجماعات بكافة
املفاهيم وخصوصا املستحدثة منها.

املبحث الثاني :أركان جريمة البادة الجماعية
إن جريمة البادة الجماعية كغيرها من الجرائم تتحدد بأركان ،وما يميز جريمة البادة الجماعية عن غيرها من الجرائم هو الصفة التي يحملها
الركن املادي وبالتالي ال بد من تناول أركان جريمة البادة الجماعية للوقوف على أهم السمات التي تميزها عن غيرها من الجرائم.
املطلب الول :الركن املادي لجريمة البادة الجماعية
يعرف الركن املادي لجريمة البادة الجماعية على أنه القيام بأي من الفعال املكونة للسلوك االجرامي لهذه الجريمة وهذه الفعال نصت عليها
املادة الثانية من اتفاقية منع جريمة البادة الجماعية واملعاقبة عليها لسنة  ، 1948كما نصت عليها املادة السادسة من نظام روما االساس ي لسنة 1998
وهي القتل أو الحاق الذى الخطير سواء الجسدي أو العقلي بأعضاء الجماعة أو اخضاعهم لظروف معيشية يقصد منها اهالكهم والقضاء عليهم كليا أو
جزئيا كما ينظوي تحت هذه الفعال فرض تدابير ترمي إلى منع تكاثرهم أو إعاقة نسلهم أو ابعاد اطفال الجماعة أو صغارها جبرا إلى جماعة اخرى.28
أشرنا أنفا أن جريمة البادة الجماعية تتميز بسلوكها الجرامي ذات السمات الخاصة ،إال أنه من املالحظ أن هذه جريمة قد تتشابه مع الجرائم
ضد النسانية الخرى ملا فيها من مساس بحقوق االنسان وكرامته وبقاءه ، 29وبالتالي ال بد من تمييز جريمة البادة الجماعية عن غيرها من الجرائم ضد
االنسانية وسيتم ذلك من خالل استكمال أركان جريمة البادة الجماعية.
عودة إلى السلوك االجرامي في جريمة البادة الجماعية والذي أحدث الفارق الساس ي والجوهري بينها وبين سائر الجرائم ضد االنسانية فال بد من
التعرف على أهم السمات التي يمتاز بها هذا السلوك من خالل تناول صور هذا السلوك وتحديد نطاقه ،وهل أحدث فعال فرقا جوهريا في تمييز جريمة
البادة الجماعية عن غيرها من الجرائم.
ا
أول :السلوك الجرامي في جريمة البادة الجماعية وصوره
بداية ومن خالل الرجوع إلى تعريف جريمة البادة الجماعية الوارد في اتفاقية منع جريمة البادة الجماعية واملعاقبة عليها ، 30نجد أن الفعال
املكونة للركن املادي جاءت على سبيل الحصر ال املثال وهذا ما يجعلها مختلفة عن جريمة التمييز العنصري الوارد في اتفاقية القضاء على التمييز
العنصري ، 31حيث وردت فيه بعض الفعال املكونة لجريمة التمييز العنصري على سبيل املثال ال الحصر ،وبالتالي يمكن القول أن هناك نقاط ومواطن
اختالف يمكن من خاللها التمييز بين الجريمتين على مستوى الركن املادي.
ا
ثانيا :صورالسلوك الجرامي:
وهذه الصور تتمثل باي من الفعال املنصوص عليها في تعريف جريمة البادة الجماعية الوارد في اتفاقية منع جريمة البادة الجماعية واملعاقبة عليها
والنظام االساس ي للمحكمة الجنائية الدولية التي تم النص فيها على :تعني البادة الجماعية أي فعل من الفعال التالية يرتكب بقصد إهالك جماعة
قومية أو اثنية أوعرقية أو دينية بصفتها هذه إهالكا كليا أو جزئيا :
 .1قتل أعضاء الجماعة.
 .2الحاق ضرر جسدي أو نفس ي جسيم بأفراد الجماعة.
 .3إخضاع الجماعة لحوال معيشية يقصد بها االهالك الكلي أو الجزئي للجماعة.
 .4فرض تدابير يستهدف منها منع النجاب داخل الجماعة.

 27صالح سعود الرقاد -جريمة البادة الجماعية امام املحكمة الجنائية الدولية ( اقليم دارفور انموذجا) -لسنة -2015ص .6
 28صالح سعود الرقاد -نفس املرجع -ص .5
 29زيان بوبكر و ميالن سفيان -جريمة البادة الجماعية في القانون الدولي االنساني -رسالة ماجستير في الحقوق -جامعة عبد الرحمن ميرة  ،بجاية -لسنة  -2012،2013ص .6
 30اتفاقية منع جريمة البادة الجماعية واملعاقبة عليها لسنة  (1948املادة الثانية).
 31اتفاقية القضاء على التمييز العنصري لسنة .1969
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 .5نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.32
وعلى هذا الساس فأن صور السلوك الجرامي في هذه الجريمة تم ذكرها على سبيل الحصر وأن القيام باي منها تقوم معه هذه الجريمة ،وعليه سنتناول
هذه الصور تفصيال فيما يلي:
• قتل اعضاء الجماعة :واملقصود هنا هو تحقق واقعة القتل بصرف النظر عن الوسيلة أو االلية لتحقيق ذلك كما ال يشترط العدد اي أن واقعة
القتل الجماعية تتحقق بقتل جزء من أفراد الجماعة ولكن ال تعتبر كذلك في حال تم قتل فرد وأحد فقط علما أنه يمكن تكييفها على أنها أحد
الجرائم ضد االنسانية االخرى أو أنها جريمة قتل حسب التشريع الداخلي ،33ايضا ال يشترط أن يقع القتل على الرجال دون النساء والطفال
فالواقعة متحققة في جميع االحوال املذكورة ونستشهد في هذا املقام بمحاكمة أحد ظباط املشاة االمريكية اثر قيامه ومن برفقته بهدم قرية على من
فيها مما أدى إلى مقتل ما ال يقل عن (  ) 200شخص من النساء والطفال.34
من خالل ما تقدم يمكن القول بأن جريمة القتل العمد تتشابه مع جريمة البادة الجماعية حيث يعرف الول على أنه القتل املتعمد لواقع على
االنسان بصرف النظر عن الصفة التي يحملها فقد يكون من اسرى الحرب أو الجرحى أو املرض ى أو الجنود املستسلمين أو املدنيين أو من أفراد
هيئة معينة وسواء وقع القتل في نزاع داخلي أو دولي فأنه جريمة في القانون الدولي االنساني ،وموطن التشابه يتمثل في فعل القتل والنتيجة املترتبة
عليه وهي موت املقتول والقضاء عليه اال أن االختالف يكمن بالقصد الخاص في جريمة البادة وهو التدمير الكلي أو الجزئي إضافة إلى أن االنتماء
فالضحية أو الضحايا في جريمة البادة الجماعية يتم اختيارها من قبل مرتكبي الجريمة بطريفة ممنهجة وبناء على صفات تتوفر في الضحايا كان
يكون من جماعة دينية مثال.35
ويمكن القول بناء على ما تقدم أن القتل في كلتا الجريمتين يجب أن يكون عن قصد لنه ال يتصور أن يشكل القتل غير املقصود ركن جريمة
البادة الجماعية املادي.
• إلحاق أذى بدني أو نفس ي جسيم :أن الحاق الذى البدني أو النفس ي الجسيم يمكن وقوعه بأشكال ال حصر لها فأي من الفعال املادية التي تؤدي
إلى االضرار بأفراد الجماعة بدنيا أو نفسيا بقصد االهالك الكلي أو الجزئي للجماعة أندرج تحت هذه الصورة فعلى سبيل املثال االغتصاب هو أحد
هذه الفعال التي تؤدي إلى إلحاق أذى نفس ي وجسدي معا اذا ما تحول إلى عنف جنس ي نتيجة املقاومة ،وبالتالي فإن هذه الفعال متعددة ولكن نورد
على سبيل املثال ما ذكرته لجنة التحقيق في قضية البوسنة والهرسك حيث كان الجناة يمارسون أفعال وحشية على ضحاياهم كتقييدهم وضربهم
ضربا مبرحا على الماكن الحساسة في أجسامهم واستخدام االت حادة لرسم الصليب على وجوههم واغتصاب نسائهم بشكل جماعي ، 36وال ننس ى في
هذا املقام أن أي ما كان من الفعال التي تلحق أذى جسدي أو نفس ي جسيم فاملعول االساس ي العتباره جريمة إبادة أن يكون موجها لفراد جماعة
من الجماعات سابقة الذكر وبقصد البادة كليا أو جزئيا وهذا ما يميز جريمة البادة الجماعية عن جريمة التعذيب فحسب تعريف التعذيب كما
جاء في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة  1984فإن هناك تشابه بين هاتين الجريمتين من حيث الفعال املادية والنتيجة املترتبة عليها إضافة إلى
التعمد باتيأن هذه الفعال إال أن االختالف يكمن في القصد من هذه الفعال ففي جريمة البادة القصد واضح وهو التدمير الكلي أو الجزئي
للجماعة أما في التعذيب فالقصد غير محدد ،37علما أن هناك أفعال على الرغم من أنها ارتكبت بقصد البادة وأنها تمارس على الفئة املعنية (أفراد
ينتمون إلى جماعة من الجماعات املحمية ) إال أن البادة ال تكون فورية وهذا أمر منطقي ذلك أن االعتداء على كرامة االنسان قد تكون أصعب من
القتل الذي ينهي حياته فورا.
ا
ا
• فرض ظروف أو أحوال معيشة على الجماعة بقصد تدميرها كليا أو جزئيا :من املتصور في جريمة البادة أن تتضمن هذه الصورة من صور
السلوك الجرمي فالبادة الجماعية ال تكون فقط بالقتل املباشر وإنما قد تكون بالتعذيب كما اسلفنا وأيضا قد تكون من خالل ظروف معينة
كالعزل إلى أماكن ال تصلح للعيش البشري أو أن تكون خالية من حاجات ال غنى عنها الستمرار حياة االنسان كاملاء مثال والطعام ،كما من املحتمل أن
يكون املناخ في منطقة العزل شديد البرد أو الحرارة م عدم توفير وسائل الوقاية ،38وهذا ما اكدته املحاكمة التي جرت بحق املتهم الصربي (تاديك)
حيث أعلنت املحكمة أن من وسائل البادة الجماعية اخضاع الجماعة لحوال معيشية بقصد أحداث الذى من خالل تعريض أفرادها إلى لظروف
غذائية وطبية صعبة من خالل الطرد املمنهج من منازلهم البعادهم عن سبل العيش وعدم توفير الرعاية الطبية الالزمة ،39لتكون النتيجة بالنهاية
 32البيقيرات عبد القادر-الجرائم ضد االنسانية -رسالة دكتوراة في القانون الدولي -كلية الحقوق -جامعة الجزائر -لسنة  -2003ص .23
 33علي عبد القادر القهوجي -القانون الجنائي الدولي(اهم الجرائم الدولية  ،املحاكم الجنائية الدولية) -منشورات الحلبي الحقوقية -الطبعة االولى -بيروت -لسنة  -2001ص .130
 34عبد الفتاح بيومي حجازي -قواعد اساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية  -دار الفكر الجامعي -مصر -لسىة  -2005ص .346
 35جهاد سلمى -جريمة إبادة الجنس البشري بين النص والتطبيق -دار الهدى -الجزائر -لسنة  -2009ص( .) 29-28
 36ضاري خليل محمود -املحكمة الجنائية الدولية-منشأة املعارف -لسنة  -2008ص .101
 37جهاد سلمى -املرجع السابق -ص .25
 38عبد الفتاح بيومي حجازي -املرجع السابق -ص .371-369
 39البقيرات عبد القادر -املرجع السابق -ص.25
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القضاء على الجماعة ولو باملال .وكما هو مشار في املادة السادسة من اتفاقية منع جريمة البادة لسنة  1948فإن املسؤولية الجزائية تنهض بمجرد
فرض هذه االحوال بتوافر القصد منها.40
وللتمييز بين جريمة البادة الجماعية وجريمة الترحيل القسري فأنه وبالرجوع إلى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949نجد في املادة التاسعة
حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألفراد املحميين وإبعادهم أو نفيهم من أرض االحتالل إلى أراض ي الدولة املحتلة أو دولة محتلة أو غير محتلة
الي سبب كان ،41ومن خالل ما جاء في املادة الثانية بفقرتها الخامسة من اتفاقية منع جريمة البادة الجماعية واملعاقبة عليها أنه يعتبر من أفعال
البادة نقل أطفال الجماعة جبرا إلى جماعة اخرى ،42نجد أن كل من الجريمتين اشتركت في الركن املادي من خالل النقل واالبعاد إال أن الفئة في
جريمة البادة أطفال بينما في جريمة النقل القسري أشخاص محميين إضافة إلى القصد من االبعاد ففي جريمة البادة الجماعية يكون القصد هو
إبادة الجماعة كليا أو جزئيا بينما في النقل القسري قد يكون القصد هو الحصول على الراض ي املحتلة مما يقود إلى أن جريمة النقل القسري إذا
كان الهدف منها هو البادة كليا أو جزئيا تتحول إلى جريمة إبادة جماعية.43
وهذا ما يؤكد أن تعريف جريمة البادة الوارد في االتفاقية سالفة الذكر ونظام املحكمة الجنائية الدولية االساس ي املشار اليه أيضا سابقا أنما
شابه عيب في النطاق ذلك أن الجماعات املحمية بموجب ذلك التعريف جاءت على سبيل الحصر وهذا ما تم االشارة اليه سابقا أيضا ولكن ما نود
الوصول اليه هو التأكيد في هذا املقام لتوافر ما يؤكد ذلك من خالل التمييز السابق ،وما يبنى على ذلك هو التركيز على صفة الجماعة لتدخل في
نطاق هذه الجريمة يؤدي إلى أحداث اللبس امام املحكمة الجنائية الدولية وأن لم يشكل أمامها عائقا ال يسهل التغلب عليه.
• فرض تدابير بقصد منع النجاب أو إعاقته داخل الجماعة :وهذا ما يعرف بالبادة البيولوجية التي ترمي إلى الحد من تكاثر الجماعة املستهدفة
ولهذ التدابير صور متنوعة كاالجبار على االجهاض أو أحداث عقم لدى الرجال أو النساء أو اي من الفعال التي تؤدي إلى منع التكاثر فمن املمكن
فرض وضع الحمل خارج الجماعة ،وهذه الفعال أو التدابير وأن كانت النتيجة املترتبة عليها أو املرجوة منها تتصف بالبطء اال أن الهاية هي أنقراض
هذه الجماعة ال محال .44وهذه الجريمة تعتبر ضد االنسانية إذا لم يتوافر فيها القصد الخاص بجريمة البادة الجماعية ذلك أنها تؤدي إلى فناء
العنصر البشري أن لم تكن مستهدفة فئة أو أفراد جماعة معينة بقصد إبادتها .إال أن كلتا الجريمتين تمارس نفس الركن املادي والنتيجة واحدة مع
اختالف الغرض وهذا يبقى املميز الول واالخير لجريمة البادة الجماعية.
• نقل اطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى :من خالل ما جاء في املادة الثانية بفقرتها الخامسة من إتفاقية منع جريمة البادة الجماعية واملعاقبة
عليها لعام  1948فإن إبعاد االطفال القسري أو نقلهم من جماعتهم إلى جماعة أخرى أي فصلهم عن أصولهم وجذورهم يعد من قبيل البادة
الجماعية للجماعة 45وذلك امر يعتبر اكثر الفعال منهجة ودراسة وأن ما تناولته االتفاقية بالنص على تجريم هذه الفعال أنما نراه تعويضا ولو غير
مكتمل أو واضح املعالم عن التجريم على أفعال من شأنها البادة الثقافية للجماعة إذ أن اطفال الجماعة هم مستقبلها الثقافي وبقائها االجتماعي
وبإبعاد هؤالء الطفال عن أصولهم وجماعتهم يعني أنهم لن يكتسبوا عاداتهم وال لغتهم وال ديانتهم وبالتالي القضاء على تعاقب الجيال لهذه الجماعة
وأنكار حق وجودها املستقبلي وحرمأنها من املحافظة على هذا الحق.46
وعودة إلى الصيغة النهائية لنص أركان الجرائم الذي أعدته اللجنة التحضيرية ملحكمة روأندا فإن الغاية من التجريم على النقل القسري
لالطفال ليست املعاقبة فقط على النقل القسري القائم على استخدام القوة البدنية وأنما جاء النص على القسر عن طريق الخوف من العنف أو
القمع واالكراه النفس ي واستخدام السلطة لهذه الغايات أو استغالل بيئة معينة قسرية ،47ومن املنطقي واملتصور أن يترتب على هذا القسر أضرار
نفسية بالغة الخطورة خصوصا أن محل هذا القسر هو من فئة الطفل ناهيك عما قد يلحق بوالديه وبالتالي هي أفعال مدروسة بحيث تؤدي
الغرض منها بالنتيجة التي أعدت لها ونقترح في هذا املقام أن يكون التكييف لهذه الجريمة مغلظ وال يتوقف على البادة الجماعية والقصج من ذلك
هو فرض حماية مشددة لهذا الطفل وبدون النظر إلى االنتماء أو الغرض الذي أدى إلى استخدامه.
وبعد أن تناولنا الركن املادي لجريمة البادة الجماعية وصور الفعال التي تشكل هذا الركن والتمييز بين جريمة البادة الجماعية وغيرها من
الجرائم ضد االنسانية والذي توصلنا من خالله أن جريمة البادة الجماعية غالبا ما تكون متقاربة ومتشابهة مع بعض الجرائم الخرى من الجرائم
ضد االنسانية إال أن القصد من ارتكاب السلوك الجرامي كان يشكل نقطة بالغة الهمية تميز جريمة البادة الجماعية وبالتالي ال بد لنا في هذا
 40اتفاقية منع جريمة البادة الجماعية واملعاقبة عليها لسنة -1948املادة السادسة.
 41اتفاقية جنيف الرابعة يسنة  – 1949املادة التاسعة.
 42اتفاقية منع جريمة البادة الجماعية واملعاقبة عليها لسنة -1948املادة الخامسة الفقرة الثانية.
 43سلمى جهاد -املرجع السابق -ص .29
 44ايمن عبد العزيز سالمة -املسؤولية الدولية عند ارتكاب جريمة البادة الجماعية -دار العلوم والنشر والتوزيع -مصر-2006 -ص .84-83
 45ايمن عبد العزيز سالمة -املرج السابق -ص .79
 46زيان بوبكر -املرجع السابق -ص .21
 47املادة /6هن من الصيغة النهائية ملشروع نص أركان الجرائم املقدمة من اللجنة التحضيرية.
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املقام من تنأول الركن املعنوي الذي يفصح عن النية الحقيقية الرتكاب الفعال املادية في جريمة البادة الجماعية وأن عدم توفر الك النية أو
القصد قد يجعل من هذه الفعال جريمة اخرى من الجرائم ضد االنسانية.
املطلب الثاني :الركن املعنوي لجريمة البادة الجماعية
من املعلوم أن الركن املعنوي يتمثل بالقصد الجنائي وهذا القصد يختلف من جريمة إلى ويقسم إلى قصد عام ويعني ذلك االقدام على فعل
مخظور قانونا وتوفر العلم بهذا املنع أو الحظر إضافة إلى النية من اتيان هذا الفعل املحظور وهو ما يعرف بالقصد الخاص ،واذا ما قمنا بتطبق
القصد الجنائي على جريمة البادة الجماعية بقسميه العام والخاص سنجد أن مرتكب هذه الجريمة أنما قصد إبادة جماعية ملجموعة من الشخاص
إبادة كلية أو جزئية ومن املؤكد أنه على علم بأن هذا الفعل مجرما واتجهت ارادته إلى القيام به ولكن إلى هذا الحد ال نكون امام جريمة إبادة جماعية إذ
يتوجب أن يتوفر لدى الجاني أو مرتكب الجريمة القصد الخاص وهو نية إبادة مجموعة من االشخاص كليا أو جزئيا ينتمون إلى جماعة معينة (دينية
أو عرقية أو اثنية أو قومية ).48
وبناء على ما تقدم نستنتج أن جريمة البادة الجماعية ال يكفي لقايمها توافر القصد العام وأنما ال بد من أن يتوافر القصد الخاص وهو ما يعبر
عنه بالنية التي اتجهت اليها ارادة الجاني من ارتكاب البادة الجماعية والتي يجب في جريمة البادة الجماعية أن تكون القضاء على أفراد الجماعة
املستهدفة كليا أو جزئيا ،وهذا يوكده رأي االستاذ بروأن باستحالة توجيه االتهام بارتكاب جريمة إبادة جماعية دون توفر النية أو القصد الخاص بهذه
الجريمة ،واملثال على ذلك أن الهجمات التي كان يقوم بها الصرب خالل حرب البوسنة والكوسوفو ضد املسلمين البادتهم كانت لبادة جماعة محددة
على أساس الدين وبالتالي توافر القصد الخاص بجريمة البادة الجماعية والذي تبين من خالل الفعال التي قام بها الصرب والتي استهدفت فقط
املسلمين.49
ومعنى ذلك هو أن يكون الجأني عاملا وفت اقترافه الفعال املادية بأن مؤداها البادة أو القضاء على الجماعة ومع ذلك يستمر بالقيام بها لحقيق
النتيجة املترتبة على ذلك وهذا ما يؤكد على ثمة ترابط بين الركان بتزامن العلم واالرادة مع الغاية أو القصد الخاص الذي غالبا ما تحركه دوافع محلها
تقسيمات عنصرية أو دينية أو أنتمائية ،50ولكن قد يقوم بالركن املادي لجريمة البادة اكثر من شخص وهذا هو االمر الغالب فهل يشترط علمهم
جميعا بالغاية من هذه الفعال أو بعبارة أخرى هل يشترط توفر القصد الخاص لهذه الجريمة من قبل جميع املشتركين بهذه الجريمة ام أنه في حالة
تلقيهم أوامر محددة للقيام بها ومؤداها جريمة إبادة جماعية يمكن مالحقتهم على هذا النحو بوصفهم فاعلين لهذه الجريمة ام أن من اعطى هذه الوامر
هو املسؤول؟ وهذا ما يقودنا نحو دراسة العالقة بين القصد العام والقصد الخاص في جريمة البادة الجماعية واالشخاص الذين يشترط توافر النية
أو القصد الخاص بجريمة البادة الجماعية لديهم.
ا
أول  :القصد العام والقصد الخاص في جريمة البادة الجماعية من حيث الشخاص الذين يشترط ت وافرها لديهم
أشرنا أنفا أنه يجب أن تتزامن أركان جريمة البادة الجماعية ومن املعلوم أن السمة الولى التي تميز جريمة البادة عن غيرها من الجرائم ضد
النسانية هي توافر القصد الخاص بها فضال عن باقي الركان إال أن ارتكاب هذه الجريمة بناء على أوامر الرئيس للمرؤوس أو القيام بها باسم الدولة على
يد اشخاص طبيعيين ،فغالبا ما يكون هناك تخطيط وتوجيه من قبل الحكام والرؤساء الرتكاب هذه الجريمة والمر املنطقي والطبيعي توافر جميع
الركان لديهم بما فيها القصد الخاص ولكن التنفيذ يتم من قبل اشخاص قد ال يتوافر لديهم العلم أو العلم الخاص بهذه الجريمة أو قد يتوافر لدى
البعض دون االخر ،51وهذا ما يستوجب منا التوقف والبحث في احتماالت من املتصور حدوثها أن لم تكن فعال وقعت وتكررت ،لننتقل إلى البحث في نية
الجأني املطلوب توافرها فضال عن باقي الركان للتوصل إلى كيفية الحكم أو اقامة املسؤولية عن جريمة البادة الجماعية دون غيرها.
بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من املادة الخامسة والعشرين من النظام الساس ي للمحكمة الجنائية الدولية نجد أنها تناولت أحكاما عامة في هذا
املقام باعتبار أن الشخص يكون مسؤوال اذا ارتكب جريمة البادة الجماعية بصورة فردية أو باالشتراك مع غيره أو باستخدام شخص هو املنفذ لها أي
بأمر من شخص أو التحريض والحث عليها أو بتقديمه املساعدة باي وسيلة الرتكابها سواء كان املنفذ للجريمة عاملا بذلك ام لم يعلم وهذا أمر يبدو
واضحا وال أشكال فيه أو غموض اال أنها توقفت إلى هذا الحد ولم تتطرق إلى مدى توافر النية والقصد الخاص لدى الشخاص الذين يقومون بارتكاب
هذه الجريمة من خالل التنفيذ بناء على الوامر والتوجيهات التي تلقوها.52

 48مرزاقة زوينة -مسؤولية الدولة عن البادة الجماعية -مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون الدولي والعالقات الدولية -كلية الحقوق جامعة الجزائر -لسنة  -2001ص .8
 49صدارة محمد -التمييز بين البادة الجماعية و الجرائم ضد االنسانية في القانون الدولي -مذكرة -ص .26
 50زياد ربيع -جرائم البادة الجماعية -دراسات دولية  -العدد التاسع والخمسون -ص 106
 51شريف بسيوني" ،الطار العرفي للقانون الدولي االنساني .التدخالت والثغرات والغموض" ندوة القانون الدولي االنساني وضبط التسلح في النزاعات املسلحة املنعقدة في سيراكوزا من
 6/27إلى  ،1998/7/3صفحة  78وما بعدها.
 52نظام روما االساس ي لسنة -1998املادة25
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• اثبات النية الخاصة بجريمة البادة الجماعية
بداية ال بد من االشارة إلى أن أنتفاء العلم أو الغلط ينفي القصد وبالتالي ال يالحق الشخص في اي جريمة اال إذا توافر لديه العلم والرادة ولذلك
حكمت محكمة نورمبورغ ببراءة ( شاخت ) الذي اتهم بساهمته بالعمال التحظيرية للحرب اال أنه لم يكن على علم أو لم يثبت الدليل على علمه
بالعدوان إال أن جريمة البادة الجماعية مختلفة من حيث الجسامة وأنها تكون مسبوقة بتخطيط ممنهج وتوجيهات مسيسة لتحقيق الهدف والغاية
منها وبالتالي ال يمكن تطبيق الحالة سابقة الذكر في حال ثبوت جريمة البادة الجماعية اي التذرع بالجهل أو عدم توفر العلم خاصة لدى من أصدر
الوامر والتوجيهات لنه غالبا ما يكون من القادة وعلى علم بالقانون الدولي وايضا جريمة البادة الجماعية لها خصوصية ومن املنطقي القول أن هذه
الجريمة يصعب تنفيذها املتمثل بالفعال املادية دون أن يكون املنفذ على علم بكنه تلك الفعال والنتيجة املترتبة عليها وأن وجد بعض الشخاص في
مجموعة الفاعلين لها وقعوا بالغلط اال أن املحرك الرتكاب تلك الجريمة لن يفلط حتما من املالحقة واملسؤولية الجزائية.53
وقد قامت املحكمة الجنائية الدولية السابقة لرواندا بالحكم بأن أي متهم في جريمة البادة الجماعية أو االشتراك فيها ال بد من توافر نية البادة
لديه زذلك استنادا إلى الصيغة النهائية ملشروع نص أركان الجرائم الذي قدمته اللجنة التحضيرية للمحكمة حيث تمت االشارة على سبيل املثال أن
جريمة البادة تتحقق عند توافر حاالت معينة منها أن يصدر التصرف بصورة مماثلة وموجهة للجماعة املستهدفة أو أن من شأنه أن يؤدي مستقال إلى
البادة الجماعية.54
وعليه يمكن أن نستنتج أن هناك بعض الحاالت وأن كانت ضيقة وقليلة االحتمال في الواقع اال أنه من املحتمل أن يكون هناك أشخاص قاموا
بارتكاب جريمة البادة الجماعية دون قصد ارتكابها أو أنه م وقعوا بالغلط ومن املنطقي حينها عدم مالحقتهم على جريمة إبادة جماعية ،وما يشهده
العالم اليوم من تطور فكري مع التطرف والتسييس يمكن منه استخالص أن هناك فئات تستهدف الستخدامها الرتكاب شتى أنواع الجرائم والتي من
ضمنها جريمة البادة الجماعية فمن املتصور أن تنظم جماعات حربية من اجل القيام بجرائم إبادة جماعية ولكن أفراد هذه الجماعات تم التالعب
بافكارهم ومعتقداتهم فوقعوا بالغلط وبالتالي مالحقتهم على جريمة إبادة جماعية يكون امرا مخالفا ملا تقدم ذكره من حيث الشروط والركان الواجب
توافرها خصوصا نية البادة.
ولكن ما هو الحكم في حالة توفر النية وعدم تحقق النتيجة اي في حالة كان املقدم على ارتكاب الفعال املادية قاصدا ارتكاب جريمة إبادة
جماعية ولكن لم تتحقق النتيجة ؟
في معرض االجابة على هذا التساؤل نورد الدراسة التي قامت بها لجنة الحقوق االنسان والتي جاء بها أنه في حالة عدم توفر االدلة الكتابية على
توافر القصد الخاص الرتكاب الجريمة فأنه يكفي القامة الدليل توافر النية التي تكشف عنها الفعال الظاهرية أو االمتناع عن القيام بأفعال من شأنها
أن تؤدي إلى وقوع جريمة إبادة جماعية ،كما يذهب رأي من الفقه إلى أن القصد الجرمي الخاص يكون متوفرا في حال كان مرتكب الجريمة مدركا أن ما
يقوم به من أفعال يؤدي إلى ارتكاب جريمة إبادة اي أنه حسب هذا الرأي فأن تحقق الجريمة من عدمه هو معيار تحديد توفر القصد من عدمه إال أن
الجريمة تعتبر واقعة بتوفرالني ة فقط وال يشترط تحقق النتيجة وهذا ايضا امر منطقي والسبب في ذلك أنه من املعلوم أن املجرم عند اقدامه على
ارتكاب جريمته قد تحدث حاالت أو تطرأ ظروف تمنعه من استكمال الجريمة وهذا ما استقر في اجتهادات املحاكم الجنائية الدولية أن النية يمكن
استخالصها واثباتها بكافة طرق االثبات.55
بعد االجابة على التساؤل السابق فأنه من املالحظ أنه رغم اتساع مساحة االثبات امام املحاكم الجنائية في اثبات جريمة البادة الجماعية اال أنه
يبقى هناك ثغرات في هذا املجال خصوصا أن القصد أو النية عبارة عن شيئ يكمن في ضمير االنسان وكما اشرنا سابقا فأنه من املحتمل عقد نية
البادة لدى القائد دون علم املنفذ للجريمة وبالتالي تبقى مسألة اثبات القصد من التحديات التي تواجه املحاكم الجنائية الدولية خصوصا في ظل
التطور الفكري والسياس ي الذي يشهده العالم اليوم ما يستوجب إجراء دراسات معمقة في االتجاهات السياسية والنية وامليول االجرامي والبحث
املعمق في اسبابه الحقيقية التي غالبا ما تكون خفية ما فضال عن التعامل مع كل حالة على حدة وعدم القياس على حاالت سابقة في هذا الشأن تحديدا
ذلك أنه من املالحظ مما سبق أن املحكمة تمتلك سلطة تقديرية في هذا الشأن.
رجوعا إلى تعريف جريمة البادة في اتفاقية منع جريمة البادة الجماعية واملعاقبة عليها والذي تم إدراجه أيضا في نظام روما االساس ي للمحكمة
الجنائية الدولية املذكور سابقا والذي تمت االشارة فيه إلى ( ....بقصد اهالك أفراد الجماعة كليا أو جزئيا  ).....يثور التساؤل هنا حول إمكانية وجود
عالقة بين نية البادة الجماعية وعدد الفراد الضحايا للحكم بأن جريمة إبادة جماعية وقعت ،كما أشرنا سابقا أنه لقيام جريمة البادة الجماعية ال بد
من توافر أركانها وتظافرها وقمنا بمعالجة هذه الركان اال أن اللفاظ املستخدمة في التعريف كما اشرنا تثير الجدل الكبير وأهمها البادة كليا أو جزئيا
 53صابرينا العيفاوي  -القصد الجنائي الخاص كسبب لقيام املسؤولية الجنائية في جريمة البادة الجماعية -كذكرة لنيل درجة املاجستير في القانون الجنائي -لسنة -2011-2010ص
.74-73
 54الصيعة النهائية ملشروع نص اركان الجرائم املقدم من اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة لرواندا -املادة السادسة الفقرة ( أ).
 55صابرينا العيفاوي  -املرجع السابق -ص .78
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والذي يحمل على الفهم بأن جريمة البادة الجماعية قد تتوفر أركانها املتمثلة بالعلم واالرادة والقصد الخاص الذي يرمي إلى إبادة الجماعة ولكن في حال
ادت الفعال املادية إلى مقتل شخص وأحد مثال هل يمكن القول بأن جريمة البادة وقعت؟
هذا ما يتطلب منا دراسة العالقة بين نية البادة وحجم أو عدد الجماع املستهدفة.
• نية البادة الجماعية وعالقتها بعدد الضحايا
من املالحظ أن جريمة البادة الجماعية تطورت في الواقع العملي الرتكابها ولكن لم يتطور النظام التشريعي املعالج لها ومن املمكن أن أسباب ذلك
فضال عن السهو التشريعي فمن الواضح أيضا أن هناك تأثر شديد في التنظيم الذي عالجته املحكاكم الجنائية الدولية السابقة لرواندا ويوغسالفيا
فعلى سبيل املثال عندما تصدت املحكمة الجنائية الدولية الخاصة لرواندا إلى تحديد الخصوصية بجريمة البادة الجماعية اكدت أن العنصر املميز
لهذه الجريمة هو القصد الخاص االمر الذي يستوجب أن يعمد مرتكبها إلى القيام بالفعل والنتيجة املترتبة عليه وإذا لم يتوفر القصد الخاص تتحول
إلى جريمة أخرى لننتقل إلى أحداث دارفور فأن ما توصلت اليه لجنة التحقيق الدولية بعدم توفر القصد الخاص لقيام جريمة البادة الجماعية علما
أن اللجنة تحققت من ممارسة افعال مادية تسببت بالقتل والذى الجسماني فضال عن فرض ظروف معيشة بقصد التدمير.56
من املالحظ أنه رغم الفعال الظاهرة والتي ترمي إلى البادة الجماعية وعدم توصل اللجنة إلى الحكم بوقوع جريمة إبادة جماعية يتشكل لدينا
تصور واضح بالتأثر باملحاكم الجنائية السابقة وأحكامها وهذا ما يؤكد ما أشرنا اليه سابقا بعدم تطور النظمة التشريعية لتستوعب الواقع املتطور في
حياة الجرائم ،وعلى وجه الخصوص جريمة البادة الجماعية التي تتسم بسعة نطاق السلوك الجرمي فيها ومن أشكال هذا التوسع أنه ال يمكن أن
تمارس جريمة البادة الجماعية على املستوى الفردي لن الهدف منها هو القضاء على جماعة باكملها ،اال أنه من املحتمل أن تمارس على فرد معين
بسبب أنتمائه للجماعة املستهدفة وحينها ال يمكن أنكار وقوع جريمة إبادة جماعية وهذا ما يؤكده حكم املحكمة الجنائية الدولية لرواندا سنة
 1998\9\2في قضية ( اسكايسو) حيث جاء فيه ( للقول بأن اي من الفعال املجرمة بموجب املادة ( )2بفقرتها الثانية من النظام االساس ي للمحكمة
مكونا لجريمة إبادة جماعية فال بد أن يقترف ويمارس ضد شخص أو أكثر من الشخاص املنتمين لجماعة معينة وأن يرتكب بسبب أنتمائهم لها ، )...
ومن خالل نفس هذه القضية سابقة الذكر توصلت املحكمة إلى سعة السلوك الجرمي لجريمة البادة الجماعية وذلك من خالل أنتشار الفعال املادية
املتمثلة بالقتل وارتكاب املذابح التي اكتشفت املحكمة أنها كانت ترمي لنفس الهدف وهو جريمة البادة الجماعية ضد التوتس ي من خالل خطة ممنهجة
بحيث توجه أفعال القتل نحو اشخاص يؤدي قتلهم إلى أنهاء الجماعة املستهدفة ،كما اعتبرت حينها ايضا أن االغتصاب كان عنصرا من عناصر تلك
الجريمة.57
يتضح لنا مما سبق مدى اتساع نطاق السلوك الجرمي في جريمة البادة الجماعية وهذا ما يقودنا للقول بأن هذه الجريمة ذات الخصوصية
املتعلقة بسلوكها الجرمي وسعة نطاقه ال بد من اعادة النظر في التنظيم التشريعي الخاص بها بدئا بالتعريف ومن ثم نطاق الفعال املادية وكيفية
تحديد توفر القصد الخاص بها خصوصا أن تعريف هذه الجريمة ابتداءا وجهت له عدة أنتقادات منطقية تستوجب منا الوقوف على بعضها.
ففي انتقاد موجه إلى مشروع مدونة الجرائم ضد السلم وضد امن البشرية من قبل لجنة القانون الدولي جاء فيه أنه (غير كافي للقول بأن جريمة
البادة الجماعية وقعت توافر القصد العام مع ادراك عام للنتائج املحتمل أن تترتب على أحد الفعال املادية لهذه الجريمة وأنما ال بد من توافر القصد
الخاص بهذه الجريمة ،وجاء أيضا في هذا االنتقاد أن قتل فردا واحدا مع توافر القصد الخاص يكفي لقيام الجريمة في حين أن قتل الف شخصا مع
عدم توافرالقصد الخاص ال يغدو أن يكون سوى جريمة قتل ) 58
أن ظاهر هذا االنتقاد يدل على أن جريمة البادة تستوجب أن يتوفر فيها القصد الخاص بهذه الجريمة اال أن المر الهم هو أن مقتل شخص
وأحد مع توافر ذلك القصد يكفي لتقوم جريمة البادة الجماعية وهذا من وجهة نضرنا أنتقاد حقيقي لتعريف جريمة البادة الجماعية تحديدا عبارة (
كليا أو جزئيا ) ذلك أنه كما اسلفنا في رأي سابق في هذا البحث أنه من املتصور أن يتوفر القصد الخاص الهالك الجماعة ولكن لظروف طرأت أدت إلى
الحيلولة دون وقوع الجريمة اال على شخص واحد فمن هذا املنطلق يمكن القول بأنه ال عبرة في حجم أو عدد أفراد الجماعة املستهدفة وال عبرة بعدد
الضحايا الذين ارتكبت الفعال املادية في حقهم حتو لو كان شخصا واحدا فالعبرة بتوافر النية الخاصة بجريمة البادة الجماعية ،وفيما يخص
التعريف فغالبا التعريفات تورث مثل هذه االشكاالت وأنه ال بد من تطويرها بين الحين واالخر لتصبح قالبا يتسع لجميع الحاالت املحتملة أو املتوقع
حدوثها في الواقع العملي الواسع للسلوك االجرامي لجريمة البادة الجماعية.

 56صابرينة العيفاوي -نفس املرجع -ص 77
 57النظام االساس ي للمحكمة االجنائية الدولية لرواندا -united nations audiovisual library of international law -ص .2
 58صابرينة العيفاوي -املرجع السابق -ص .76
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الخاتمة:
تناولنا في هذا البحث جريمة البادة الجماعية والتي تعد أخطر الجرائم ضد النسانية التي عرفتها االنسانية منذ عصور قديمة ولكن تطور
العصر وموجوداته لم يؤثر على وصف هذه الجريمة فما زالت من ابشع وأكبر الجرائم جسامة ملا تحمله في طياتها من أهداف خطيرة تتمثل في إبادة
الجنس البشري بل على العكس ذلك أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية وفكرية نجده انعكس على تفاقم هذه الجريمة وتطور الوسائل والطرق
التي يمكن استخدامها لتنفيذها بصورة يصعب الحكم معها على وقوع هذه الجريمة وقد توصلنا من خالل هذا البحث إلى النتائج والتوصيات التالية.
النتائج:
ا
أول :أن التعريف الذي تناولته اتفاقية منع جريمة البادة الجماعية واملعاقبة عليها لسنة  1948أنما تعود حقيقة صياغته إلى بعض الصور التي كانت
ترتكب من خاللها تلك الجريمة والتي من املالحظ أنها تنحصرت في مجموعة من الفعال املادية التي تم ذكرها في التعريف على سبيل الحصر.
ا
ثأنيا :أن النظام االساس ي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة نص على تعريف جريمة البادة الجماعية كما جاء في االتفاقية حرفيا.
ا
ثالثا :أن املعايير التي اتبعتها املحاكم الجنائية الدولية السابقة للكشف عن وقوع جريمة البادة الجماعية أنما حكمتها الظروف واالحوال التي أحاطت
بتلك املحاكم أنذاك والتي تطلبت تلك املعايير.
التوصيات:
ا
أول :نتمنى على املجتمع الدولي إعادة النظر في اتفاقية منع جريمة البادة الجماعية واملعاقبة عليها ونخص في ذلك النصوص التي تناولت تعريف
الجريمة وأفعالها املادية بحيث تتوائم مع التطورات التي تشهدها حياة الجريمة في عصرنا الحالي فكما الحظنا أن السلوك الجرمي لهذه الجريمة يتميز
بنطاق واسع وبالتالي ال بد من توسيع ذلك النطاق في التعريف نفسه.
ا
ثأنيا :نتمنى على مشرع النظام االساس ي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة أن يتحرر من التأثر بالنظمة الساسية للمحاكم الجنائية الدولية السابقة
وعلى وجه الخصوص نتمنى إعادة النظر بتعريفه لجريمة البادة الجماعية إما بإلغاء املادة التي تضمنت ذلك التعريف أو من خالل إعادة صياغته
بإضافة أفعال مادية تتالئم مع سعة النطاق الخاص بالسلوك الجرمي لهذه الجريمة وذلك من خالل الغاء عبارة (كليا أو جزئيا) الواردة في التعريف
واستبدالها بعبارة ( حتى لو وقعت الجريمة على شخص من أعضاء الجماعة).
ا
ثالثا :نتمنى على املشرع الدولي أن يقوم بتطوير املعايير املتبعة في الكشف عن جريمة البادة الجماعية بما يتالئم مع التطورات التي لحقها هذا العصر
وذلك من خالل إضافة معايير جديدة لتحديد الجماعة املستهدفة كاملعيار االجتماعي واملنهي.

املراجع:
ا
أول :املراجع العربية:
•
.1

الكتب
بكة ،سوسن تمرخان ،الجرائم ضد النسانية في ضوء أحكام النظام الساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ،الطبعة الولى ،بيروت ،منشورات
الحلبي الحقوقية ،لسنة .2006
جهاد ،سلمى ،جريمة إبادة الجنس البشري بين النص والتطبيق ،دار الهدى للنشر والتوزيع ،الجزائر ،لسنة .2009
حجازي ،عبد الفتاح بيومي ،قواعد اساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية ،دار الفكر الجامعي،مصر ،لسنة .2005
سالمة ،أيمن عبد العزيز ،املسؤولية الدولية عند ارتكاب جريمة البادة الجماعية ،دار العلوم والنشر والتوزيع ،مصر.2006 ،
القهوجي ،علي عبد القادر ،القانون الجنائي الدولي(أهم الجرائم الدولية ،املحاكم الجنائية الدولية) ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة
الولى ،بيروت ،لسنة .2001
محمود ،ضاري خليل ،املحكمة الجنائية الدولية ،منشأة املعارف ،االسكندرية ،مصر ،لسنة .2008

•
.1

الطروحات والرسائل
بسيوني شريف )1998( ،الطارالعرفي للقانون الدولي النساني .التدخالت والثغرات والغموض ،ندوة القانون الدولي االنساني وضبط التسلح في
النزاعات املسلحة املنعقدة في سيراكوزا.
البقيرات ،عبد القادر )2003( ،الجرائم ضد النسانية ،رسالة دكتوراة في القانون الدولي،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر.
الجابري ،هناء حمودي )2018( ،جريمة البادة الجماعية ومبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي ،كلية القانون جامعة الكوفة.

.2
.3
.4
.5
.6

.2
.3
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 .4حسين ،عبدالحميد محمد عبد الحميد )2018( ،بحث مقدم ملؤتمر جامعة بني سويف ،مصر.
ا
 .5الرقاد ،صالح سعود )2015(،جريمة البادة الجماعية امام املحكمة الجنائية الدولية ( اقليم دارفورأنموذجا).
 .6زوير ،أنتظار رشيد )2018(،معالجة جريمة البادة الجماعية العاملية (العراق أنموذج) ،كلية الهندسة،جامعة واسط ،مجلة كلية التربية العدد
الحادي والثالثون.
 .7سفيان ،زيان بوبكر و ميالن )2013-2012(،جريمة البادة الجماعية في القانون الدولي النساني ،رسالة ماجستير في الحقوق ،جامعة عبد
الرحمن ميرة  ،بجاية.
 .8السيد ،خالد،جريمة البادة الجماعية ،دكتوراة في القانون الجنائي-مركز االعالم االمني.
 .9صدارة ،محمد ،التمييز بين البادة الجماعية و الجرائم ضد النسانية في القانون الدولي ،مذكرة.
 .10العبادي ،زياد احمد محمد )2016(،دور املحاكم الجنائية الدولية الخاصة في تحديد جريمة البادة الجماعية ،رسالة استكماال للحصول على
درجة املاجستير في القانون العام ،جامعة الشرق الوسط.
 .11عوينة ،سميرة )2013-2012(،جريمة البادة الجماعية في الجتهاد القضائي الدولي ،رسالة الستكمال الحصول على درجة املاجستير ،جامعة
الحاج لخضر ،باتنة.
 .12العيفاوي صابرينة )2011-2010(،القصد الجنائي الخاص كسبب لقيام املسؤولية الجنائية في جريمة البادة الجماعية ،مذكرة لنيل درجة
املاجستير في القانون الجنائي.
 .13مرزاقة ،زوينة )2001(،مسؤولية الدولة عن البادة الجماعية ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون الدولي والعالقات الدولية ،كلية الحقوق
جامعة الجزائر.
 .14الوليد ،زوينة )2013-2012(،جريمة البادة الجماعية على ضوء الجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدولية لروندا ،رسالة لنيل درجة
املاجستير
 .15يوسف ،سحاب عايد )2013( ،الجماعات والقيادات ،كلية الزراعة ،جامعة تكريت.
• الدراسات واملقالت
 .1ربيع ،زياد ،جرائم البادة الجماعية ،دراسات دولية ،العدد التاسع والخمسون.
•
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الوثائق
اتفاقية منع جريمة البادة الجماعية واملعاقبة عليها لسنة .1948
اتفاقية القضاء على التمييز العنصري لسنة .1969
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ثانيا  :املراجع الجنبية
[1] Senat de belqiqe, op cit.
[2] The international criminal tribunal for the former Yugoslavia-case no. ti,95,10, pt-1998.
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Abstract: The subject of this research focuses on the crime of genocide in terms of the appearance of this crime
and the definitions covered by international agreements such as the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide. The material and moral in terms of privacy that characterizes criminal
behavior for them, which means specific and carefully defined groups and it was necessary to know the features
that characterize this behavior from touching on the criteria by which the individuals or persons targeted are
identified with these The crime and those who form their own federation called the group, and this research dealt
with some glimpses that emerged through the analysis and depth in what is the crime of genocide in terms of the
development of its tools and how to implement it, which shows results that can be used by the permanent
International Criminal Court and the international legislator.
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