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  مقــــدمة

من بين األسانيد ذات األهمية الخاصة لدى المدافعين عن القانون الدولي في صورته 

المعاصرة، أنَّه ُأسس للسلم واألمن الدوليين بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحياة 

  :، ويتجلى ذلك من خالل أمرينالبشرية

وخصوصا  التي حرمت اللجوء للقوة في العالقات الدوليةالمواثيق :األمر األول -

 .ميثاق األمم المتحدة الذي نص صراحة على منع اللجوء للقوة في العالقات الدولية
ما   بين الدول اآلليات العملية التي تكفل الحل السلمي لتلك النزاعات :األمر الثاني -     

 .والتي نص عليها الميثاق األممي وتعاقب على خرق القانون الدولي بهذا الشأن
لكن هذا الطرح ال يجد تطبيقه في العمل الدولي، ذلك أن الحروب و النزاعات 

 وخصوصا في منطقة الشرق االوسط، المسلحة إحدى سمات الحياة الدولية المعاصرة،

ك في مدى اعتبار القانون الدولي قانوناً كوهذا الوضع هو الذي جعل البعض من الفقه يش

حقيقياً إذ يمثل في نظرهم مجرد آلية إلضفاء الشرعية على الهيمنة األمريكية على العالم، 

  .وشرعية تدخالتها المسلحة لفرض خياراتها وحماية مصالحها

والحقيقة أن مثل هذا الطرح الذي يحاول هدم القانون الدولي من أساسه ليس جديداً،      

وإن كان مستند أصحابه حينذاك هو غياب  ،قانونبل يعود إلى بدايات التأسيس لهذا ال

سلطة التشريع الدولية، وبالتالي افتقاد قواعده لإللزامية، إضافة إلى افتقاده الهيئات التي 

 الدول لقواعد هذا تراقب تطبيقه بمناسبة فضها للنزاعات، وفرضها لجزاءات على خرق

ثت في القانون الدولي، والتي القانون، غير أن هذا االتجاه قوضته التطورات التي حد

  : تظهر أساسا في محورين

الجهود المبذولة في إطار إنشاء القانون الدولي الجنائي والتي تقارب : ر األولالمحو

مرحلة اكتمالها، من خالل االتفاقيات والمواثيق الدولية التي تجرم، وتعاقب على انتهاكات 

تعرف الجرائم الدولية بصورة تماثل الوضع ، والتي كرست قواعد قانونية القانون الدولي

  .في القانون الجنائي الداخلي

المحكمة "إنشاء هيئة دائمة للقضاء الدولي الجنائي والمتمثلة في  :الثاني المحور

  ".الجنائية الدولية
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لكن هل هذه التطورات كفيلة بتكريس قواعد القانون الدولي في العالقات الدولية، و

الرد إيجابا على  في الحقيقة أن الواقع الدولي ال يرغب؟ من الدوليينبما يحفظ السلم واأل

  :وذلك لسببين على األقل ،هذا السؤال

غياب التعادل في العالقات الدولية، هذه التي تقوم على عدم التوازن : األول السبب

لتي فهناك الدول العظمى ذات العضوية الدائمة بمجلس األمن، وبجانبها الدول الضعيفة ا

  .ال تأثير لها في السياسة الدولية

أن القانون الدولي في ذاته يفسح المجال لخرق قواعده، ذلك أن  :ب الثانيالسب

ها المادة يالميثاق األممي لم يحظر اللجوء للقوة مطلقا، بل أجازها في حاالت نصت عل

ل فرادى أو ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص من الحق الطبيعي للدو:" منه 51

جماعات في الدفاع عن أنفسهم، إذا وقع اعتداء مسلح على الدول األعضاء في األمم 

  ". المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالَّزمة، لحفظ السلم واألمن الدوليين

من الميثاق األممي، فاالعتداء المسلح محظور على  51ومعنى ذلك أنَّه وطبقا للمادة 

يثير إشكالية أساسية ، وهو ما "حق الدفاع الشرعي"ى الدولي، إال إذا كان في إطار المستو

تتعلق بمفهوم وأحكام الدفاع الشرعي باعتباره استثناء من مبدأ حظر استعمال القوة 

في القانون  الدفاع الشرعي مفهوم ما هو، وبالتالي فالمسلحة في العالقات بين الدول

؟ ومن يملك التصريح بأن األحكاماحتكام الدول لهذه  ما مدىو ؟وما هي أحكامه ؟الدولي

هذا التدخل المسلح يعد دفاعا شرعيا أو غيره؟ وما الذي يضمن عدم التذرع بهذا المفهوم 

لتبرير كل استخدام للقوة المسلحة في العالقات بين الدول وفي حاالت ال تتوفر فيها 

واآلليات الدولية الكفيلة بتكريس  ضوابط وشروط الدفاع الشرعي؟ وما هي الضمانات

  أحكام الدفاع الشرعي في العالقات بين الدول؟ 

المالحظ أن الميثاق األممي واالتفاقيات الدولية وكذا قرارات وتوصيات األمم و

المتحدة كلها لم تحدد مفهوم حق الدفاع الشرعي، وهو ما ترك الباب واسعا للجوء إلى 

فاء الشرعية عليه من خالل ادعاء أن ذلك يمثل دفاعا ثم إض استعمال القوة العسكرية

شرعيا وخصوصا من طرف إسرائيل والواليات المتحدة، هاته األخيرة التي ابتكرت 

والحرب الوقائية أو اإلستباقية وبموجب  مفاهيم جديدة كالتحالف الدولي لمكافحة اإلرهاب،

ه ، وهذفي العالقات الدولية المسلحةاستعمالها القوة الشرعية على  تحاول إضفاءذلك 

إحدى أسباب اختيار هذا الموضوع كمحاولة لوضع الحد الفاصل بين الدفاع الشرعي 
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وبين المفاهيم األخرى المطروحة في الساحة الدولية، منها المفاهيم المشروعة وغير 

وكذا تبيان شروط الدفاع الشرعي التي إن لم تتوفر كاملة سقط هذا الحق،  ،المشروعة

كما أنَّه من  ،عت قيمته القانونية، وأخيرا لتوضيح الجزاءات في حالة الخروقاتوضا

األسباب الداعمة لهذا االختيار هو ما يثيره هذا الموضوع من أهمية خاصة العتبارات 

  :عدة أهمها

أن لهذا الموضوع حضوره الدولي في اآلونة األخيرة، وذلك من خالل العديد من  - 1

، التي استندت في تبريرها إلى حق ة المسلحة في العالقات الدوليةحاالت استخدام القو

في السودان وأفغانستان، والتي استندت  ةاألمريكي ضربة العسكريةكال ،الدفاع الشرعي

باعتباره دفاعا شرعيا  اإلستباقيةالواليات المتحدة األمريكية إلى فكرة الحرب  امن خالله

، تعتمد إسرائيل على نفس المبرر أو الحق دفاعا استباقيا، هذا من جهة ومن جهة أخرى

عن خطتها في استعمال القوة المسلحة ضد الفلسطينيين، وهو ما جعل تحديد المدلول 

  .الحقيقي للدفاع الشرعي أمرا ملحا في الظروف الحالية

إن المحاوالت جارية لمحاصرة الحركات والمنظمات التي تكافح في سبيل تقرير  - 2

ي للشعوب وتحرير األوطان من االحتالل، تحت مبررات منها مكافحة المصير السياس

حق تملك الالحركات خالفا لما هو مقرر في القانون الدولي من أن تلك  اإلرهاب الدولي،

 .المقاومة المسلحةالدفاع الشرعي وكذلك في 
أن هناك من الحركات والتنظيمات المسلحة تعتمد على هذا المفهوم الرتكاب عديد   - 3

المجازر والعمليات االنتحارية التي تحصد الممتلكات واألرواح البريئة، وتبرر ذلك 

 . بالدفاع الشرعي
ومعنى كل ذلك أن المصطلح صار يشكل ثغرة خطيرة تكاد تطيح ببناء القانون  - 4

وأحكامه للدفاع الشرعي مدلول الدقيق المما يفرض على المجتمع الدولي تحديد  ،الدولي

 .من حالة غموضه واالستفادةيمنع التعسف في استعماله  الملزمة بما
  :من أجل دراسة هذا الموضوع بالدقة المطلوبة فقد تم االعتماد علىو

لسرد التطورات التاريخية لهذا الحق وكيف أنَّه كان مجرد  المنهج الوصفي: أوال

 ضحة، وذلكاألمم المتحدة والذي كرسه بصورة وا أفكار متناثرة إلى أن جاء ميثاق

  .منه 51بالمادة 
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أو أحكام صادرة عن المحاكم  اتفاقياتللنصوص الدولية،  منهجية التحليل: وثانيا

  .الدولية، أو توصيات، أو قرارات أممية

بما عليه الوضع في العمل الدولي، ناهيك عن اإلشارة إلى المفاهيم  المقارنة :وأخيرا

  .ومقارنتها به الدفاع الشرعيب قد تشتبهوالمصطلحات التي 

 :اعتمادا على الخطة التالية إشكالية البحثوترتيبا على هذه المنهجية فإنه تم معالجة 
  :قسمت هذه الدراسة إلى فصلينالخاتمة وقبل  المقدمة بعد -

 العام، لدفاع الشرعي في القانون الدولياإلطار العام لتحدث عن : الفصل األول -

أن كان مجرد فكرة  منذ ئهكيفية نشوالتاريخية لهذا الحق و الجذوروالذي تطرق فيه إلى 

وكيف أنَّه تحول بالتدريج إلى مصطلح  والديانات السماوية بسيطة في المدنيات القديمة

منه  المطلب األول، وقد خصص المبحث األولقانوني له أحكامه ومعاييره المحددة في 

درس تطور  المطلب الثانيلي التقليدي، ولدراسة تطور الدفاع الشرعي في القانون الدو

الدفاع الشرعي في القانون الدولي المعاصر وخصوصا في ظل عصبة األمم المتحدة ثم 

فتطرق إلى تمييز حق الدفاع الشرعي عن بعض  المبحث الثانيأما منظمة األمم المتحدة، 

الدفاع الشرعي عن  إلى تمييز المطلب األول، فتعرض التي قد تختلط بهالدولية المفاهيم 

المفاهيم المشروعة والمتمثلة في حق تقرير المصير والمقاومة الشعبية وحالة الضرورة، 

فتناول تمييز الدفاع الشرعي عن المفاهيم غير المشروعة والتي تتمثل  المطلب الثانيأما 

  .في الحرب الوقائية واألعمال االنتقامية واإلرهاب الدولي

إذ العام،  ث عن أحكام الدفاع الشرعي في القانون الدوليتحد: الفصل الثانيو -

الشروط  المطلب األولفعالج  شروط الدفاع الشرعيمنه  المبحث األول في تناول

 المطلب الثانيمن ميثاق االمم المتحدة، و 51المتعلقة بالعدوان وذلك استنادا للمادة 

بدراسة تحليلية  المطلب الثالثجاء الشروط المتعلقة بالدفاع طبقا لنفس المادة، في حين 

من حيث مدى اعتبارها عدوانا، والرد األمريكي عليها في  2001سبتمبر 11لهجمات 

بآثار الدفاع الشرعي في ي المبحث الثانمن الميثاق، ويجئ  51ضوء ضوابط المادة 

عن دور مجلس األمن في الرقابة على المطلب األول القانون الدولي العام فتحدث 

فقد تحدث عن دور محكمة العدل  المطلب الثانيرسة أعمال الدفاع الشرعي، أما مما

الدولية في تحديد مفهوم وأحكام حق الدفاع الشرعي وذلك من خالل الشكاوى أو 
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تناول أساس الدفاع الشرعي وطبيعته  المطلب الثالثاالستفتاءات المعروضة عليها و

  .      القانونية

ة، إن هذا البحث صادفته عدة صعوبات أهمها ندرة المراجع والمصادر الخاص

الغموض الذي يكتنف هذا المفهوم وبالتالي صعوبة وربما السبب األول في ذلك هو 

على المراجع العامة، فرض االعتماد ، مما تناوله بالدراسات التحليلية المتخصصة

لكن بالرغم من ، لموضوعمواقع اإلنترنت التي لم تكن هي األخرى غنية باووالمقاالت، 

وبفضل توجيهات األستاذ هذا البحث بفضل اهللا  تمذلك ورغم الصعوبات األخرى فقد 

  .المشرف

  الفصل األول 

  اإلطار العام للدفاع الشرعي في القانون الدولي العام 
 

موازاة مع االعتراف للدولة بالشخصية القانونية في المجال الدولي فقد تم االعتراف 

بحقوقها، ويأتي على رأسها حق البقاء، الذي يشكل أساسا تاريخيا وأساسا قانونيا لحق لها 

وهذا خالفا لما ذهب إليـه جانـب    ،الدفاع الشرعي في القانون الدولي حسب بعض الفقه

اعتباره من الحقوق التي توجد في بآخر من الفقه إذ رد حق الدفاع الشرعي إلى الطبيعة، 

ورغم كون هذا الحق يجد جذوره فـي المـدنيات القديمـة    ، عقلالطبيعة ويستخلصها ال

والديانات السماوية، ورغم النص عليه في مختلف النصوص الحديثة المقننة لجانب مـن  

القانون الدولي كعهد عصبة األمم المتحدة، والميثاق األممي وغيرهـا مـن المعاهـدات    

ـ الدولية، إالَّ أنَّه يالحظ غياب تعريف دولي متفق علي اسـتخدامه فـي    نه بما يتيح حس

  . الممارسة الدولية

لقد كان الغموض القيمي للدفاع الشرعي وراء العديد من االستخدامات السيئة لـه،  

، وبالمقابل إدانة عديد الحاالت حيث استخدم لتبرير العديد من الممارسات الدولية الخاطئة

جهة أخرى، فـإن إدراج   التي تشكل دفاعا عن النفس بصورة جلية، هذا من جهة، ومن

الدفاع الشرعي ضمن منظومة القانون الدولي الجنائي متمثال خصوصـا فـي النظـام    

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية باعتباره من موانع المسؤولية الجنائية، يجعله خاضـعا  

  .لمبدأ الشرعية الذي يفرض التحديد الدقيق لمفهومه
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بتحديـد مفهومـه    ماهية الـدفاع الشـرعي  يكون من الضروري تحديد  وتبعا لذلك

وتمييزه عن المفاهيم المستخدمة في إطار القانون الدولي والعالقات الدولية والتـي قـد   

  :، وذلك في مبحثين كما يليتشتبه به

  .العام مفهوم الدفاع الشرعي في القانون الدولي: المبحث األول

  .مشابهة لهتمييز الدفاع الشرعي عن المفاهيم ال: المبحث الثاني

  

  لمبحث األولا

  العاممفهوم الدفاع الشرعي في القانون الدولي 

من مظاهر الصحة والنضج في المجتمع الدولي المعاصر أن الميثاق األممـي   لعل

تضمن مبادئ سامية، ومنها حظر وتجريم استعمال القوة أو التهديد بها فـي العالقـات   

غير أن الميثاق لم ، ألمن الدوليينازمة لصيانة السلم والدولية، وذلك كإحدى الوسائل الالَّ

يغلق الباب مطلقا الستعمال القوة في العالقات الدولية، وذلك إلجازتـه اسـتعمالها فـي    

المقصود من الدفاع الشرعي مما قد يسمح  دون تحديد ،حاالت منها حالة الدفاع الشرعي

االحتجاج به لتبرير كل عمل مسلَّح يمثل في  بالتوسع فيه إلباحة استخدام القوة، أو إساءة

أن ثمة محاولة إلعادة النظر وقد كشفت عديد الحاالت األصل عمال عدوانيا أو إرهابيا، 

  .في العالقات الدولية في مبدأ حظر استعمال القوة

يجب  عامومن أجل التحديد الدقيق لمدلول الدفاع الشرعي في إطار القانون الدولي ال

وتطوره إلى غاية تكريسه بصورته الحالية في القانون الدولي  ا تتبع جذوره التاريخيةعلين

  :المطلبين التاليينوذلك في  المعاصر،

  .التقليديالدفاع الشرعي في القانون الدولي : المطلب األول

  . الدفاع الشرعي في القانون الدولي المعاصر: المطلب الثاني

  

  المطلب األول

  عي في القانون الدولي التقليديالدفاع الشر

يتفق الفقه أن حق الدفاع الشرعي ال يمكن أن ينمو إالَّ في ظل مجتمع منظم قانونا، 

ذلك أن هذا المفهوم يتناقض مع فكرة التقاضي الخاص، التي كانت تسود المجتمع الدولي 
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قـات الدوليـة،   التقليدي، هذا األخير الذي كان يبيح الحرب واستعمال القـوة فـي العال  

ففكرة الدفاع الشرعي لـم يكـن مـن    ، الحرب العادلة"وظهرت حينذاك عدة أفكار مثل 

الديانـة   إلىالممكن ظهورها في ظل المدنيات القديمة، بل يعود ظهورها األول ونشأتها 

وهو ما تأثرت به أوروبـا فـي   ، رعي في القانون الدوليـة للدفاع الشئاإلسالمية المنش

ـ ، وهو ما العام لوسطى، حيث كانت بدايات النظريات األولى للقانون الدوليالقرون ا تم ي

  :تفصيله في الفروع التالية

  .الدفاع الشرعي في ظل المدنيات القديمة: الفرع األول

   .الدفاع الشرعي في ظل الديانات السماوية: الفرع الثاني

  .صرالدفاع الشرعي في القانون الدولي المعا: الفرع الثالث

  الفرع األول

  الدفاع الشرعي في ظل المدنيات القديمة

كانت الحرب في العصور القديمة أداة توسع ولم تكن تخضع للقيود، ال في إعالنها       
، وفيما يفرض الغالب المنتصر على الشعب المهـزوم مـن   أيضا فحسب بل وفي سيرها

وسيلة وحيدة لتأمين حقهـا فـي    فلم تقبل الدول في القانون الدولي التقليدي غير ،شروط
 حـق  مع يتنافى يجعله مام مطلقا كان الذي الحق وهو ،)1(الوجود، وهي حقها في الحرب

 الدفاع لحق يمكن ال كما للقوة، اللجوء تجريم مع إالَّ الحق هذا ينشأ ال إذ الشرعي، الدفاع
 .الخاص التقاضي فكرة مع التعايش الشرعي

التي عرفتهـا المـدنيات    وحق العدالة الخاصة مطلقةال ولذلك ففي ظل حق الحرب
لم يكن لحق الدفاع الشرعي أية فائدة على اإلطالق إالَّ من أجل صياغة مذاهب  القديمة،
وبصـيغة أخـرى لـو أراد     ،جوفاء، كمذهب الحرب العادلة والحرب المشروعةنظرية 

فإنه ال يمكنه  الدفاع الشرعيالقانون التقليدي في الظروف السائدة آنذاك منح الدولة حق 
ألنَ الدولة قد خولت لنفسها سلفا، ما هو ، أية جدوى ذلك، وحتى لو منحها إياه فإنه ليست

  . )2(أعم وأشمل منه أال وهو اختصاصها في حق الحرب

                                                
  ، قواعد العالقات الدولية في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية، مكتبة السالم   )السالم عبد(جعفر: انظر )1(

   .685العالمية، الطبعة األولى، ص                                      
، حق الدفاع الشرعــي في القانـون الدولي الجنائي، مكـتـبة النهضة  )محمد محمود(خلف: أنظر 2(

  .144ص ، 1973الطبعة األولى  صــرية،الم
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ـ  ـدية مثـقليـل الحضارات التـفي ظفوعلى ذلك  أو  ،وريةـل الحضـارة األش

حرب هي الوسيلة الوحيدة لحل النزاعات مع بـاقي األمـم   الحضارة الفرعونية، كانت ال

والمدنيات، دون قيود على حق اللجوء للحرب، وهو ما نجده أقل حدة بالنسبة للحضـارة  

التـي   الهندية، لكون الحاكم فيها ال يمكنه شن الحرب إالَّ بعد المشاورة، ثم لحقتها الصين

بين الدول المتساوية وال تشن ضد الوحدات   جعلت من الحرب نظاما قانونيا، فال تقوم إال

بـين األسـرة الصـينية وأقاليمهـا      الحرب المعتمدة على الدولة المحاربة، كما ال تقوم

   .)3(المختلفة

أما في الحضارة اليونانية، حيث كان نظام المدن المستقلة باعتبار كل مدينة دويلـة  

تنظيم الحرب بين الدويالت لقواعد  يونيونانال فقد أوجد ،قائمة بذاتها، مثل أثينا وإسبرطة

أدان  كمـا مثل إعالن الحرب قبل نشوبها، وقاعدة الكف عن قتل كل من يلوذ بالمعابـد،  

المفكرون اليونانيون الحرب، وفي حالة شن الحرب دون أسباب تكـون ملزمـة بتقـديم    

   .)4(التعويض

ها هـي التـي ابتكـرت الحـرب     الفقه على أنَّ فأكَّدأما بالنسبة للحضارة الرومانية 

المشروعة، أي الحرب ردا على العدوان على أحد أقاليمها أو أشخاصها، على أن يتكفل 

مسألة الحرب المشروعة " شيشرون"بالحرب رجال الدين، وقد تناول الفيلسوف الروماني 

ا علـى  بالدراسة، إذ ال تكون مشروعة إالَّ إذا سبقها طلبا رسميا بالترضية، أو كانت بناء

لخلق نظرية أخالقية للحرب تأثيرهـا   لرومانيا إنذار رسمي، ولقد كان لمحاوالت الفقه

  .)5(قانونية من القانون الرومانيه اللى الفقه الكنسي الذي أخذ مصادرع

فكرة   ظهورن في ظل الحضارات القديمة جميعها، لم يكن من الممك والخالصة أنَّه

  األمر مطلقة من كل قيد، فهلالدفاع الشرعي لكون الحرب آنذاك 

 للديانات السماوية؟ بالنسبة كذلك 

  

  

                                                
                                              .  685، قواعد العالقات الدولية، المرجع السابق، ص)عبد السالم(جعفر : أنظر )3(
  ، القانـون الدولي في وقـت السـلـم، دار الـنهـضة العربيـة،  )حامـد(سـلطان : أنظر )4(

   .35و 34، ص 1965الطـبعـة الثـانـيـة،                                   
 . 646، قـواعـد العالقات الدولية، المرجـع السابق، ص )عبد السالم(جعـفـر : أنظر )5(
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  الفرع الثاني

  الديانات السماويةظل  الدفاع الشرعي في

الشك أن الديانات المتفق على كونها سماوية بمعنى أنها تقوم على أسـاس الـوحي   

بهـذا  التـاريخ   اليهودية والمسيحية واإلسالم، وكان ظهورها فـي  : السماوي تتمثل في

التساؤل عن دور كل ديانة منها في نشأة الـدفاع   الترتيب، وبصدد الدفاع الشرعي يتعين

  الشرعي؟ وما هو المفهوم الذي أخذه الدفاع الشرعي في ظل هذه الديانات؟ 

من المؤكد أنه مهما كان الموقف من الديانات السماوية، فإن لها تأثيرات عدة فـي  

ساهمت في إنشاء مفهوم الدفاع الشرعي، وتفصيل ذلـك   المجال القانوني، ومن ذلك أنها

  :في الفقرات التالية

  .اليهودية في إنشاء الدفاع الشرعيدور الديانة : الفقرة األولى

  .في نشأة الدفاع الشرعي المسيحية نةدور الديا: الفقرة الثانية

  .في نشأة الدفاع الشرعياإلسالمية  الديانةدور : الفقرة الثالثة

  األولىالفقرة 

  اليهودية في إنشاء الدفاع الشرعيدور الديانة  

كانت الشريعة اليهودية في البداية شريعة سمحاء محرمة للقتل، ففي سفر خـروج  

إن اهللا أعطى النبي موسى عليه السالم على قمة جبل سـيناء الوصـايا   :" اإلصحاح ورد

السادسـة مـن تلـك    كما ورد في الوصـية  " العشر التي هي أساس التوراة أو الشريعة

بمعنى أن كل من يقتل نفسا يخطئ ضد اهللا، ألنه سبحانه هـو الـذي   " ال تقتل:" الوصايا

إن قتل اإلنسان هو كراهية هللا :" يعطي الحياة والنفس لكل إنسان، ومن تلك الوصايا أيضا

، وترينا الشريعة اليهوديـة أيضـا أن القتـل لـيس     "ألن اهللا خلق اإلنسان على صورته

كل من يبغض أخاه فهـو قاتـل   :" )6(على القتل الحرفي لإلنسان إذ جاء فيها أن مقصورا

النفس وما يتغاضى عنه الكثيرون أن اهللا ال يدين اإلنسان حسبما قد فعل فحسـب، بـل   

                                                
        –1948، نزعة الحرب المقدسة في الديانات السماوية، الحوار المتمدن، العدد )أحمد(الجبير : أنظر )6(

على موقع  –اإلسالم السياسي  –الدين  –العلمانية  - : المحور  2007                               
      www.AHewar.org               
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أيضا بحسب ما يريد أن يفعله أي بحس بنواياه بحيث أن اهللا ينظر إلى القلب، فالكراهية 

  ."و القتل هما متساويان في نظره

لكن حين تهيأ اليهود لدخول أرض كنعان أين كان هناك أقواما أصليون يعيشون فيها 
منذ قرون، ومن المنطقي فهي لن تتخلَّ عن أرضها دون قتال، وبما أن اليهـود وكمـا   
يزعمون هم شعب اهللا المختار فال يقبلون بفكرة الدولة المكونة من عدة فئـات عرقيـة   

بفكرة الحرب المقدسة لتحقيق وعد الرب كمـا جـاء ذلـك     ودينية، وألن اليهود يؤمنون
ألن الرب إلهكم سائر معكم لكي يحارب عنكم أعداءكم ليخلصكم ):" 20:4سفر التثنية(في

، فلم يكن أمام اليهود من حل سوى إبادة األقوام القاطنة في أرض )7("ولتكن حربكم مقدسة
وألعطي لك ولنسلك من بعـدك  " ):17سفر التكوين (كنعان عن آخرها، كما جاء ذلك في

، وبعد موت النبي موسى عليـه  )8("أرض ذريتك كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون إلهكم
قبـل   1200السالم فإن ياشوع هو الذي قاد بني إسرائيل إلى أرض كنعان حوالي سـنة  

الميالد، وهو الذي أقام وجودا ألسباط إسرائيل اإلثني عشر في أرض كنعـان بواسـطة   
وإن لم تطـردوا  ):" 33سفر العدد (عسكرية كبيرة وضارية استنادا لقول الرب في حملة

سكان األرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكا في أعيـنكم ومنـاخس فـي    
جوانبكم ويضايقونكم عن األرض التي أنتم ساكنون فيها فيكون أني أفعل بكم كما هممت 

نة من قبل اليهود كان يباد أهلها عن بكرة أبيهم، فال ، وعندما كانت تفتح مدي"أن أفعل بهم
، وتحول المدن إلى أنقاض، ايراعى الشيوخ وال النساء وال حتى األطفال، وتقتل حيواناته

أما عن حقوق اإلنسان الطبيعية التي أمر بها اهللا اليهود والتي كان عليهم أن يطبقوها مع 
لليهود ألنهم أصبحوا  ين والشعوب المعاديةالشعوب األخرى فلم تعد تنطبق على الكنعاني

ومن . أعداء اهللا، وألنهم رفضوا خطة الرب ولم يتركوا أرضهم التي وعد اهللا بها اليهود
ثم فموقف الدين اليهودي قد تميز بالعنف والقسوة، ولم يحظر الحرب، بل أباحها ومجدها 

ن وربهم رب االنتقام، وفـي  ، فقانون اليهود السن بالس)9(ولم يضع القيود على ممارستها
حروب اليهود كل شئ مباح، وال شيء يلزمهم بإعالن الحرب، بل يبدأون حروبهم غدرا 

                                                
  ، حماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة )خديجة(بركاني : أنظر )7(

   10، ص 2008- 2007: الماجستير، فرع القانون العام، جامعة قسنطينة لسنة                            
  – 1948، نزعة الحرب المقدسة في الديانات السماوية، الحوار المتمدن، العدد )أحمد(الجبير : أنظر )8(

   .المرجع السابق 2007                         
  القـانـون الدولي، المـجلة المصـرية للقـانون    ، الحــرب في نـطاق)حـامد(سلطان : أنظر )9(

  . وما بعدها 10الصفحة  1969لسنة  25الدولي،  العــدد                            
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، ويتضح من كل ذلك أن الحرب كانت هي الوسيلة الوحيدة والمقدسة فـي  )10(دون إنذار
يد الديانة اليهودية بالنسبة لعالقتهم مع الشعوب واألمم األخرى، فليس أمام اليهودي أي ق

في إعالنه الحرب المقدسة، ومن ثم فال مجال لظهور فكرة الدفاع الشـرعي فـي ظـل    
 .الديانة اليهودية

  الفقرة الثانية
  في نشأة الدفاع الشرعي المسيحية نةدور الديا 

كانت جميع السلطات في يد البابا مما أدى وقد نتشرت الديانة المسيحية في أوروبا، 
   اعتمادانبذت المسيحية الحرب وقد وروبا، إلى تهدئة العالقات في أ

 أما أنـا فـأقول لكـم ال   " :)11(الذي ورد فيه إنجيل متىاألناجيل ومنه ورد في  على ما 
منك ميال  آلخر أيضا ومن سخرا خدك األيمن فحول لها بل من لطمك على تقاوموا الشر

الحرب مطلقا، لكن  إلى تحريمحينذاك توصل المسيحيون  قدو، "واحدا فاذهب معه ميلين
 :هذا التحريم لم يستمر مطوالً، وانشق المسيحيون عن أنفسهم إلى فريقين

  .لحرب معترفا بالسالملنابذا  المسيحية بقي متمسكا بمبادئ الديانة: الفريق األول

  .متأثرا بالنزعة الوطنية للحرب لم يحرم اللجوء: الفريق الثاني

متطلبـات  بـين  بين ما نص عليه اإلنجيل وق التوفي نيالمسيحيفريق من حاول قد و

ـ موصدرت  ،مشروعةالبوضع ما سموه بالحرب المشروعة وغير ، الدولة مـن   ةجموع

الـذي جعـل الحـرب     نأوغسـطي القديس ، ومنها الفتاوى التي أصدرها الفتاوى آنذاك

  :مشروعة بمجموعة شروط

حروب  بينالدفاعية وضرورة التمييز بين الحرب التي أتى بها اهللا، أي الحروب  -

   .اغتصاب الشعوب

  .عدم إعالن الحرب إال إذا تطلبت الضرورة ذلك -

وفي حالة وجود شك في مسألة مدى مشروعية الحرب يعرض األمر على البابا  -

  .مشروعية الحرب من عدمها مرأيقرر الذي باعتباره السلطة المسيحية العليا 

                                                
  ، الجرائم الدولية دراسة في القانون الدولي الجنائي، دارالجامعة  )عبد الغني(منعم عبد المنعم : وانظر)10(

   .82و 81: ، ص2007الجديدة للنشر،                                      
، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعي، الطبعة الخامسة، )التونسي(بن عامر : أنظر )11(

                                        31، ص2004
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ف عند إباحة الحـروب الدفاعيـة، بـل    ، بهذه الشروط لم يقنأوغسطيلكن القديس 

، ذلك أنه أباح اللجوء للحرب في حالـة الضـرورة   )12(تعداها حتى إلى حروب االعتداء

والتي تخضع لتقدير الدولة، وفي حالة الشك يفوض األمر للبابا، ومن ثم فإن الفاصل بين 

كما يني، الحروب المشروعة والحروب غير المشروعة لم يعد واضحا في الفقه األوغست

تحريم الحرب بين الدول نهائيا، فجاءت بما  ة فشلت جميع مساعيها فييأن المجامع الكنس

  .الوساطة -التحكيم -هدنة الحرب –يسمى بسلم الحرب 
وتتضمن الكثير من والتسامح المساواة ب تبشروبالرغم من أن الديانة المسيحية كانت 

وخيـر   ،االعتراف بالشعوب غير المسيحيةمع ذلك كانت ترفض  ، فإنهاالمبادئ اإلنسانية

وزكاهـا رجـال الديانـة     دليل على ذلك الحروب الصليبية التي أتى بها أمراء المسيحية

ــيحية ــنة  المســـ ــلمين ســـ ــد المســـ ــتمرت  1069ضـــ                                                           واســـ

ه من أفكار ومبادئ من أجل الحد من وبالتالي فما جاءت الديانة المسيحية ب، م1279حتى 

الحروب، لم يكن كافيا لتجريم الحرب وإنشاء الحق في الدفاع الشرعي، فما هو الحـال  

  بالنسبة للديانة اإلسالمية؟

  الفقرة الثالثة

  في نشأة الدفاع الشرعياإلسالمية  الديانةدور  

بمـا يعكـس   العالمية، التي أكدت على أنها الديانة الخاتمة واإلسالمية  ديانةجاءت ال
فـي العالقـات   الوتيرة التي كانت تسير عليها البشرية آنذاك حيث كرست مبادئ جديدة 

  :أهمهاالدولية، 
  :األصل في العالقات الدولية هو السلم :أوال

القرآن الكريم الكثير من اآليات القرآنية التي تثبت أرجحية السالم وتـرك   توجد في    

 .."فإن جنحوا للسلم فاجنح لها" :عالقات بين الشعوب والدول ، ومنهااستعمال القوة في ال

لكون االعتداء ممنوع بحكم المبادئ و )14("يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة:" و )13(

وال تعتـدوا إن اهللا  :" استنادا لآلية التي جاء فيهاالثابتة في اإلسالم، إذ أن كل اعتداء ظلم 

                                                
   .وما بعدها 10ق، الصفحة ، الحرب في نطاق القانون الدولي، المرجع الساب)حامد(سلطان : أنظر )12(
   .61سورة األنفال، اآلية  )13(
   .208سورة البقرة، اآلية  )14(
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وعبـاد  ":و اآلية)16("فإن انتهوا فال عدوان إال على الظالمين:" وكذلك )15("نال يحب المعتدي

ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينـك  "  )17("وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما.. الرحمن

وتبعا لذلك فان اإلسالم يدعو إلى السالم ويعتبـر السـلم     )18("وبينه عداوة كأنه ولي حميم

ضطراري وإن اضطرار، وإن الجهاد والحرب حكم ثانوي الوالحرب هي ا ،هو األصل

فان اعتزلوكم والقوا إليكم السـلم فمـا جعـل اهللا لكـم علـيهم      " السلم هو الحكم األولي

  . )19("سبيال

  :استثناء يمثلاللجوء إلى استعمال القوة في العالقات الدولية أن : ثانيا

ولية إنما يكون على سبيل االستثناء، يمثل اللجوء إلى استعمال القوة في العالقات الد

طبقا لنص اآلية التي " رد االعتداء" :تعود جميعها إلى فكرةحصرا و وفي حاالت محددة 

الشهر الحرام بالشـهر  :" وقوله تعالى )20(" وقاتلوا في سبيل اهللا الذين يقاتلونكم:" جاء فيها

أذن " )21("ما اعتدى عليكمالحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 

   .)22("للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن اهللا على نصرهم لقدير

ومنه فاألصل في العالقات الدولية في اإلسالم هو السلم، أي أن اللجـوء للحـرب   

واستعمال القوة إنما يكون لرد االعتداء، ومعنى ذلك أن اإلسالم حرم اللجـوء للحـرب   

ستثناءا في حالة الدفاع الشرعي، هذا األخير الذي يترتَّب عليـه جعـل   كقاعدة وأجازه ا

 )23(الفعل الممنوع والمحرم في أصله فعال مباحاً، إذا توفرت ظروف الـدفاع الشـرعي  

وقرر أن الـدفاع  ، )24("دفع الصائل" ويطلق الفقه اإلسالمي على الدفاع الشَّرعي مصطلح

من مات دون نفسـه فهـو   " :الذي جاء فيه أن يثطبقا للحدالشرعي ليس حقاً بل واجبا 

، ولكون اآليـات  "ومن مات دون عرضه فهو شهيد من مات دون ماله فهو شهيدشهيد و

                                                
    .190سورة البقرة، اآلية  )15( 

     .193سورة البقرة، اآلية  )16( 
   .72- 63سورة الفرقان، اآلية  )17(
   .34سورة  فصلت، اآلية  )18(
  .90سورة  النساء،  اآلية   )19(
  .190ية سورة البقرة، اآل  )20(
   .194سورة البقرة، اآلية   )21(
   .38سورة األنبياء، اآلية  )22(
  .149، حق الدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص )محمد محمود(خلف : أنظر )23(
  .153، ص 1960، المسئولية الجنائية في الفقه اإلسالمي، القاهرة سنة )أحمد فتحي(بهنسي : أنظر )24(
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بصيغة األمر وهو الوجوب ما لم يصرف عنه بقرينـة،   القرآنية في رد العدوان جاءت

ـ  ، وومعنى ذلك أنه واجب عند الجمهور رعي إلـى  قد قسم الفقه اإلسالمي الـدفاع الشَّ

  :نوعين

أذن للـذين  :" قوله تعـالى وذلك استنادا لعديد اآليات منها  الدفاع عن النفس: النوع األول

يقاتلون بأنهم ظلموا وأن اهللا على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حـق إالَّ  

   .)25("أن يقولوا ربنا اهللا

وهو ما  عاجز عن الدفاع عن نفسه، اإلغاثة الواجبة لشعب مسلم أو حليف: النوع الثاني

وما لكم ال تقـاتلون   ":طبقا لآلية يقابل الدفاع الشرعي الجماعي في القانون الدولي العام

يقولون ربنا أخرجنا مـن   في سبيل اهللا والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين

:" اآليةو، )26("من لدنك نصيرا هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا

   .)27("وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق

القانون الدولي المعاصر  قد استخلص من ذلك بعض فقهاء القانون الدولي العام أنو

دة من كون اللجوء للحرب ممنوع كقاعدة طبقا للما)28(الديانة اإلسالميةكرس ما جاءت به 

  .همن 51لمادة وجائز في حالة الدفاع الشرعي طبقا ل من الميثاق األممي، 4فقرة  2

  الفرع الثالث
  الدفاع الشرعي في القرون الوسطى

تلك التـي   أدينت الحروب وباألخص أينجاءت القرون الوسطى بفكرة الحرب العادلة، 

  فبدأت تظهر ومقنع، تنشب دون سابق إنذار أو سبب جدي

وتبعه العديد مـن  ، "شيشرون "ئا هذه الفكرة بتأييد مجموعة من الفالسفة، منهمشيئا فشي 

وبدأ يظهر مفهوم الدفاع الشَّرعي كسبب عادل وحقيقي  العام آنذاك، فقهاء القانون الدولي

أن العالم نحى منحى جديد، فبدأت تتبدل لديـه   بين الدول، وهو ما يؤكد لنشوب الحرب

فكرة الحرب العادلة التي اكتسبت أهمية  :أفكار أخرى جديدة منهافكرة الحرب تدريجيا ب

                                                
   .38سورة الحج، اآلية  )25(
   .75: سورة النساء، اآلية )26(
   .72: سورة األنفال، اآلية )27(
  .93: ، الجرائم الدولية، المرجع السابق، ص)عبد الغني(منعم عبد المنعم : أنظر )28(
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" ، إذ نادى بها عديـد الفقهـاء ومـنهم    كبيرة وسط المجتمع الدولي في القرون الوسطى

Suarez قبل كل شيء : "الذي قال  
  .)29(هي وسيلة لتطبيق القانون ونصرة الحق ورفع الظلم وإعادة تأكيد العدالة

لنظرية الحرب العادلة، فإنها تعرضـت   األهمية وهذا التأييد ولكن بالرغم من هاته

لم تضع العقوبة الناجمة في حالة مخالفتها، وانعـدام وجـود    لعديد االنتقادات، منها أنها

في حال أن هذه النظرية كتب لهـا   ، ويثور هنا تساؤال مهماجهاز دولي لمراقبة هذا القيد

 يجيب الـبعض عـن هـذا السـؤال     ع الشرعي؟تجد تفاهما مع الدفاسالنجاح هل كانت 

لكن هـذا الطـرح   معتبرا حق الدفاع الشَّرعي سببا من أسباب الحرب العادلة،  باإليجاب

 ، وهـو مـا يجعلهـا   تعد هذه األخيرة عمال من األعمال االنتقاميةغير سليم، ذلك أنه قد 

  .متنافية تماما مع الدفاع الشَّرعي

هناك تمييز بين التخطيط العسكري  ":أن "Raymond Alond"وفي هذا اإلطار أكد     

لكن هذا التمييز غير واقعـي  ، "الدفاعي السياسي والتخطيط العسكري الهجومي العدواني

  :لسببين

 .انعدام وجود جهات خاصة لمراقبة التمييز -

 .ترك األمر للدول لتحدد نوع الحرب التي تشنها -

وفكرة الدفاع الشَّرعي لم تكن  ،يم قانوني فعالهذه النظرية لم تؤَّد إلى تنظومن ثم ف     

لها مكانة قانونية في ظلها، وقد أهملت هذه النظرية في القرن التاسع عشر بعد االنتقادات 

كمـا أن   ،العديدة التي وجهت إليها، وبقي حق اللجوء إلى الحرب مرتبطا بسيادة الدولـة 

ه بإمكان المنتصر في الحرب أن يكون هو هاته الوسيلة ليست األنسب لتحقيق العدالة، ألنَّ

اللجوء إلى هذا  تملم ي لذلكولكنه يبرر استعماله القوة بكون حربه عادلة،  ،المعتدي نفسه

المصطلح نهائيا بعد اندالع الحرب العالمية األولى، فلم يتطرق لها مؤتمر الهاي الثـاني  

  .، ونفس الشيء بالنسبة لعهد عصبة األمم المتحدة1907

وبالتالي فالدفاع الشرعي لم يبرز كفكرة واضحة مستقلة متميزة في مرحلة القرون 

الوسطى، وال شك أن ذلك أمرا منطقيا لكون المجتمع الدولي لم يكن من النضج آنـذاك  

المجتمع ، مثل قاعدة الدفاع الشرعي، إذ لم يكن في ذلك الوقت راقية ليعزز قواعد دولية

                                                
                                      « J.Verhoeven: « les étirements de la légitime défense:أنظر )29(

                               A.F.D I , XL V III  2002 , p 52.                                                            
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 فكـرة  تنشأأن معه مما يستحيل ، قوة المسلَّحة في العالقات الدوليةيحرم اللجوء للالدولي 

  .الدفاع الشرعي

وقد استمر الوضع كذلك إلى غاية نشأة المجتمع الدولي المعاصـر والـذي اتفـق         

، فما هو مفهـوم  ، ومنها قاعدة الدفاع الشرعيالعام أعضاؤه على قواعد للقانون الدولي

  الدولي العام المعاصر؟الدفاع الشرعي في القانون 

  المطلب الثاني

  المعاصر العام الدفاع الشرعي في القانون الدولي

ال يمكن اعتبار حق :" على أنه" براونلي"يتفق فقه القانون الدولي العام مع الفقيه 

الدفاع الشَّرعي حقا صحيحاً مستقالً قبل ميثاق األمم المتحدة، بل األرجح اعتباره جزءا 

 افقبل إنشاء الهيئة لم يكن  المجتمع الدولي منظم، "Self Help"ة الذاتيةمن المساعد

وبالتبعية لم يكن مفهوم الدفاع الشَّرعي يشَّكل مفهوماً حقيقياً مستقالً،  ،بقانون واضح

وبمجيء عصبة األمم المتحدة، ساهمت في توضيح هذا المفهوم، وإبراز خصائصه 

 ار بناء مفهوم الدفاع الشرعي في القانون الدوليالذاتية، لكن الخطوة الحقيقية في مس

التساؤل عن مفهوم  تعينوانطالقا من كل ما تقدم ي، ، تمثَّلت في ميثاق األمم المتحدةالعام

الدفاع الشرعي في القانون الدولي المعاصر، ابتدءا من المرحلة التي سبقت عهد عصبة 

األثر  ما هوألمم المتحدة وميثاقها، ثم األمم المتحدة، وأثناء العصبة، ومرحلة هيئة ا

  :ةفي الفروع األربعة التاليما يتم تفصيله  و ذلك ،من الميثاق األممي 51القانوني للمادة 

  .ظهور عصبة األمم المتحدة الدفاع الشرعي قبل :الفرع األول 

  .عهد عصبة األمم المتحدة الدفاع الشرعي في إطار :الفرع الثاني

   .هيئة األمم المتحدة الدفاع الشرعي بعد إنشاء : الفرع الثالث
 

  

  الفرع األول

  ظهور عصبة األمم المتحدة الدفاع الشرعي قبل

لقد حاول بعض الفقهاء إحياء نظرية الحرب العادلة وأكدوا على أنها كفيلة بإبعـاد  

شبح الحرب غير المشروعة، إال أنها لم تؤد الغرض منها فـي إيجـاد تنظـيم قـانوني     
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ابط المناسبة الستخدام القوة في العالقات الدولية، وبالتالي لم يكن لفكـرة الـدفاع   للضو

ه النظرية، وبسبب االنتقادات المكثفـة للنظريـة فقـد    ذالشرعي وجودا حقيقيا في ظل ه

  .هجرت نهائيا في القرن التاسع عشر

ـ       الل الفتـرة  إن االطالع على الحاالت التي تم فيها االستناد إلى الدفاع الشرعي خ

ا الحق بموجب ميثاق األمم المتحدة، يوضح لنا أن الدول ذالسابقة على التنظيم اإلتفاقي له

ا الحـق،  ذتمسكت بمفهوم واسع ومرن للشروط والضوابط الالزمة لممارسة ه كانت قد 

والتي تتمثل في حادثة السفينة  )30(ه الحاالتذا ما يبدو واضحا من استعراض بعض هذوه

حادثة السفينة فيرجينيوس وحادثة السفينة ماري لويل، و التي يـتم تفصـيلها   كارولين و

الستجالء حقيقة الدفاع الشرعي خالل الفترة التي سبقت ظهور عصبة األمـم المتحـدة،   

  : وذلك في الفقرات التالية

  .حادثة السفينة كارولين: الفقرة األولى

  . حادثة السفينة فيرجينيوس: الفقرة الثانية

  .قضية السفينة ماري لويل: ة الثالثةالفقر
  الفقرة األولى

  حادثة السفينة كارولين 

ه الحادثة من أهم الحوادث التي تم التعرض فيها للدفاع الشرعي في القانون ذتعد ه

ه الحادثة في قيام بعض المواطنين الكنديين بمساعدة من جانب ذالدولي العرفي، وتتمثل ه

 1837عـام   the "Caroline"جهيـز سـفينة تسـمى   بعض المواطنين األمـريكيين بت 

الستخدامها في نقل الجنود واألسلحة من األراضي األمريكية إلـى األراضـي الكنديـة    

لمساعدة الثوار الكنديين ضد االحتالل البريطاني، ولما لم توقفهـا الواليـات المتحـدة    

الذي أصبح يهـدد   األمريكية بقيت السفينة تقوم بهذا الدور مدة طويلة من الزمن الشيء

المصالح البريطانية والكندية معا، مما أدى إلى عبور القوات الكندية لنهر نياجرا وتدمير 

هذه السفينة في إحدى موانئ الواليات المتحدة األمريكية، ألن كال من بريطانيـا وكنـدا   

سـألة  تمت اختراق سيادتها والتعدي عليها، وقد أثارت كال الدولتين أي بريطانيا وكندا م

  . الدفاع الشرعي
                                                

                                     الدولي، القانون أحكام ضوء في الشرعي والدفاع اإلرهاب ضد الحرب ،)المسدي( اهللا عبد عادل :أنظر )30(

   .68 ص القاهرة، العربية، النهضة دار ،2006 ،األولى الطبعة      
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بسبب القبض على أحد األشـخاص   1841وقد أثيرت هذه القضية مرة أخرى سنة 

المتورطين في تدمير السفينة وقتل من فيها، ودفعت بريطانيا بضرورة اإلفـراج عنـه   

بحجة أنهم كانوا في حالة دفاع شرعي، وبالرغم من ذلك فالمحاكمة بقيت قائمة إلى أن تم 

سبب عدم كفاية األدلة، وتمت التسوية فيما بعد بين بريطانيـا والواليـات   اإلفراج عنه ب

المتحدة األمريكية عن طريق المفاوضات الدبلوماسية، مع تمسك بريطانيـا بحقهـا فـي    

الدفاع الشرعي في قضية الكارولين وتمسكت الواليات المتحدة األمريكية بأن الشـروط  

  . رةالمؤسسة لحق الدفاع الشرعي لم تكن متوف

آنذاك الشروط الالزمة لممارسـة   ةوزير الخارجي" W.Webster"وقد حدد ويبستر 

والتي حددها بأن تكون هناك ضرورة ملحة لممارسة هذا الحـق   )31(حق الدفاع الشرعي

وأال تترك الظروف المحيطة للطرف المعني فرصة الختيار الوسيلة التي يراها مناسبة، 

  . التشاور وتدبر األمروأال يكون هناك وقتا إلمكانية 

مـاي   19كما جاء في المذكرة التفسيرية المقدمة من الحكومة البريطانية بتـاريخ  

أن هناك بعض المناطق في العالم لها أهمية خاصة بالنسـبة سـالمتنا وأمننـا،    :" 1828

  وبالتالي فإن حمايتها من أي هجوم يعتبر بالنسبة لإلمبراطورية 

          .)32("من قبيل الدفاع الشرعي
  الفقرة الثانية

 حادثة السفينة فيرجينيوس

باالسـتيالء   1873تتلخص وقائع هذه الحادثة في قيام السلطات البريطانية في سنة 

التي كانت تحمل على متنهـا مؤنـا عسـكرية     ،"فيرجينيوس" على سفينة أمريكية تدعى

ة الثوار الكوبيين ضد ورعايا أمريكيين وبريطانيين، وكانت في طريقها إلى كوبا لمساعد

االحتالل االسباني، فقامت السلطات االسبانية بالقبض على عـدد مـن أولئـك الرعايـا     

  .البريطانيين واألمريكيين ومحاكمتهم وصدر ضد عدد منهم أحكاما باإلعدام

                                                
  .70، الحرب ضد اإلرهاب والدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص )المسدي(عادل عبد اهللا  :أنظر )31(
 156، حق الدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص )محمد محمود(خلف : أنظر )32(
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ورغم أن السلطات البريطانية لم تشكك في اإلجراء االسباني باعتباره كان دفاعـا   

ت اإلسبانية اتخاذ اإلجراءات التي تراها مناسبة لرد اإلعتداء الـذي  شرعيا يخول للسلطا

  . وقع عليها، إال أنها اعترضت على طريقة تنفيذ الحكم في حق رعاياها

أما الواليات المتحدة األمريكية في البداية اعترضت على االستيالء علـى السـفينة   

وقف المملكـة البريطانيـة   وإعدام عدد من رعاياها لكنها تراجعت وضمت موقفها إلى م

المتمثل في مشروعية اإلجراء الذي اتخذته السلطات اإلسبانية باعتباره عمال دفاعيا يدخل 

 .)33(ضمن أعمال الدفاع الشرعي

  الفقرة الثالثة

   حادثة السفينة ماري لويل

وهي تشبه في وقائعها سابقاتها من القضايا، والمتمثلة في أن السفينة األمريكية 

يل والتي كانت تحمل مؤن عسكرية لمساعدة الثوار الكوبيين استولت عليها ماري لو

باعتباره من غنائم الحرب  السلطات اإلسبانية، وأخذت كل ما على متنها من مؤن وعتاد

فاعترضت الواليات المتحدة األمريكية على هذا اإلجراء الذي اتخذته السلطات االسبانية، 

من أضرار، وقد تم إحالة الخالف بين الدولتين إلى  وطالبتها بالتعويض عما لحق بها

والتي  1789لجنة التحكيم االسبانية األمريكية، التي أصدرت قرارها بشأنه في سنة 

رفضت الطلب األمريكي، واستندت في قرارها هذا إلى أن ما قامت به السلطات 

وعلى ذلك، . )34(االسبانية يعد إجراء مشروعا يدخل في إطار حقها في الدفاع الشرعي

هو الوسيلة الوحيدة لتؤمن  )Giraud ")35"فالدفاع الشرعي في تلك المرحلة حسب األستاذ

به الدولة حقها في االستقالل والحرية وحقها في سالمة اإلقليم، أو هـو الوسـيلة في 

يـد الدولة لحماية وجودها، كما والبد من االعتراف بكون مفهوم التناسب أو مبدأ 

ر في هاته الفترة، والذي لم يكن معروفا من قبل، فقد تحدث عن مبدأ تناسب التناسب ظه

  .)36(القوة المستخدمة للدفاع مع الخطر الواقع وزير الخارجية األمريكية ويبستر

                                                
   .71فاع الشرعي، المرجع السابق، ص ، الحرب ضد اإلرهاب والد)المسدي(عادل عبد اهللا : أنظر )33( 
 .72، الحرب ضد اإلرهاب والدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص )المسدي(عادل عبد اهللا : أنظر  )34( 
   .157، حق الدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص)محمد محمود(خلف : أنظر) 35(
  Il doit donc exister une proportionnalité entre le fait générateur "  :صرح ويبستر )36( 

          "et l’action 158المرجع السابق، ص  ، حق الدفاع الشرعي،)محمد محمود(خلف : أنظر   
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يتضمن الدفاع الشرعي تدابير متناسبة :" 1927سنة "Broucher"كما جاء في تقرير     

 ، كما تحدث عن ذلك كال من)37(الخطرمع خطر الهجوم وتبرر طبقا لجسامة ذلك 

" Waldock Bowlet"   و"Walstake  "تدافع   يمكن للدولة أن:" هذا األخير الذي قال

عن نفسها بوسائل وقائية، في الحالة التي تكون فيها تلك الوسائل طبقا لتقديرها الذاتي 

، أو أي ضرورية لصد هجوم قد اتخذ من قبل دولة أخرى أو ضد تهديد بهذا الهجوم

  ". سلوك آخر بقصد الهجوم على أن يكون ذلك التقدير مبنيا على أسباب معقولة

فقد بقي مجرد فكرة جوفـاء،   -فعال –لكن رغم ظهور مبدأ التناسب في تلك الفترة 

لم يعرها الفقهاء أهمية كبيرة ولم تطبق على أرض الواقع، كما أن هذا الحق فـي تلـك   

سع النطاق، ويمكن اللجوء إليه لتبرير تصـرفات الـدول،   الفترة كان يعتبر غامضا، ووا

حيث تم االكتفاء باشتراط وجود تهديد للمصالح الحيوية للدولة، وبالتالي يكون لها سلطة 

تقدير ماهية هذا التهديد وجديته، ومن ثم حقها في اتخاذ كل التدابير واإلجـراءات التـي   

ا الحيوية وأمنها اسـتنادا لحقهـا فـي    تراها ضرورية لدرء هذا التهديد وحماية مصالحه

  .الدفاع عن النفس

  

  الفرع الثاني

  عهد عصبة األمم المتحدة الدفاع الشرعي في إطار

الكـوارث والمأسـاة    1914بعد أن جلبت الحرب العالمية األولى منذ بدايتها عـام  

للبشرية، اجتمعت الدول الكبيرة مع بعض الدول األخرى وتـم عقـد معاهـدة الصـلح     

، وكانت بمثابة بادرة جديدة في التنظيم الـدولي،  )38(1919عروفة بمعاهدة السالم لعام الم

والتساؤل  .)39(وذلك بإنشاء عصبة األمم كمنظمة دولية لتساهم في تنظيم العالقات الدولية

هل تم تكريس حق الدفاع الشرعي في ميثاق العصـبة؟ ومـا هـي    : المطروح هنا هل

  ي ظلها إلنشاء الجهود الدولية التي بذلت ف

                                                
  .159، حق الدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص )محمد محمود(خلف : أنظر )37(
 1920ت حيز التنفيذ في بفرنسا وعلى إثره وقعت معاهدة الصلح ودخل 1919جويلية  28عقد مؤتمر الصلح في  )38(

 .بعد إيداع ألمانيا لوثيقة التصديق على معاهدة فرساي
  ، دار الهدى    2002، دراسات في القانون الدولي العام، الطبعة األولى )صالح الدين(أحمد حمدي : أنظر )39(

 .32ص للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة،                                                
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   :؟ يتم تفصيل ذلك في الفقرات التاليةهذا الحق

  .منع استعمال القوة في عهد عصبة األمم المتحدة: الفقرة األولى

  .الدفاع الشرعي في عهد عصبة األمم المتحدة: لثانيةلفقرة اا

عصبة األمم ذولة لتكريس الدفاع الشرعي خالل فترة الجهود المب: لثالثةالفقرة ا

  .دةالمتح

  الفقرة األولى

   منع استعمال القوة في عهد عصبة األمم المتحدة

موكال لها مهمة  1919أوت  22جاءت عصبة األمم المتحدة بعد مخاض عسير في 

ويتكون  1919أفريل 28أبرم عهد العصبة في  وقدالحفاظ على السلم واألمن العالميين، 

 :)41(نا لعدة مبادئ أهمهاوقد جاء العهد متضم، )40(مادة تتصدره ديباجة 26من 

التأكيد على نبذ الحروب كوسيلة وحيدة لحل النزاعات الدولية واللجوء إلى  -1

المفاوضات، الوسـاطة، التحكـيم الـدولي    : الطرق السلمية لفض هاته النزاعات وهي

:" من عهد العصبة على أنـه  12تنص المادة  وااللتجاء إلى هيئات العصبة المختصة، إذ

عصبة على أنه إذا نشأ أي نزاع من شأن استمراره أن يؤدي إلى احتكاك يوافق أعضاء ال

دولي يعرض األمر على التحكيم أو التسوية القضائية أو التحقيـق بواسـطة المجلـس    

ويوافقون على عدم االلتجاء للحرب بأية حالة قبل انقضاء ثالثة أشهر على صدور قرار 

  ".سالتحكيم، أو الحكم القضائي  أو تقرير المجل

ضرورة إقامة العالقات بين الدول على أساس احترام الدول لمبادئ القانون  -2

 .الدولي العام

 أقرت الدول المصادقة على المعاهدة على مبدأ تخفيض التسلح من -3

 .أجل الحفاظ على السلم واألمن الدوليين  -4

مبدأ التعاون المشترك، الذي تضمنه عهد عصبة األمم وخاصـة المعونـة    -5

أثناء وقوع اعتداء على سالمة إقليم أي دولة من الدول األعضاء وضد استقالله المتبادلة 

 .السياسي

                                                
 .150، قانون المجتمع الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص )تونسي(بن عامر : أنظر) 40(
 .32، دراسات في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص )صالح الدين(أحمد حمدي : أنظر )41(
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مبدأ توقيع الجزاءات السياسية واالقتصادية والعسكرية ضد الدولـة التـي    -6

  .تخرق عهد عصبة األمم المتحدة بااللتجاء إلى الحرب

زعات الدوليـة  كما نص عهد العصبة على إنشاء هيئة قضائية دولية للنظر في المنا

 14ذات الصبغة القانونية، وسميت بمحكمة العدل الدولية الدائمة، كما نصت عليه المادة 

 ..." يعد المجلس مشروعات بشأن إنشاء محكمة دائمة للعدل الدولي:" صراحة
إن عهد عصبة األمم المتحدة لم ينص صراحة على عدم اللجوء إلـى القـوة فـي    

قيودا على حق الدول في اللجوء إلى الحرب، فعلق هـذا   العالقات الدولية، ولكنه وضع

الحق على شرط أساسي هو استنفاذ كافة إجراءات التسوية السلمية للنزاع، باإلضافة إلى 

، كما تضمن 15إلى  10اعتبار الحرب غير مشروعة في حاالت معينة طبقا للمواد من 

العصبة بـاحترام سـالمة    يتعهد أعضاء:" عهد العصبة في مادتـه العاشـرة  على أنه

أقاليم جميع أعضاء العصبة واستقاللها السياسي القائم والمحافظة عليه ضد أي عـدوان  

خارجي، وفي حالة وقوع أي تهديد أو حلول خطر من هذا العـدوان، يشـير المجلـس    

، وقد ثار جدل واسع حول النص السابق وأثره )42("بالوسائل التي يتم بها تنفيذ هذا االلتزام

لى تحريم الحرب، ذلك أن ظاهر النص يوحي بتحريم االلتجاء إلـى الحـرب بصـفة    ع

مطلقة، نظرا النطوائه على تعهد والتزام الدول بالمحافظة علـى االسـتقالل السياسـي    

والسالمة اإلقليمية لكل الدول األعضاء، ولكن الرأي الراجح في الفقه الدولي ذهب إلـى  

م الحرب بصفة مطلقة ولكنه حـرم حـق الفـتح أي    لم يحر 10أن هذا النص أي المادة 

 11، كما أن المـادة  )43(االعتداء على األقاليم، وبمعنى آخر الحصول على ثمار العدوان

من العهد لم تضع قيدا على حق الدول في الحـروب، ولكن أقـرت أنه في حالة نشوب 

 العـالميين إذ   حرب يجب على العصبة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحفظ السـلم واألمـن  

سـواء  .. يعلن أعضاء العصبة بأن أي حرب أو تهديد مـا  :" على أنه 11نصت المادة 

تعلقت بدولة عضو في العصبة أو غير عضو يعتبر مسألة تهم العصبة بأجمعها، ويقـوم  

األمين العام بناء على طلب أي عضو من أعضاء العصبة بدعوة المجلس لالنعقاد فـورا  

                                                
  ق الدولية للقرن     ، موسوعة القانون الدول،أهم االتفاقيات والقرارات والبيانات والوثائ)عيسى(دباح :أنظر)42(

  العشرين  في مجال القانون الدولي العام، المجلد الثالث، الطبعة األولى، سنة دا ،                       

  .16الشروق  للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص  2003                      
  .175ابق، ص ، إرهاب الدولة، المرجع الس)جاد عبد الرحمان(واصل سامي : أنظر )43(
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، ومعنى ذلك أن .."، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ السلم الدولي عند وقوع أي عدوان

  .الحرب واستعمال القوة المسلحة ال تشكل جريمة دولية في عهد العصبة

  لثانيةلفقرة اا

  عصبة األمم المتحدة الدفاع الشرعي خالل فترة 

أن  لم يتطرق عهد عصبة األمم المتحدة لحق الدفاع الشرعي صراحة، إال أنه يمكن

إن الدولة التـي تلجـأ إلـى    :" الفقرة األولى منها التي تنص على 16نستشفه من المادة 

الحرب إخالال بالتزاماتها في العهد الخاصة بفض المنازعات بالطرق السلمية تعتبر كأنها 

  ".قامت بعمل حربي ضد جميع الدول األعضاء في العصبة

كل عضو في العصبة عليه :" من عهد العصبة على أن 3ف  16كما نصت المادة  

واجب تقديم المساعدة المتبادلة من قبل عضو تجاه آخر بقصد مقاومة دولة قامت بخرق 

 تتبع نفس القاعدة إذا حدث النزاع :" على أنه 1ف 17، وتضيف المادة "العهد من طرفها

  .)44("بين دولة عضو وأخرى غير عضو في العصبة

  دة لم ينص صراحة على تجريم ومعنى ذلك أن عهد عصبة األمم المتح

اللجوء للقوة المسلحة في العالقات الدولية، كما لم يتضمن نصـا صـريحا يتعلـق    

وقد فشلت العصبة في تحقيق أهدافها لعدة أسباب، منها أنها لـم تمنـع   . بالدفاع الشرعي

اللجوء إلى الحرب، بل حاولت فقط وضع شروط قبل الدخول في الحرب والتي نصـت  

اللجوء أوال إلى وسائل التحكيم وهذا مـا سـمح   : من العهد وتتمثل في 12ادة عليها الم

  .)45(بنشوب حرب عالمية ثانية، مما قضى على العصبة نهائيا

ورغم ذلك فإن عهد العصبة يعد خطوة هامة في مسار إنشاء الدفاع الشرعي، وقـد  

وتشجيع الوسـائل  نشطت على أعقابها الجهود الدولية التي استهدفت منع وتجريم الحرب 

السلمية لفض المنازعات بدال من اللجوء إلى الحرب،  حيث شهد المجتمع الدولي العديد 

من المحاوالت الرامية إلى تحريم اللجوء إلى الحرب لعل أهمها ما يتم إيراده في الفقـرة  

  .التالية

  لثالثةالفقرة ا

                                                
  .168، حق الدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص )محمد محمود(خلف :أنظر )44( 
  .35، دراسات في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص )صالح الدين(أحمد حمدي : أنظر )45(
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 لمتحدةالجهود المبذولة لتكريس الدفاع الشرعي في ظل عصبة األمم ا 

تتطرق هذه الفقرة إلى أهم الجهود المبذولة حول تجريم الحرب وإنشاء حق الدفاع 

الشرعي وذلك في المرحلة التي تلت إنشاء عصبة األمم المتحدة، وقبل إنشاء منظمة 

  :األمم المتحدة، وتتمثل فيما يلي

  :1923معاهدة المعونة المتبادلة سنة  مشروع :أوال

الدولي فكرة القضاء على حق الدول في اللجوء إلى جت لدى المجتمع نض لقد

الحرب، فبدأت الجهود الدولية في أعقاب الحرب العالمية األولى إلى االتجاه إلى التفرقة 

بين الحرب العدوانية والحرب الدفاعية، واعتبار حرب العدوان غير مشروعة وجريمة 

العصبة تخفيض التسلح،  بحثتدولية، وقد وجدت هذه الفكرة سبيلها إلى التنفيذ عندما 

 وحاولت خلق ضمانات تحقق حالة من األمن الدولي تشجع على قبول هذا التخفيض،

تم إقرار مشروع معاهدة المعونة المتبادلة التي تم التأكيد فيها  1923سبتمبر  29وفي 

دة على اعتبار الحرب العدوانية جريمة دولية وال يجوز للدول اللجوء إليها وهذا في الما

األولى منه، وفي حال تعرض دولة عضو إلى حرب عدوانية يجب على باقي دول 

األعضاء تقديم المساعدة لها، ولكن هذا المشروع لم يتطرق إلى تعريف الحرب 

العدوانية، وإنما اكتفى بإصدار قرار باإلجماع يعين فيه أي من الدول المعتدية والدول 

طيت أمثلة تعد أعماال توصف بكونها حربا المعتدى عليها في حال النزاع، كما أع

  . عدوانية

ويرى بعض الفقهاء أن الحرب العدوانية هي الحرب التي تخل فيها الدولة المعتدية 

من عهد عصبة األمم المتحدة،  15إلى  12: بالتزاماتها المنصوص عليها في المواد

تعتبر حربا عدوانية  ال:" من المشروع على أنه 2فقرة  1ويؤكد ذلك ما جاء في المادة 

تلك التي شنتها دولة قبلت بتوصية المجلس أو قرار التحكيم أو حكم المحكمة ضد دولة لم 

  .)46("تـقبله على أن ال تعتدي على االستقالل السياسي أو سالمة اإلقليم للدولة الثانية

ي وبالرغم من أن مشروع المعونة لم يدخل حيز التنفيذ إال أنه يعتبر خطوة هامة ف

  : حظر استخدام القوة في العالقات الدولية، وسبق حتى عهد العصبة من ناحيتين، وهما

                                                
  .178، إرهاب الدولة، المرجع السابق، ص )جاد عبد الرحمان(واصل سامي : أنظر )46(
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أنه أحيا المعيار الموضوعي في تعريف العدوان، وأصـبحت كـل   : الناحية األولى

   . حرب تمس بالسالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي للدولة تعد عدوانا

لمجلس العصبة الحق في تقدير ما إذا كانـت  أن هذا المشروع خول : الناحية الثانية

  .الحرب عدوانية أم ال، بعد أن كان القرار بيد الدول األعضاء

وقد قوبل هذا المشروع بالرفض بسبب عدم تعريفه للعـدوان، وإهمالـه للوسـائل    

  السلمية التي كان واجبا عليه أن يعمل على فرضها على الدول بدال من 

 .ون أن يطرح عليهم البديلالحرب التي حرمها عليهم د

       :1924بروتوكول جنيف  :ثانيا

بعد إخفاق مشروع المعونة المتبادلة وعدم دخوله حيز النفاذ، ارتأت الجمعية العامة 

بروتوكـول   للعصبة أن تقوم بمحاولة أخرى لمنع الحرب، ومواجهة العدوان، فوضعت 

معونة المتبادلة الـرأي فـي   ، وهو يشارك مشروع معاهدة ال1924أكتوبر 02جنيف في 

أن اللجوء إلى الحرب بدون استخدام :" اعتبار العدوان جريمة دولية فجاءت ديباجته تقول

، وتعـد  )47("الوسائل السلمية المتاحة للتسوية هو عمل غير مشروع ويشكل جريمة دولية

حرب العدوان في نظره هي إخالل دولة طرف في البروتوكول بالتزاماتهـا وإعالنهـا   

الحرب ضد دولة أخرى وعدم اللجوء إلى الطرق السلمية المنصوص عليها فـي هـذا   

، كما قام  هذا البروتوكول بوضع نظام لفض )48(البروتوكول وعهد عصبة األمم المتحدة

الدول الموقعة عليه، حيث يعرض النزاع على المحكمة الدائمة للعـدل   المنازعات بين 

ا رفضت إحدى الدولتين المتنازعتين عـرض النـزاع   الدولي، أو على هيئة التحكيم، فإذ

على المحكمة أو هيئة التحكيم فهذا دليل على أنها هي الدولة المعتدية، وإذا صدر حكـم  

في النزاع عن الهيئتين السابقتين ولم تنفذه إحدى الدولتين المتنازعتين فهي بطبيعة الحال 
                                                

  .179، إرهاب الدولة، المرجع نفسه، ص )جاد عبد الرحمان(سامي  واصل: أنظر )47(

من البروتوكول النص على اعتبار الدولة معتدية ما لم يصدر عن مجلس العصبة   2فقرة  10تضمنت المادة  )48( 

 15-13تينإذا رفضت تسوية النزاع بالطرق السلمية الواردة في الماد -:قرار باإلجماع يخالف ذلك في الحاالت التالية

إذا رفضت اإلذعان لما يقضي به الحكم القضائي أو قرار التحكيم أو التوصية  اإلجماعية للمجلس  -. من عهد العصبة

إذا تجاهلت ما يقضي به الحكم  أو قرار التحكيم أو  -. قواعد القانون الدولي بشأن هذا النزاع وفقا لما تقتضي به

ع القائم يتعلق بمسألة تدخل بشكل مطلق في نطاق السلطان الداخلي للدولة التوصية اإلجماعية للمجلس من أن النزا

إذا أخلت بالتدابير الوقتية التي يوصي بها مجلس العصبة أثناء مباشرة  إجراءات التسوية السلمية للنزاع و  - .األخرى

تحديد المعتدي في فترة  إذا رفضت أو خالفت أحكام الهدنة التي يضعها مجلس  العصبة عند تعذر -.قبل الفصل فيه

  .وجيزة طبقا للحاالت السابقة
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الدول المتعاقدة تلتزم بتوقيع عقوبـات  تعد معتدية، وإذا ثبت العدوان بهذه الطريقة، فإن 

مالية واقتصادية وعسكرية على الدولة المعتدية، ويقرر مجلس العصبة بأغلبيـة الثلثـين   

  . )49(نوع العقوبات التي توقع في هذه الحالة

  وهكذا فقد خطى البروتوكول خطوة سبق بها العهد ومشروع المعونة

ان مسموحا بها في المحاوالت الســـابقة،  المتبادلة، فحرم الكثير من الحروب التي ك 

منه استثنى أنواع من الحروب، وهي تلك الحروب التـي تخوضـها    2ولكنه في المادة 

الدولة دفاعا عن نفسها ضد عدوان خارجي أو تلك الحروب التي تخاض من أجل األمن 

   .الجماعي

شل لعدم اكتمال وكسابقيه لم ينجح هذا البروتوكول بسبب عدم دخوله حيز النفاذ، وف

نصاب التوقيع عليه من قبل بعض الدول التي رأت أنه يعارض مصالحها، ولكن ال يمكن 

إنكار أهميته في فسح المجال أمام محاوالت حثيثة أخرى تهدف إلى تحـريم العـدوان،   

  .وبالتالي تمهيد الطريق أمام إنشاء حق الدفاع الشرعي

  :ميثاق باريس أو ميثاق بريان كيلوج: ثالثا

وزير الخارجية الفرنسي الذي " Briand" يرجع الفضل في إبرام ميثاق باريس إلى

"  Kellog" توجه بنداء إلى الواليات المتحدة األمريكية، وأعقبه بخطاب لنظيره األمريكي

الواليات المتحدة األمريكية دول  ينادي فيه بنبذ الحرب بالتسوية السلمية، ونادت بدورها 

 Briand–" يع على المعاهدة، ويعد ميثاق باريس أو ميثاق بريان كيلـوج العالم إلى التوق

Kellog- "  أهم وثيقة دولية في الفترة ما بين الحربين العالميتين في تحريم الحرب، وقـد

الواليات المتحـدة  : من قبل خمس عشرة دولة هي 1928أوت  27تم التوقيع عليها في 

مانيا، اليابان، بريطانيا، ايرلنـدا، أسـتراليا، كنـدا،    األمريكية، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، أل

نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، الهند، بولندا وتشيكوسلوفاكيا، وانضمت باقي الدول بالتـدريج  

إلى أن وصل عدد الموقعين عليها إلى ثالث وستين دولة، وقد دخل الميثاق حيز النفـاذ  

  .1929جويلية  24في 

توسال  ن نبذ الحروب وحل النزاعات بالطرق السلمية،وقد جاءت ديباجته متحدثة ع 

لدوام بقاء العالقات السلمية والودية بين األمم، وتضمن الميثاق في المادة األولـى منـه   

                                                
  ، القاهرة،24، تعريف العدوان، المجلة المصرية للقانون الدولي، مجلد )سمعان بطرس(فرج اهللا : أنظر )49(

  .196، ص 1986                                             
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النص على أن األطراف المتعاقدة تعلن بوضوح وتؤكد باسم شعوبها المختلفة استنكارها 

وتتنازل عنها بوصفها وسـيلة مـن   الشديد لاللتجاء للحرب لتسوية المنازعات الدولية، 

، كما تضمنت المادة الثانية منه علـى أن   )50(وسائل السياسة الوطنية في عالقاتها المتبادلة

كل األطراف تعترف بأن تسوية أو حل كافة الخالفات أو المنازعات مهما كانت طبيعتها 

 .)51(الوسائل السلميةأو أصلها  التي يمكن أن تنشأ فيما بينها ال يجب أن يبحث عنها إال ب

لكن الميثاق لم ينص صراحة على حق الدفاع الشرعي، كما أنه لم يحرمـه بـل يمكـن    

استخالصه من التحفظات التي وردت في المذكرات المقدمة من قبل األعضاء، إذ جـاء  

بخصوص تطبيـق   1928جويلية  03في المذكرة األمريكية المقدمة من قبل كيلوج في 

ال نجد في المشروع األمريكي أي قيد أو منـع علـى   :" لميثاق ما يليالمادة األولى من ا

الحرب التي تتخذ طبقا لحق الدفاع الشرعي حيث يعتبر هذا الحق مرتبطا بسـيادة كـل   

الدول، وموجودا بصورة ضمنية في كل المعاهدات، و تكون كل دولة حرة في أية لحظة 

إزاء أي هجوم أو غزو، وهي وحدها  بعدم التقيد بنصوص المعاهدات لتدافع عن إقليمها

التي تقرر بدون معقب عليها ما إذا كانت الظروف تقتضي اللجوء إلى الحـرب طبقـا   

ومنه فقد خطا ميثاق باريس خطوة فاقت عهد العصبة، ألن العهـد لـم   ". للدفاع الشرعي

يحرم الحرب، على عكس الميثاق فقد حرم الحرب مطلقا سواء كانت وسيلة للحصـول  

حق قانوني ثابت أم كانت جزاء لمخالفة قاعدة قانونية دولية أم كانت وسيلة لتحقيق  على

  . أهداف للدول أيا كانت مشروعية هذه األهداف

  :1925 واتفاقيات لوكا رن: رابعا

، والتي تعد بمثابة تطبيق إقليمي لبروتوكـول  1925هذه االتفاقية أبرمت في أكتوبر 

يات بين كل من فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا وبلجيكا جنيف، حيث أبرمت هاته االتفاق

  خارج إطار عصبة األمم، وقد نصت المادة الثانية منها 

  :على حاالت لجواز اللجوء للحرب

 .ممارسة حق الدفاع الشرعي: الحالة األولى

ي القيام بعمل حربي مشترك ضد دولة أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها ف: الحالة الثانية

 .منه 16العهد تطبيقا للمادة 

                                                
  .22جلد الثالث، المرجع السابق، ص ، موسوعة القانون الدولي، الم)عيسى(دباح : أنظر )50( 
  .22، موسوعة القانون الدولي، المجلد الثالث،المرجع السابق، ص )عيسى(دباح : أنظر )51( 
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الدخول في الحرب تنفيذا لقرار يصدره مجلس العصبة أو جمعيتها العامـة  : الحالة الثالثة

من العهد، شريطة أن تكون هذه الحادثة األخيرة فقط متخـذة   7الفقرة  15تطبيقا للمادة 

  .ضد دولة بادئة في الهجوم

  :أيضا على وواشتملت اتفاقيات لوكارن

ويتعلق األمر بميثاق الراين الذي أبرم بين : ق للضمان المتبادل وعدم االعتداءميثا - 1

 .ألمانيا، بلجيكا، وفرنسا، بريطانيا وإيطاليا

الذي يقوم على إنشاء لجان دائمة للتحكيم والتوفيق، حيث : أربع معاهدات للتحكيم - 2

برمت هذه المعاهدات بين ترفع إليها الخالفات القانونية التي تنشأ بين الدول المتعاقدة، وأ

 .ألمانيا من جانب، وكل من بلجيكا وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا من جانب آخر

أولهما بـين فرنسـا وبولنـدا، وثانيهمـا بـين فرنسـا       : ميثاق للمعونة المتبادلة - 3

وتشيكوسلوفاكيا، وذلك بهدف التزام الدول المتعاقدة بتقديم المساعدة المتبادلة عند تعرض 

 .من عهد العصبة 16ما للعدوان، وذلك تطبيقا ألحكام المادة إحداه

في جعل االتفاقيات اإلقليمية وسـيلة لتحقيـق السـالم     ووقد نجحت اتفاقيات لوكارن     

العالمي، بالرغم من عدم إسهامها بدور فعال في تحـريم الحـروب واالسـتخدام غيـر     

   .المشروع للقوة وإنشاء الدفاع الشرعي

  :1928االتحاد البرلماني عام قرار : خامسا

وقد نص صراحة على حق الدولة المعتدى عليها في الدفاع الشـرعي، إذ نصـت   

أن الدولة التي يقع عليها أي اعتداء،  فلها حق الدفاع الشرعي :" المادة السابعة منه على

، لكن هذا القرار لم يتضمن شروط وضوابط تحديـد  "ويجب على باقي الدول مساعدتها

العتداء الذي ينشأ على إثره حق الدفاع الشرعي، كما لم يتضـمن ضـوابط حـق    فعل ا

الدفاع الشرعي، ورغم ذلك يعد هذا القرار خطوة هامة في مسار بناء نظام قانوني للدفاع 

  .الشرعي في القانون الدولي العام

  :1928فيفري  18مؤتمر هافانا للدول األمريكية في : سادسا

تعتبر الحرب :" الحرب العدوانية جريمة ضد الجنس البشريوالذي تقرر فيه اعتبار 

وهو ما يعد خطوة هامة في مسار (52) العدوانية حربا غير مشروعة وبالتالي فهي محرمة

                                                
  .173الدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص ، )خلف(محمد محمود : أنظر (52)
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تكريس الدفاع الشرعي، ألن تجريم حرب العدوان هو مقتضى موضوع ضروري لنشأة 

  .حق الدفاع الشرعي

د التي بذلت في ظـل عصـبة األمـم    وال شك أن كل هذه األعمال الدولية والجهو

المتحدة كان لها أثرا واضحا يتمثل في المبادئ التي تناولها ميثاق هيئة األمـم المتحـدة،   

  . وهو موضوع الفرع الثالث
 

  لثالفرع الثا

  األمم المتحدة هيئة الدفاع الشرعي بعد إنشاء

رواح واألمـوال  في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وما خلفته من دمار هائل في األ

فاق كل تصور، بات من الضروري التخلي عن عهد العصبة الذي أخفق في منع نشوب 

هذه الحرب، كما فشل في الحد من آثارها المدمرة، وتطلعت شعوب العالم إلى عهد جديد 

يسوده السالم ويعم فيه الرخاء والوئام بين مختلف الشعوب، وهي التطلعات التي أثمرت 

مم المتحدة، والتي تطرق فيه ميثاقها صراحة إلى عديـد المبـادئ ذات   إنشاء منظمة األ

األهمية الخاصة في القانون الدولي، وخصوصا ما تعلق منها بمنع استعمال القوة المسلحة 

أو التهديد بها في العالقات الدولية وذلك كقاعدة عامة، وما يرد عليها مـن اسـتثناءات   

  : ك المسائل يتم تفصيلها في الفقرات التاليةومنها حالة الدفاع الشرعي، وكل تل

  .أهداف منظمة األمم المتحدة :الفقرة األولى 

   .مبدأ عدم اللجوء إلى القوة :لثانيةالفقرة ا

  .نطاق مبدأ حظر استخدام القوة في العالقات الدولية :لثالثةالفقرة ا

  .لقوةاالستثناءات الواردة على مبدأ عدم اللجوء إلى ا: لرابعةالفقرة ا

  .من الميثاق األممي 51الدفاع الشرعي في المادة : الفقرة الخامسة

  الفقرة األولى 

  أهداف منظمة األمم المتحدة

لقد أنشأت منظمة األمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وكان الهدف من 

               وراء وضعها هو حفظ السلم واألمن الدوليين من خالل هيئاتها

المتخصصة، ولم يكن إنشاؤها باألمر الهين بل جاءت بعد عقد مؤتمرات عديدة، التي تم 
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جوان  26من خاللها التوقيع على ميثاق األمم المتحدة في مؤتمر سان فرانسيسكو في 

دولة، وبعد انضمام بولندا أصبح  50من قبل األعضاء األصليين وعددهم  1945

، وهو اليوم 1945أكتوبر  24دولة، ودخل الميثاق حيز النفاذ في  51األصليين  األعضاء

  .الذي يسمى بيوم األمم المتحدة

وقد عبرت ديباجة الميثاق عن أمل جديد في إنقاذ األجيال المقبلة من ويالت 

 نحن شعوب األمم المتحدة قد آلينا على أنفسنا أن ننقذ األجيال المقبلة من ويالت:" الحرب

الحرب التي في خالل جيل واحد جلبت على اإلنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف 

  .)53(.."وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره 

 )54(ثم تناولت ديباجة الميثاق ومادته األولى على بيان أهداف منظمة األمم المتحدة

  :وهي

وفيه تملك األمم المتحدة وفق الفقرة األولى من المادة  :دوليينحفظ السلم واألمن ال -1

اتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تهدد السلم وإزالتهـا وتقمـع   :" األولى

أعمال العدوان وغيرها من وجوه اإلخالل بالسلم وتتذرع بالوسائل السلمية وفقا لمبـادئ  

  .."العدل والقانون الدولي

على بناء العالقات  1من المادة  2نصت الفقرة : العالقات الودية بين الدول تنمية  -2

الودية بين األمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمسـاواة فـي الحقـوق بـين     

  .الشعوب

تحقيق التعاون الدولي لحـل المشـكالت االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة        -3

  .من المادة األولى من الميثاق 3 واإلنسانية، وهو ما نصت عليه الفقرة

وهو ما نصت عليه صراحة : أن تكون األمم المتحدة مركزا لتنسيق أعمال الدول -4

 .من الميثاق 4فقرة  1المادة 

من الميثاق األممي بأهم المبادئ الرئيسية لألمم المتحـدة، وأهمهـا    2كما جاءت المادة 

نازعـات بـين أعضـاء المنظمـة     من الميثاق التي نصت على فض الم 3فقرة 2المادة 

 .بالطرق السلمية وتحريم استخدام القوة في العالقات الدولية

                                                
  الوطني لألشغال ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، الديوان : أنظر (53)

  .7، ص 1992التربوية                              
  .177و 176، قانون المجتمع الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص )تونسي(بن عامر : أنظر (54)
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   لثانيةالفقرة ا

   مبدأ عدم اللجوء إلى القوة

جاءت واضحة ال غبار عليها فيما يتعلق بمبـدأ   4فقرة  2مما ال شك فيه أن المادة 

يمتنع أعضاء الهيئة جميعـا  :" فنصت على أنه )55(منع استخدام القوة في العالقات الدولية

في عالقاتهم الدولية، عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضـي أو  

  ".االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق و مقاصد األمم المتحدة

والمالحظ على هذه المادة أنها قد حرمت استخدام القوة تحريما شـامال بمـا فيهـا    

التهديد باستخدامها، وهذه القاعدة تنطبق على جميع الدول بما فيها الدول غير األعضـاء  

في الهيئة، كما تتميز هاته المادة عن عهد العصبة بأنها حرمـت جميـع أوجـه القـوة،     

، ومنه فمصطلح الحرب "القوة"فاستبدلت مصطلح الحرب التي وردت في العهد بمصطلح 

القول بأنه ال يدخل تحت التحريم إال ما كان مكونـا   بمقتضى نص عهد العصبة يفرض 

لحالة الحرب، أما ما يقع من أعمال في وقت السلم  فال يحتويه التحريم، وذلك ألن جعل 

يقتضي انطباق هذا الوصف على األعمال الدولية عند " الحرب"التحريم مالزما لمصطلح 

ن الحرب، وعنصر مـادي  وجود حالة الحرب، التي تتكون من عنصر معنوي وهو إعال

التي جاءت محرمة لكافـة   4فقرة  2، على عكس المادة )56(يتمثل في األعمال العسكرية

االستعماالت للقوة تحريما قاطعا، ومنه فيعتبر محظورا جميع صور استخدام العنف منها 

حاالت االحتالل الحربي، الغزو، الهجوم الجـوي، أو البـري أو البحـري والحـروب     

، والميكروبية والذرية وكافة أسلحة الدمار الشامل، وكافة صـور العــدوان   الكيميائية

المباشر وغير المباشر، لم يقف الحظر عند هـذا الحد بل امتد ليشمل مجـرد التهديـد   

باللجوء إلى القوة، كحشد القوات العسكرية على الحدود أو توجيه إنذار بـالهجوم علـى   

بين الحروب العدوانيـة   4فقرة  2يفرق نص المادة  دولة عند انتهاء مهلة معينة، كما لم

التي تشنها دولة بغرض تحقيق أهداف غير قانونية، أو كان الغرض منها فصل لنـزاع  

                                                
  .178قانون المجتمع الدولي المعاصر، المرجع السابق،ص ، )تونسي(بن عامر : أنظر (55)
  .186السابق، ص  ، إرهاب الدولة، المرجع )الرحمانجاد عبد (واصل سامي : أنظر (56)
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قائم لم يصل طرفاه إلى تسويته بالطرق السلمية وهنا تفوق ميثاق األمم المتحـدة علـى   

  .)57(ات الدوليةالجهود الدولية التي سبقته في تحريم استخدام القوة في العالق

وقد ورد توضيح لبعض أبعاد مبدأ حظر استخدام القوة والتهديد بها فـي العالقـات   

الدولية في إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالصداقة والتعاون بين الـدول، الـذي   

، حيث يبين اإلعالن على أن كل دولة عليها أن تمتنع 1970أصدرته الجمعية العامة عام 

ام القوة في عالقاتها الدولية أو ضد سالمة اإلقليم أو االستقالل السياسي أليـة  عن استخد

الدولي  لقواعد القانوندولة أو على وجه يتنافى ومقاصد األمم المتحدة لما فيه من انتهاك 

والميثاق األممي، وال يجوز أن تتخذ وسيلة لتسوية المنازعات الدولية، وإضافة إلى ذلك 

أن الحرب العدوانية تشكل جريمة دولية وترتـب عليهـا المسـؤولية    فقد قرر اإلعالن 

القانونية، وينطوي تحت هذا المبدأ أيضا منع األعمال االنتقامية، وكذلك منـع تنظـيم أو   

تشجيع تنظيم القوات غير النظامية أو العصابات المسلحة بما فـيهم المرتزقـة، ومنـع    

  .و التحريض عليها أو المساعدة فيهاالحروب األهلية، وكذا العمليات اإلرهابية أ

" اهتماما كامال فـي الفقـه الـدولي، فيـرى األسـتاذ       4فقرة  2وقد لقيت المادة 

Giraud"أن هذه المادة قد انطوت على مبدأين هامين يتمثالن في :  

يتمثل في التحريم الشامل للحرب فال توجد حرب مشـروعة وحـرب غيـر    : األول -

 . لعصبةمشروعة كما حصل في عهد ا

هو استبدال عبارة حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العالقات الدوليـة،  : والثاني -

وهو ما يعد أهم ما ورد في ميثـاق األمـم    )58(بدال عن عبارة تحريم اللجوء إلى الحرب

   .)59(المتحدة ويبدو وكأن ما عداه مجرد خطوات نحو الوصول إليه

  

  

  

  
                                                

                                   ،الجزء الثاني،الطبعة الثانية عشر، منشاة المعارف م،القانون الدولي العا)علي صادق(أبو هيف : أنظر (57)

  .785باإلسكندرية، ص 
  ، المطبعة العربية  1997، المنظمات الدولية العالمية )إبراهيمي(العناني: أنظر (58)

  .38و37ص الحديثة، القاهرة،                                   
  .189، إرهاب الدولة،المرجع السابق،ص )جاد عبد الرحمان(واصل سامي: أنظر (59)
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  لثالثةالفقرة ا

   ظر استخدام القوة في العالقات الدوليةنطاق مبدأ ح

من الميثاق األممي مكانة مرموقـة فـي مجـال تحـريم      4فقرة  2لقد حلت المادة 

استخدام القوة في العالقات الدولية، لكنها جاءت عامة وغير محددة، مما فسـح المجـال   

ـ  وة فيهـا،  لطرح العديد من التساؤالت تتعلق بماهية طبيعة العالقة المحظور استخدام الق

ونوع هذه القوة؟ وإلى أي مدى يعتبر استخدامها أمر غير مشروع في القانون الـدولي؟  

  :ذلك ما يتم تفصيله فيما يلي

 :طبيعة العالقة المحظور استخدام القوة فيها: أوال
لقد ثار خالف فقهي كبير حول هاته النقطة، فرأى غالبية الفقهاء أن نطاق الحظـر  

ولية، فيما رأى آخرون شمولية الحظـر حتـى فـي العالقـات     يخص فقط العالقات الد

فقد حددت طبيعة هذه العالقة بأنها عالقة دولية  4فقرة  2الداخلية، ولكن بالرجوع للمادة 

، ومنه فنطـاق  .."يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في عالقاتهم الدولية :" فحسب إذ جاء فيها

حل نزاع داخلي لها، كإخماد حرب أهلية مثال الحظر ال يشمل الدولة التي تلجأ إلى القوة ل

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ لألمم :" من الميثاق على أنه 7فقرة  2وهذا ما أكدته المادة 

المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تعد من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فيه ما 

هذا الميثاق، علـى أن هـذا    يقتضيه األعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لتحل بحكم

من المادة  3، وجاءت الفقرة "المبدأ ال يخل بتطبيق تدابير القمع الوارد في الفصل السابع

مؤكدة أن جميع المنازعات بين الدول يجب أن تفض بالطرق السلمية إذ تنص علـى   2

يجعل  يلتزم جميع األعضاء بفض منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه ال:" أنه

  ". السلم واألمن والعدل الدولي عرضة للخطر

وعليه ذهب الرأي الراجح في الفقه الدولي إلى أن الحروب والمنازعات الداخلية ال 

إال إذا  من الميثاق،  4فقرة  2تدخل في نطاق مبدأ حظر استخدام القوة الوارد في المادة 

األمن الدوليين، هذا الرأي ال يمنع تعدت آثارها الحدود الوطنية ونشأ عنها تهديد للسلم و

 2من أن يكون له مخالف إذ ذهب بعض الفقهاء إلى القول أن الحظر الذي شملته المادة 
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ال يخص العالقات الدولية فقط بل يخص حتى الشؤون الداخلية ويدعم هذا الرأي  4فقرة 

  : هما )60(أمران

تمتنع الـدول فـي عالقاتهـا    " :من الميثاق على أن 4فقرة  2نصت المادة : األمر األول

الدولية عموما عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سالمة األراضي واالستقالل 

  ".السياسي ألية دولة

إعماال للفصل السابع من الميثاق األممي فلمجلس األمن أن يتخذ التـدابير  : األمر الثاني

عمال الداخلية للدولة تهـدد السـلم   الالزمة لحفظ السلم واألمن الدوليين، وألن بعض األ

واألمن الدوليين، وبالتالي فإن المجلس يتدخل في الشؤون الداخلية للدولـة لمنعهـا مـن    

استخدام القوة إذا كان من شأن ذلك أن يهدد األمن والسلم الدوليين، ولهذا ورد االستثناء 

ولكن الحجـج التـي   من الميثاق،  39، وذلك بموجب تطبيق المادة 4فقرة  2على المادة 

تحدثت علـى العالقـات    4فقرة  2قدمها هذا الرأي غير كافية ومردود عليها ألن المادة 

الدولية، أي تلك التي تنشأ بين دولتين أو أكثر وال عالقة لها بالشؤون الداخلية للدولة، كما 

دولة إال  أنه ال يلجأ مجلس األمن إلى الفصل السابع في النزاعات والثورات الداخلية ألية

)61(إذا تخطت الحدود الدولية وأصبحت تهدد السلم واألمن الدوليين
.  

                                                        :من الميثاق 4فقرة 2ماهية القوة المحظور استخدامها وفقا لنص المادة : ثانيا

لقوة بدال مـن تعبيـر   إن التطور الذي جاء به الميثاق هو استعماله تعبير مصطلح ا

مصطلح الحرب الذي استعمله ميثاق بريان كيلوج، ولكن مصطلح القوة هنا هـل يعنـي   

  القوة العسكرية فقط أم يمتد ليشمل الضغوط االقتصادية والسياسية أيضا؟

فـي بعـض   " المسـلحة "إن لفظ القوة في الميثاق األممي كانت تصطحبه مصطلح 

فقـرة    2، وجاء المصطلح وحده في المادة 44والمادة الحاالت، مثلما ورد في الديباجة 

 :)62(، مما زاد األمر تعقيدا واختالفا بين الفقهاء، فانقسموا إلى عدة اتجاهات4

                                                
  ، األحكام العامة في قانون األمم، التنظيم الدولي، دار المعارف   )محمد طلعت(الغنيمي : أنظر(60)

  .893ت، ص .باإلسكندرية، د                                      
  .191، إرهاب الدولة، المرجع السابق، ص )جاد عبد الرحمان(واصل سامي : أنظر  (61)
  .19، المطبعة العالمية، القاهرة، ص 1952، األمم المتحدة، الطبعة الثانية، )هاشم(ذكي: أنظر (62)

 .229، منشأة دار المعارف باإلسكندرية،ص 1982قانون السالم، ،الوسيط في )محمد طلعت(الغنيمي:وانظر

  ، منظمة األمم المتحدة والمنظمات المتخصصة اإلقليمية مع دراسة خاصة للمنظمة )أحمد( أبو الوفا:وانظر

  .27-22، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 1997العالمية للتجارة، الطبعة األولى،                              
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، وبالتالي فالقوة المقصـود  4فقرة  2يأخذ أنصاره بالتفسير الضيق للمادة : االتجاه األول

  : بها هي القوة العسكرية فقط، ويتحججون بالحجج التالية

  .يجب أن يكون في حدود ديباجة الميثاق ونصوصه األخرى 4فقرة 2أن تفسير المادة  -

تدل كلها على أن المقصود بالقوة هي القـوة   4فقرة  2أن األعمال التحضيرية للمادة  -

المسلحة فحسب، ومن ذلك االقتراح الذي قدمته البرازيل في مؤتمر سـان فرانسيسـكو   

  .تصادي هو استخدام غير مشروع للقوة وقوبل بالرفضفقالت فيه بأن الضغط االق

يقول بشمولية واتساع التفسير لمعنى القوة، واسـتندت علـى أسـاس أن    : االتجاه الثاني

  .)63(استخدام عبارة القوة أوسع من عبارة الحرب
ويذهب أنصاره إلى أن الضغوط االقتصادية يمكن أن تضاهي في : االتجاه الثالث

سلحة، كما أن الممارسات السياسية غير المشروعة يمكن أن تمس أضرارها القوة الم

  .)64(باالستقالل السياسي والسالمة اإلقليمية للدولة إذا مورست بدرجة كبيرة

بالرغم من أن تاريخ الميثاق األممي لم يذكر أي حادثة ترجح أيا من االتجاهات و

الضغوط االقتصادية والسياسية السابقة، إال أن االتجاه الثالث هو األكثر منطقية إذ أن 

العسكرية فهي تعد كذلك قوة  التي من شأنها أن تلحق أذى يعادل األذى الذي تحققه القوة

  . 4فقرة  2، وتنطبق عليها نفس األحكام الواردة في المادة )65(غير مشروعة

وجاء خالف آخر حول الصور المحظورة الستخدام القوة، فذهب البعـض من 

القوة المقصود حظرها هي القوة التي تمس باالستقالل السياسي والسالمة  الفقهاء إلى أن

اإلقليمية للدول والتي ال تتماشى ومقاصد األمم المتحدة، أما إذا كان الهدف من استعمال 

ادعت بريطانيا  1948القوة يتجه اتجاها آخر فتعد مشروعة، ففي قضية مضيق كورفو 

ل السياسي والسالمة اإلقليمية لدولة ألبانيا، فهي ال تعد أن أفعالها ال تعد مساسا باالستقال

من الميثاق، كما تبنت الواليات المتحدة األمريكية هذا  4فقرة 2خروجا على أحكام المادة 

                                                
  .331، القاهرة، ص 1956، التنظيم الدولي، الطبعة األولى، )بطرس(غالي : أنظر (63)

 .218، تعريف العدوان، المرجع السابق، ص )فرج اهللا(سمعان بطرس : وانظر 

  ، دار   1982، األمن القومي واألمن الجماعي، الطبعة األولى، )ممدوح شوقي(مصطفى كامل: وانظر 

  .218النهضة العربية، القاهرة، ص                                                    
  ، المطبعة العربية  1997، حرب الشرق األوسط ونظام األمن الجماعي، )إبراهيم(العناني : أنظر  (64)

  . 613و 612الحديثة، القاهرة، ص                                     
  .194، إرهاب الدولة، المرجع السابق، ص )انجاد عبد الرحم(واصل سامي : أنظر (65)
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، حيث فرضت حصارا بحريا لصد 1962الرأي أيضا في أزمة الصواريخ الكوبية عام 

يكية أنها ال تمس بالسيادة اإلقليمية الصواريخ الروسية، وادعت الواليات المتحدة األمر

من الميثاق األممي، في حين أن هناك  4فقرة 2لكوبا وهي بذلك ال تمس بأحكام المادة 

اتجاه آخر من الفقهاء يقول بمنع اللجوء إلى القوة منعا مطلقا، ويؤكد هذا الرأي األعمال 

لتي أكدت بأن التحديد التحضيرية لمؤتمر سان فرانسيسكو الذي فيه تم وضع الميثاق، وا

جاء بقصد التوضيح ال التضييق من  4فقرة 2لصور استخدام القوة الوارد في المادة 

  .نطاق الحظر

وتبعا لذلك كله تتعين اإلشارة إلى أن استخدام القوة في العالقات الدولية بات محرما 

التي يقوم عليهـا   تحريما مطلقا، بل أن مبدأ منع القوة أضحى من أهم المبادئ األساسية

  .المجتمع الدولي المعاصر

  لرابعةالفقرة ا

  االستثناءات الواردة على مبدأ عدم اللجوء إلى القوة

هناك مجموعة من االستثناءات التي استشفت من خالل الميثاق، فنذكر االستثناءات 

  :الثانوية بالتدريج ونخص االستثناء األكثر أهمية

دول األعضاء في األمم المتحدة سواء كانوا منفـردين  استخدام القوة من قبل ال: أوال

ضد دولة كانت أثناء الحرب العالمية الثانيـة  ) عن طريق المنظمات اإلقليمية(أم مجتمعين

معادية إلحدى الدول الموقعة على الميثاق، لمنع تجدد سياسة العدوان من جانبهـا طبقـا   

                                                            1فقـــــرة 53، فقـــــد نصـــــت المـــــادة 107-53للمـــــادتين 

يستخدم مجلس األمن تلك التنظيمات والوكاالت اإلقليمية في أعمال القمع كلما :" على أنه

رأى ذلك مالئما، ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه، وأما التنظيمات والوكاالت 

قيام بأي عمل  من أعمال القمع بغيـر إذن  نفسها فإنه ال يجوز بمقتضاها أو على يدها ال

المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية دولة من دول األعداء المعرفة في 

، أو التدابير التي يكـون  107الفقرة اآلتية من هذه المادة ما هو منصوص عليه في المادة

ن جانب دولـة مـن تلـك    مقصودها في التنظيمات اإلقليمية منع تجدد سياسة العدوان م

تنطبق :" ، والفقرة الثانية من ذات المادة تبين ما المقصود بالدولة المعادية فتقول)66("الدول
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المذكورة في الفقرة األولى من هذه المادة على أية دولة كانـت   -الدولة المعادية-عبارة 

كما نصت المـادة  ، "في الحرب العالمية الثانية معادية ألية دولة موقعة على هذا الميثاق

ليس في هذا الميثاق ما قد يبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت أثناء :" على أنه 107

الحرب العالمية الثانية معادية إلحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا كان هذا العمـل  

قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيـام بهـذا   

 .)67( "عملال

قيام مجلس األمن باتخاذ التدابير القهرية لحفظ السلم واألمن الـدوليين وفقـا   : ثانيا

منه، أو عن طريـق   48من الميثاق االممي سواء بطريقة مباشرة وفق المادة  42للمادة 

منه، كما تباشر الجمعية العامة طبقا لقرار االتحاد من  52التنظيمات اإلقليمية وفق المادة 

السالم اختصاصات معينة لحفظ السلم، وذلك عند فشل مجلس األمن بقيامه بواجباته أجل 

 .)68(إثر استخدام حق الفيتو من قبل إحدى الدول األعضاء الدائمين في مجلس األمن

 25إذا صدر قرار عن مجلس األمن ورفضت إحدى الدول تنفيذه وفق المادة : ثالثا

تمكن مجلس األمن من إصدار القرارات التنفيذيـة  إذا لم ي -من الميثاق فللدول األخرى 

الحق في إرغامها، ثم التنفيذ بكل الطرق التي ينص عليهـا القـانون الـدولي     -الالزمة

التي تعطي لطرف في الدعوى صدر  2فقرة  94التقليدي، ويرتبط بهذه أيضا نص المادة

الحكم، الحق فـي أن  حكم فيها لصالحه وامتنع الطرف اآلخر عن القيام بما يفرضه عليه 

يلجأ إلى مجلس األمن الذي يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذهـا  

  .تنفيذا لهذا الحكم

الدفاع الشرعي كاستثناء رئيسي وارد على مبدأ عدم اللجوء إلى القوة فـي  : رابعا

 .العالقات الدولية، وهو موضوع الفقرة التالية

  الفقرة الخامسة
  المتحدة ميثاق األمممن  51الشرعي في المادة الدفاع 

على الدفاع الشرعي كاستثناء وارد على مبدأ عدم اللجوء إلى  تحدث الميثاق األممي
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص " :أنه منه والتي تقول 51وذلك في المادة القوة، 

إذا اعتدت قوة مسلَّحة  الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم
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على أحد أعضاء األمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ 
، والتدابير التي اتخذها األعضاء، استعماال لحق الدفاع عن النفس ينالسلم واألمن الدولي

ى سلطته بمقتض -ا للمجلس متبلغ إلى المجلس فورا، وال تؤثر تلك التدابير بأي حال في
من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى  -ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق

   .)69("ضرورة التخاذه من األعمال، لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه
بصدد اعتبار حق الدفاع الشرعي كاستثناء من  تقول مادام باستيد بناء على ذلكو

الدولي، مبدأ  انطالقا من اللحظة التي وضع فيها القانون:" وة ما يليمبدأ منع استخدام الق
الشرعي بوصفه استثناء لذلك  منع اللجوء إلى القوة وكرسه في ظله، نجد حق الدفاع

 . )70("المبدأ قد احتلَّ مكانة مشابهة لتلك التي يحتلها في القانون الداخلي
ب بل يعد كشرط من شـروط الحـرب   ولكن مبدأ الدفاع الشرعي ال يعد منعا للحر

كما أن االعتبارات التي تحقق وجود حق الدفاع الشرعي في القانون الداخلي ، المشروعة
موجودة وبنفس الدرجة في القانون الدولي، وكافية وحدها لكي ترقى بهـذا الحـق فـي    

  . ليةالقانون الدولي إلى نفس المنزلة والمكانة التي تحتلها في ظل التشريعات الداخ
  : من الميثاق األممي 51المادة  خلفيات: أوال

بالرجوع إلى مؤتمر سان فرانسيسكو نجد أن الكثير من المناقشـات دارت حـول   

الدفاع الشرعي الفردي، أو الجماعي المنصوص عليه في االتفاقيات اإلقليمية، بين مؤيد 

ؤيـد لمبـدأ الـدفاع    لنشأة هيئة دولية توضع في يدها سلطة تدبير وحفظ األمن، وبين م

  :الفردي في حال عجز الهيئة الدولية

وهو االتجاه المؤيد لفكرة تدخل مجلس األمن لحفظ األمـن والسـلم   : االتجاه األول

إذ اقترح مندوب النرويج تعديال بمقتضاه ال يتم اللجوء إلى القوة إال بإذن مـن   الدوليين

وذلك أوال لصعوبة الحصول على لكن هذا االقتراح يعد اقتراحا غامضا، ، مجلس األمن

إذن من مجلس األمن و كيفية الحصول عليه وكذا الزمن الذي يمنح فيه اإلذن، هل يمنح 

  .مسبقا، أم تكفي المصادقة عليه الحقا؟

وهو االتجاه المؤيد لفكرة الدفاع الشرعي الفـردي، أي أن الدولـة   : االتجاه الثاني

لعدوان فرديا، في حال عجز الهيئة الدوليـة، ومـن   هذا ااستعمال القوة لصد قادرة على 

يترتب على كل دولـة   " :مفاده بنما التي جاءت باقتراح تعديلدولة مناصري هذا االتجاه 
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التزام قانوني باالمتناع عن استخدام أية قوة أو التهديد بها في عالقاتها مع الدول األخرى 

ها تخضع إلى دليل حال ومصدق عليه من قبل ما عدا المرخص به طبقا لهذا الميثاق ولكن

مشـروع  الالعضو المختص في المنظمة فالدولة يمكنها أن تقاوم بالقوة االستعمال غيـر  

ما يؤخذ على هذا االتجاه وإن تطرق و .)71("للقوة التي تستخدم ضدها من قبل دولة أخرى

 يتحدث على أية هيئة دولية إلى مبدأ الدفاع الشرعي ولو بطريقة غير مباشرة، غير أنَّه ال

 . أي نوع من تدابير األمن والسلم خاذمسؤولة عن ات

جح بين االتجاهين السابقين ويمثله التعديل الفرنسي، وهو االتجاه المر: االتجاه الثالث

يمكن لمجلس األمن االستفادة من االتفاقيات والتنظيمات اإلقليميـة باتخاذهـا   :" وجاء فيه

ناءا على ترخيص، وال يمكن اتخاذ أي تدبير قهري مـن قبـل االتفاقيـات    تدابير قمع، ب

هاته النظرية أعطت صالحية تدابير  )72("والتنظيمات اإلقليمية دون إذن من مجلس األمن

األمن لالتفاقيات والمنظمات اإلقليمية، وفي نفس الوقت لم تسحب سلطة مجلـس األمـن   

ولكنها أزاحت الدفاع الشرعي الفردي جانبا، وأخـذت   ،التي ال تتم هاته التدابير إالَّ بإذنه

إذا لـم  :" مما فتح المجال للتعديل الذي أتت به أسـتراليا  ،الجماعي فقط بالدفاع الشرعي

يتخذ مجلس األمن تدابير من تلقاء نفسه، ولم يسمح باتخـاذ تـدابير قهريـة مـن قبـل      

األمن الدولي وإعادته إلى نصابه، االتفاقيات والتنظيمات اإلقليمية، من أجل حفظ السلم و

، في أي تنظيم يتفق والميثاق دفال يوجد في الميثاق الحاضر ما يمنع األطراف من التعاق

حفظ السلم واألمن الدوليين بفضـل هـذا   والحالي أو يتبنوا أي تدبير ضروري، إلقامة 

الفـردي  هنا أستراليا أعطت األولوية لمجلس األمن قبـل الـدفاع الشـرعي     ،"التنظيم

فصحح  ،والجماعي، فيؤخذ عليه عدم التسلسل وعدم وجود رقابة من المتبوع على التابع

ومع ذلك فإنه وفي أي وقت يطرأ بغتة " :الذي أضافت فيه هذا الخلل بالتعديل الكولومبي

هجوم مسلَّح ضد دولة عضو في مجموعة إقليمية فلها أن تلجأ بصـورة آليـة بموجـب    

اع الشرعي الفردي أو الجماعي حيث يعتبر حقا طبيعيا لها، وتسـتمر  الميثاق لتدابير الدف

حتى يستطيع مجلس األمن من اتخاذ العقوبات المالئمة ضد الدولة المعتدية، وفي الحالـة  

جل دفاعها المتبادل، كما هي الحال في المنظمـة  أالتي يتفق فيها مجموعة من الدول من 

رعي، ويساندون الدولة المهاجمة لـدفع المعتـدي   األمريكية فللجميع الحق في الدفاع الش
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هذا التعديل كان أكثر منطقية ألنه تفـادى  ، و)73("وهذا ما يدعى بالدفاع الشرعي الجماعي

االنتقادات الموجهة للتعديالت السابقة، كما أنَّه أجاز اللجوء للدفاع الشرعي بشكل مؤقت 

 .ذا التعديل إالَّ أنَّه لم يصادق عليهإلى حين تدخل مجلس األمن، لكن بالرغم من إيجابية ه

تـم   وهي نفسها في الميثاق الحالي والتي 1945ماي  28في  51وأخيرا وضعت المادة 

وألول مرة في تاريخ المجتمع الدولي وضعت هيئـة دوليـة لهـا كامـل     ، ا سابقاذكره

   .الصالحية لممارسة العقوبة عن طريق القوة المسلَّحة

  :من الميثاق األممي 51نوني للمادة األثر القا: ثانيا

، حتى وصلنا إلى وضعها الحالي في 51تطرقنا سابقا بالتدريج إلى كيفية نشأة المادة 

وذلك بشأن دور هذه المـادة  الميثاق، ومع ذلك بقيت تشَّكل خالفا كبيرا في الفقه الدولي، 

دورها على تقريـره   في نشأة الدفاع الشرعي، أي هل نشأ بموجب هذه المادة؟ أم اقتصر

  :نظريتينفقط؟ لقد انقسم الفقه الدولي في اإلجابة على هذا التساؤل إلى 

   :النظرية المقررة :النظرية األولى

قبـل نشـوء   نشـأ  هو حق طبيعي الدفاع الشرعي هذه النظرية تقول بأن هذا حق 

ي جميـع الحـاالت   الميثاق، وبالتالي فهو ال يقوم فقط في حالة الهجوم المسلَّح بل يقوم ف

التي ال تصل إلى حد استخدام القوة المسلَّحة، وتقوم حتى في حالة التهديد بالقوة ومنه يعد 

الدفاع الشرعي الوقائي مشروعا، وخير دليل على هذا أن األسلحة الذرية األكثر تطورا 

لق من قارة والتي يمكن من خاللها إطالق ما يسمى بالصواريخ العابرة للقارات، التي تط

  . لتصل إلى قارة في خالل ساعات، تشكَّل خطراً وشيكاً ومنه يقوم حق الدفاع الشرعي

أي نص فـي الميثـاق ال   :" مادة مقررة هي 51 :على أن المادة واألدلة من النَّص

فكلمة طبيعي التي وردت في النَّص هي دليل  ،"ينتقص من الحق الطبيعي للدفاع الشرعي

م ، )74( الحق كان سائدا في القانون التقليدي هذا على أنودع"Kellog"    هـذه النظريـة

إن حق الدفاع الشرعي هو حق طبيعي لكل دولـة ذات  " :بالقول للدفاع الشرعي هبتعريف

وهو موجود ضمنيا في كل االتفاقيات، وكل دولة حرة وفي أي لحظة ودون التقيد  ،سيادة

ومن  ،)75("قيات بالدفاع عن إقليمها ضد أي هجوم أو غزوبالشروط الواردة في هذه االتفا
                                                

 Al chalabi : la légitime défense en droit international ,op. cit.  p 54-55:      أنظر )73(
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لم تضع قيودا  51بأن المادة :" الذي قال" Waldock "مناصري هذه النظرية أيضا الفقيه

ولذا لجـأت كـل مـن السـويد     ، "على ممارسة حق الدفاع بل جاءت مقررة لهذا الحق

تعرضت للتوقيف فـي البلطيـق   للدفاع عن مراكب الصيد التابعة لهما، التي  والدانمارك

  .كما استند أنصار هذه النظرية إلى حادثة الكارولين -كورفو–وأيدت هذا الحق محكمة 

إننَّا نرى أن المـادة  :" بقوله "سمعان فرج اهللا"أما من العرب فقد تحدث عنها الدكتور

الدولي التقليدي، ويستند ال تقيد بالواقع بحق الدفاع الشرعي، في مفهوم قواعد القانون  51

الحـق الطبيعـي   " ، فإن صدر هذه المادة يذكر51رأينا إلى بعض عبارات نص المادة 

    .)76("للدول، في الدفاع عن نفسها، فهذا النص إقراري وليس نصا إنشائيا

بالرغم من أهمية هذه النظرية، إالَّ أنَّها لم تسلم من االنتقاد، إذ قال عنهـا الفقيـه   و

تتجـدد بتجـدد    لمكما أنَّها ، جاءت زائدة فقط" حق طبيعي" أن جملة" KELSON"كلسن

، فهاته النظرية تجعـل  "محافظة على القديم" القانون في المجتمع الدولي، بل بقيت راكدة

 .من الدفاع الشرعي مطلقا من كل شرط أو قيد

    :النظرية المنشئة: النظرية الثانية

تفسيرا ضيقا، فالدفاع الشرعي مقَّيد في هاته المادة،  51هذه النظرية تفَّسر المادة 

فال يقوم هذا الحق، إالَّ في حالة عدوان مسلَّح مستبعدة العدوان وشيك الوقوع، ومن 

" إذا وقع عدوان مسلَّح"لكي نعطي لعبارة :" بقوله"Browenlie"مؤيدي هاته النظرية الفقيه

الدفاع الشرعي، بحيث ال يمارس إال  معنى كامال يجب اعتبارها قيدا على ممارسة حق

الهجوم المسلح شرطا لنشوء ر يعتب:" الذي أكد أنه" kunz"والفقيه" ضد هجوم مسلح فقط

وهو حق ال يمارس ضد أي شكل من أشكال  51حق الدفاع الشرعي في ظل المادة 

في العدوان، يكون هجوما مسلحا، ومنه فالحرب الوقائية تعد محرمة وليس لها وجود 

تطبق فقط في حالة واحدة أال  51أن المادة " :يقولف" keelson" أما الفقيه كلسن، "الواقع

وهي حالة وقوع هجوم مسلح، وال يمارس حق الدفاع الشرعي في حالة خرق إحدى 

   ".المصالح المشروعة المحمية للعضو

ا الدول إن األعمال التحضيرية العسكرية التي تقوم به ":بالقول" jessup"ويقّر

، وهذا القيد الوارد 51المجاورة، ال تبرر قيام حق الدفاع الشرعي المؤسس على المادة

                                                
  السابق،    ، المجلة المصرية للقانون الدولي، تعريف العدوان، المرجع)سمعان بطرس(فرج اهللا : أنظر   )76(

 .233ص                                            
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ظل القانون  بها للدول في اة ما هو إال قيد لحرية التصرف التي كان معترفدفي الما

أنَّه في كنف الميثاق الحالي ال تبرر التحضيرات العسكرية  " :وأضاف" الدولي التقليدي

من قبل دولة مجاورة استخدام القوة الوقائية من قبل الدولة المهددة، بل يمكنها المتخذة 

فيقصد  التي وردت في النص،" حق طبيعي"أما كلمة ، )77(اللجوء إلى مجلس األمن فقط

وفق  51والفكرة التي نخلص إليها أن المادة ". بها أنها حق عريق وقديم قابل للتجديد

حق الدفاع الشرعي في حالة واحدة، وهي حالة وقوع هجوم مسلح النظرية المنشئة تنشئ 

وقد أيدت األمم المتحدة هذه النظرية، وبالتالي رفضت حجة إسرائيل وفرنسا ، فعالَ

، 1956وبريطانيا في الدفاع الشرعي الوقائي في حالة العدوان الثالثي على مصر سنة 

   .هذه األخيرة لم تبادر بالهجوم لكون

  :  من الميثاق 51الدفاع الشرعي الجماعي في ظل المادة : ثالثا

إلى الدفاع الشرعي الفردي والدفاع الشرعي الجماعي على حد  51تعرضت المادة 

ليس في هذا لميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعـي للـدول   :" سواء، فجاء فيها أنه

  ، ويقصد بحق)78(..."فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم
دفاع الشرعي الجماعي هو التصرف الذي تقوم به الدول األعضـاء فـي تنظيمـات    ال 

قد عرفت هذه الصورة من صور الدفاع الشرعي قبل عصبة األمم مستندة إلى وإقليمية، 

وجود عالقة معينة بين مجموعة من الدول، كعالقة الصـداقة والجـوار الجغرافـي أو    

الذي اعتبـر أن أي   1823سنة  Monroeروااللتقاء الفكري ووجد تسهيال في مبدأ مون

تدخل أوروبي في شؤون إحدى الواليات المتحدة األمريكية مبررا للدفاع الشرعي مـن  

جانب بقية الواليات، وتمسكت به أكثر من مرة في النصف األول من القرن العشـرين،  

نـص  كما ورد النص عليه إجماال في عهد عصبة األمم وبعض المواثيق الدولية، ولكن 

من ميثاق األمم المتحدة كان أكثر وضوحا في النص على حق الدول في الدفاع  51المادة 

  .الشرعي الجماعي والذي قد يمارس في التنظيمات اإلقليمية أو خارجها

  :الدفاع الشرعي في التنظيمات اإلقليمية - 1

ا لتصف حق الدفاع الشرعي فرديا أو جماعيا بأنه حق طبيعي إذ 51جاءت المادة 

ما تعرض عضو في األمم المتحدة إلى هجوم مسلح، وذلك إلى أن يتخذ مجلس األمن 

                                                
 .233و  227، حق الدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص )محمد محمود (خلف : أنظر )77(
 .24ميثاق األمم والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، المرجع السابق، ص: أنظر  )78(
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التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن الدوليين، كما يعترف الفصل الثامن من الميثاق في 

بمشروعية االتفاقات والتنظيمات اإلقليمية التي تستهدف تسوية المسائل  54و 52مادتيه 

، فيمكن أن يمارس )79(من الدوليين، وتحتاج إلى إجراءات إقليميةالمتعلقة بالسلم واأل

الدفاع الشرعي فرديا باستخدام الدولة المعتدى عليها القوة دفاعا عن النفس، كما يمكن 

ممارسته جماعيا بمشاركة عدد من الدول غير المعتدى عليها للدول المعتدى عليها في 

الدفاع الشرعي الجماعي إلى جانب حق  رد العدوان، وتكمن الحكمة من النص على حق

الدفاع الشرعي الفردي عن النفس إلى أنه ليس من المعقول أن تنتظر الدول المشتركة 

في عضوية إحدى المنظمات اإلقليمية، تفويض مجلس األمن أو إذنه في اتخاذ ما تراه 

اخلة في مناسبا من عمل على المستوى اإلقليمي لرد عدوان واقع على إحدى الدول الد

عضوية المنظمة المعنية، ومن هنا جاء النص على حق الدفاع الشرعي الجماعي، وهو 

ما أزال مخاوف بعض الدول من السلطات الواسعة التي منحت لمجلس األمن للرقابة 

  .)80(على أعمال القمع على المستوى اإلقليمي

ة الثابتة للـدول  وإذا كان الدفاع الشرعي الفردي عن النفس يعد من الحقوق الطبيعي

وفقا لقواعد القانون الدولي، فاألمر مختلف بالنسبة لحق الدفاع الشرعي الجماعي، حيـث  

أنه ليس حقا دائما عندما يمارس جماعيا، إذ أن الدفاع عن النفس حق للـدول المعتـدى   

عليها فحسب، ولكن إذا كانت الضوابط التي وضعها ميثاق األمم المتحدة بالنسبة لممارسة 

الشرعي  الجماعي عـن   حق الفردي للدفاع عن النفس ستجري أيضا على حق الدفاعال

النفس، فهل الصيغة الجماعية التي ينفرد بها الدفاع الشرعي الجماعي تتوقف على وجود 

اتفاق مسبق بين الدول التي تمارس هذا الحق، أم أنه يحق الدفاع الشرعي الجماعي حتى 

  في غيبة مثل هذه االتفاقيات؟

هناك من يقول أنه يحق للدول جميعا الدفاع عن الدولة المعتدى عليها بصرف النظر 

عن وجود اتفاق سابق على االعتداء يتعلق بالدفاع، ويجعل الدفاع الشـرعي الجمـاعي   

من الميثـاق األممـي،    51بديال عن الدفاع الشرعي الفردي، وهذا ما ال يتفق مع المادة 

                                                
  رب الوقائية في القانون الدولي العام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  ، مفهوم الح)عائشة(أنظر عبد الحميد  )79(

  99قسم القانون العام، جامعة باجي مختار، عنابة، ص                                     
  .100، مفهوم الحرب الوقائية في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص )عائشة(عبد الحميد : أنظر )80(
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الشرعي الجماعي الذي تكون كل دولة فيه صاحبة الحق ألنها جاءت تتحدث عن الدفاع 

  .  محل االعتداء، أو لها مصلحة في رد االعتداء

وحتى نقول بأن هناك مصلحة فال بد وأن تكون بموجب اتفاق يلزم الدول بالـدفاع  

عن بعضها البعض إذا ما تعرضت إحداها للعدوان المسلح، ومن هنا يشترط على الدفاع 

  :عالوة على الشروط التي يتطلبها الدفاع الشرعي الفردي ما يليالشرعي الجماعي 

أن يكون لكل من الدولتين المعتدى عليهما الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس وذلـك   -أ

 .بأن يكون كال منهما محل عدوان مسلح

  أو الدول التي تمارس الحق جماعياأن يكون هناك اتفاق بين الدولتين  -ب

تفاق سابقا على وقوع العدوان، فال يجوز للدولة أن تتدخل من تلقـاء  وأن يكون هذا اال 

نفسها، ألن هذا الحق ينصرف إلى الدولة المعتدى عليها وحدها، ومـا تقدمـه الـدول    

األخرى من مساعدة ال يكون إال بناء على طلب من الدولة المعتدى عليها وحدها وطبقـا  

  .)81(التفاق سابق على العدوان

لدفاع الشرعي الجماعي تتوقف ممارسته على طلب الدولـة المعتـدى   وعلى ذلك فا

عليها أو باألحرى دون معارضتها، فقد بات مستقرا في الفقه أنه يسـتلزم قيـام تنظـيم    

إقليمي، ولم تحدد نصوص هذا الميثاق مضمون هذا التنظيم، وهو على أية حال ينصرف 

الدول العربيـة، ومنظمـة الـدول    إلى كل اتفاق تنظمه مجموعة من الدول، مثل جامعة 

األمريكية، واإلتحاد األوروبي، ومنظمة الوحدة األفريقية،وقد يتخذ هذا التنظيم اإلقليمـي  

صورة األحالف العسكرية مثل حلف الشمال األطلنطي الذي ينظم دول أوروبا الغربيـة  

 ، وحلف وارسو الذي ينظم دول أوروبـا الشـرقية الناشـئة سـنة    1954المنشئة سنة 

                                                
  ، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، المكتبة المصرية )ماهر عبد المنعم (أبو يونس : نظرأ )81( 

  .142و  141و 140، ص 2004للطباعة والنشر والتوزيع،                                                    

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


46 
 

، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بـين دول الجامعـة العربيـة    )82(1955

  .)83(1950وملحقها العسكري سنة 

وفي سبيل تحديد شروط الدفاع الشرعي الجماعي تقرر أن فكرة التنظيم اإلقليمـي  

 سالفة الذكر تعتبر شرطا مفترضا لنشوء الحق في استعماله بشرط توافر الشروط المتعلقة

  .)84(بالدفاع الشرعي الفردي

  :الدفاع الشرعي الجماعي في غير التنظيمات اإلقليمية-2

ويجوز ممارسة حق الدفاع الشرعي الجماعي بعيدا عن التنظيمات اإلقليمية حيـث  

يمكن أن تتضامن الدول الغير مع الدولة المعتدى عليها فور وقوع العدوان عليهـا، دون  

سابق، وفي هذه الحالة تقوم الدولة المعتدى عليها بطلـب   أن يكون هناك تنظيم أو ترتيب

العون والمساعدة من الدول األخرى بسبب العدوان الواقع عليها، وهذا ما حـدث إبـان   

حيـث طلبـت    1990أوت  02أزمة الخليج الثانية الناجمة عن غزو العراق للكويت في 

مسـاعدة بعـض الـدول    حكومة الكويت الشرعية وبعض الدول الخليجية المجاورة لها 

لدرء عدوان   -التي ال تربطها بها تنظيمات إقليمية أو اتفاقيات دفاع مشترك  –األجنبية 

   .)85(العراق على دولة الكويت ومنع تقدمه لالعتداء على أية دولة من الدول المجاورة لها

 وقد ثار التساؤل عما إذا كان للدول التي ترغب في المساعدة أن تتدخل من تلقـاء 

نفسها لدرء العدوان؟ لقد ذهب الرأي الراجح في الفقه الدولي إلى أن حق الـدفاع عـن   

النفس هو حق للدولة المعتدى عليها، أما الدول األخرى فإنما تقدم المسـاعدة فحسـب،   

والمساعدة وإن لم تكن مقررة في اتفاق سابق فإنها ال تقدم إال بناء على طلب صريح من 

                                                
        السادسة من ميثاق جامعة الدول  المادة: لقد نصت كل من المواد التالية على الدفاع الشرعي الجماعي )82( 

   العربية، المبدأ الخامس من المبادئ التي تحكم منظمة الدول األمريكية، المادة الرابعة من ميثاق اتحاد أوروبا 

       الغربية، المادتين الحادية عشر والثانية عشر من ميثاق أديس أبابا المنشئ لمنظمة الوحدة األفريقية، المادة 

  . خامسة من ميثاق حلف شمال األطلنطي، المادة الرابعة من ميثاق حلف وارسوال
  .305، موسوعة القانون الدولي،المرجع السابق،ص)عيسى(دباح :أنظر )83(  
  ، اإلرهاب الدولي بين التجريم والمكافحة، دار الفكر الجامعي،    )حسنين المحمدي(بوادي: أنظر )84(  

  .87، ص  2005اإلسكندرية،                                             
  .221، إرهاب الدولة، المرجع السابق،  ص )جاد عبد الرحمان(أنظر واصل سامي  )85(  
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هذا وقد حرصت الدول األمريكية الموقعة على اتفاقيـة ري ودي   الدولة المعتدى عليها،

  .)86(على النص على ذلك صراحة 1947سبتمبر  02جانيرو بتاريخ 

وهذا يتفق مع األوضاع السياسية القانونية السليمة، ويترتب على ذلك أنه إذا تدخلت 

م هذه الدولة بدون الدولة عسكريا بحجة مساعدة الدولة المعتدى عليها، ودخلت قواتها إقلي

الحصول على موافقتها، فإن ذلك يمكن اعتباره تدخال غير مشروعا يحق للدولة المعتدى 

عليها أن تصفه باالعتداء وتقاومه عسكريا شأنه في ذلك شـأن االعتـداء األول الواقـع    

  .عليها

وقد حاول الفقه الدولي تبرير حق الدول في الدفاع الشرعي الجماعي، وانقسم فـي  

  :إلى ثالثة نظريات ذلك

   :نظرية القياس على القانون الداخلي: النظرية األولى

هذه النظرية أكدت أن الدفاع الشرعي عن الغير كما هو مباح في القوانين الجنائيـة  

الداخلية فهو مباح أيضا في القانون الدولي العام، والمثال على ذلك في   قانون العقوبات 

إذا كان الفعل قد أمر أو أذن  -1:ال جريمة:" منه على أنه 39نصت المادة  الجزائري إذ

إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن الـنفس  -2 .به القانون

مـع   متناسـبا  عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع أو

الشرعي بين الدول  إن حق الدفاع  :"فيقول"  Le fur" ويقيس على ذلك ."جسامة االعتداء

يشبه تماما حق الدفاع الشرعي بين األفراد حيث ال يعتبر الدفاع الشرعي صحيحا فقـط  

، كما )87("أيضا من قبل اآلخرين إذا استعمل من الشخص ذاته بل يعتبر استعماله صحيحا

كن أن يمتـد  إن الدفاع الشرعي ال يقيد بذات المدافع بل يم:" في هذا الصدد" Baty"يقول

                                                              ".استعماله إلى الدول غير المهاجمة

  :نظرية واجب حفظ السلم الدولي: النظرية الثانية

تؤسس هذه النظرية على واجب حفظ السلم الدولي والرد على خرق قواعد القانون 

على أن المفهوم يذهب إلى مـا   إذ يؤكد"  Redslop" الدولي، ومن مؤسسي هذه النظرية

من عهد العصـبة،   16هو أبعد من عالقات الصداقة الفعلية للدولة في كالمه على المادة 

                                                
  .221، إرهاب الدولة، نفس المرجع، ص )جاد عبد الرحمان(واصل سامي : أنظر )86(
 .466، حق الدفاع لشرعي، المرجع السابق، ص)محمد محمود(خلف : أنظر )87(
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":" Lauter Pacht" ونصوص ميثاق بريان كيلوج في بناء نظريته، كما قال بهذا الصدد

بير خـاص للمصـلحة   إن مثل هذا االمتداد لفكرة حق الدفاع الشرعي هي عبارة عن تع

" ، والمصلحة الذاتية عند)88("الذاتية األصلية للجماعة الدولية من أجل المحافظة على السلم

Lauter Pacht "مع المصلحة التي يمتلكها األفراد في القانون الـداخلي بقصـد    تتطابق

المحافظة على النظام العام، وتالزم هذه النظرية عدة صعوبات من جهة ألن واجب حفظ 

هو محل نزاع في القانون الدولي، ويؤكـد علـى    -في حد ذاته –لسلم واألمن الدولي ا

إن واجب المدافعة عن القانون يعتبر عمال من أعمـال السـيادة   :" بقوله "Stowell"ذلك

للدولة، وبالتالي يخضع تنفيذ هذا الواجب إلى تقدير الدولة، وبالتالي فإن قبول هذا االلتزام 

   .)89( "اشفي حد ذاته محل نق

  :نظرية حق كل دولة مشتركة في الدفاع الشرعي الجماعي: النظرية الثالثة

يقول أصحاب هذه النظرية، أن الدول يمكنها أن تمارس هذا الحق جماعيا، بشـرط  

أن يكون حق الدفاع الشرعي محققا لدولة مـشتـركة في هذا التــصرف الجمـاعي   

أن الدفاع الشرعي الجماعي مؤسـس علـى   هذه النظرية ويؤكد   )Bowelt ")90" ويتبنى

مفهوم مغاير هو التزام الدولة غير المعتدى عليها بالمحافظة على السلم الـدولي ورفـع   

صاحب هذه النظرية بـين  " Bowett" وقد فرق  )91( االعتداء الواقع على التنظيم الدولي

  :ثالث حاالت، هي

ن الدولة المعتدى عليهـا أن  إذا اعتدت دولة على دولة أخرى، ففي إمكا: 01الحالة 

  .تستعمل حقها في الدفاع الشرعي ضد الدولة المعتدية

إذا اعتدت دولة على دولتين، فيمكنهما استعمال حقهما في الدفاع عـن  : 02الحالة  

  . النفس ضد الدولة المعتدية، وهذه الحالة تشبه الحالة األولى

فـي   اركت معهما دولة ثالثـة إذا اعتدت دولة على دولة أو دولتين وش :03الحالة 

  .الدفاع عن الدولتين المعتدى عليهما، وهنا نكون بصدد دفاع شرعي جماعي

                                                
  .468، حق الدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص )محمد محمود(خلف: أ نظر)88(
  .468، حق الدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص )محمد محمود(خلف: أنظر )89(
  .469، حق الدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص )محمد محمود(خلف : أنظر )90(
  .470ع السابق، ص ، حق الدفاع الشرعي، المرج)محمد محمود(خلف : أنظر )91(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


49 
 

  ملخص المبحث األول

أن الدفاع الشرعي قد مر بعدة مراحل، ولم يكن  ونخلص من خالل ما سبق إلى

مي موجودا بصورته الحالية، بل كان مجرد أفكار متناثرة إلى أن جاء الميثاق األم

، التي لم تأت إال بعد مخاض 51ليضبطه بمبادئ واضحة، وقد تمثَّل في نص المادة 

، وقد إلى أن وصلوا إلى وضع النص الرسمي للمادة بين الدول ومفاوضات عسير،

اختلف الفقه المعاصر في تعريفه لحق الدفاع الشرعي إلى اتجاهات عديدة، لكنها جميعها 

التي وقع عليها عدوان مسلح غير مشروع بمقتضاه  تتفق في أنه حق أو رخصة للدولة

يمكنها استعمال القوة المسلحة لصد هذا العدوان الذي يوشك أن يقع أو للحيلولة دون 

ولكن في العصر الحالي ظهرت جموع كبيرة من المصطلحات الجديدة ، )92(استمراره

ه هالة من التي تحاول جاهدة أن تلتصق بمفهوم الدفاع الشرعي مما أثارت حول

 .الغموض، التي سوف نحاول أن نزيلها في المبحث الثاني

  المبحث الثاني

  تمييز الدفاع الشرعي عن المفاهيم المشابهة له

زه عن أنواع أخـرى  يإن مفهوم الدفاع الشرعي ال يزال غامضا، نظرا لصعوبة تمي

ـ والمشكلة أن هـذا الغمـوض ي   من المفاهيم والمصطلحات المشابهة له، ح التالعـب  يت

بالمصطلحات، وبالتالي محاولة تبرير كل استخدامات القـوة فـي العالقـات الدوليـة،     

باستخدام مصطلح الدفاع الشرعي، وبالتالي فما يعتبر عدوانا أو إرهابا في حسبان بعض 

، وفـي هـذا   المصلحة في ذلك الدول، يعتبر دفاعا شرعيا من وجهة نظر الدولة صاحبة

   .يالحرب الوقائـية أو الدفـاع الشرعي اإلستباقاإلطار ظهر مصطلح 

وترتيبا على ذلك يصبح من الضروري تبيان الحدود بين الدفاع الشرعي وغيره من 
المفاهيم، والمصطلحات التي تقترب منه ليمتنع إساءة استخدامه في العالقـات الدوليـة،   

قد تتشـابه معـه،    التيزه عن األعمال المشروعة واألعمال غير المشروعة يوذلك بتمي
  :في المطلبين التاليينوذلك 

  .تمييز الدفاع الشرعي عن األعمال المشروعة: المطلب األول

                                                
  ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 2005، المحكمة الجنائية الدولية، )عبد الفتاح بيومي(حجازي:أنظر )92(

  .198و 197ص                                              
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  .تمييز الدفاع الشرعي عن األعمال غير المشروعة: المطلب الثاني

  المطلب األول
  تمييز الدفاع الشرعي عن األعمال المشروعة

مال القوة المسلحة فـي العالقـات   إلى جانب مفهوم الدفاع الشرعي الذي يبيح استع
الدولية، هناك حاالت أخرى تشترك مع الدفاع الشرعي في إباحة استعمال القوة المسلحة 
في المجال الدولي استثناء من مبدأ حظر القوة المسلحة المكرس في ميثاق األمم المتحدة، 

  :وتتمثل هذه الحاالت في
المواثيق والقرارات الدولية شرعيتها  المقاومة الشعبية المسلحة التي قررت عديد- 1 

  . في مواجهة االحتالل األجنبي
 .عديد اإلعالنات والقرارات الدوليةحق تقرير المصير الذي أكدت عليه  -2
من مواد لجنة القانون الدولي  25تنص عليها المادة حالة الضرورة التي  -3

من نظام روما  31والمادة المتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دوليا 
  . األساسي

يثور التساؤل عن مفهوم كل من المقاومة الشعبية المسلحة وحق تقرير  ومن هنا
وهل هي مجرد تطبيقات للدفاع الشرعي أم  وحالة الضرورة في القانون الدولي؟ المصير

  :وع التاليةذلك ما يتم تفصيله في الفر هي مفاهيم مختلفة عنه؟
  .المسلحةدفاع الشرعي والمقاومة الشعبية ال: الفرع األول
  .الدفاع الشرعي وحق تقرير المصير :الفرع الثاني
  .الدفاع الشرعي وحالة الضرورة: الفرع الثالث

  الفرع األول

   المسلَّحة الدفاع الشرعي والمقاومة الشعبية

 كان يعتبـر  لم يعر القانون الدولي التقليدي أية أهمية للمقاومة الشعبية المسلحة، بل

ة، وبالتالي فهي خارجة عن نطاق القانون ررة هي جزء من الدولة المستعمعمالمستَ الدولة

فقدان الدولة ة بسبب رعمالدولي العام، وتدخل في اختصاص القانون الداخلي للدولة المستَ

الناحية  لألهلية، ولكن نظرا لكون القانون الدولي يتصف بالتطور والتغير منالمستَعمرة 

العضوية والموضوعية فقد أدى ذلك إلى تغير الموقف من حركات التحريـر الـوطني   
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بحقها في الكفاح ووالمقاومة الشعبية، إذ اعترف القانون الدولي بحركات التحرير الوطني 

، فهل المقاومة المسلحة والدفاع الشرعي يتعلقـان بمفهـوم   )93(المسلح والمقاومة المسلحة

  ما يختلفان عن بعضهما البعض؟ واحد؟ أم أنه

يتم تحديد العالقة بين الدفاع الشرعي والمقاومة المسلحة بعـد التعـرض لمفهـوم    

المقاومة المسلحة مقوماتها األساسية ومدى مشروعيتها في القانون الدولي العـام، مـن   

  :خالل الفقرات التالية

  .مفهــــوم المقاومة الشعبية المسلَّحة: ألولىالفقرة ا

  .المقومات األساسية للمقاومة الشعبية المسلَّحة: ثانيةفقرة الال

  في القانون الدولي العام المقاومة الشعبية المسلَّحة مشروعية: الثالثةالفقرة 

  .تمييز الدفاع الشرعي عن المقاومة الشعبية المسلحة: رابعةالفقرة ال

  ولىالفقرة األ

  مفهــــوم المقاومة الشعبية المسلَّحة

كذا بروتوكول و، 1960إلعالن الخاص بمنح االستقالل للبلدان والشعوب سنة جاء ا

باالعتراف بحق الكفاح المسلَّح لالسـتقالل وتحريـر    1977جنيف اإلضافي األول سنة 

بالرغم من ذلك فالكثير من الدول االستعمارية تنكر هذا الحق، وإن كان حق ، و الشعوب

، فتباينت اآلراء في إعطاء مفهوم خاص )94(ملة واحدةالحياة وحق المقاومة هما وجهان لع

به، فبينما تنظر له الدول االستعمارية بأنَّه أعمال إرهابية، تراه الدول المعتدى عليها بأنَّها 

مثل الواليات المتحدة األمريكية في حربها ضد االحتالل البريطـاني،   ،مقاومة مشروعة

في حين في حربها ضد الفيتنام اعتبرت  ،شروعةكانت تحثّ شعبها على المقاومة ألنَّها م

  .إرهابية األعمال التي قامت بها هاته األخيرة للدفاع عن نفسها أعماال

 Mouvementوبدأت تعاريف المقاومة الشعبية في نطاق ضيق، فكان يعبر عنها 

de Résistance ، فت وفق هذا المفهوم بأنَّهاوقدة المسلَّ :"عرحة الذي ذلك النشاط بالقو

وهـذا  " تقوم به عناصر شعبية، في مواجهة سلطة تقوم بغزو أرض الوطن أو احتاللـه 

                                                
  .263و  260، قانون المجتمع الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص )تونسي(بن عامر : أنظر )93(
  .224، إرهاب الدولة، المرجع السابق، ص )جاد عبد الرحمان(واصل سامي : أنظر )94(
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 1907 – 1899الهـاي  و  1873  بروكسل عام المفهوم منبثق من مناقشات مؤتمرات

  .1949اتفاقيات جنيف  و

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تطورت نظرة الشعوب لالسـتعمار، فـازدادت   و

ما أدى إلى اتساع مفهوم المقاومة الشعبية وتحرر مئات الماليين من البشـر  رفضا له م

ديسـمبر   14ووضع اإلعالن الخاص بمنح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة فـي  

 وانطالقا من توسيع هذا المفهوم وضع بعض الفقهاء تعاريف للمقاومة الشـعبية ، 1960

م بها عناصر وطنية، غير أفـراد القـوات المسـلَّحة    هي عمليات القتال التي تقو:" بأنها

النظامية، دفاعا عن المصالح الوطنية أو القومية، ضد قوى أجنبية سـواء كانـت تلـك    

العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع إلشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية، أم كانت 

ق اإلقليم الوطني، أم مـن  تعمل بناءا على مبادرتها الخاصة سواء باشرت هذا النشاط فو

هي حركات تستند إلى حـق  :" كما أن هناك من عرفها بأنها، )95("قواعد خارج هذا اإلقليم

الشعب في استعادة إقليمه المغتصب، وتستمد كيانها من تأييد الجماهير الغاضـبة علـى   

قوم بتدريب المغتصب، وتتخذ عادة من أقاليم البالد المحيطة بها، تستمد منها تموينها، وت

اإلرادة الغاصبة،  قواتها عليها، ونظرا لتواضع إمكانياتها فإنها تركز جهودها على تحدى

:" بأنَّهـا "Baxter "عرفها األستاذ، و)96("ال على هزيمة جيوش االحتالل في حرب منضمة

يضا تتمثل في قيام المقاتلين في األراضي الواقعة تحت السيطرة االستعمارية، كما تتمثل أ

 وعرفـت أيضـا  ، )97("مة ضد االحتالل األجنبي غير المشروعظفي نشاط المقاومة المن

ن النفس والوطن، مقيام شخص بمفرده أو باالشتراك مع جماعة طواعية، بوازع :" بأنها

بشَّن هجمات مسلَّحة ضد قوات االحتالل، دون أن يكون منتميا إلـى القـوات المسـلَّحة    

تصب في اتجاه واحد هو مقاومة االحتالل عن طريـق   التعريفاتكل هاته . )98("النظامية

ويجب تقديم المساعدة باستخدام كل الوسائل بما فيها القوة المسلحة حتى فرد  جماعة، أو
                                                

  .226، إرهاب الدولة، المرجع السابق، ص )جاد عبد الرحمان (واصل سامي : أنظر )95(
  . 347، الوسيط في قانون السالم، المرجع السابق، ص )محمد طلعت(الغنيمي : أنظر )96(
          Baxter: the Geneva convention of 1949 , wars of national liberation            :  أنظر )97(

presented to the international symposium of terrorism and political crime     
                                                                                                 Italy une 1973, p16                  

  ، شرعية المقاومة في األراضي المحتلة، دراسات في القانون الدولي، الجمعية )عز الدين(فودة : أنظر )98(

  .30و 29، ص 1969المصرية للقانون الدولي، المجلَّد األول                                    
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 وبالرغم من أهمية التعاريف، إالَّ أنَّه ال يوجد تعريف جامع ومانع، والسبب في ذلك، لهم

 .ديولوجياتإلى تعدد المصالح السياسية واإلي يرجع

  ثانيةالفقرة ال
  المقومات األساسية للمقاومة الشعبية المسلَّحة

بالرغم من صعوبة التعريف فهذا ال يمنع من إيجاد اتفاق على حد أدنى من الشروط 

  :)99(لخصائص التي تميز المقاومة الشعبية المسلحةاو
  :النشاط الشعبي: أوال

وبالرغم من  ،ومون بالعمليات العسكريةمع تفاقم ظاهرة الحروب ازداد عدد الذين يق

أن قانون الحرب فرق بين المقاتلين وغير المقاتلين، لكن ذلك ال يجد تطبيقا في الواقـع،  

ولما كثرت كوارث الحرب ظهرت الضرورة الملحة لوضع تفرقة فعلية، فغير المقـاتلين  

بـاءت بالفشـل ألن    يجب إبعادهم عن ساحات المعارك، لكن الجهود الدولية المبذولـة 

المدنيين ما يلبثون يزداد عددهم في االنضمام للمقاومة الشعبية، األمر الذي أدى بالفقـه  

ولكن ما معنـى السـكان   ، الدولي لالعتراف بحق السكان المدنيين في الدفاع عن وطنهم

  :نهناك اتجاهيفي اإلجابة عن هذا السؤال  المدنيين أي الشعب؟

    ف الشعب بأنَّه مجموعة مـن األفـراد مرتبطـة بالدولـة ارتباطـا      يعر: االتجاه األول

   .سياسيا، قانونيا، وعليها حمايتها

ولكن بما أنَّنا نتحدث عـن دولـة   ، عرفه بأنَّه عنصر من عناصر الدولةي: االتجاه الثاني

اد فـي  فالشعب يعتبر مجرد أفر"محتلَّة، وبالتالي فهي ال وجود لها من الناحية القانونية، 

  ."دولة

القوات المسلَّحة هي قوات نظامية تقوم بالحروب وفق القـانون  " ومن المنطقي فإن

إذ يقوم بها أفـراد مـن    "غير نظامية"، في حين فإن  المقاومة الشعبية "التقليدي للحرب

  .الشعب الذي تعرضت دولته لالحتالل

   :استخدام القوة المسلَّحة: ثانيا 

ي باستعمال كل الوسائل الممكنة لتحقيق االسـتقالل بمـا فيهـا    يسمح القانون الدول

:" بأنه 1974استعمال القوة المسلحة، فقد جاء في قرار تعريف العدوان الصادر في عام 
                                                

  .وما بعدها 260ع الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص ، قانون مجتم)تونسي(أنظر بن عامر  )99(
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ذلك باستعمال الطـرق  ويمكن أن يمس الحق في تقرير المصير والحرية واالستقالل  ال

دولي اللجوء للقوة المسلحة في إطـار  وتبعا لذلك يجيز القانون ال" المسلحة حسب القرار

  .)100(المقاومة المسلحة

ومنهـا القـرار   وهو ما أشارت إليه عديد قرارات الجمعية العامة لألمم المتحـدة،  

الذي أقرت فيه شرعية كفـاح الشـعوب    9123في جلستها رقم1974سنة الصادر في 

لمتاحة، بما فـي ذلـك   الوسائل ا للتحرر من السيطرة االستعمارية والقهر األجنبي بكافة

  .الكفاح المسلح

  :قــوى االحتالل األجنبي: ثالثا

األجنبي تعد أعمال المقاومة الشعبية كرد فعل على أعمال تقوم بها قوى االحتالل 

، وقد عرف الدولة المحتلَّة، وبالتالي فهي تهدف إلى تحقيق التحرير واالستقالل على

وتسبق مرحلة استئناف  ،ي مرحلة الغزو مباشرةاالحتالل بأنه مرحلة تلالقانون الدولي 

فهو بالتالي جريمة وعمل غير مشروع، ، القتال للمرة الثانية ضد قوات االحتالل المعتدية

وقواعد القانون الدولي التي تم التنصيص عليها في عديد المواثيق و القرارات الدولية 

   :تؤكد على المبادئ التالية

والحرب خطأ جسيم وال يرتب حق احتالل إقليم دولة أخرى إن الخطأ ال يرتب حقًا،  -

  .ألن الحرب عمل باطل قانونًا، وما بني على باطل فهو باطل

إن االحتالل حالة واقعية وليست حالة قانونية، وإنها ال تتفق مع القانون الدولي، وإنها  -

   .د معاهدة سالمتنتهي حتما بانسحاب قوات االحتالل سواء بالحرب أو المقاومة، أو بعق

إن االحتالل يعتبر انتهاكا لسيادة وسالمة أراضي الدولة المحتلـة، األمـر الـذي إن     -

يتعارض مع نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة، والذي يلـزم  

أعضاء الهيئة جميعا باالمتناع عن التهديد باستخدام القوة أو اسـتخدامها ضـد سـالمة    

  . راضي أو االستقالل السياسي ألية دولةاأل

  الثالثةالفقرة 

  في القانون الدولي العام المقاومة الشعبية المسلَّحة مشروعية

 تلقى الظروف والشروط التي تمارس حركات التحرر الوطني عملياتها 
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 الدولى، المجتمع في إطارها قبوالً من المواثيق واألعراف الدولية ومن ةالعسكرية والعنيف

الذي تفرضـه   ستعمارحتالل أو االومن أهمها وضوح هدف هذه العمليات وهو إزالة اال

الهدف يلقى قبوال مـن   إحدى الدول أو الشعوب على غيرها من الدول أو الشعوب، وهذا

  .المجتمع الدولى والرأي العام العالمي

رير ستعمار وتقرير حق تقالمتحدة خصصت أحد أجهزتها لتصفية اال كما أن األمم

حتالل وأكد ميثاق األمم المتحدة على هذا الحق، ومن ثم الخاضعة لال المصير للشعوب

أصدرت هيئة األمم المتحدة  وقد، عمليات التحرر الوطني العنيفة هدف مشروع فهدف

  :همهاكبير من القرارات لعلَّ أ عدد

 بمنح الحق 1960الصادر عن الجمعية العامة في ديسمبر  1514القرار رقم  -

للشعوب في الكفاح، وقد تبنى هذا القرار مؤتمر الحقوقيين بالدول األفروأسياوية المنعقد 

  .)101(اعتبر كفاح الشعوب لنيل استقاللها أمرا مشروعاو 1964في كوناكري 

بشرعية الكفاح المسلَّح في قرارها  1965كما اعترفت الجمعية العامة سنة  -

  .)102(قاومةودعت الدول لتقديم المساعدة للم ،2105

الصادر عن الجمعية  1970أكتوبر  24في ) 65-د( 2625وجاء القرار رقم  -

التعاون بين الدول، إذ والعامة في إعالن مبادئ القانون الدولي الخاص بعالقات الصداقة 

 على أن حكام السيطرة على الشعوب هو انتهاك لمبدأ حق تقرير المصير، ولذا إنص

  .دعمللتلقي الكامل الة أعمال االستغالل ولها الحق في فللشعوب الحق في مقاوم

سمحت بالمقاومة  1973قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة قبل عام ومنه ف -

مما فتح الباب أمام الكثير من الدول،  ،"الكفاح المسلَّح"الشعبية دون أن تستعمل مصطلح 

وبالتالي ال  نها مقاومة سلمية فقط،بأمصطلح المقاومة الشعبية  منها إسرائيل في تفسير

لكن الجمعية العامة يجوز للشعوب استعمال القوة المسلحة في الكفاح ضد االحتالل، 

، الصادر في نوفمبر )28-د( 3070أغلقت الباب أمام التفسيرات العشوائية بالقرار رقم

   .سلَّحالذي أكَّد على شرعية المقاومة بشتى الوسائل، بما فيها الكفاح الم 1973
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الخاص بتعريف  3314رقم  تبنَّت الجمعية العامة القرار 1974وفي عام  -

   .منه على استثناء حركات التحرير الوطني من أعمال العدوان 07العدوان، فنصت المادة 

 تتفاقياا، وحتى م1904وبالرجوع إلى مقررات الصليب األحمر الدولي منذ عام  -

 من حق الشعوب الواقعة تحت االحتالل أو الحكم، فإنه م1949األربع عام  فجني

العنصري والهيمنة األجنبية أن تستخدم كل صور العنف ضد االحتالل األجنبي والهيمنة 

  :األجنبية والحكم العنصري وفق الشروط التالية

أن تقع أعمال العنف هذه داخل األرض المحتلة بصفة أساسية وال تقع خارجها   -أ

  .يذها بالداخلستحال تنفاإال إذا 

أن توجه أعمال العنف ضد القوات العسكرية أو شبه العسكرية أو رموز  -ب

  .حتاللالسلطة أو هيئات أو أشخاص اإلدارة المدنية لال

أال توجه ضد المدنيين واألبرياء واألطراف الثالثة، ويقصد باألطراف الثالثة  -ج

حتالل أو القائمة باال أو الدولة ممثلي الدول األجنبية أو المنظمات الدولية لدى القوة

  .حتاللاال المتوسطين في النزاع أو الساعين لتسوية وإنهاء وضع

ومهما يكن فإن تطور نصوص الشرعية الدولية يعتبر مهما لحماية الحق في 

المقاومة الشعبية والكفاح الهادف إلى التحرر وتقرير المصير، والكفاح المسلح في هذه 

مشروع للقوة المسلحة من طرف الشعوب المحتلة يهدف إلى دحر الحالة هو استخدام 

المستعمر األجنبي، وانتزاع الحق الطبيعي الشرعي في السيادة واالستقالل، فما الذي 

   يميز استعمال القوة المسلحة في المقاومة المشروعة عنها في حالة الدفاع الشرعي؟

    رابعةالفقرة ال  

  ومة الشعبية المسلحةتمييز الدفاع الشرعي عن المقا 

بعد تأكيد االتفاقيات والقرارات على مشروعية المقاومة الشعبية، اختلـف الفقهـاء   

  :حول األساس القانوني لها، وانقسموا إلى اتجاهين

استند أنصاره على أن مشروعية المقاومة المسلَّحة تقوم على حـق  : االتجاه األول

أن  وا، إذ اعتبـر )103(من الميثـاق األممـي   51الدفاع الشرعي عن النفس، طبقا للمادة 

، لوقف استمرارهاالحتالل األجنبي هو عدوان مستمر وبالتالي يقوم حق الدفاع الشرعي 
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قائـد  " Rauter"واستندت العديد من الدول إلى هذا المبدأ، كما حصل في قضية الجنرال 

، إذ أصـدرت المحكمـة   قوات الشرطة األلمانية في هولندا أثناء االحتالل النازي لهـا 

إن الشعب في اإلقليم المحتل لم يكن عليه :" قائلة 1948ماي  04الهولندية حكمها بتاريخ 

ال من الناحية القانونية أو األخالقية واجب طاعة سلطات االحتالل، ولذا فـإن المقاومـة   

حق الـدفاع  التي يلجأ إليها شعب اإلقليم المحتَّل يمكن اعتبارها وسيلة مشروعة لممارسة 

  .   )104("عن النفس

أنصار هذا االتجاه أسسوا مشروعية المقاومة الشعبية على حق تقرير : االتجاه الثاني

 12بتاريخ  3103رقم المصير، وهذا ما أكَّدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها 

  .1973ديسمبر 

أن كليهما حقَّ مشـروع  فالمقاومة الشعبية تشتبه مع الدفاع الشرعي في مهما يكن و

لرد اعتداء أجنبي خارجي،  الدولية، وأن كالهما جاءللقرارات واالتفاقيات والمواثيق  اوفق

وإن اختلف نوع االعتداء فالدفاع الشرعي مختص برد عدوان حال ومباشر، فـي حـين   

همـا  فكلي الدولية رغم القرارات والمواثيق، والمقاومة الشعبية مختصة برد احتالل أجنبي

كما أن هناك من يرى أن الـدفاع الشـرعي هـو     بتعريف واضح وجلي ليس مضبوطا

  األساس القانوني للمقاومة الشعبية

  .المسلَّحة 

فالدفاع الشـرعي  ال يمنع من أنَّهما يختلفان، ورغم هذا التشابه أو االرتباط فإن ذلك 

اومة الشـعبية المسـلحة   من الميثاق األممي، أما المق 51يجد أساسه في نص المادة حق 

فتجد أساسها في قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة المذكورة أعاله، كمـا أن الـدفاع   

الشرعي حق للدول في مواجهة عدوان حال، خالفا للمقاومة المسلحة فهي حـق للـدول   

يعتمد على والشعوب واألفراد في مواجهة االحتالل، ويضاف إلى ذلك أن الدفاع الشرعي 

ب ـفي حين األسلوب الغالوفي الغالب بواسطة قوات نظامية، وب المواجهة المباشرة أسل

 .عبية المسلَّحة هو حرب العصابات أي بمعنى أسلوب الكَّر والفَّرـفي المقاومة الش
  

  الفرع الثاني

  الدفاع الشرعي وحق تقرير المصير
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متع بسيادة كامنة فيهـا  أن كل أمة تت:" رجانب من الفقه على حق تقرير المصي يعبر

وقد كرس ميثاق األمم المتحدة صراحة هذا المبدأ في عديد مواده  )105("يمكنها أن تمارسها

إنماء العالقات الودية بين األمم علـى أسـاس    :"منها المادة األولى منه التي أكدت على

تقرير  بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها في الحقوق التسويةبالذي يقضي  المبدأاحترام 

، ثم كرسته عديد المواثيـق  من الميثاق 55المادة ، كما نصت على هذا المبدأ .".مصيرها

والقرارات الدولية، وهو ما يثير التساؤل عن مفهوم  حق تقرير المصـير؟ ومـا هـي    

طبيعته القانونية؟ وما الذي يميزه عن الدفاع الشرعي؟ أي هل يشكل إحـدى تطبيقـات   

   :ذلك ما يتم تفصيله في الفقرات التالية لف عنه؟الدفاع عن النفس أم يخت

  .مفهوم حق تقرير المصير وتطوره التاريخي: الفقرة األولى

  .قرارات األمم المتحدة المتعلقة بحق تقرير المصير: الفقرة الثانية

  .صيرحق تقرير المالطبيعة القانونية ل: الفقرة الثالثة

  .حق تقرير المصيرتمييز حق الدفاع الشرعي عن : الفقرة الرابعة

  الفقرة األولى

  مفهوم حق تقرير المصير وتطوره التاريخي

ترجع البدايات األولى لهذا المبدأ إلى الثورة الفرنسية، التي تبنَّته في أواخر القرن 

بذلك الشعوب    مساندة 1792نوفمبر  19في  لصادرسومها االثامن عشر من خالل مر

جل الحصول على هذا الحق، كما أكَده الرئيس األمريكي جيمس أالمكافحة، من 

لتدخل الدول األوربية  مونرو،عندما بعث رسالة إلى الكونجرس يعلن فيها رفضه

اج الرياح مع ذا الحق ذهب أدرـولكن ه، لقارتين األمريكيتينااالستعمارية في شؤون 

وما  توسع الدول االستعمارية، وضمها ألقاليم الدول المستعمرة وفرض سيادتها عليها،

التقليدي إالَّ وضع الصيغة الشرعية لهاته التصرفات وإعطائها  بقي أمام القانون الدولي

ف القانوني المناسب، ولم يعد للدول المستعمرة الحقا السيادة وال حق التمتع يالتكي

  .صية الدوليةبالشخ

وبعد اندالع الحرب العالمية األولى وما نجمت عنها من خسائر في األرواح      

 "ويلسن"الرئيس األمريكي مساعي والممتلكات، بدأت المساعي للعودة لهذا المبدأ، ومنها 
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بضرورة التمسك بهذا المبدأ، وترك الحرية للشعوب  1917الذي طالب الكونجرس سنة 

لسياسي، وبناء دولتها كما ترغب، وجاء المبدأ األخير من مبادئه األربعة لتقرر مصيرها ا

بموجب إنشاء جمعية أمم لوضع قواعد تضمن االستقالل  1918عشر الموضوعة سنة 

وبعد أن وضعت ، )106(السياسي وسالمة األراضي لجميع الدول الكبيرة أو الصغيرة

جديد يكفل لهم حق تقرير المصير  الحرب أوزارها، بدأ العالم يتطلَّع إلى نظام دولي

من قانونها األساسي تضمنت  22لكن المادة ، خاصة بعد مجيء عصبة األمم المتحدة

الحرب،  نظام االنتداب للدول االستعمارية التي تآمرت في الخفاء فيما بينها أثناء

، إذ حووضعت معاهدات سرية لتقسيم المستعمرات كما نفى هذا العهد حق الدفاع المسلَّ

على أنَّه ليس للشعوب أن  1920أكدت لجنة الفقهاء المعنية بدراسة نزاع جزر اآلند 

كما نصت . تحرر  نفسها من الدول االستعمارية و بالتالي  ليس لها حق تقرير المصير

بعض الجماعات التي كانت تابعة للدولة العثمانية فيما :" من عهد العصبة 3ف  22المادة 

رجة من التقدم و الرقي يمكن معها االعتراف بها كأمم مستقلة بشرط أن مضى قد بلغت د

تسدي الدولة صاحبة االنتداب النصح و المعونة لها حتى يحين الوقت التي تستطيع أن 

وهذا ما يؤخذ تعتمد على نفسها و يجب أن تأخذ رغبة هاته الجماعات بعين االعتبار، 

إال أنها تعد خطوة إلى األمام بالمقارنة مع  كذلوبالرغم من  عصبة األمم المتحدة، على

   .ذلك الوقت في الحركات االستعمارية التي كانت سائدة

 ميثاقها حق كرسبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وإنشاء هيئة األمم المتحدة التي و

من  2قرةف  1ونصت على ذلك صراحة في المادة الشعوب في تقرير مصيرها،

 التسويةبالذي يقضي  المبدأء العالقات الودية بين األمم على أساس احترام إنما"..الميثاق

من  55والمادة ، .".بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها في الحقوق

رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريتين لقيام عالقات سلمية " :الميثاق

لمبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين وودية بين األمم مؤسسة على احترام ا

، وأعاد الميثاق التأكيد على هذا المبدأ .."الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها
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واألقاليم  بالحكم الذاتي،الخاصة بإدارة األقاليم غير المتمتعة  13إلى  11في الفصول من 

  .)107(الخاضعة للوصاية
صدور ميثاق األمم المتحدة وقرارات األمم ويرى الدكتور جورج صعب أنَّه بعد 

صار يشكل قاعدة  بل  ،المتحدة، فإن حق تقرير المصير أصبح يتميع بقيمة قانونية ملزمة

ينجم عن ذلك أن كل اتفاق مخالف لها ، و، أي قاعدة آمرةالدولي من قواعد النظام العام

  .)108( يكون باطال

  الفقرة الثانية

  المتعلقة بحق تقرير المصير قرارات األمم المتحدة

األولى من ميثاق األمم المتحدة أن لكل الشعوب الحق في تقرير أكدت المادة 

وأشارت في مواد أخرى إلى أهمية هذا الحق، ثم عمدت الجمعية العامة إلى  ،مصيرها

في العام  إصدار اإلعالنات المتعاقبة حول هذا الموضوع، وأبرزها اإلعالن الصادر

لذي أكد أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق م، وا1960

وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها االقتصادي مركزها السياسي أن تحدد بحرية 

ومن أجل ذلك طالبت الجمعية العامة جميع الدول بوقف فوري  ،واالجتماعي والثقافي

شعوب، وأكدت أن أي محاولة تهدف القمعية واألعمال العسكرية ضد ال لكل اإلجراءات

هذا الحق في تقرير المصير تعتبر مخالفة صريحة لميثاق األمم المتحدة،  إلى تعطيل

والسياسية وللحقوق  وانسجاماً مع هذا اإلعالن صدرت االتفاقيتان الدوليتان للحقوق المدينة

الشعوب في االتفاقيتان حق  م، وأكدت هاتان١٩٦٦االجتماعية واالقتصادية في العام

الشعبي من أجل ذلك، بما قد تستدعيه  تقرير مصيرها وفى إنمائها، كما بررتا الكفاح

  .هالتصدي ل الحاجة من مقاومة للمستعمر وصمود في

لقد اعتبرت هيئة األمم المتحدة حق تقرير المصير من األولويات المهمة التي تعمل 

يؤدي إلى القضاء على النزاعات  من أجلها، وذلك اقتناعا منها بأن حق تقرير المصير

  .بين الدول، وبالتالي إلى تعزيز السلم العالمي

                                                
  ،اإلرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي واالتفاقيات الدولية وقرارات  )أحمد محمد(رفعت :أنظر )107(

  . 114، ص 1992األمم المتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة،                                    
  ، اتفاقيات كامب ديفيد في ضوء القانون الدولي والصراع العربي اإلسرائيلي،  )أحمد( وافي : أنظر )108(

  .209و 208،ص1990المؤسسة الجزائرية للطباعة والمؤسسة الوطنية للكتاب،                             
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ومن ثم فالقانون الدولي منع استعمال القوة المسلحة أو التهديد بها في العالقات 

الدولية، إال أنه تعاطف مع الشعوب التي مازالت تعيش تحت السيطرة واالحتالل 

ة من أجل تقرير مصيرها وحصولها على استقاللها وأعطاها الحق باستعمال القوة كوسيل

الوطني، وحث القانون الدولي على ضرورة االلتزام بالمواثيق الدولية بما يتعلق باحترام 

  .وغيرها رحقوق المدنيين في النزاعات المرتبطة بحق تقرير المصي

العديد من القرارات التي تؤكـد حـق تقريـر     عن هيئة األمم المتحدة صدرتوقد 

  :، ومنهالمصيرا

أكَّد على حق الشعوب في  الذي 1952فيفري  05المؤرخ في  545القرار رقم  ـ

 أن تقـوم  تقرير مصيرها، وطالب من الدول التي تدير أقاليم غير متمتعة بالحكم الـذاتي 

  .بمساعدة الشعوب في نيل هذا الحق

ي فرض الذ 1952ديسمبر  16الصادر عن الجمعية العامة في 637القرار رقم  ـ

  .تقرير مصيرهاها في أعضاء هيئة األمم المتحدة مساعدة الدول على نيلها حق على
المتعلـق بمـنح    1514تبنت الجمعية العامة القرار رقم  1960ديسمبر  14في  ـ

االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة، حيث تحدثت في البند الثاني منه على حق تقرير 

  .ا أن تختار بحرية نظامها السياسيالمصير لجميع الشعوب، وله

اعتمدت الجمعية العامة العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان  1966ديسمبر  16في  ـ

، حيث تضمنَّت المادة األولى من العهدين حق )21-د( 2200وذلك بمقتضى قرارها رقم 

 .تقرير المصير للشعوب

في دورتهـا   2621أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم  1970أكتوبر  12في  ـ

الخامسة والعشرين التي وافقت فيه على منح االستقالل للبلدان والشـعوب المسـتعمرة،   

وتضمن البند الثاني من هذا القرار على أن للشعوب الحق في الكفاح المسـلَّح بمختلـف   

 .الوسائل الضرورية ضد االستعمار الذي يقمع حريته

بشأن إعالن  2625مة قرارها رقم أصدرت الجمعية العا 1970أكتوبر  24في  ـ

طبقا للميثاق، الذي   مبادئ القانون الدولي المتعلقة بعالقات الصداقة والتعاون بين الدول

وفرض على كل دولة ، أجنبي نظم حق الشعوب في اختيار الحكم المناسب لها دون تدخل

غة هـذا  واجب االمتناع عن إتيان أي عمل قسري يحرم الشعوب المشار إليها في صـيا 

المبدأ من حقها في تقرير مصيرها بنفسها ومن حريتها واستقاللها، ويحق لهذه الشـعوب  
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مناهضتها لمثل هذه األعمال القسرية ومقاومتها لها، سعيا إلى ممارسة حقها في تقريـر  

  .مصيرها بنفسها

 أكتوبر 24دائما في  2627وأكَّدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم  ـ

  .على شرعية الكفاح المسلَّح لتقرير المصير 1970

 أقر المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة في قراره الخـامس   ـ و

حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأجاز لها  1971أيار  21بتاريخ ) 1592(رقَّم تحت 

 .)109(ربني القراجله، ولقد دعا الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى تأالقتال من 

، الذي نص في 2970وضعت الجمعية العامة القرار رقم  1972ديسمبر  14في  ـ

الفقرة الثانية منه على تأكيد الجمعية العامة اعترافها هي ومجلس األمن وبـاقي أجهـزة   

لتحقيق حريتها، وعلى كل المنظمات  األمم المتحدة، بمشروعية كفاح الشعوب المستعمرة

المتحدة تقديم المساعدات المادية والمعنويـة لحركـات التحريـر لألقـاليم      التابعة لألمم

   .المستعمرة

، الـذي  3013وافقت الجمعية العامة على القرار رقـم   1973ديسمبر  12في  ـ

 العنصـرية  تضمن المبادئ األساسية المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكـافحون 

السادسة من القرار أن انتهاك المركز القانوني للمقـاتلين  ، ونصت الفقرة )110(واالستعمار

الذين يكافحون السيطرة االستعمارية واألجنبية والنظم العنصرية أثناء النزاعات المسلحة 

  .كاملة وفقًا لقواعد القانون الدولي ةتترتب على مرتكبيه مسؤولي

منه  على أن  13، حيث نصت المادة 1993أفريل  13إعالن بانكوك الدولي في  ـ

  .حق تقرير المصير هو مبدأ من مبادئ القانون الدولي
جويليـة   15و  14إعالن فيينا عن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان  مـا بـين    ـ

  .)111(أكَّد هذا الحق 1993

، أكَّدت الجمعية العامة فيه أن اإلنجـاز  1996لعام  51/84قرار رقم بموجب ال ـ

تقرير مصيرها هو الشرط الجوهري والضمان الفعلي لحقـوق  الكامل لحق الشعوب في 

   .اإلنسان وللمحافظة عليها وتعزيزها
                                                

 .2002، 68 – 67: ، العددان، القوة والعنف بين الشريعة والقانون، مجلة النبأ)حيدر(البصري : أنظر )109(
  .311و  310- 309، إرهاب الدولة، المرجع السابق، ص )جاد عبد الرحمان (واصل سامي : أنظر )110(
  .312، إرهاب الدولة، المرجع السابق، ص )جاد عبد الرحمان(واصل سامي : أنظر)111(
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أدانت الجمعية العامة استخدام المرتزقة كوسيلة  1997سنة  52/112قرار رقم  ـ

  .)112(وإلعانة الشعوب في تقرير مصيرها اإلنسان،النتهاك حقوق 
لحـق   لتحقيق العـالمي باة العامة طالبت الجمعي 1997لعام  52/113قرار رقم  ـ

 .الشعوب في تقرير مصيرها
التحقيق العالمي لحق الشعوب فـي  " :بخصوص 1998سنة  53/134قرار رقم  ـ

  ."تقرير مصيرها

إلى أن النصوص الواردة في االتفاقيات واإلعالنات والقرارات " بليشر"ويشير الفقيه 

مم المتحدة، ومن جانب الغالبية الكبرى للـدول  تمت الموافقة عليها في الجمعية العامة لأل

األعضاء من شأنها أن تضفي على هذا الحق الصبغة القانونية كمبدأ من مبادئ القـانون  

  .)113(الدولي العام
  الفقرة الثالثة

  حق تقرير المصيرالطبيعة القانونية ل

  بمخاضالعام  ون الدولي الذي كرس في القانتقرير المصير قد مر حق ل

  عسير، وخضع لتأويالت شتى أخذت تتعمق وتتطور شكال ومضمونا على 

بعد أن أكَّد الميثاق هذا الحـق، اختلفـت   ف، )114(مستوى السياسة الدولية والقانون الدولي

اآلراء حول تعريفه وطبيعته القانونية، فهناك رأي يقول بأن هذا المبدأ موجود من قبـل،  

بينما ذهب رأي آخر للقول بأن هذا المبدأ ظهر مـع  ، األمم المتحدة أقره فقط وأن ميثاق

إلـى   ويذهب رأي ثالـث  ، ظهور هيئة األمم المتحدة وال يلزم إال الدول األعضاء فيها

ويـرى رأي  ، أن هذا المبدأ تنقصه قوة التنفيذ ألن الميثاق لم يتضمن كيفية تطبيقهالقول ب

  .من حقوق اإلنسانرابع أنَّه مجرد حق 

  :في اتجاهينحول طبيعة الحق في تقرير المصير حصر اآلراء ويمكن 

                                                
  مة األمم المتحدة و الوكاالت  ، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظ)أحمد(أبو الوفاء : أنظر )112(

  .60، ص  2000الدولية المتخصصة، دار النهضة العربية ، الطبعة األولى  
  .207، اتفاقيات كامب ديفيد، المرجع السابق، ص )أحمد(وافي : أنظر )113(
  بل في اإلطار الدولي لحق تقرير المصير، مجلة المستق" اإلرهاب"و" المقاومة"،)عماد(عبد الغني:أنظر )114(

  .25،ص )مركز دراسات الوحدة العربية(2002، كانون الثاني،275العربي،العدد                                 
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ومـن   ،يرى أنصار هذا االتجاه أنَّه مبدأ سياسي وأخالقـي أجـوف   :االتجاه األول

ال يوجـد التـزام    :"نهالذي أكد أ "SIBETR"مؤيدي هذا االتجاه الفقيه الفرنسي األستاذ 

ن هذا األخير حق مخرب لفكرة الدولة، وقد توصل إلـى  يتعلق بحق تقرير المصير بل إ

هذه النتيجة ألنه ربط حق تقرير المصير بفكرة القومية مشيرا إلى أن الدولة الحديثـة ال  

    .)115("تكون دولة قومية أنيشترط فيها 

أنصار هذا االتجاه يؤكدون أنَّه مبدأ قانوني وليس سياسي فقط، وعلى  :االتجاه الثاني

الدول احترامه واستبعاد الطرق االستعمارية ليتسنى لجميع الشعوب الحق في الحياة جميع 

  .حظي بتأييد غالبية الفقهاء إذولقي هذا االتجاه نجاحا كبيرا ، الحرة المستقلة

، إال أنه قد وجدت بعض التـدخالت  ورغم صعوبة تعريف الحق في تقرير المصير

هو حق كـل  " :الذي قال عنه" COBBAN "الفقيه ا، إذ عرفهمن الفقهاء إلعطائه مفهوم

وتطرق لتعريفه ، )116("أمة في أن تكون ذات كيان مستقل وأن تقوم بتقرير شؤونها بنفسها

  هو حق كل أمة في أن تكون" :فقال"  HERTZ"الفقيه 

  .)117("هي دون غيرها ذات السلطة المختصة بتقرير كافة شؤونها دون تدخل أجنبي

حق :" إذ عرفه بأنه" KRYLOW"ذا المبدأ بالتعريف الفقيه السوفياتيكما تعرض له

كل أمة في اختيار شكل نظامها السياسي، وتحديد مستقبلها سواء كان ذلك باالنفصال عن 

وعرفـه الفقيـه   .     )118("الدولة التي تشكَّل جـزءا منهـا أم بتشـكيل دولـة جديـدة     

BROWNLIE تختار بنفسها شكل نظامها السياسي  حق كل جماعة وطنية في أن:" بأنه

  . )119("وشكل عالقاتها بالجماعات األخرى

                                                
  .204، اتفاقيات كامب ديفيد، المرجع السابق، ص )أحمد (وافي : أنظر )115(
     COBBAN , ALFRED: National self determination, London 1944, p 45:             أنظر )116(

                                                                    
      .HERTZ: Frederick , Nationality in History and politics, 1951 p 242أنظر )117(
  ، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير على ضوء قواعد النظام العالمي    )حسام (أنظر هنداوي  )118(

  .87، ص 1991، 7الجديد، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلَّد                                  
          BROWENLIE,Lan: principes of public international, l'auxoford 1973 p575:    أنظر )119(
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وترتيبا على ذلك فهناك تعريفات متعددة، لكنها تتفق على أن هناك نوعين من حـق  

   :تقرير المصير

يتعلق بحق تقرير المصير الذي يقع في نطاق القانون الداخلي، وهو  :األولالنوع  

يمقراطية بصرف النظر على االختالفات الدينيـة أو العرقيـة أو   يعني تأكيد ممارسة الد

  .اإلقليمية داخل الدولة الواحدة

نطاق الدولي فهو حق مقرر الحق تقرير المصير الذي يقع ضمن  هو: النوع الثاني 

للشعوب التي ال زالت تعاني من سيطرة خارجية أو احتالل أجنبي أو تسـلط دولـة أو   

  حقبمطالبة الصحراء الغربية  ذلكمثال و )120(مجموعة دول عليهم

  .)121(تقرير مصيرها من المغرب 
  الفقرة الرابعة

  حق تقرير المصيرتمييز حق الدفاع الشرعي عن 

  إن كل من الدفاع الشرعي وحق تقرير المصير حقين قانونيين دوليين

منه للدفاع الشرعي والمـادة   51المادةمعترف بهما في ميثاق األمم المتحدة، إذ تطرقت  

ن بتعريف معين حالها حال يغير مضبوط كالهماو، منه لحق تقرير المصير 55األولى و

معرفة دوليا بسبب اختالف المصالح واإليديولوجيات إذ أنَّهمـا  الباقي المصطلحات غير 

حكمـه، هـذا   وضعا لرد اعتداء بغض النظر عن نوع االعتداء أو المدة الزمنية التـي ت 

لم تتطرق لهما عصبة األمم المتحدة،  ، وكالهمااالعتداء يؤدي إلى المساس بسيادة الدولة

  . من القرارات السابقة الذكر ةبمجموعبميثاقها وبل أكدتهما هيئة األمم المتحدة 

مـن الميثـاق    4 قـرة ف 2بالرغم من تحريم اللجوء للقوة الذي نصت عليه المادة و

مشـروع   ال أن حق الدفاع الشرعي وحق تقريـر المصـير، وردا كاسـتثناء   األممي، إ

  :في عدة نقاط هي مع وجود نقاط التشابه السالفة الذكر إال أنَّهما يختلفانو ،الستخدام القوة

أن الفارق الجوهري بينهما، هو أن حق الدفاع الشرعي قرره الميثـاق للـدول،    -

  .للشعوب و األمم المستعمرة خالفا لحق تقرير المصير الذي قرره

                                                
  .206، اتفاقيات كامب ديفيد، المرجع السابق، ص )أحمد (ي واف: أنظر )120(
  .164، تقرير المصير وقضية الصحراء الغربية، المرجع السابق، ص )تونسي(أنظر بن عامر  )121(
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أنَّهما يختلفان في نوع جريمة االعتداء، فالدفاع الشرعي ينشأ بوقوع جريمـة  كما  -

  .العدوان، في حين حق تقرير المصير ينشأ بوقوع جريمة االحتالل

الوجود من الناحية التاريخية مـن حـق تقريـر     فيأن الدفاع الشرعي أسبق   ـ

  .ير المصير قد ظهر في أواخر القرن الثامن عشرالمصير في حين أن حق تقر

 " والفقيـه "SIBERT"الفقيـه  ومـنهم  ويرى بعض فقهـاء القـانون الـدولي     -

EAGLETAN  "   حق تقرير المصير هو حق سياسي أخالقـي، أي دون اسـتخدام بأن

القوة العسكرية، أي بالطرق السلمية كاالستفتاء، في حين الدفاع الشـرعي ال يكـون إال   

  .المسلحة باستخدام القوة

مرتبط بمدة زمنية محدودة، وهي تدخل مجلس األمن التخـاذ  الشرعي ن الدفاع أ ـ

أما حق تقرير المصير فهو مستمر طالمـا   التدابير الالَّزمة لحفظ السلم واألمن الدوليين،

   .الدولة المستعمرة واقعة تحت رحمة االحتالل

يتكون من مجموعة من الشـروط منهـا، الشـروط    وأخيرا فإن الدفاع الشرعي  ـ

والعدوان بدوره يتكون من مجموعة شـروط، مـن    الحقاالمتعلقة بالعدوان، كما ستفسر 

بينها شرط المساس بمصالح جوهرية للدولة، ومن بين هاته المصالح الجوهريـة حـق   

شأة الحق تقرير المصير، وبالتالي فقد يكون المساس بحق تقرير المصير إحدى حاالت ن

  . في الدفاع الشرعي

  الفرع الثالث

  الدفاع الشرعي وحالة الضرورة

، ومن ذلـك مـا ورد   )122(يأتي مفهوم الضرورة في اللغة بمعنى االضطرار الشديد

وتعود النشأة الحقيقيـة   )123(،"فمن اضطر غير باغ وال عاد فال إثم عليه:" بالقرآن الكريم

م إلى فقهاء القـانون الـدولي التقليـدي أمثـال     لحالة الضرورة في القانون الدولي العا

الضـرورة  "، ولكنهم تطرقوا إليهـا تحـت عنـوان    "فاتيل"و" بافتدروف"و" جروسيوس"

، وذلك عندما اعتبروا أن الدولة هي الوحيدة المخولة بتقدير ما إذا كانت تحتـاج  "الحربية

ليدي للقـانون الـدولي   المستلزمات العسكرية أو ال تحتاج، وليس معنى ذلك أن الفقه التق
                                                

  ، مختار الصحاح، مكتبة الثقافة الفنية، القاهرة، الطبعة األولى،  )عبد القادر الرازي(محمد بن أبي بكر  )122(
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العام يقصر حالة الضرورة على حالة الحرب فقط، بل أشـار إلـى حالـة الضـرورة     

باعتبارها تعني أفكار القانون كلية، وقد تثار في ظل ظروف معينة لتبرير تصرفات تبدوا 

خارجة عن القانون، ومثال ذلك تسبب العواصف في جنوح السفن والدخول إلى مـوانئ  

، )124(ح، فال تثار مسؤوليتها نظرا لوجود الضرورة التي تبرر تصرفاتهادول بغير تصري

  يميزها عن الدفاع الشرعي؟  يوهو ما يثير التساؤل عن مفهوم حالة الضرورة ؟ وما الذ

  :تفصيل ذلك في الفقرات التالية

  .المفهوم القانوني لحالة الضرورة: الفقرة األولى

  .تي كرست حالة الضرورةالمعاهدات الدولية ال: الفقرة الثانية

  .السوابق الدولية حول حالة الضرورة: الفقرة الثالثة

  .تمييز حق الدفاع الشرعي عن حالة الضرورة: الفقرة الرابعة
  الفقرة األولى

  المفهوم القانوني لحالة الضرورة

من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم اإلنسانية وأمنها علـى   14لقد نصت المادة 

تعتبر جريمة األفعال المرتكبة في معرض الدفاع الشرعي أو تحت اإلكراه أو في  ال:" أنه

من نظام روما األساسي على حالـة الضـرورة    31، كما نصت المادة "حالة الضرورة

 .بجانب حالة الدفاع الشرعي باعتبار كل منهما مانعا من موانع المسؤولية الجنائية الدولية

نها الحالة التي تهدد فيها مصالح الدولة فـي وجودهـا   ويمكن تعريف حالة الضرورة بأ

، )125(وكيانها ذاته إذا ما طبقت القواعد القانونية العادية فتضطر إلى انتهاك هذه القواعـد 

وهو ما جعل بعض الفقهاء يعتقدون أن حالة الضرورة تطلق على بعض التصرفات غير 

اظا على بقائها وعلى مصالحها المشروعة التي تقوم بها الدولة إذا اضطرت إلى ذلك حف

وقد ازداد االهتمام بدراسة حالة الضرورة في القرن التاسع عشر، وذلك تحت . الجوهرية

حق الضرورة، حالة الضرورة، نظرية الضرورة، وسبب اختالف األسـماء  : أسماء عدة

ن هو اختالف فقهاء القانون الدولي في طبيعة الضرورة بين من يراها حقا قانونيا، وبـي 

                                                
  ، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر )العليمات( نايف حامد )124(

  .73و 72: ، ص2010والتوزيع، عمان، الطبعة األولى                                 
  ، محاضرات في المسؤولية الدولية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، )العشماوي( يزعبد العز )125(
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من يعتبرها مجرد ظرف واقعي يفسر في أضيق الحدود، ورغم هـذا االخـتالف فـإن    

الفقهاء يذهبون إلى أن الضرورة تقوم إذا تعرضت الدولة إلى التهديد بخطر أو عدوان، 

فحينذاك يمكن للدولة أن تدفع هذا الخطر بجميع الوسائل المتاحة لديها، ولو خالفت فـي  

القانون في حد ذاته هو حماية للدولة، فإذا كانـت سـالمة    ذلك القانون الدولي، ذلك أن

الدولة مهددة فإن هذا التهديد يبرر للدولة الخروج على القانون من أجل المحافظة علـى  

  . سالمتها

  : وقد اختلف فقهاء القانون الدولي في تعريف حالة الضرورة إلى قسمين

     :أنصار المفهوم القانوني لحالة الضرورة: أوال

رى أنصار هذا االتجاه أن مفهوم حالة الضرورة مرتبط بمفهوم القـانون باعتبـار   ي

أنها حق قانوني، فإذا تعرض وجود الدولة أو كيانها للخطر فإنه يتعين التضحية بالقانون 

باعتبار أنه أصبح وسيلة غير صالحة في سبيل سالمة الدولة إذا مـا تعـرض كيانهـا    

ا االتجاه أن الدولة عندما يهدده أي خطر فإنها تدفعـه  هذ )126(للخطر، ولذلك يؤكد أنصار

  .  بأي وسيـلة حتى لو وصل األمر إلى تعـطيل حكم القانون أو مخالفته

وقد تعرض هذا االتجاه لعديد االنتقادات منها أن حالة الضرورة قد تبرر فعال غير 

ـ     ا بعـدم  مشروع فتعفي الدولة من الجزاء لكن فعلها المخـالف للقـانون يظـل محتفظ

مشروعيته، وهو ما يتيح للدولة المتضررة طلب التعويض من الدولة التي ارتكبت الفعل 

غير المشروع بحجة حالة الضرورة، وهو األمر الذي ال يتاح لها لو تم اعتبارها حقا من 

   .الحقوق

  :أنصار المفهوم الواقعي للضرورة: ثانيا

بأنها الحالة التي تتهـدد فيهـا    ذهب أنصار هذا االتجاه إلى تعريف حالة الضرورة

مصالح الدولة في وجودها وكيانها ذاته إذا ما طبقت القواعد القانونية العادية فتضطر إلى 

انتهاك هذه القواعد، فالضرورة حسب هذا االتجاه تعارض مصلحتين إحـداهما قانونيـة   

بقـاء الدولـة   والثانية واقعية، فترجح الواقعية على حساب القانونية، ألن األولى وهـي  

  . وسالمة كيانها أسمى من الثانية

                                                
  ، الجرائم الدولية دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة )عبد الغني(محمد عبد المنعم : أنظر )126(
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وقد انتقدت هذه النظرية بأنها قاصة عن أن تشمل كامل أحوال الضرورة ومنها      

، ويرى بعض الفقهاء أن حالة الضـرورة ال تـزال مفهومـا    )127(الضرورات اإلنسانية

 غامضا ومتغيرا بحسب ظروف المكان والزمان، ويرى آخـرون أنـه بعـد اسـتبعاد    

بحجـة   الضرورة الحربية من فكرة الضرورة إذ ال يجيز القانون الدولي مخالفة أحكامه

الضرورة الحربية، يمكن تعريف حالة الضرورة بأنها حالة واقعية تخول للدولة في وقت 

  . )128(السلم مخالفة القواعد الدولية العتبارات إنسانية

  الفقرة الثانية 

  الضرورة المعاهدات الدولية التي كرست حالة

هناك عديد المعاهدات الدولية التي كرست حالة الضرورة في القانون الدولي العام، 

  :ومنها

  :1907اتفاقية الهاي لعام : أوال

وهي اتفاقية تضمنت القواعد التقليدية المتعلقة بالعمليات الحربية، وقد أشارت إلـى  

المادة الخامسة علـى أنـه   حالة الضرورة في المادتين الخامسة والثامنة منها، إذ نصت 

يمكن للدولة القيام بحبس أسرى الحرب كإجراء أمني إذا بررت ذلك ظروف الضرورة، 

وأضافت المادة الثامنة أنه يجوز إساءة معاملة أسرى الحرب إذا ما بدر منهم أي تصرف 

   .مخالف للقوانين واللوائح إذا بررت الضرورة ذلك
  : 1949اتفاقيات جنيف لعام : ثانيا

  المتعلقة 1906محل اتفاقيات عام  1949وقد حلت اتفاقيات جنيف لعام 

المتعلقة  1929بتحسين أحوال المرضى والجرحى من أفراد القوات المتحاربة، واتفاقية  

بتحسين أحوال الجرحى والمرضى أثناء الحرب ومعاملة األسرى، وقد نصـت المـادة   

لمرضى والجرحى من أفراد القوات المسلحة الثامنة من االتفاقية الخاصة بتحسين أحوال ا

ال يجوز أن يتجاوز ممثلو أو مندوبو الـدول الحاميـة مهمـتهم    :" على أنه 1949لعام 

بمقتضى هذه االتفاقية وعليهم بصفة خاصة أن يراعوا مقتضـيات األمـن الضـرورية    

اسـتدعت  الخاصة بالدولة التي يقومون فيها بواجباتهم وال يمكن تقييد جهـودهم إال إذا  
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 30، ونصت المـادة  "الضرورة الحربية القهرية فقط ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة

من اتفاقية جنيف لتحسين أحوال الجرحى والمرضى من أفراد القـوات المسـلحة فـي    

األفراد الذين ال يكون حجزهم أمرا ضروريا يتم إعـادتهم  :" على أن 1949الميدان لعام 

بعونه بمجرد أن يفـتح طريـق لعـودتهم وأن تسـمح بـذلك      إلى طرف النزاع الذي يت

من اإلتفاقية الخاصة بحماية األشخاص المـدنيين   53ونصت المادة  الضرورات الحربية

محظور على دولة االحتالل أن تدمر أية متعلقات ثابتة أو منقولة :" وقت الحرب على أنه

طات العامـة أو لمنظمـات   خاصة باألفراد أو الجماعات أو للحكومة أو غيرها من السل

، "اجتماعية أو تعاونية إال إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما ضرورة هذا التخريب

ومن خالل استعراض نصوص اتفاقيات جنيف المتعلقة بقانون النزاعات المسلحة نجد أن 

  .)129(هناك اهتماما بفكرة الضرورة الحربية

قة بمسؤولية الدول عن األفعال غير  المشروعة مواد لجنة القانون الدولي المتعل: ثالثا

منها على أن حالة الضرورة التي تشكل مانعا من موانع مسؤولية  25تنص المادة : دوليا

الدولة عن أفعالها غير المشروعة دوليا هي الحالة التي يكون فيها الفعل الذي قامت بـه  

أمام الدولـة لصـون مصـلحة     السبيل الوحيد" الدولة مخالفة ألحكام القانون الدولي هو

  ".أساسية من خطر جسيم ووشيك يتهددها
  الفقرة الثالثة

  السوابق الدولية حول حالة الضرورة

  : هناك سوابق دولية عديدة تم بمناسبتها إثارة فكرة أو حالة الضرورة، ومنها

  :1837حادثة السفينة كارولين سنة: أوال

، أيـن  1837التاج البريطـاني سـنة   تتلخص وقائع القضية في الثورة الكندية ضد 

استولى الثوار الكنديين على السفينة كارولين، واستخدموها في نقل المعدات الحربية عبر 

إلى مؤيديهم في كندا، ولما استشعرت الحكومة البريطانية خطورة الموقـف  " نياجرا"نهر 

 قامت بضرب السفينة، فترتب عن ذلك قتل وجرح بعـض األمـريكيين، وبعـد قـبض    

السلطات األمريكية على بعض الجنود البريطانيين الذين شاركوا فـي ضـرب السـفينة    
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وجهت لهم تهمة القتل والحريق العمد، وقد دفعت الحكومة البريطانيـة التهمـة بكـون    

جنودها نفذوا أوامر التاج وأن هذه األوامر صدرت على أساس حالة الضـرورة التـي   

وقت إلبالغ الحكومة األمريكية لتقوم بمنـع الغـزو   تتطلبها صيانة النفس، إذ لم يسمح ال

الحكومة األمريكية رفضت هذا الدفع لعـدم توفر حالة الضرورة حــقا،   الوشيك، لكن

   .)130(وهـو ما جعل بريطانيا تقدم اعتذارا عما حدث

الدفع بحالة الضرورة لمطاردة بعض الهنود من طـرف أمريكـا داخـل      : ثانيا

  :األراضي المكسيكية

صرح السكرتير األول للواليات المتحدة األمريكية أن بعض  1936شهر أفريل  في

الهنود الذين يقطنون بالحدود بين أمريكا والمكسيك يقومـون بأعمـال عدائيـة داخـل     

األراضي األمريكية، وأنه يستتبع مطاردتهم داخل المكسيك، وقد دفعت المكسيك بأن هذه 

فيما ردت الواليات المتحدة األمريكيـة بـأن هـذه    المطاردة تهدد استقاللها ومصالحها، 

المطاردة تأتي في أعقاب فشل الحكومة المكسيكية في تتبع الهنود الخارجين عن القانون، 

  .وبالتالي فهي أخلت بالتزام دولي

كما أكدت الحكومة األمريكية أن غزو المكسيك للقضاء على الخارجين عن القانون 

ما يجعل هذا الغزو مشروعا في القانون الدولي العام،  يدخل ضمن حالة الضرورة، وهو

وهو األمر الذي رفضته المكسيك، وقد حلت المشكلة بإبرام اتفاقية بين الدولتين لتحديـد  

  .1898الحقوق المتبادلة بينهما في قمع الخارجين عن القانون عبر الحدود سنة 

  :الدفع بحالة الضرورة في محاكمات نورمبرغ: ثالثا

للقادة أوضـح فيـه أن    1940وقائع القضية في أن هتلر أصدر أمرا سنة  تتلخص

األوضاع تتطور في البلدان االسكندافية واألمر يتطلب وبأقصى سـرعة إعـداد العـدة    

الحتالل كل من النرويج والدانمرك وهذا االحتالل ضروري لمنع إنجلترا من التقدم إلى 

، وقد دافع المتهمون األلمان عند 1940ي أفريل البلطيق، وقد تم بالفعل احتالل الدولتين ف

محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية التي أنشئت إثر انتهاء الحرب بالضرورة الحربية لنفي 

الـدفع  :" مسؤوليتهم الجنائية، إال أن محكمة نورمبرغ رفضت هذا الدفع وذلك بحجة أن
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أن تصبح قوانين وعادات المستمد من حالة الضرورة التي يقدرها كل محارب تؤدي إلى 

  "الحروب وهمية

حالـة الضـرورة ال   :" وأضافت المحكمة في معرض محاكمتها ألحد المتهمين بأن 

تقوم على التصور الشخصي الذي يدفع إلى الضرب عرض الحائط بكل قوانين وأعراف 

، وفي نفس اإلطار أكدت محكمة نورمبرغ أن حالة الضرورة تشكل نوعا مـن  "الحرب

إذ يكون من شأنها إجبار واضطرار الشخص على التصرف على خالف إرادته،  اإلكراه،

أما إذا كان ارتكاب الشخص للجريمة ما هو إال تنفيذا ألمر يتفق واإلرادة تماما، فال يقبل 

  .)131(من ثم الدفع بوجود حالة الضرورة
     :1967حادثة نوري كانيون سنة : رابعا

الليبيرية كانت تحمل شحنة بترول، " كانيون"فينة تتمثل وقائع هذه القضية في أن الس

وعندما مرت خارج المياه اإلقليمية البريطانية ارتطمت بالصخور البحرية، وبعد يـومين  

تسرب من هذه السفينة ثالثون ألف طن من البترول متجهة إلى الشـواطئ اإلنجليزيـة،   

الثانية تسرب من هـذه   وحاولت السلطات اإلنجليزية منع ذلك، لكنها فشلت، وفي المرة

السفينة بترول إلى مياهها فقامت الحكومة اإلنجليزية بضرب السفينة إلشـعال البتـرول   

ومن ثم الحيلولة دون وصوله إلى شواطئها، وقد أكدت لجنة القانون الدولي مشـروعية  

ضرب الحكومة اإلنجليزية للسفينة الليبيرية ولو كانت خارج حدودها اإلقليمية وذلك على 

  .)132(أساس حالة الضرورة

حول تشييد جـدار فـي األرض الفلسـطينية       )133(فتوى محكمة العدل الدولية: خامسا

   :المحتلة

لقد كان الرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولي والذي أجابت فيه عن      

اآلثار  ما هي:" السؤال المحال إليها من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة والمتمثل في

القانونية الناتجة عن تشييد الجدار الذي تقوم إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل، إقامته في 

                                                
  . 444: ، الجرائم الدولية، المرجع السابق، ص)عبد الغني(محمد عبد المنعم : أنظر )131(

  .80:وان، المرجع السابق، ص، جريمة العد)العليمات(نايف حامد : وانظر
  .76:، جريمة العدوان، المرجع السابق، ص)العليمات(نايف حامد : أنظر )132(
ألي من الجمعية :" من ميثاق هيئة األمم المتحدة التي تنص على انه 96ورد مصطلح الفتوى في نص المادة  )133(

  ..".أية مسألة قانونيةالعامة أو مجلس األمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في 
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األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، على النحو المبـين  

ة في تقرير األمين العام، وذلك من حيث قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقي

إحـدى  " وقرارات مجلس األمن والجمعية العامة ذات الصلة؟ 1949جنيف الرابعة لعام 

المناسبات الهامة التي تعرضت فيها المحكمة لموقفها من حالة الضرورة فـي القـانون   

الدولي العام، وقد تساءلت المحكمة عما إذا كان يمكن إلسـرائيل االسـتناد إلـى حالـة     

نفي عن تشييد الجدار صفة عدم المشـروعية؟ وأجابـت   الضرورة التي من شأنها أن ت

تشكل حالة الضرورة سببا معترفا به في القانون الدولي العرفي وال يمكن :" المحكمة أنه

قبولها إال بصفة استثنائية وال يمكن االحتجاج بها إال بموجب شروط معينة محددة بدقـة  

الوحيد الذي يبت في تحقق الوفـاء  يجب الوفاء بها مجتمعة والدولة المعنية ليست الحكم 

هو " وأضافت المحكمة أن أحد هذه الشروط  أن يكون العمل المطعون فيه" بهذه الشروط

". السبيل الوحيد أمام الدولة لصون مصلحة أساسية من خطر جسـيم ووشـيك يتهـددها   

الذي تـم  واستنادا لذلك أكدت المحكمة أنها لم تقتنع بأن تشييد الجدار على امتداد المسار 

اختياره هو السبيل الوحيد لصون مصالح إسرائيل من الخطر الذي احتجت بـه تبريـرا   

لذلك الجدار، ومنه قررت أنه ال يجوز إلسرائيل االستناد إلى حالة الضرورة لنفي صفة 

  .)134( عدم المشروعية عن تشييد الجدار

  الفقرة الرابعة

       تمييز حق الدفاع الشرعي عن حالة الضرورة

شترك حق الدفاع الشرعي مع حالة الضرورة في األساس الذي يستندان إليه، وهو ي

حماية المصلحة األحق واألجدر بالرعاية وهي مصلحة المعتدى عليه، ويجيـز كالهمـا   

استعمال القوة المسلحة في العالقات الدولية، ولكنهما يختلفان فيمـا وراء ذلـك، وأهـم    

  :مظاهر االختالف ما يلي

الدفاع الشرعي ينشأ على إثر العدوان الذي تبادر به الدولة المعتدية فينشأ أن حق  -
للدولة المعتدى عليها حق الدفاع الشرعي، خالفا لحالة الضرورة التي تنشأ إثر خطر 
جسيم يهدد الدولة في بقائها أو مصالحها الجوهرية، وذلك بغض النظر عن مصدر هذا 
                                                

  ،     )عصام نعمة(،إسماعيل)جوش(، رويبنر)بيتر(، الغركويست)بيتر(، بيكر )أنيس فوزي(قاسم: أنظر )134(

 ، الجدار العازل اإلسرائيلي فتوى محكمة العدل الدولية دراسات و )علي(مقلد                            

 .251،مركز دراسات الوحدة العربية،ص 2007عة األولى، يونيو نصوص،الطب                                
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فقهاء إلى أن الدفاع الشرعي هو فعل عادل ضد الخطر ومشروعيته، ولذلك ذهب بعض ال
فعل غير عادل، وذلك بخالف حالة الضرورة فإنها قد تكون فعل عادل ضد فعل عادل، 
أي أن الدفاع الشرعي يتمثل في رد عدوان غير مشروع، بينما حالة الضرورة فإنها تنشأ 

عي يصد وبمعنى آخر فإن فعل الدفاع الشر )135(لصد خطر جسيم ولو كان مشروعا
  معتديا أما الفعل في حالة

  .)136(الضرورة فهو في حد ذاته اعتداء على بريء 
يمثل الدفاع الشرعي سبب من أسباب اإلباحة إذ يترتب عليه زوال صفة عدم  -

المشروعية عن الفعل، خالفا لحالة الضرورة التي تعد مانعا من موانع المسؤولية، فيظل 
ة الضرورة غير مشروع مع رفع العقوبة نظرا النتفاء الفعل الذي تأتيه الدولة في حال

المسؤولية الجنائية عنها، ومنه قد يوجب الفعل المرتكب في حالة الضرورة تعويض 
  .)137(هالضرر الذي سببه، ويجوز الدفاع الشرعي ضد

أن الدفاع الشرعي يشكل قاعدة مكتوبة من قواعد القانون الدولي بل تشكل إحدى  -
من نظام : من الميثاق األممي وفي المادة 51: ويجد مصدره في المادةقواعده اآلمرة، 

روما األساسي وعديد االتفاقيات والقرارات الدولية األخرى، خالفا لحالة الضرورة التي 
تجد مصدرها في السوابق الدولية ولم يتم التنصيص عليها صراحة في الميثاق األممي 

حل جدل بل أن العديد من الفقهاء انتقدوها وال في نظام روما األساسي، وال يزال م
وهناك من انتقدها بكونها ال تزال  )138(بكونها تتخذ كستار لتغطية أشنع الجرائم الدولية

  .)139(مفهوما غامضا

  المطلب الثاني

  تمييز الدفاع الشرعي عن األعمال غير المشروعة

 تتناقض ةفي ظرف يتميز بتدهور خطير لألوضاع الدولية، وبظهور مفاهيم جديد

المفاهيم التي  ليل أهم تلكحوالمبادئ التي قام عليها القانون الدولي يتوجب عرض وت

                                                
  .375، الجرائم الدولية، المرجع السابق، ص )عبد الغني(محمد عبد المنعم : أنظر )135(
  .376، الجرائم الدولية، المرجع السابق، ص )عبد الغني(محمد عبد المنعم : انظر )136(

  .131جع السابق، ص ، الدفاع الشرعي، المر)خلف(محمد محمود : وانظر
  .376، الجرائم الدولية، المرجع السابق، ص )عبد الغني(محمد عبد المنعم: أنظر )137(
  .439، الجرائم الدولية، المرجع السابق، ص )عبد الغني(محمد عبد المنعم : أنظر )138(
  .440، الجرائم الدولية، المرجع السابق، ص )عبد الغني(محمد عبد المنعم : أنظر )139(
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باتت تهيمن على مجمل العالقات الدولية في الوقت الحاضر، ويشَّكل مفهوم الحرب على 

، أهم المصطلحات الجديدة التي فرضتها )140(اإلرهاب الدولي، ومفهوم الحرب الوقائية

وقد كانت الواليات المتحدة األمريكية وراء 2001سبتمبر  11ة بعد األوضاع المستجد ،

تلك المصطلحات، في محاولة لتبرير ما تقوم به هي أو إسرائيل من أعمال مسلَّحة ضد 

دول أو شعوب أخرى، إضافة إلى استخدامها لتحويل المقاومة والدفاع عن األوطان إلى 

وري تبيان الحدود الفاصلة بين الدفاع فمن الضر ، وتبعا لذلكأعمال غير مشروعة

   :كما يلي الفروع التالية وذلك في هذه المفاهيم التي قد تختلط بها،الشرعي وبين 

  .الحرب الوقائيةوالدفاع الشرعي : الفرع األول

  .الدفاع الشرعي واألعمال االنتقامية :الفرع الثاني

  .اإلرهاب الدوليوالدفاع الشرعي : الفرع الثالث

  األول لفرعا

  الدفاع الشرعي والحرب الوقائية

بألمانيا لما حاول العلماء األلمان  لمفهوم الحرب الوقائيةلقد ظهرت المالمح األولى 

 وضع قواعد وأسس لهذا المفهوم، واستخدمها هتلر لهزم الشعوب المستضـعفة بحجـة  

وهـو   عدائـه، ثم أخذها نابليون بونابرت لفرض الصلح علـى أ  ،احتمال مهاجمة ألمانيا

المفهوم الذي تلقفته إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية ومارستاه بالفعل، واستندتا فـي  

من الميثاق األممي، فكيف ظهر مفهوم الحرب الوقائيـة؟ ومـا هـي     51تبريره للمادة 

مظاهر استخدامه من طرف إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية؟ ومالذي يميزها عـن  

  :رعي؟ كل تلك المسائل يتم تفصيلها في الفقرات التاليةالدفاع الش

  .ظهور المفهوم من خالل العقيدة العسكرية اإلسرائيلية: الفقرة األولى

  .نشأة وتطور المفهوم من وجهة النظر األمريكية: الفقرة الثانية
  .الدفاع الشرعي نالحرب الوقائية ليست م: الفقرة الثالثة 

  

                                                
  تونس ح ع م، اإلرهاب والحروب االستباقية وحقوق اإلنسان، كيف نتعامل مع المفاهيم الجديدة؟ : نظرأ )140(

  ،01المجلة العربية لحقوق اإلنسان، العدد العاشر،ص                        

 www.aihr-iadh.org:منشور على موقع                       
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  الفقرة األولى

  فهوم من خالل العقيدة العسكرية اإلسرائيليةظهور الم

تبنَّت إسرائيل هذه النظرية، فاعتمدتها في سياستها الخارجية كذريعة لمهاجمتهـا أي  

دولة تراها ال تتماشى ومصالحها، وترجمت إسرائيل هذه النظرية على أرض الواقع في 

كـذلك  عندما قامت بضرب كل مـن مصـر وسـوريا واألردن، و    1967عدوانها عام 

وكان الهدف من مهاجمتها لمصر ، )141(1951بعدوانها على المفاعل النووي العراقي في

وسوريا واألردن هو السيطرة على الضفة الغربية والقـدس الشـرقية وقطـاع غـزة     

العراق فكان بهدف تحطيم المفاعل النووي  على أما هجومها، ومرتفعات جوالن السورية

   .)142("أوزيراك"العراقي

منطقة الشرق األوسط بؤرة توتر وخطـر  تعد من وجهة النظر اإلسرائيلية،  هأنّكما 

 :منهاوشديد بسبب التطورات المتالحقة في المنطقة 

تطوير إيران لبرنامجها النووي الذي إذا نجحت فيه أصبحت مركز قوة يهدد المصالح  -

 .اإلسرائيلية

لشيعية اإليرانية على المنطقة فشل المخطط األمريكي في العراق، إذ سيطرت القوات ا -

 .وأصبحت إيران هي المستفيد األول من الحرب

 .في االنتخابات البرلمانية األخيرة فوز حركة حماس بأغلبية ساحقة  -

رفيق رئيس الحكومة األسبق األزمة السياسية والفراغ األمني الذي ساد لبنان بعد موت  -

 .ينية فعالةالحريري، وبروز دور حزب اهللا كقوة سياسية ود

 وجود تحالف بين سوريا وإيران وحركة حماس والقوى الشعبية العراقية وكذا  -

 .)143(حزب اهللا

  

  

                                                
  .266،ص 2002الدولي العام،المكتب المصري لتوزيع المطبوعات ،القانون )سهيل حسين(الفتالوي:أنظر)141(
  الخطوط  –مقال لمحرر للشؤون اإلستراتيجية، بين ذرائع الحرب وسيناريوهات الضربات الوقائية: أنظر )142(

 www.google.com: الحمراء اإلسرائيلية في المنطقة على موقع
  الحادي عشر من أيلول اإلرهاب واإلرهاب  ، ترجمة ريم منصور األطرش،)نعوم(تشومسكي: أنظر )143(

  .23و  22، دار الفكر بدمشق، سوريا، ص2003المضاد، الطبعة األولى،                           
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  الفقرة الثانية

  نشأة و تطور المفهوم من وجهة النظر األمريكية

إحدى إفرازات أحداث سبتمبر فـي الواليـات    يشكل بروز مفهوم الحرب الوقائية

إذ تم اللجوء لهذه ،)144(سابقة على هذا التاريخ هاساسية للكن الفكرة األ 2001المتحدة عام

دفاعا عـن  "النظرية لتبرير قصف ليبيا من طرف إدارة ريغن إذ تم تبريرها بأنها تعتبر 

رد فعـل  "نصحوا بـإجراء  " كلينتون"، كما أن مخططو إدارة "النفس ضد هجوم مستقبلي

أي الفكـرة كانـت    –وكأنهـا  ، )145(بما في ذلك استعمال الضربة األولى النووية" وقائي

في انتظار ظرف مالئم لتحويلها إلى خطَّة مفصلة تمهيدا لتطبيقهـا، وجـاءت    -جاهزة

تفجيرات البرجين ومبنى وزارة الدفاع في كل من نيويورك وواشنطن، وما انبثق عنهـا  

من مناخ هستيري لتوفير الفرصة المثالية التي ظلت عصابة المحـافظين الجـدد فـي    

 جاءت لتشعل الفتيـل الجـاهز   2001سبتمبر  11أحداث  ، ومعنى ذلك أن)146(رهاانتظا

  .هاوكانت أفغانستان هي أول مخبر لتجريب لمفهوم الحرب الوقائية،

يستطيع إرهابي أن ينفـذ  :" قائال "دونالد رامسفيلد"األمريكي وقد علَّق وزير الدفاع 

األساليب المتعددة مـن غيـر   هجوما في أي وقت وفي أي مكان باستعمال مجموعة من 

بنشر جراثيم الجدري  الممكن فعليا الدفاع في كل وقت، وفي كل موقع عندما يتعلَّق األمر

أو الجمرة الخبيثة، أو باستعمال سالح كيميائي أو سالح إشعاعي، أو قتـل اآلالف مـن   

عـن   مركز التجارة العالمي، وحتى ميثاق األمم المتحدة شرع حق الـدفاع في أشخاص 

النفس والطريقة الفعالة للدفاع هي نقل المعركة في مكان تواجد اإلرهابيين، لـذلك فـإن   

  ."القيام بعملية وقائية باستخدام القوة العسكرية هي اآلن فكرة عملية

في خطاب ألقاه فـي األكاديميـة    "دبليو بوش"جورج  األمريكي َالرئيس فيما صرح

الواليات المتحدة األمريكية يجب أن تكون مسـتعدة   أن:" العسكرية في وست بونيت قائال

وفي توجـه مماثـل   ، )147("لتنفيذ عمل وقائي عند الضرورة للدفاع عن الحرية واألرواح

                                                
  .52، مفهوم الحرب الوقائية في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص )عائشة(عبد الحميد: أنظر )144(
  .52م الحرب الوقائية في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص ، مفهو)عائشة(عبد الحميد:أنظر )145(
  .52، مفهوم الحرب الوقائية في القانون الدولي العام،المرجع نفسه، ص )عائشة(عبد الحميد :أنظر )146(
  ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 2003، العالقات الدولية الراهنة، طبعة )الناصر(عبد الواحد : أنظر )147(

  .149البيضاء، المغرب، ص                                        
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بأن الواليات المتحدة األمريكية سـوف تقـوم   :" ديك تشيني األمريكي تعهد نائب الرئيس

للعراق أنَّه يجب عدم السـماح  بإقفال معسكرات اإلرهابيين أينما كانت، ويالحظ بالنسبة 

لنظام يكره الواليات المتحدة األمريكية بأن يصبح مستعدا لتهديـد األمـريكيين بأسـلحة    

  .)148(وهذا ما أكَّده أيضا وزير الخارجية األمريكي كولن باول ،"الدمار الشامل

الرئيس األمريكي جورج بـوش   من طرفحديثا  تم إحياؤهاهذه الظاهرة من ثم فو

و بالضبط  2001سبتمبر  11ن خالل عقيدته العسكرية الجديدة التي ظهرت بعد االبن م

الواليات المتحدة األمريكية على  اعتبر رد ، إذ في جملة خطاباته 2002سبتمبر  17في 

وقد جرى أول تنظيم لهذا المفهوم مـن   ،دفاعا شرعيا وقائيا 2001سبتمبر  11هجمات 

، وهـذا تحـت غطـاء    2003مارس  20العراق في  خالل العملية العسكرية األولى في

ذلك أن الواليات المتحدة األمريكية اعتبرت قرار مجلس األمن رقم  ،)149(الشرعية الدولية

قد منحها الضوء األخضر  –وهو قرار إرسال لجنة تفتيش جديدة إلى العراق  - 1441

هل تعـد  و ؟مدى شرعية هذه الحرب السؤال عنوهنا يطرح لشن حرب على العراق، 

أم  ؟من الميثـاق  51وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المادة  ؟شكالً من أشكال الدفاع الشرعي

   .ذلك ما يتم تفصيله في الفقرة التالية أنَّها غير شرعية وبالتالي تكون حربا عدوانية؟
  الفقرة الثالثة

  الدفاع الشرعي نالحرب الوقائية ليست م

رب الوقائية اإلجابة عن التساؤل المتعلـق بمـدى   يتعين لتحديد مدى مشروعية الح     

أي هجوم محتمل الوقـوع   ممارسة حق الدفاع الشرعي ضد هجوم وشيك الوقوع جواز

  ؟  مستقبال

يرى البعض أنَّه يجوز قيام الدفاع الشرعي الوقائي، أي بمجرد الهجـوم الوشـيك   

ر الشـامل ال يمكـن   ويستندون في ذلك إلى عدة حجج منها أن أسـلحة الـدما   ،الوقوع

مواجهتها إال بضربات وقائية تمنعها من الوصول إلى الهدف، ويستدل على هذا الـرأي  

                                                
  .149، مفهوم الحرب الوقائية في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص )عائشة(عبد الحميد : أنظر )148(
      Rex,Zedalis, Circumstance justifying pré-emptive-self-defense : thought  : أنظر )149(

prompted by the military action against iraq, Nordic Journal                         
                      of international law- martinus mil horr publisher Nether lends               
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الـذي يبـيح   " مضيق كورفو"في قضية  09/04/1949بقرار محكمة العدل الدولية في 

أنَّه ال يجوز اللجوء إلى هذا  ، فيما يذهب آخرون إلىاستخدام القوة للدفاع عن حق الدولة

من بين شروطها أن يكون االعتداء مسلَّحاً مباشراً أو  51ألن المادة  ،ع من الحروبالنو

أي أن الدفاع ال يكون مبادأة بل هو رد فعل الدولة المعتدى عليها، ومن ثم  ،غير مباشر

فطالما ال يوجد عدوان مسلح، فال يقوم الحق في الدفاع الشرعي، وعلى ذلك فإن استخدام 

قبل وقوع العدوان يجعل هذا االستخدام للقوة هو العدوان وينشـأ للدولـة    القوة المسلحة

ومن أجل الترجيح بين هذين الرأيين يتعين تحديد مفهوم . المعتدى عليها حق الدفاع لصده

الحرب الوقائية أو الدفاع الشرعي الوقائي، ومدى اعتبارها دفاعا عن الـنفس بمفهـوم   

 :من الميثاق األممي 51المادة 
  :الحرب الوقائيةتعريف : والأ

"  La guerre preventive"بالفرنسية  اإلستباقيةيعني مصطلح الحرب الوقائية أو 

ويقابلهـا   ،"التصرف على نحو وقائي أو المبادرة بالهجوم علـى نحـو وقـائي    :"هيو

 اإلستباقية تعرف الحرب الوقائية أوو. )150(ولها نفس المعنى emptive préباإلنجليزية 

استخدام القوة العسكرية في الهجوم من قبل دولة على دولة أخرى، بحجة منعهـا   :"هابأنَّ

من استخدامها جهازها العسكري الذي يشَّكل تهديدا لكيانها، أي القيام بهجـوم اسـتباقي   

اسـتخدام   :"، كما عرفت بأنها"دون تعرض الدولة المستخدمة له لهجوم ما يحول ووقائي

لرد على خطر محتمل من عدوان مسلَّح، دون أن يكـون هـذا العـدوان    القوة المسلَّحة ل

حاصال بالضرورة، ويعتبر استخدام القوة المسلَّحة، بالرغم من عدم وجود عدوان مسلَّح 

ـ أهم ركن في هذا النوع من األفعال فهو بهذا يختلف عن الدفاع الشرعي و ن االنتقـام  ع

وقد وصف وزير خارجية أمريكـا،  ، "لَّح سابقالمسلَّح الذي يرد متأخرا عن عدوان مس

أنَّها تفترض ضرورة طارئة ال يمكـن  :" أو الحرب الوقائية حالة الدفاع الشرعي الوقائي

  ."صدها، وال تدع مجاال الختيار الوسائل وال فرصة للمباحثات

  :شكالً من أشكال الدفاع الشرعيليست الحرب الوقائية : ثانيا

الرد على ضربات  :"هومن الميثاق األممي  51طبقا للمادة  يإذا كان الدفاع الشرع

أو اعتداءات حالة مباشرة وغير مشروعة الزمة لرد العدوان، وأن يكون متناسـبا مـع   
                                                

  ، الحرب الوقائية أو الجريمة المطلقة في العراق، الغزو الذي سيالزمه العار،  )نعوم(تشومسكي : أنظر )150(
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استخدام القوة العسكرية في الهجوم على  :"، أما الحرب الوقائية فهي تعرف بأنَّها"الخطر

" زها العسكري، الذي يشَّكل تهديدا كافيا ضدهادولة أخرى بحجة منعها من استخدام جها

وبالتالي فالدفاع الشرعي يعد استخداما للقوة المسلحة ردا على مبادأة بالعدوان، فيما تعـد  

الحرب الوقائية مبادأة باستعمال القوة المسلحة درءا الستخدامها من دولة معينة وبالتـالي  

  .ا على فعلتكون الحرب الوقائية فعال ابتدائيا وليس رد

بأنها الجريمة الكبـرى  :" قائال وقد عبر المفكر نعوم تشومسكي عن الحرب الوقائية

التي ترتكبها الواليات المتحدة األمريكية أقوى دولة عرفها التاريخ، وقد استخدمت هـذا  

وهي الجريمة التي أدانتها محكمـة    ،"النوع من الحروب للحفاظ على الهيمنة على العالم

  .)151(غنورمبر

، )152(وقد عبر عنها أيضا بالضربة األولى الوقائية تضمنتها سياسة أمريكية جديـدة  

لم ينص عليها فـي  إذ القانون الدولي المعاصر لم يأخذ بنظرية الحرب الوقائية وبالتالي ف

في الواقع كما ال يوجد ضمن أحكامه ما يبررها، ذلك أنها  ،صراحة ميثاق األمم المتحدة

، فال تعد دفاعا شرعيا بل عمال عدوانيا قد )153(وان واالستباق بالضربة األولىتبرير للعد

ي حالة الدفاع الشرعي يعد استثناء علـى  فاستخدام القوة  ، ذلك أنينشأ عنه دفاع شرعي

إذ  )154( قاعدة حظر استخدام القوة في العالقات الدولية، واالستثناء ال يجوز التوسع فيـه 

من ميثاق األمم المتحدة يمكن ألية دولة أن تستخدم القوة العسـكرية   51أنه طبقا للمادة 

وهما حالتـان  " ردا على هجوم وشيك" أو" عند وقوع هجوم عليها" دفاعا عن النفس فقط 

لم يؤكد أحد وجودهما في الحرب اإلستباقية التي تم شنها من جانب الواليـات المتحـدة   

التي تذرعت بها الواليات المتحدة األمريكيـة   ومن ثم فإن األسباب األمريكية ضد العراق

  للهجوم على العراق ال تشكل أبدا دفاعا عن النفس بموجب ميثاق األمم 

                                                
  وقائية،الجريمة العظمى، العراق،الغزو الذي ، العسكرة والحرب، الحرب ال)نعوم(تشومسكي: أنظر )151(

  ، ترجمة سحر توفيق، على 2003أغسطس  11سيظل عارا إلى األبد،                                    

 www.google.ae:  موقع                                   
  ام القوة، مجلة السياسة الدولية،    ، الحرب األمريكية على العراق، مشروعية استخد)شريف(بسيوني: أنظر )152(

 .15، ص 2003، يناير 151العدد                                  
 . 176،ص 2002،القانون الدولي العام،المكتب المصري لتوزيع المطبوعات،)سهيل حسين(الفتالوي:أنظر )153(
 .230،ص 2005مطبوعات الجامعية، الجزائر، معجم القانون الدولي المعاصر، ديوان ال ،)عمر(سعد اهللا : أنظر  )154(
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  .)155(المتحدة
هو استخدام القوة المسلَّحة للرد على أو الحرب الوقائية الدفاع الشرعي الوقائي  إن

الً بالضرورة، وبهذا تعد خطر محتمل من عدوان مسلَّح دون أن يكون هذا العدوان حاص

لخطر محتمل أو  اتقاءالذي ظهر   الحرب الوقائية نوعا من أنواع الدفاع الشرعي الوقائي

، وهو األمر الذي ال يوجد أي نص قانوني دولي يجيزه، بل أن تطبيق )156( خطر وشيك

لى المعايير المعتمدة في تعريف العدوان والدفاع الشرعي سوف يجعل منها عدوانا ينشأ ع

إثره حق الدفاع الشرعي للدولة التي استعملت ضدها القوة المسلحة بحجة الدفاع الشرعي 

الدفاع الشرعي هو حق أساسي ونتيجة حتمية لحق البقاء كما نص على ف من ثموالوقائي، 

، 1975الصادر في  29/د/3281 :ذلك قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار رقم

لوقائية هي جريمة عظمى كما عبر عنها المفكر نعوم تشومسكي، وهي في حين الحرب ا

استخدام األسلحة النووية  إذا تم أكثر خطورةوال شك أن األمر يكون  .نتيجة حتمية للفناء

ية من شأنه أن ئالدفاع الشرعي الوقائي، ألن استخدام هذه األسلحة في الضربة الوقا في

بة الوقائية هذه أو في الرد عليها، وهذا يجعل الموقف يترك آثارا تدميرية سواء في الضر

      .)157(أكثر تهديدا للسلم واألمن الدوليين

إن الضربات الوقائية ال تشكل دفاعا شرعيا المنصوص عليه فـي ميثـاق األمـم    

المتحدة ذلك أنها تتجاوز أحكام الميثاق بشأن الدفاع الشرعي، لكونها تسمح باستخدام القوة 

يكن هناك تهديد مباشر، وهي بذلك تعيد العالم إلى ما قبل الحرب العالميـة   حتى ولو لم

األولى، وقبل ميثاق األمم المتحدة عندما لم يكن استخدام القوة مقيدا بأية شروط قانونية، 

وكان بإمكان الدول استخدام القوة حيثما تشاء، وهو ما يكد بأن عقيدة الضربات الوقائيـة  

  .)158(طعنة قاتلة متحدة في الصميمتطعن نظام األمم ال

                                                
  ترجمة الشهابي    )غريغ(،تحرير روجيرو)بربارة( وأولشانسكي)غرين(وجيني) ميشيل(راتنر أنظر 155(

 . 48،دار الفكر بدمشق، سورية، ص 2003،ضد الحرب في العراق،الطبعة األولى،)إبراهيم(                     
  ير المضادة في القانون الدولي العام،دراسة في جانب من العواقب القانونية عن      ،التداب)زهير(الحسيني: أنظر)156(

 .57، ص 2004المخالفات الدولية، المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع،                                  
 .59-58رجع نفسه، ص ، التدابير المضادة في القانون الدولي العام، الم)زهير(الحسيني :  أنظر )157(
  ، ترجمة )غريغ(، تحرير روجيرو)بربارة( وأولشانسكي ) غرين(وجيني) ميشيل(راتنر: أنظر )158(

  . 48، ضد الحرب في العراق، المرجع السابق، ص )إبراهيم(الشهابي                              

 .                         العظمى، المرجع السابق، العسكرة والحرب، الحرب الوقائية، الجريمة )نعوم(تشومسكي:  وانظر
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أن الدفاع الشرعي هو الحالة الوحيدة التي تناقض قاعـدة   وفي األخير يمكن القول

، ويوصف بكونه عدوانا القانون الدولي ردا على عمل جاء خرقا لهاته القاعدة من قواعد

فـال يجـوز    ، ومن ثـم وهو استثناء على مبدأ حظر استخدام القوة في العالقات الدولية

التوسع فيه بإجازة أي شكل آخر من أشكال استخدام القوة في العالقات الدوليـة، وتبعـا   

  .لذلك تكون الحرب الوقائية غير مشروعة قطعا

  الفرع الثاني

 الدفاع الشرعي واألعمال االنتقامية

تعد األعمال االنتقامية من أكثر المفاهيم إثارة للجدل والتردد حتى في ظـل ميثـاق   

األمم المتحدة والذي جاء حاسما في تحريم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها إال فـي  

إطار الدفاع الشرعي، وقد أكد بعض الفقهاء بأن األعمال االنتقامية محرمة قانونا مباحـة  

واقعا، وعللوا ذلك بأنه إذا كان الميثاق يستفاد منه أن األعمال االنتقامية غير مشـروعة،  

لواقع العملي يشهد عدة حاالت عدة ألعمال انتقامية تم إضفاء صبغة المشروعية إال أن ا

  .)159(عليها

وفي عديد الحاالت التي تقوم الدول بأعمال انتقامية ومنها مـا قامـت وتقـوم بـه     

إسرائيل في مواجهة الفلسطينيين، وما قامت به الواليات المتحدة األمريكية تجـاه ليبيـا   

من قبيل الـدفاع   في كل هذه الحاالت تم وصف هذه األفعال بأنهاوالسودان وأفغانستان، 

  الشرعي عن النفس، وهو ما يفرض التساؤل عن مفهوم األعمال

االنتقامية؟ وعن أوجه االختالف بينها وبين الدفاع الشرعي؟ كل تلك المسائل يـتم   

  :تفصيلها في الفقرتين التاليين
  .ةمفهوم األعمال االنتقامي: الفقرة األولى

  . التمييز بين الدفاع الشرعي وأعمال االنتقام :الفقرة الثانية

  

  

  الفقرة األولى

  مفهوم األعمال االنتقامية

                                                
  .380، الجرائم الدولية، المرجع السابق، ص )عبد الغني(محمد عبد المنعم : انظر )159(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


83 
 

على الرغم من أن  ميثاق األمم المتحدة جاء حاسما في تحـريم اسـتعمال القـوة    

المسلحة أو التهديد باستعمالها في العالقات الدولية إال في صورة دفاع عـن الـنفس أو   

بير القمع التي يتخذها مجلس األمن الدولي، ومعنى ذلك أن األعمال االنتقاميـة غيـر   تدا

مشروعة في القانون الدولي، إال أن الواقع العملي يشهد عديد الحاالت التي استعملت فيها 

القوة المسلحة في صورة أعمال انتقام، وذلك تحت ذريعة الدفاع الشرعي عـن الـنفس،   

وم أعمال االنتقام بما يجعلها متمايزة عن أعمال الـدفاع عـن   وهو ما يفرض تحديد مفه

  .النفس وال يتيح استخدام األخير تبريرا ألعمال االنتقام

لقد نص اإلعالن الخاص بالمبادئ المتعلقة بالعالقات الودية بين الدول صراحة على 

ق األمـم  ، كمـا أن ميثـا  )160(تحريم استعمال القوة المسلحة في إطار األعمال االنتقامية

المتحدة حرم استعمال القوة المسلحة في العالقات الدولية إال في إطار الدفاع الشرعي أو 

في إطار تدابير القمع المتخذة من طرف مجلس األمن الدولي، ومن ثم فالميثاق األممـي  

حرم استعمال القوة المسلحة في صورة األعمال االنتقامية، وقد كـرس مجلـس األمـن    

الذي  29/03/1955: حكام في عديد المناسبات منها القرار الصادر بتاريخالدولي هذه األ

باعتبارهـا   11/12/1954:أدان فيه األعمال التي اقترفتها إسرائيل تجاه سوريا بتـاريخ 

  .)161(أعماال انتقامية مسلحة

إلى أن تحديد مفهوم أعمال االنتقام يكون مـن خـالل   " Bowett"وقد ذهب الفقيه 

الدولـة   ثل هذا الهدف في التأديب والعقاب، ويكون الغرض منها إجبارالهدف منها ويتم

المعتدية على جبر الضرر الذي أحدثته للدولة المعتدى عليها، ومعنى ذلك أن األعمـال  

وقد عرفت مـدام    )162(االنتقامية أهدافها عقابية أو تعويضية في مواجهة الدولة المعتدية

استخدام للقوة بقصد الحصـول علـى   :" امية بأنهااألعمال االنتق" Mme Bastid"باستيد 

وقف المخالفة الدولية باستخدام القوة المقيدة بتحقيق ذلك الغرض حيث تتوقف في حـال  

تأتي كرد فعل ألي تصرف "، ويذهب محمد سعيد الدقاق إلى أن أعمال االنتقام )163("تنفيذه

، وقد تتخذ تلـك األعمـال   "غير مشروع من جانب الدولة التي توجه إليها أعمال االنتقام
                                                

  .383و  380، الجرائم الدولية، المرجع السابق، ص )عبد الغني(محمد عبد المنعم : أنظر )160(
  .381الدولية، المرجع السابق، ص  ، الجرائم)عبد الغني(محمد عبد المنعم : أنظر )161(
  . 383، الجرائم الدولية، المرجع السابق، ص )عبد الغني(محمد عبد المنعم : أنظر )162(
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  .136، حق الدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص )محمد محمود(خلف : وانظر 
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صورة إلغاء معاهدة لم تراعها الدولة األخرى، أو في صورة فرض حصار على اقتصاد 

دولة ما نظرا لعدم وفائها بالتزاماتها الدولية، أو قطع العالقات الدبلوماسـية، أو تجميـد   

لتصرفات األموال المودعة لدى الدولة المتضررة، أو تأميم ممتلكات الدولة التي ارتكبت ا

غير المشروعة، وقد تصل إلى حد استخدام القوة المسلحة ضد إقليم الدولة التي بـادرت  

  .)164(باالعتداء

  الفقرة الثانية
  التمييز بين الدفاع الشرعي وأعمال االنتقام

قد يختلط األمر بين األعمال االنتقامية وبين الدفاع الشرعي إذ يعتبر كـال منهمـا   

من طرف دولة معتدى عليها ردا على عدوان تعرضت له مـن  استعماال للقوة المسلحة 

طرف دولة أخرى، حتى جعل البعض األعمال االنتقامية شـكال خاصـا مـن الـدفاع     

، ولكن عند التدقيق نجد أن المفهومان مختلفان لكون األهداف بينهما متباينة، )165(الشرعي

ع وال يزال واقعـا علـى   فالدفاع الشرعي يهدف إلى إيقاف المخالفة واالعتداء الذي وق

الدولة خالفا لألعمال االنتقامية فهي تحمل معنى العقاب، ومعنى ذلك أن الفـارق بـين   

المفهومين يعود إلى معيار ذاتي أي الهدف والقصد من وراء استعمال القـوة المسـلحة،   

وهو ما يجعل األمر بيد الدولة التي استعملت القوة المسلحة مما يجعلهـا تتـذرع دائمـا    

الدفاع الشرعي من خالل اإلدعاء بأن هدفها هو وقف االعتداء ولـيس العقـاب، ممـا    ب

  . يفرض البحث عن معيار موضوعي للتمييز بين الدفاع عن النفس وبين أعمال االنتقام

لقد بذلت جهود كبيرة من فقهاء القانون الدولي لوضع معيار موضوعي للتفرقة بين 

   :ية التي قدمها الفقهاءالمفهومين، وأهم المعايير الموضوع

   :معيار عدم الشرعية: أوال

يرى بعض الفقهاء أن المعيار الموضوعي للتمييز بين الدفاع عـن الـنفس وبـين    

األعمال االنتقامية يتمثل في عدم الشرعية الذي يسبغ أعمال االنتقام دون أعمال الـدفاع  

  .عن النفس التي تتصف بكونها مشروعة في القانون الدولي

   :معيار القصد: ياثان
                                                

  . 383و 382، الجرائم الدولية، المرجع السابق، ص )عبد الغني(محمد عبد المنعم : أنظر )164(
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يذهب بعض الفقهاء إلى أن معيار التفرقة بين أعمال االنتقام وأعمال الـدفاع عـن   

النفس هو القصد الذي يميز كل منهما، فالقصد من الدفاع الشرعي هو الوقاية من عدوان 

غير مشروع أو وقف ذلك العدوان بينما القصد من األعمال االنتقامية هو الرد على أفعال 

مشروعة قد تمت سابقا من أجل معاقبة الطرف الذي قام بهـا أو التعـويض عـن    غير 

  .الضرر الذي نجم عنها

   :معيار طبيعة العدوان: ثالثا

ذهب بعض الفقهاء إلى أن معيار التفرقة هو طبيعة أو نوع العدوان الذي تأتي أفعال 

ردا على أي عدوان مهما الدفاع الشرعي أو االنتقام للرد عليه، فاألعمال االنتقامية تأتي 

، وتبعا لهذه المعايير )166(كان نوعه، بينما ينشأ حق الدفاع الشرعي على إثر عدوان مسلح

الثالثة فإن الدفاع الشرعي يختلف عن األعمال االنتقامية من حيث المضمون وكذلك من 

  :حيث القصد أو الهدف

ى عمل عدواني ال يوجد الدفاع الشرعي إال كرد فعل عل :من حيث المضمون -1

مسلح ومن شأن رد الفعل الدفاعي أن يمنع وقوع العدوان أو يمنـع اسـتمراره، فهـو    

استعمال للقوة المسلحة على عدوان مسلح وشيك أو واقع وال يزال مستمرا، أما األعمال 

االنتقامية فهي تأتي بعد انتهاء العمل غير المشروع وذلك كرد فعل على هذا التصـرف  

رد الفعل هذا يمكن أن يتخذ عدة صور مثل إلغاء معاهدة لـم تراعهـا   غير المشروع، و

الدولة األخرى، أو فرض حصار على اقتصاد دولة ما نظرا لعـدم وفائهـا بالتزاماتهـا    

الدولية، أو قطع العالقات الدبلوماسية، وقد يصل األمر إلى استعمال القوة المسلحة فـي  

ر المشروع والذي ال يشترط فيه أن يكون عدوانا االنتقام من الدولة التي ارتكبت الفعل غي

  .مسلحا، وقد أباح القانون الدولي الدفاع الشرعي فيما حرم ومنع األعمال االنتقامية

إن الهدف من األعمال االنتقامية هو التأديب والعقاب أو جبر  :من حيث الهدف -2

لـى العقـاب وال   الدولة على جبر الضرر، خالفا للدفاع الشرعي الـذي ال يهـدف ال إ  

التعويض بل يقتصر هدفه على دفع الضرر، وذلك بمنع وقوع العدوان الوشيك أو وقف 

  .)167(العدوان الواقع فعال ومنع استمراره
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وتمثل العمليات العسكرية األمريكية ضد أفغانستان صورة شديدة الوضوح لألعمال      

اسـتخدمت اإلدارة   2001ر سـبتمب  11االنتقامية فعلى الرغم من أنه بعد وقوع هجمات 

 :)168(األمريكية خطابين متميزين بشأن هذه الهجمات وطبيعة الرد األمريكي عليها

 11خطاب قانوني موجه إلى منظمة األمم المتحدة ومـؤداه أن هجمـات   : األول -

مـن ميثـاق األمـم     51تندرج في إطار العدوان المسلح بمفهوم المـادة   2001سبتمبر 

  .تملك الحق في الدفاع الشرعي المتحدة، ومن ثم هي

خطاب سياسي موجه إلى الرأي العام األمريكي والعالمي، ومفاده أنهـا   :والثاني -

ضحية لحرب من نوع جديد تستدعي ردا بحرب غير تقليدية تستخدم فيها جميع الوسائل، 

 ويكون الهدف منها هو القضاء بصورة نهائية على اإلرهاب العالمي في صورته الجديدة،

ومعنى ذلك أن الواليات المتحدة األمريكية تبنت خطابا يحدد طبيعة عملياتها العسكرية في 

أفغانستان بأن أساسها هو الدفاع الشرعي وهدفها هو القضاء النهائي على اإلرهاب، وهو 

التناقض الذي يجعل عملياتها ال توصف بكونها دفاعا شرعيا باعتبار أن هدفه هو منع أو 

عدوان المسلح، خالفا للهدف الذي قصدته الواليات المتحدة األمريكية مـن  وقف أعمال ال

عملياتها العسكرية والمتمثل في القضاء على اإلرهاب بداية من إسقاط حكومـة طالبـان   

ذلك أنها تقوم  )169(والقضاء على القاعدة، وهو الهدف الذي يصبغ عملياتها بصبغة االنتقام

ومما يؤكد هذا األمر أن  2001سبتمبر  11وراء هجمات  بذلك لكونها تتهم القاعدة بأنها

أي بعد شهر من وقوع الهجمات وانتهائها وبعـد   07/10/2001: الرد لم يأت إال بتاريخ

  .أن تدخل مجلس األمن وإصداره قرارين بصدد هذه الهجمات

اتخذ فـي البدايـة    2001سبتمبر  11وللمالحظة فإن الرد األمريكي على هجمات 

ة عسكرية في أفغانستان ضد تنظيم القاعدة وحكومة طالبان، ثم امتد ليشـمل  صورة حمل

جهات أخرى متعددة واتخذ صورة حرب عالمية تقودها الواليات المتحدة األمريكية ضد 

قوى الشر، وتغيرت أهدافها من معاقبة اإلرهابيين من تنظيم القاعدة وحكومة طالبان إلى 

                                                                                                                                                  
  .136، حق الدفاع الشرعي، مرجع سابق، ص )محمد محمود(خلف : وانظر

  ، العالقات الدولية الراهنة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء المغرب،   )عبد الواحد(الناصر  :أنظر )168(

  .122و 121، ص2003                                      
وما بعدها  136، العالقات الدولية الراهنة، المرجع السابق ص )عبد الواحد(الناصر: أنظر)169(

  مشروعية اإلرهاب في العالقات الدولية،دار هومة للطباعة والنشر                  ،عدم )أمال(يوسفي:وانظر
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إرهابية محتملة، وليس من شك في أن هـذه العمليـات   حربا استباقية للوقاية من هجمات 

العسكرية في أفغانستان ليست مشروعة سواء كانت تهدف إلى االنتقام أم إلـى الوقايـة   

   .واستباق الضربات اإلرهابية المحتملة لكونهما ال يشكالن دفاعا شرعيا عن النفس

  لثالفرع الثا

  اإلرهاب الدوليوالدفاع الشرعي 

، )170(السلوك الذي يتصف بالفوضوية والعدميـة  أنواع دولي نوع مناإلرهاب اليعد 

ويتم باستعمال القوة المسلحة من طرف الدول، وعادة ما تلجأ هذه الدول لتبرير ذلك إلى 

تلعب المصالح السياسية دورا كبيرا في القـانون الـدولي   فكرة الدفاع الشرعي، وهكذا 

مصطلحات القانونية كيفما يتماشى ومصالحها والعالقات الدولية، فترى الدول تتالعب بال

الحيوية، فتصف الفعل نفسه بصفات عدة مستخدمة بذلك سياسة الكيل بمكيالين، فالعمـل  

ضد أخرى قد تجعله من قبيل الدفاع الشرعي، فـي حـين إذا ردت    ةالذي تقوم به الدول

ها، كما حصـل فـي   اعتبرت محور شَّر ويجب تدميراعتبر فعلها إرهابا و، عليهاالدول 

الخطاب الذي ألقاه الرئيس األمريكـي جـورج دبليـو بـوش فـي المتخـرجين فـي        

الشر قوى إذ تحدث فيها بإسهاب عن فكرة محاربة محور  wes point" 2002"العسكرية

، )171(التي ستوجه لها الواليات المتحدة األمريكية ضربة وقائية، قبل أن تتفاقم أخطارهـا 

    ل عما يميز اإلرهاب الدولي عن الدفاع الشرعي؟وهو ما يثير التساؤ

لإلجابة على هذا السؤال ال بد من دراسة مفهوم اإلرهاب الدولي حتى نصل إلـى  

  :، وذلك في الفقرات التاليةتمييزه عن الدفاع الشرعي

  .الجهود الدولية لتعريف اإلرهاب الدولي :ولىالفقرة األ

   .ب الدوليأركان جريمة اإلرها: انيةالفقرة الث

   .تمييز الدفاع الشرعي عن اإلرهاب الدولي: ثالثةالفقرة ال

  

  

  
                                                

  ، دار الكتاب العربي 2002، مفهوم اإلرهاب في القانون الدولي، جانفي )ثامر ابراهيم (الجهماني : أنظر )170(

 .92للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ص                                             
  40، ضد الحرب في العراق، المرجع السابق، ص )ابراهيم(، ترجمة الشهابي )روجيرو(غريغ : أنظر )171(
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  الفقرة األولى

  الجهود الدولية لتعريف اإلرهاب الدولي

يـا  :" آيات منها قوله تعالى ةجموعمفي القرآن الكريم في وردت كلمة اإلرهاب إن 

هـدكم وإيـاي   بعبعهـدي أوف  بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفـوا  

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون " ..:قوله تعالىو )172("فارهبون

وتعنـي الرعـب    )173("يعلمهـم  به عدو اهللا وعدوكم  وآخرين من دونهم ال تعلمونهم اهللا

 أما في اللغة الفرنسـية ، ففي اللغة العربية يقصد بها الرعب والخوف، وبالتالي والخوف

وأصلها التيني " Bersuire" بقلم الراهب  1355ألول مرة سنة " رعب" هرت كلمةفقد ظ

"Terror " ولها ما يقابلها في جميع اللغات الهندية واألوروبية وهي تعني في األصل خوفا

فاإلرهـاب  أو قلقا متناهيا يساوي تهديدا غير مألوف وغير متوقـع بصـورة واسـعة،    

terror: " التي ترتكبها مجموعة ثوريـة أو أسـلوب عنـف    هو مجموعة أعمال العنف

االستخدام المنظم لوسائل استثنائية للعنف من أجل " :هو وبتعبير آخر، "تستخدمه الحكومة

وعلى وجه الخصوص  ،كاالستيالء والمحافظة أو ممارسة السلطة تحقيق هدف سياسي، 

تنفذها منظمـة   فهو مجموعة من أعمال العنف من اعتداءات فردية أو جماعية أو تدمير

، وقد بلغت أهمية التعريـف  )174("سياسية للـتأثير على السكان وخلق مناخ انعدام األمن

اللغوي لإلرهاب حدا كبيرا دفع البعض إلى أن يتخذ منه أساسـا لتعريفـه اصـطالحا،    

  .)175(والستنباط عناصره وخصائصه التي تميزه عن غيره من الظواهر التي قد تختلط به
إلى القرن الثامن عشـر وبالضـبط فـي    كمفهوم قانوني رهاب يعود مصطلح اإلو

، لرد المحـاربين فـي الثـورة    1794يونيو  10القانون المتعلق باإلرهاب الصادر في 

هو األب الروحي لهاتـه   Robespierreوروبسبيير  ،الفرنسية في عهد الدولة الجاكوبية
                                                

 .40سورة البقرة، آية  )172(
  .60سورة األنفال، آية  )173(
  :بأنه  Robertرد في قاموستم تعريف اإلرهاب باللغة الفرنسية كما و )174(

  "emploi systématique de  mesures d'exception, de la violence pour atteindre un but 
politique, prise      conservation, exercice de pouvoir et spécialement ensemble des actes de 
violence attendant individuelles ou collectifs destruction qu'une organisation politique 
exécute pour impression la population et créer un climat d'insécurité"                         

  ، اإلرهاب باستخدام المتفجرات، المركز العربي للدراسات األمنية )أبو بكر ياسين(عبد الرحمان  :أنظر  )175(

 .106، ص 1991والتدريب، الرياض،                                                    
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لمواطنين والتعساء بـل فـي   ليس علينا أن نزرع الرهبة في قلوب ا" :الثورة، الذي قال

مخابئ المجرمين الغرباء حيث يتقاسمون األشـالء وحيـث يشـربون دمـاء الشـعب      

    .)176("الفرنسي

  :وقد مر تعريف اإلرهاب في القانون الدولي بعدة مراحل، كما يلي

  :تعريف اإلرهاب في ظل عصبة األمم المتحدة: أوال

" لويس بـاتو "ير الخارجية الفرنسيووز" ألكسندر األول"بعد اغتيال ملك يوغسالفيا 

وهروب الجناة إلى إيطاليا، شكل مجلس العصبة لجنة من  1934في مدينة مرسيليا عام 

الخبراء القانونين لوضع مشروع اتفاقية لمنع ومكافحة اإلرهاب، وخلصت اللجنـة إلـى   

، )177(1937نـوفمبر   16وضع ما يسمى باتفاقية جنيف لقمع ومعاقبـة اإلرهـاب فـي    

األعمـال اإلجراميـة   :" نت المادة األولى من االتفاقية تعريفا عاما لإلرهاب وهووتضم

الموجهة ضد دولة ما ويكون الهدف منها أو من شأنها إثـارة الفـزع والرعـب لـدى     

، أما المادة الثانية منـه فحـددت   "شخصيات معينة أو جماعات من الناس أو لدى العامة

األفعال العمدية الموجهة ضد الحياة أو السـالمة  : هااألعمال التي تعد أعماال إرهابية من

الجسدية أو صحة أو حرية كل من رؤسـاء الـدول أو األشـخاص الـذين يمارسـون      

وأزواجهم واألشخاص المكلفـين   اختصاصات رئيس الدولة، وحلفائهم بالوراثة أو التبعية

ذه الوظائف أو بوظائف أو مهام عامة، عندما ترتكب ضدهم هذه األفعال بسبب ممارسة ه

األعمال والتخريب أو اإلضرار العمدي لألموال العامة، أو المخصصة لالستعمال العـام  

 .والخاضعة لسلطات أو إشراف دولة أخرى متعاقدة
  :تعريف اإلرهاب الدولي في ظل منظمة األمم المتحدة: ثانيا

الحيوية  في أواخر الستينات تفاقمت ظاهرة اإلرهاب من اغتياالت وتدمير للمنشآت

وإلحاق أضرار باألموال والممتلكات العامة، ومنه ارتأت منظمة األمم المتحدة أن تجد 

حال جديا لهذه الظاهرة بمحاولة دراسة وإيجاد تعريف لها ووضع أسبابها، وجاء القرار 

الخاص باإلرهاب بتوصية من اللجنة السادسة الذي أصدرته الجمعية العامة  3034رقم 

  .اإلرهاب من أجل مكافحة

                                                
  ،مكافحة اإلرهاب الدولي بين تحديات المخاطر الجماعية وواقع العقوبات االنفرادية،   )إدريس(لكريني:أنظر )176(

  .39، مركز دراسات الوحدة العربية، ص2002يوليو  ،281مجلة المستقبل العربي عدد                        
  .54، إرهاب الدولة، المرجع السابق، ص)جاد عبد الرحمان( واصل سامي:أنظر )177(
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كما قررت الجمعية العامة إنشاء لجنة معنية بتعريف اإلرهاب، ومن خالل هذه 

  :         اللجنة قدمت عدة تعاريف متباينة ومنها

عمل همجي يتم ارتكابه على إقليم دولة :" التعريف الفرنسي الذي اعتبر اإلرهاب بأنه -

في صراع ال يعد ذو أخرى ضد شخص ال يحمل جنسية الفاعل بهدف ممارسة الضغط 

 .)178("طبيعة داخلية
كل استخدام للعنف أو التهديد به :" التعريف الفنزويلي الذي تضمن أن اإلرهاب هو -

يعرض للخطر أو يهدد حياة األبرياء أو يهدر الحريات األساسية يرتكبه فردا أو مجموعة 

طائرة في حالة من األفراد على إقليم دولة أجنبية، أو على أعالي البحار أو على متن 

 )179("طيران فوق البحار المفتوحة بقصد إثارة الفزع، لتحقيق هدف سياسي
أوردت الفقرة فقد  )180(اتفاقية جنيف األولى الخاصة بمكافحة ومعاقبة اإلرهابوأما  -

 األفعال" :تحصره في لإلرهابتعريفا  هاالثانية من المادة األولى من

ثل غرضها أو طبيعتها في إشاعة الرعب لدى اإلجرامية الموجهة ضد الدولة والتي يتم

   .)181("شخصيات معينة أو جماعات من األشخاص أو لعامة الشعب

  :تعريف الفقهاء لإلرهاب الدولي: ثالثا

إن أهم ما يدور من نقاش على الساحة الدولية هو مشكلة التوصل إلى وضع مفهوم 

ية لمكافحة الظاهرة، ويرجع جامع مانع لإلرهاب وهو ما ألقى بضالله على الجهود الدول

سبب ذلك إلى إصرار كل طرف على فرض مفهومه وتعميمه على كل الصور التـي ال  

يعتبرها الغير كذلك، وقد بدأت المحاوالت القانونية إلعطاء مدلول للمصطلح أثناء عقـد  

ومع ذلك لم  1927مؤتمرات مكتب توحيد القانون الجنائي من أول اجتماع له في وارسو 

و  1930المصطلح صراحة إال خالل اجتماعات المكتب في الفترة الممتـدة بـين    يظهر

دعت منظمـة األمـم المتحـدة إلـى إضـافة لفـظ دولـي         1972، وفي سنة 1935
                                                

  .55، إرهاب الدولة، المرجع السابق، ص )جاد عبد الرحمان( واصل سامي: أنظر )178(
  . 56، إرهاب الدولة، المرجع السابق، ص )جاد عبد الرحمان(واصل سامي: أنظر)179(
بهدف  1937نوفمبر  16إلى  01ة جنيف أين عقد مؤتمر دولي في الفترة من تم وضع هذه االتفاقية في مدين )180(

التوصل إلى اتفاقية دولية لمكافحة اإلرهاب الدولي، ولكن هذه االتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم التصديق عليها 

ل محاولة جادة لمعالجة من جانب الدول الموقعة، إذ لم تصدق عليها سوى دولة واحدة هي الهند ورغم ذلك فهي أو

 . ظاهرة اإلرهاب على المستوى الدولي
  ، اإلرهاب الدولي بين التجريم والمكافحة، دار الفكر الجامعي، )حسنين المحمدي(بوادي: أنظر )181(

 .42و 41اإلسكندرية، ص                                          
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"International " إلى المصطلح"Terrorisme" وإلى إنشاء لجنة متخصصة مهمتها ،

وقد جـاء  . )182(إلرهاب الدوليالرئيسية دراسة األسباب والدوافع الكامنة وراء عمليات ا

استخدام العنف الغير القانوني أو التهديـد بـه   :" في الموسوعة السياسية أن اإلرهاب هو

بغية تحقيق هدف سياسي معين في حين عرفه الدكتور إسماعيل صبري على أنه  نـوع  

 من العنف غير المبرر وغير المشروع بالمقياس األخالقي والقانوني الذي يتخطى الحدود

وعرف اإلرهاب في مشروع إعداد االتفاقية الدولية لمكافحة الجرائم  ،)183("السياسية للدول

منـه   11في المـادة   1988ضد اإلنسانية الذي أعدته وناقشته لجنة القانون الدولي سنة 

المقصود باألعمال اإلرهابية األفعال اإلجرامية الموجهة ضد دولة ما أو سكانها والتي "بأن

ارة الرعب لدى شخصيات أو مجموعات من األشخاص أو لـدى الجمهـور   من شأنها إث

-Gجورج لوفاسـير  "أما األستاذ   )184("تهدف إلى تدمير أموال عامة وإلحاق الضرر بها

levasseur "االستخدام العمدي والمنظم لوسائل من طبيعتها :" فيعرف اإلرهاب على أنه

العتداء على الحق فـي الحيـاة أو   أن تثير الرعب بقصد الوصول إلى أهداف محددة كا

الحق في سالمة الجسم أو التعذيب أو ارتكاب جرائم عنف بواسطة القنابل أو السـيارات  

، فـي حـين يـرى    "المفخخة أو إرسال طرود ملغمة أو االعتداء على األموال بالحريق

فـه  يتمثل في الرعب واإلكراه بواسطة العنف أو بتوظي" أنه " Glaserجالسير "األستاذ 

أسـتاذ القـانون   " Saldana"ويعتبر الدكتور سالدانا ، "من أجل بلوغ أهداف غير شرعية

اإلرهاب في مفهومه العام هو كل جنحة أو جنايـة سياسـية أو   :" الجنائي بجامعة مدريد

اجتماعية يؤدي ارتكابها أو اإلعالن عنها إلى إحداث ذعر عام يخلق بطبيعتـه خطـرا   

إشاعة الفزع والخوف في نفوس الناس باسـتخدام وسـائل    عاما، فاإلرهاب ينطوي على

إجرامية متطورة أبرزها التفجير والتدمير وتخريب الممتلكات والمرافق العامة والخاصة 

عالوة على االغتيال واحتجاز الرهائن واالعتداء على وسائل النقـل البريـة والبحريـة    

                                                
  سؤولية شركات الطيران، دار الفكر العربي، اإلسكندرية،   ، اإلرهاب الدولي وم)يحيى أحمد(البنا : أنظر )182(

 .01، ص1994                                   
  ، 1989، مفهوم اإلرهاب في القانون الدولي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، )سليم( قرحاني: أنظر  )183(

   . 16ص                                
  ،  2004، إرهاب ركاب الطائرات، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، )صالح الدين( جمال الدين: أنظر )184(

  .19ص                                              
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ة وبذلك يمكن النظر إليه علـى  ون اإلرهاب دوليا إذا استهدف مصلحة دوليكوالجوية، وي

  .)185("أساس أنه جريمة دولية أساسها مخالفة قواعد القانون الدولي العام

ومن خالل ما سبق من محاوالت لتعريف اإلرهاب يمكن استخالص أهم العناصـر  

األسلوب أو الطريقة المستخدمة وهي كل عمل من أعمال العنف المفاجئ في التي تميزه 

الرعب والفزع الذي يخلفه في نفوس المسـتهدفين بـه   األبرياء، وفي أو التهديد به ضد 

كرسائل مقصودة من أجل ابتغاء مصلحة معينة والتي قد تكون فرض مبـدأ سياسـي أو   

  .اعقائدي أو بقصد زعزعة ثقة المواطنين بحكوماتهم أو ممثليه

 ملة تعنـى أمام تعثر الجهود الدولية نحو اعتماد اتفاقية دوليـة شـا  للمالحظة فإنه و

بتعريف اإلرهاب تحول جانب من الفقه إلى اعتباره ال يشكل جريمة في القانون الـدولي  

 .)186("إذ كيف يعاقب على سلوك ما زال غير معرف؟" وعلى حد تعبيرهم 

  نيةالفقرة الثا

  أركان جريمة اإلرهاب الدولي

مثله مثل أي باعتبار أن اإلرهاب الدولي جريمة دولية، فإنه يتكون من أربعة أركان 

 :جريمة دولية أخرى، وهي

  :الركن الشرعي لجريمة اإلرهاب الدولي: أوال

رغم أن الفقه على خالف حول الركن الشرعي للجريمة، بين مؤيـد لـه ونـاكر    

لوجوده، إال أن وجود نصوص تعرف الجريمة وتعاقب عليها، يعد أمرا ضروريا استنادا 

ب الدولي فقد توضحت أحكامها في المعاهـدات  لمبدأ الشرعية، وبالنسبة لجريمة اإلرها

الدولية، والقرارات الصادرة عن األمم المتحدة، واجتهادات المحاكم الدولية خاصة محكمة 

    :)187(العدل الدولية

  : المعاهدات العالمية المتعلقة باإلرهاب الدولي-1

                                                
، تعريف اإلرهاب الدولي وتحديد مضمونه من واقع القانون الدولي  وقررات )عبد العزيز(سرحان : أنظر )185(

 .173،  ص1973، 29لقانون الدولي، المجلد المنظمات الدولية، المجلة المصرية ل
  ، اإلرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية،   )أحمد حسين( سويدان: أنظر )186(

  .33ص                                
  .09، عدم مشروعية اإلرهاب في العالقات الدولية، المرجع السابق، ص )آمال(يوسفي : أنظر )187(
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ـ    ناف، يمكن تصنيف المعاهدات الدولية المتعلقة باإلرهاب الدولي إلـى ثالثـة أص

المعاهدات متعلقة باإلرهاب الجوي، المعاهدات المتعلقة باألفعال اإلرهابية الموجهة ضد 

األشخاص الطبيعيين سواء كانوا عاديين أو يتمتعون بحماية خاصة في القـانون الـدولي   

  والمعاهدات التي تشكل الجيل الجديد من 

   :المعاهدات المتعلقة باإلرهاب

  :)188(رهاب الجويالمعاهدات المتعلقة باإل-أ
وللتصدي لهذه الظاهرة التي لـم تكـن   ، ظهر إرهاب الطائرات منذ بداية الستينيات

من معاهدة شيكاغو لسنة  12تخضع لقواعد قانونية دولية باستثناء مادة واحدة هي المادة 

دعت المنظمة الدولية للطيران المدني جميع الدول التخـاذ التـدابير القانونيـة     ،1944

وقد أسفرت جهودها  ،ه الحوادثذة والوقائية بالمطارات والطائرات لمنع وقوع هواألمني

  :وهي اإلرهاببعن إبرام اتفاقيات دولية خاصة 

 المتعلقة بالجرائم المرتكبة علـى مـتن الطـائرات،    1963اتفاقية طوكيو لسنة  -

علـق  وتت 1969سنة  ذوالتي دخلت حيز النفا، 1963ديسمبر  14الموقعة في طوكيو في 

هذه االتفاقية بالجرائم واألفعال غير المشروعة المرتكبة على متن الطائرات والتي تمس 

  .بسالمة الطائرات وركابها

المتعلقة بزجر خطف الطـائرات وتحويـل اتجاههـا     1970اتفاقية الهاي سنة  -

   .1971سنة ذوالتي دخلت حيز النفا 1970ديسمبر  16الموقعة في الهاي في 

والمتعلقة بقمع جرائم االعتداء على سالمة  1971لسنة ) كندا(نتريال اتفاقية مو -

الموقع والملحقة ببروتوكول  1971ديسمبر 23الموقعة في مونتريال في الطيران المدني 

  .1973سنة ذوالتي دخلت حيز النفا 1984ماي  10بتاريخ 

  :اإلتفاقية المتعلقة باإلرهاب البحري -ب

  1985أكتوبر  07في  )189( "أكيلي الورو "ة تعتبر حادثة اختطاف السفين

الدافع نحو إبرام اتفاقية دولية بدعوة من الجمعية العامة لألمم المتحدة للمنظمـة الدوليـة   

للمالحة البحرية من أجل إعداد دراسة في الموضوع، وقد تقدمت كل من دولة مصـر،  

                                                
           Gilbert guillaume, le terrorisme aérien, institut des hautes études :أنظر )188(

internationales de   Paris, Paris, 1977, P04                                                           
هدفهم  طرف مجموعة من الفلسطينيين، وكان تم اختطاف السفينة أثناء مغادرتها ميناء اإلسكندرية بمصر من  )189(

  .معتقال فلسطينيا 50الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لإلفراج عن 
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ـ   ال العنـف أو التهديـد   إيطاليا والنمسا باقتراح مشروع اتفاقية لقمع االعتـداءات وأعم

باستخدام العنف لخطف السفن أو السيطرة على شخص موجود على ظهرها أو إلحـاق  

أضرار بها أو بحمولتها أو وضع المتفجرات أو مواد قابلة لالنفجار بأية وسـيلة كانـت   

ودخلت حيز النفاذ فـي   1988مارس  10على ظهر السفن وقد تمت الموافقة عليها في 

  . 1992مارس  01

     :المعاهدات المتعلقة باالعتداء على األشخاص الطبيعيين -ج      

هناك فئة أخرى من المعاهدات العالمية المتعلقة باإلرهاب، وهي المعاهـدات التـي        

تشمل منع ومعاقبة األفعال اإلرهابية الموجهة ضد األشخاص الطبيعيـين، العـاديين، أو   

  :المتمتعين بحماية دولية ومنها

األشخاص المتمتعين بالحماية الدولية،  اقية منع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضداتف -

  .)190(1973ديسمبر  14الموقعة في نيويورك بتاريخ 

 17الموقعة في نيويورك بتاريخ  االتفاقية المتعلقة باختطاف واحتجاز الرهائن -

 رهائن يعد، وقد تحدثت هذه االتفاقية في ديباجتها على أن احتجاز ال1979ديسمبر 

  .جريمة خطيرة تمس المجتمع الدولي

  :الجيل الجديد من المعاهدات المتعلقة باإلرهاب -د

وهي تتعلق بإدانة تمويل األفعال اإلرهابية ولعل أهمها االتفاقية الدوليـة المتعلقـة   

  .1999أكتوبر  09بمكافحة تمويل اإلرهاب المؤرخة في 

 : هابالمعاهدات اإلقليمية المتعلقة باإلر - 2

تم إبرام العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب في إطار المنظمات 

  :الدولية اإلقليمية، ومن أهم هذه المعاهدات
   :االتفاقية األوروبية لمكافحة اإلرهاب -أ

الموقعـة فـي   االتفاقية األوربية لقمع اإلرهـاب الـدولي  المبرمـة سـنة      تتكون

من  ديباجـة   والتي أقرتها لجنة وزراء مجلس أوروبا 1977في جان 27ستراسبورغ في 

وجاء في الديباجة أن الهدف من االتفاقية اتخاذ تدابير فعالة لتأكيد عدم  ،مادة وستة عشرة

                                                
 .12، عدم مشروعية اإلرهاب في العالقات الدولية، المرجع السابق، ص )يوسفي(آمال : أنظر )190(
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إفالت اإلرهابيين وتطبيق عقوبات رادعة عليهم وقد نصت المادة األولى على الجـرائم  

لمنصوص عليها في اتفاقيتي الهاي ومونتريال الجرائم ا:)191(التي تشكل إرهابا دوليا وهي

، والمتعلقة بقمع األفعال غير المشروعة الموجهة ضد أمن وسـالمة الطيـران المـدني   

الجرائم الخطيرة التي  تشكل اعتداءا على حياة أو حرية أو سالمة أشخاص متمتعـين  و

ضـمن اسـتخدام   تي تالجرائم الت، وبالحماية الدولية وكذلك تلك المتعلقة باحتجاز الرهائن

  .المتفجراتالقنابل والقذائف واألسلحة اآللية و

وعوضا عن  ،اإلرهابية والشيء المالحظ أن االتفاقية تفادت وضع تعريف للجريمة

طابع الذات  جرائمذلك أوردت بيانا باألفعال التي تعد جرائم إرهابية مع استثناء ال

  .)192(اهتسليم مرتكب جواز  ريمةويترتب على انتفاء الصبغة السياسية للج سياسيال

  :   االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب -ب

 تتكون، 1998مارس  22تم وضع اتفاقية االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب بتاريخ 

 الموضوعة والتدابير اإلرهاب مفهوم االتفاقية هذه أحكام تضمنت وقد مادة 42 من

 أو جريمة كل:" بأنه الدولي اإلرهاب تفاقيةاال عرفت وقد ،)193(لمواجهته واإلجرائية

 رعاياها على سواء المتعاقدة الدول من أي في إرهابي لغرض تنفيذا ترتكب فيها شروع

 اإلرهابية الجرائم من ويعد ،"الداخلي قانونها عليها ويعاقب مصالحها أو ممتلكاتها أو

 الدول تشريعات منها ثنتهاست ما عدا ما التالية االتفاقيات في عليها المنصوص الجرائم

 وأخرجتها األعمال بعض االتفاقية استثنت وقد ،)194(عليها تصادق لم التي أو األعضاء

 أو تفسيرها في التوسع يجوز ال بمعنى ،الحصر سبيل على الدولي اإلرهاب دائرة من

 التحرر جلأ من األجنبي االحتالل أو العدوان ضد المسلح الكفاح :وهي عليها القياس

 يمس عمل كل المفهوم ذلك عن ويخرج الدولي القانون لمبادئ وفقا المصير ريروتق

 الخاصة الحاالت عدا ما السياسية الجرائمو ،)195( العربية الدول من ألي الترابية بالوحدة

 أو الرؤساء ونواب وفروعهم أصولهم أو وزوجاتهم األعضاء الدول رؤساء على بالتعدي

 فيهم بما الدولية الحماية ذوي األشخاص على التعديو الوزراء أو الحكومات رؤساء
                                                

  .1977لسنة من االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب  5- 1المادة األولى فقرة : نظرأ )191(
  .141ص ،2004 الجامعي،اإلسكندرية، الفكر دار مقارنة، دراسة الدولية، الجريمة ،)صالح محمود(العادلي: أنظر )192(
 15، عدم مشروعية اإلرهاب في العالقات الدولية، المرجع السابق، ص )آمال(يوسفي : أنظر )193(
 .1998هاب لسنة أنظر المادة األولى من االتفاقية العربية لمكافحة اإلر )194(
  .1998من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لسنة  01فقرة  02أنظر المادة  )195(
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 والسرقة العمدي القتل وكذا لديها المعتمدين أو األعضاء الدول في والدبلوماسيين السفراء

 األسلحة حيازة أو تهريب أو تصنيع وجرائم العامة للممتلكات واإلتالف التخريب وأعمال

  .)196(إرهابية جرائم الرتكاب تعد التي المواد من وغيرها المتفجرات أو والذخائر

  : القرارات الصادرة عن األمم المتحدة -3

 :العامةقرارات الجمعية  - أ

لقيت األعمال اإلرهابية إدانة واسعة من طرف هيئة األمم المتحدة، وقد صدر عـن  

يدين تحويل مسارات الطائرات  2551القرار رقم  1969ديسمبر  12الجمعية العامة في 

عن قلقها المتزايد نحو التدخل غير المشروع في حركـة الطيـران    المدنية، وأوضحت

المدني الدولي، ودعت الدول إلى دعم ومساندة الجهود المبذولة مـن المنظمـة الدوليـة    

للطيران المدني في مكافحة هذه الظاهرة، وإلى اإلسراع بالتصديق واالنضمام التفاقيـة  

وقد صدر لهـا  ، تكبة على متن الطائراتالمتعلقة بقمع الجرائم المر 1963طوكيو لسنة 

يدين التدخل وتحويل  35في دورتها  2645تحت رقم  1970أكتوبر  30قرارا آخر في 

مسارات الطائرات أو اختطافها وكافة عمليات أخذ الرهائن التي تنجم عنها، وطلبت من 

  .كافة الدول األعضاء اتخاذ تدابير مناسبة لردعها

 ديسـمبر  في الصادر 3034 رقم القرار المتحدة لألمم ةالعام الجمعية أصدرت وقد

 لجان ثالث إلى قسمت وقد الدولي باإلرهاب خاصة لجنة العامة الجمعية وضعت 1972

 لمنـع  اتخاذهـا  الواجب التدابير تحديد لجنة ،اإلرهاب أسباب تحديد لجنة التعريف، لجنة

 فـي  عميقا خالفا أظهرت واسعة مناقشات بعد توصياتها اللجنة أصدرت وقد ،اإلرهاب

 تمـارس  الـدولي  باإلرهاب الخاصة اللجنة تزال وال ،)197(اإلرهاب عريفت حول الرأي

 رغـم  المنشـودة  الدولية المعاهدة إبرام إلى تصل لم ولكنها 3034 للقرار طبقا أعمالها

 يهـدف  المتحدة األمم مظلة تحت دولي مؤتمر عقد في مندوبين عدة تاقتراحاو دعوات

 تحديـد  عـن  فضـال  المشروع الشعوب نضال وبين بينه والتمييز اإلرهاب تعريف إلى

 1985 سنة ، وفي)198(إرهابية أعمال في تورطها يثبت التي طرافلأل الدولية المسؤولية

                                                
 .1998من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لسنة  02فقرة  02أنظر المادة  )196(
  بوعات ، المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المط)عبد اهللا سليمان(سليمان : أنظر )197(

 . 233، ص1992الجامعية، الجزائر،                                             
 .403، ص1994، المسئولية الدولية، الطبعة األولى، )بشير(نبيل : أنظر )198(
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 وبالتعـاون  فرادى الدول جميع العامة الجمعية خالله من حثت 40/61 رقم القرار صدر

 علـى  التدريجي القضاء في المساهمة لىع المتحدة األمم أجهزة ومع األخرى الدول مع

 فيها بما الحاالت ببعض خاصا اهتماما تولي وأن الدولي اإلرهاب وراء الكامنة األسباب

 والحريات اإلنسان لحقوق االنتهاكات على تنطوي التي والحاالت والعنصرية االستعمار

 البـالغ  قلقها عن العامة الجمعية عبرت 1995 لسنة 49/60 رقم قرارها وفي األساسية،

 التعصب على القائمة اإلرهاب أعمال في تزايد من العالم من كثيرة مناطق تشهده ما إزاء

 مـع  يتعارض ما وهو التعصب هذا تغذي التي لألسباب اهتماما تبدي أن دون والتطرف

  إلى تلتفت لم كما إليه اإلشارة سبقت الذي 30/34 رقم لقرارها اعتمدته الذي العنوان

  . الذي تمارسه القوى الكبرى ولمعاناة الشعوب الفقيرة اإلرهاب

  :األمنقرارات مجلس  -ب

 ات يالستين أواخر معالتي تفشت واختطاف الطائرات ظاهرة تزايد  أمام

 فقـد  لذلك العالم في األمنو للسلم تهديدا تشكل األخيرة هذه أصبحت ،اتيالسبعين ايةدوب

 اتخاذ الدول من طلب أين 1970 سبتمبر 9 في  األمن مجلس عن 276 رقم قرارال صدر

 جـوان  20 في قرار صدور ذلك أعقب ثم ،العمليات تلك مثل تجدد لمنع العاجلة التدابير

 انطـالق  وقبل ،الركاب حياة على تشكلها التي الخطورة إزاء العميق هقلق يتضمن 1972

 قـد  األمن جلسم كان 2001أكتوبر 07 في أفغانستان على األمريكية العسكرية العمليات

 مـن  عشر الحادي اعتداءات أن بموجبهما اعتبر حيث 1373و 1368 رقم قراره أصدر

 لمواجهـة  عاجلـة  إجـراءات  واتخذ الدوليين واألمن للسلم حقيقيا تهديدا تشكل سبتمبر

 تجـددها  لمنع الجهود مضاعفة أجل من الدولي للمجتمع دعوته وجه كما األزمة تداعيات

 وفقا األمريكية المتحدة الواليات ضد وقعت التي الهجمات على لردل استعداده عن معربا

 القـرار  األمـن  مجلـس  تبنى ذلك مقابل وفي الميثاق، في عليها المنصوص لمسئولياته

 المتحـدة  األمم لميثاق وفقا دحره يمكن ال اإلرهاب أن فيه أكد والذي 2003 سنة 1456

 كافـة  جانب من فعلي وتعاون مشاركة لىع ينطوي شامل نهج بإتباع إال الدولي والقانون

   .واإلقليمية الدولية والمنظمات الدول

  :لجريمة اإلرهاب الدولي الركن المادي: ثانيا

يتمثل الركن المادي في جريمة اإلرهاب في قيام سلطات الدولة أو أحـد أجهزتهـا   

لعنـف ضـد   الرسمية أو أحد األشخاص الذين يعملون باسم الدولة أو لحسابها باستخدام ا

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


98 
 

رعايا أو ممتلكات دولة أخرى، ويتخذ هذا العنف عدة صور مثل أفعال التفجير، تـدمير  

المنشآت العامة، تحطيم السكك الحديدية والقناطر، تسميم مياه الشرب، نشر األمـراض  

، وال شك أن معيار اإلرهاب ينحصر في موضـوع  .. المعدية والقتل الجماعي والخطف

الذي يبتغيه الجاني، سواء كان ذلك يتمثل في الحصـول علـى   الجريمة، أو في الغرض 

مغنم هادئ، أو فرض مذهب سياسي، أو تغيير شكل الدولة، إذا كان ذو صفة سياسـية،  

وفي الحالتين يمكن اعتباره إرهابا داخليا أو دوليا حسب موضوع الجريمة، فإن انصـب  

اخليا، أما إذا امتد إلى العالقات د اعلى النظام االجتماعي أو السياسي الداخلي كان إرهاب

الدولية فهو إرهاب دولي، وفي هـذه الحالـة األخيـرة يعتبـر صـورة مـن صـور        

   .)199(الفوضوية

  :لجريمة اإلرهاب الدولي الركن المعنوي: ثالثا

قصد إشاعة اإلرهاب لدى شخصيات معينة أو مجموعـة  يتمثل الركن المعنوي في 

ه، ويتحقق ذلك بتوافر علم الجاني بأن من شأن من األشخاص أو لدى الشعب في مجموع

فعله تحقيق هذا اإلرهاب، وبانصراف إرادته إلى ذلك، وتعتبر األفعال التي يقدم عليهـا  

قرينة على توفر القصد في حقه نظرا لما تنطوي عليه من جسـامة بالغـة، وال عبـرة    

و وظيفي، أو بالبواعث على الجريمة سواء أكانت شخصية كالحصول على كسب مادي أ

سياسية كفرض مذهب سياسي معين أو تغيير شكل الدولة ولو كان الجاني يعتقد جدواها 

  . في إصالح المجتمع

  :لجريمة اإلرهاب الدولي الركن الدولي: رابعا

اتجه فقهاء القانون الجنائي الدولي إلى اعتبار الركن الدولي الركن الوحيد المميـز  

لعادية المجرمة في القوانين الوطنية، وإن كانوا قد اختلفوا للجريمة الدولية عن الجريمة ا

، ويتمثل الركن الدولي في جريمة اإلرهاب الـدولي  )200(حول تحديد مضمون هذا الركن

في ضرورة أن تكون أفعال اإلرهاب قد نفذت بناء على خطة مرسومة من قبل الدولـة  

ولة ولحسابها، أمـا إن أقـدم   ضد دولة أخرى، أي أن الجاني يقدم على الجريمة باسم الد

                                                
 .54، اإلرهاب الدولي بين التجريم و المكافحة، المرجع السابق،  ص )المحمدي حسنين(بوادي : أنظر )199(
  ،الجرائم ضد اإلنسانية في ضوء أحـكام النظام األسـاسي بالمحكمة الجنائية )سوسن(مر خان بكةت:أنظر )200(

 .235،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت لبنان،ص2006الدولية،الطبعة األولى،                              
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عليها بإرادته المنفردة، فإن الركن الدولي يعد منتفيا وتعد الجريمة داخليـة، فـإذا أقـدم    

شخص على تدمير مبنى اإلذاعة في دولة معينة، أو قام بإحراق بعض وسائل النقل فيها 

، أمـا إن  كانت الجريمة داخلية -ولو كان ذلك بقصد تغيير نظام الحكم الذي ال يؤيده –

أو  –سواء كان يحمل جنسيتها أو ال يحملهـا  –فعل ذلك تنفيذا لخطة رسمتها دولة معينة 

بمساعدة الدولة في حث أو تشجيع أو تحريض أو التستر أو اإليـواء أو تقـديم العـون    

واإلمداد لهم أو تسهيل تواجدهم على أراضيها أو تغاضيها عن أنشطتهم التي ترمي إلـى  

  . نف وتخريب ضد دولة أخرىالقيام بأعمال ع

ومن ثم فال يشترط لقيام جريمة إرهاب الدولة أن تكون الدولة فاعال أصـليا فـي   

الجريمة، بل يكفي أن تكون شريكا فيها، وذلك لقيامها بمشاركة أو تشـجيع أو حـث أو   

نظامية أو غير  –        تحريض أو تستر أو إيواء أو تقديم العون واإلمداد إلى جماعات

أو عصابات مسلحة، أو تسهيل تواجدهم على أراضيها أو تغاضيها عن أنشطتهم  -اميةنظ

التي ترمي إلى القيام بأعمال عنف وتخريب ضد دولة أخرى، كما ال يشـترط أن تقـوم   

الدولة بأعمال إرهابية بالفعل، بل يكفـي مجـرد الشـروع فـي ارتكابهـا أو التهديـد       

   .)201(بارتكابها

  ةثالثالفقرة ال
   الدفاع الشرعي عن اإلرهاب الدولي تمييز

بالرغم من اختالف طريقتي كل من الدفاع الشرعي واإلرهاب الـدولي، إال أنَّهمـا   

كما أن الدفاع الشرعي هو دفاع دولة أو مجموعة ، يلتقيان في كون كليهما ذو طابع دولي

عن أفكار  دول عن هدف معين يتمثل في درء العدوان، كذلك اإلرهاب هو محاولة للدفاع

ـ معينة، بغض النظر عن هاته األفكار إن كانت مشروعة أو غير مشروعة،  ف إلـى  ض

من الدفاع الشرعي واإلرهاب الدولي يلجآن إلى استخدام القوة، ويسـتبعدان   ذلك أن كال

، إال أن والتداخل بين اإلرهاب والدفاع الشرعيعلى الرغم من التشابه و .الطرق السلمية

 بـين اإلرهـاب   يتم التمييزمن أن نستشف نقاط االختالف التي من خاللها هذا ال يمنع 

   :وذلك كما يلي ،بين الدفاع عن النفسوالدولي 
                                                

 .156 ، إرهاب الدولة، المرجع السابق، ص)جاد عبد الرحمان (واصل سامي : أنظر )201(
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مـن قبـل دولـة     دولة أو مجموعة دول وقع علىالدفاع الشرعي هو رد اعتداء أن  -

، ، في حين اإلرهاب الدولي هو اعتداء على دولة أو مجموعة دول بغير وجه حقأخرى

  لدفاع الشرعي هو صد لعدوان مسلح خالفا لإلرهاب الذي هوفا

  .مبادأة بارتكاب اعتداء

 ،خلق الرعبو فالتخويوالترهيب والتهديد : أن األساس الذي يبنى عليه اإلرهاب هو -

، "اإلرهاب يقوم على تخويف الناس بمساهمة أعمال العنف" :بأن" Lenkin"كما قال الفقيه

هو عبارة عن أعمال من طبيعتها أن :" بأن اإلرهاب" Guvanovitch"الفقيه هوما جاء ب

تثير لدى شخص ما اإلحساس بالتهديد مما ينتج عنه اإلحساس بالخوف من الخطر بـأي  

 ،هو المحافظة على حق البقاء وذلك بـرد االعتـداء  فأما أساس الدفاع الشرعي ، "صورة

حياة الدول مثل حياة الناس، فكمـا أن   إن:" بقوله "مونتسكيو"وهذا ما جاء به الفيلسوف 

  ".للناس حق القتل في حالة الدفاع الطبيعي فإن للدول حق الحرب لحفظ بقائها

 ال يجوز اللجوء إلى الدفاع الشرعي إال بتوافر مجموعة شروط منها شرط التناسـب،  -

اإلرهـاب  على عكس  ،أي أن القوة المستخدمة في الدفاع تكون متساوية مع قوة العدوان

  .ال يحكمه أي شرط، وال يخضع مرتكبوه ألية قاعدة قانونيةف

من الميثاق األممي  51لمادة ، طبقا لللجوء للقوة في الدفاع الشرعي يعد أمرا مشروعاا-

، "للدول أن تمارس حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس فرادى أو جماعات" :الذي قال أنَّه

 تنص علـى وجدت عدة مواثيق وقد غير مشروع للقوة  أما اإلرهاب الدولي فهو استخدام

  .تجريمه

عندما يتدخل مجلس األمـن التخـاذ التـدابير     ، وذلكللدفاع الشرعي حد يتوقف عنده -

إلى نصابهما، فـي حـين أن اإلرهـاب الـدولي      الدوليين الالزمة إلعادة السلم واألمن

  .كسكالمرض المعدي الذي ما يفتأ ينتشر ويزداد وليس الع

  

  ملخص المبحث الثاني
نخلص مما سبق ذكره أن الدفاع الشرعي يمكن أن يختلط بمصطلحات شـبيهة بـه        

يمكنها أن تغطي عليه كحق طبيعي، هذه المصطلحات منها ما هو مشروع، كما تطرقنـا  

لذلك سابقا وهي المقاومة الشعبية المسلحة وكذا حق تقرير المصير، ومنها ما هو غيـر  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


101 
 

ي الحرب الوقائية أو كما يطلق عليها البعض مصـطلح الـدفاع الشـرعي    مشروع وه

الوقائي، واألعمال االنتقامية والمصطلح الثالث والمطروح بكثرة في الساحة الدولية وهو 

  .اإلرهاب الدولي

ورغم محاولة الفرز إال أن األمور مازالت غامضة ومتالصقة بسـبب عـدم        

مصطلحات الشبيهة، وكذا لمصطلح الدفاع الشـرعي  وجود تعريف ضابط ومحدد لهذه ال

من جهة أخرى، مما أتاح في العديد من المرات للدول اسـتعمال القـوة المسـلحة فـي     

عالقاتها الدولية تحت مبرر الدفاع الشرعي ومثال ذلك العمليات العسكرية األمريكية في 

  .أفغانستان

  

  األول ملخص الفصل

ى أن الدفاع الشرعي لديـه جـذورا تاريخيـة    إلمن خالل هذا الفصل نخلص      

ن إالَّ بميثاق األمم المتحدة، وهي فكرة مبررة الستخدام القـوة إذ ال  نبالرغم من أنه لم يق

فـي كتابـه   " مونتسكيو"و قد أشار إلى ذلك ،يمكن أن يترك المعتدى عليه ضحية للعدوان

فكما أن للناس حق القتل في حالـة  إن حياة الدول مثل حياة الناس، :" روح القوانين بقوله

حق الدفاع الشرعي ، وقد تبين أن )202("الدفاع الطبيعي فإن للدول حق الحرب لحفظ بقائها

في إطار القانون الدولي يعد استثناءا جوهريا على قاعدة حظـر اسـتخدام القـوة فـي     

خـالل  ، مـن  )203(وهو األمر المنصوص عليه بميثاق األمم المتحـدة العالقات الدولية، 

  .     من نظام روما األساسي 31ثم من خالل المادة منه،  51تكريسه الصريح بنص المادة 

استعمال قدر من القوة الالزمـة   :"أنهمنها لدفاع الشرعي ل اتتعريف قد قدمت عدةو

كما ، "لرد اعتداء حال غير مشروع على الدولة، وال يتحقق إال بتوافر جمع من الشروط

لفعل التلقائي والفوري لدولة تتعرض لعدوان مسلَّح وتصد هذا العدوان رد ا:" عرف بأنه

مستخدمة القوة المسلَّحة بالقدر الذي يتناسب مع ما تعرضت له ويستهدف صد العـدوان  

                                                
  ، السياسة بين الدول، مبادئ في الدبلوماسية، ترجمة نور الدين خندودي، الطبعة )آالن(بالنتي : أنظر )202(

  ، شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، دار الكيفان، 1998األولى، جوان                           

 .94الجزائر، ص                          
  ، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، المكتبة المصرية )ماهر عبد المنعم(يونس  أبو: أنظر )203(

 .126و 125، ص 2004للطباعة و النشر و التوزيع                                                 
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مـن ميثـاق    51وقد استخدم المصطلح في هذا المعنى في المادة  ،"وصيانة كيان الدول

، لكنهـا أورد الشـروط   لـه  اصريح ارد تعريفتولم  اأنَّه من  بالرغم  )204(األمم المتحدة

الالزمة لنشأته كحق طبيعي للدولة، وكذلك اآلثار المترتبة عليه، وهي إباحـة اسـتعمال   

القوة المسلحة أو امتناع المسؤولية الجزائية في حالة استخدامها، وهو موضوع الفصـل  

   .الثاني

 الفصل الثاني
 أحكام الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام

عادة ما يحصل اعتداء دولة على أخرى، فيصرح ممثل الدولة المعتديـة أن هـذا   

 بسبب عدم التعريف الدقيق والموحد للعدوانوذلك  االعتداء ما هو إال دفاعا عن النفس،

استعمال القوة العسكرية في العالقالات كل حاالت بالتالي فليس ، وعلى المستوى الدولي

من الشـروط، إذا تحققـت عـدت     ةعدوانا ألن هذا األخير محكوم بمجموعتعد الدولية 

الواقعة عدوانا، فيقوم حق الدفاع الشرعي، وإذا لم تتحقق فال نكون أمام عدوان، بل يمكن 

  .واإلرهاب إعطاؤه اسما آخر غيره، كاالشتباكات والعمليات االنتقامية

ر فعل الدفاع ويباح، وهـي أن  وعليه يجب توافر شروط ثالثة في العدوان لكي يبر

، لكن حتـى إذا  "يكون الخطر حاال وأن يكون غير مشروع وأن يهدد حقا يحميه القانون

يجـب أن   إذ ،فهذا ليس كافيـا  توفرت شروط العدوان كاملة في القانون الدولي الجنائي

دة ، و ذلك طبقا للمـا تتوافر شروط تتعلق بالدفاع أيضا، فليس كل أنواع الدفاع مشروعة

  .من ميثاق األمم المتحدة 51

لكن الدفاع الشرعي في حقيقته يعد فعال غير مشروع، فال يمكن تبريره إالَّ كسـبب  

مانع مسؤولية، وفي القانون الدولي الجنائي بوجد خالف بين مؤيد لألول ومؤيد  إباحة أو

مترتبة علـى  وبالتالي فما هي شروط الدفاع الشرعي؟ وما هي اآلثار القانونية الللثاني، 

وما هي األجهزة الدولية التي تملك السلطة واالختصاص للقول بـأن شـروط    ؟ممارسته

  الدفاع الشرعي قد توفرت؟ 

  : اإلجابة عنها في مبحثين المسائل يتم تفصيل هذه

                                                
 .230، معجم القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص )عمر (سعد اهللا : أنظر )204(
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  .العام شروط الدفاع الشرعي في القانون الدولي: المبحث األول

  .العام قانون الدوليآثار الدفاع الشرعي في ال: المبحث الثاني

  المبحث األول
  الجنائي شروط الدفاع الشرعي في القانون الدولي

 على الرغم من أن الميثاق األممي لم يعرف الدفاع الشرعي إالَّ أنَّه حدد

لممارسـة   تاشترطوالتي منه،  51الشروط الالزمة إلعماله وذلك في نص المادة 

ع عمل عدواني من طرف دولة على دولة أخرى، بوقوعدة شروط تتعلق الدفاع الشرعي 

لدولة المعتدى عليها حق في بشرط أن يكون ذلك أثناء وقـوع العـدوان،   لفيقوم حينذاك 

  . إلى حين اتخاذ اإلجراءات من قبل مجلس األمن، وذلك وليس قبله أو بعده

وعلى ذلك يتعين التساؤل عن شروط العدوان وكذا شروط الدفاع؟ وهل تـوافرت  

؟ وهل احتوى الرد األمريكي المسلح تجاه 2001سبتمبر  11ط العدوان في هجمات شرو

  : المطالب الثالثة التاليةتفصيله في أفغانستان على شروط الدفاع الشرعي؟ كل ذلك يتم 

  .في القانون الدولي العام الشروط المتعلقة بالعدوان: المطلب األول

  .ي القانون الدولي العامف الشروط المتعلقة بالدفاع: المطلب الثاني

  سبتمبر والرد األمريكي في ضوء ضوابط          11هجمات : المطلب الثالث

  .من الميثاق األممي 51المادة 

  المطلب األول

  في القانون الدولي العام الشروط المتعلقة بالعدوان

؟ هل من الضروري تعريف العدوان :العدوان يثير إشكالية حقيقية بصدد تعريفهإن 

وما هي أركان جريمـة  ؟ وما هو التعريف الذي يمكن اعتماده؟ هوهل من الممكن تعريف

  العدوان في القانون الدولي العام؟ وما هي شروط العدوان المنشئ لحق الدفاع الشرعي؟  

مع مجيء هيئة األمم المتحدة، وتجسيد ميثاقها مبدأ منع اللجوء للقوة ما عدا في إنه 

من الضروري وضع تعريف للعدوان ليتحدد وفقـا لـذلك   أصبح  حالة الدفاع الشرعي،

تـدابير   هتعريف فعل المتعدي، وفعل المدافع عن نفسه، ويعرف الطرف التي توجه ضد
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وهو ما يكشف عن أن تعريف العدوان له قيمـة قانونيـة كبيـرة،     ،)205(األمن الجماعي

  :عين التاليينولذلك سوف نتطرق لتعريف العدوان وتحديد شروطه في الفر

  .في القانون الدولي العام تعريف العدوان: الفرع األول
  .المنشئ لحق الدفاع الشرعي شروط العدوان: الفرع الثاني

  الفرع األول
   في القانون الدولي العام تعريف العدوان

ال شك أنه من الالزم والضروري أن يتم االتفاق الدولي على تعريـف العـدوان،   

القـانون الـدولي    وهو أسـاس   ألساس في قيام حق الدفاع الشرعي،باعتباره الشرط ا

الجنائي حسب الفقيه محمد محمود خلف إذ أن هذا األخير يعتبـر دون التوصـل إلـى    

تعريف العدوان هزيال ومضطربا وعاجزا، ومهما تكن الصعوبة فـي وضـع تعريـف    

ان تم اعتباره جريمـة  للعدوان، فإنه من الضروري أن يوجد هذا التعريف، ما دام العدو

يقوم على مبدأ الشرعية الـذي  سواء كان داخليا أم دوليا دولية، ذلك أن القانون الجنائي 

، وفيمـا  )206(يفرض التعريف الحصري الدقيق لألفعال المجرمة حماية للحرية الشخصية

  : يلي تفصيل لتعريف العدوان باعتباره جريمة دولية في الفقرات التالية

  .الجهود الدولية المبذولة في تعريف العدوان :األولىالفقرة 

  .تعريـف جريمة العدوان االتجاهات الفقهية في :الفقرة الثانية

  .من نظام روما األساسي الخامسة حسب المادة جريمة العدوان: الفقرة الثالثة

  .في القانون الدولي العام أركان جريمة العدوان :الفقرة الثالثة
  الفقرة األولى  

  تعريف العدوان الجهود الدولية المبذولة في

من الميثاق األممي، فإن حق الدفاع الشرعي ال يقـوم إال فـي    51طبقا للمادة      

حالة واحدة، وهي اعتداء قوة مسلَّحة على أحد أعضاء األمم المتحدة، ومعنى ذلك أن هذا 

مة دولية حسب نظام رومـا  الحق ال ينشأ إال في مواجهة العدوان المسلَّح الذي يعد جري

                                                
 .241، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص )محمد محمود(خلف: ظرأن )205(
 .80، شركة دار الهدى، ص 2006، مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري،)سليمان(بارش:أنظر )206(
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مصطلح العدوان يمتاز بحداثته النسبية  ن، وال شك أ)207(المتعلق بمحكمة الجنايات الدولية

وبغموضه وتفسيراته المتعددة من طرف الدول، وذلك بغية طبع أفعالها العدوانية بصبغة 

ولعلَّ أول محاولة جدية لتعريف العدوان تتمثل فـي مشـروع تعريـف     ،)208(الشرعية

إذ سمي المشروع " LITVINOVE "من قبل الفقيه 06/02/1993 :لعدوان الروسي فيا

والذي حصر فيه األعمال التي تشكل عدوانا، وهـي األفعـال     "تعريف ليتفينوف" باسمه

  :اآلتية

  .إعالن الحرب على دولة أخرى -

 .غزو إقليم دولة أخرى و لو بدون إعالن الحرب -

بل بواسطة قواتها البرية أو البحرية أو الجويـة أو  ضرب إقليم دولة أخرى بالقنا -

 .القيام بهجوم مدبر على سفن دولة أخرى أو على أسطولها البحري

إنزال أو قيادة قواتها البرية أو الجوية أو البحرية داخل حدود دولة أخـرى دون    -

ان مدة تصريح من حكوماتها أو اإلخالل بشروط هذا التصريح  وبخاصة فيما يتعلق بسري

 . إلقامتها أو مساحة األرض التي يجوز أن تقوم فيها

  .الحصار البحري لشواطئ أو موانئ دولة أخرى -

ثم أخذت منظمة األمم المتحدة على عاتقها وضع تعريف للعدوان، ولكنها لـم       

توفق إلى اليوم، وهو ما يدل على صعوبة تعريف العدوان، ورغم ذلك يتفق الفقه الدولي 

 مكانية الوصول إلى تعريفه، فالصعوبة ال تعني االستحالة، وخصوصا إذا نظرنـا على إ

لى أسباب سياسية إألسباب الحقيقية الكامنة وراء صعوبة التعريف، والتي تعود اكون  إلى

عارضت الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة البريطانيـة وضـع    ال قانونية، إذ

  .الفا لغالبية الدول التي أكَّدت إمكانية تعريف العدوان، وهذا خ)209(تعريف للعدوان
                                                

تكون محل اهتمام المجتمع من هذا النظام اختصاص المحكمة في نظر الجرائم األشد خطورة التي  5حددت المادة )207(

 .جريمة اإلبادة الجماعية، جرائم اإلنسانية،جرائم الحرب، جريمة العدوان: الدولي بأسره  وهي
 je ne fait aucun doute que la" :      للقول"  M,MAKOTO "وهو ما دفع الفقيه)208(

 question de  la définition de l'agression implique la création d'un droit international 
nouveau"  

 .243، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص )محمد محمود(خلف : أنظر
  ،إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية،بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير )ريم(بوطبجة:أنظر)209(

    -العام فرع القانون والقضاء الجنائيين الدوليين، جامعة اإلخوة  منتوري في القانون                          

 .16، ص 2007 - 2006قسنطينة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية                           
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، في إطار منظمة األمـم المتحـدة   وبعد الجهود التي بذلت لوضع تعريف للعدوان

وهو  )210(صادقت الجمعية العامة بدون أية معارضة على مشروع قرار تعريف العدوان

دورتها التاسعة والعشـرين،  الذي أقرته الجمعية العامة باإلجماع في  3314 :القرار رقم

هو استعمال القوة :" منه على أن العدوان ، وقد نصت المادة األولى1974ديسمبر  14في 

المسلَّحة من قبل دولة ضد سيادة أو سالمة األراضي أو االستقالل السياسي لدولة أخرى، 

أن :" ثانية منه علـى ، كما نصت المادة ال"أو بأي شكل آخر ال يتفق وميثاق األمم المتحدة

الدولة التي تستعمل القوة المسلَّحة أوال بخالف الميثاق يشكل ذلك البنية األولـى الكافيـة   

لفعل العدوان مع أن مجلس األمن وطبقا للميثاق قد يخلص إلى تحديد عمل من األعمـال  

ذلك كـون  قد ارتكب ال يمكن تبريره في ضوء مالبسات أخرى وثيقة الصلة به، بما في 

، كما ذكرت المادة الثالثة عدة "واقع األفعال المعنية، أو نتائجها ليست ذات خطورة كافية

أعمال كأمثلة من األعمال العدوانية، فاتحة المجال لمجلس األمن الدولي لتحديـد أعمـال   

تبر عدوانا، وفي المادة الرابعة اعتبر العدوان جريمة دولية ضد السـلم  تعأخرى غيرها 

  لكن المشكلة أن هذا التعريف صادر عن، )211(وليالد

   .الجمعية العامة التي تقَّدم مجرد توصيات فقط ليس لها الصفة اإللزامية

يتوقف  :"من نظام روما األساسي التي جاء فيها أنَّهالفقرة الثانية  5نصت المادة وقد 

الحقا على تعريـف  اختصاص نظر المحكمة بجريمة العدوان على موافقة جمعية الدول 

جريمة العدوان، والشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها، فيما يتعلق بهـذه  

سالفة الذكر أفضع الجرائم التي  5وقد حددت الفقرة األولى من نفس المادة  ،)212(الجريمة

تختص المحكمة الجنائية الدولية بنظرها، مستجيبة بذلك إلى متطلبات المجتمـع الـدولي   

  . الجرائم المرتكبة في حقهبسبب 

وقد عرف نظام روما األساسي كل الجرائم في المواد الالحقة مـا عـدا جريمـة    

إلى حين اعتماد حكم  5من المادة  2العدوان، التي اكتفت المادة بالتعبير عليها في الفقرة 

                                                
 .7، المرجع السابق،ص 1977- 1919،العدوان في ضوء القانون الدولي)صالح الدين(أحمد حمدي:أنظر)210(
 .89، موسوعة القانون الدولي، المجلَّد األول، المرجع السابق، ص )عيسى(دباح: أنظر )211(
  ، القانون الدولي الجنائي،أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، )علي عبد القادر(القهوجي: أنظر )212(

 .324، ص 2001قية، بيروت، الطبعة األولى منشورات الحلبي الحقو                                            

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


107 
 

 يعرف جريمة العدوان، وقد أخفقت الدول المشاركة في مفاوضات روما في االتفاق على

  :طبيعة التعريف الذي يجب تبنيه، إذ انقسمت اآلراء إلى اتجاهات وهي

اإلتجاه األول يرى األخذ بالتعريف الحصري الذي يقوم على تعداد أفعال العدوان  -

 .على سبيل الحصر ال المثال تأكيدا لمبدأ الشرعية

عريـف  فيما يتجه االتجاه الثاني إلى األخذ بـالتعريف العـام تفاديـا لجمـود الت     -

الحصري، فتم تعريف العدوان استنادا إلى معايير عامة تعطي سلطة تقديرية واسعة 

 . )213(لألجهزة المختصة

  وخالفا لذلك يأخذ آخرون بالتعريف الذي أوردته الجمعية العامة في      -

  ، ويعتـبر أفضل التعريفات المقدمة  1974ديسمبر  14في  3314قرارها 

  في طـرح تعريف عام، ويلحقه تعداد لنماذج من  إلى  وقـتنا هذا، ويتمثل

  .)214(األفعال المشكلة لجريمة العدوان وهو التعريف اإلرشادي

ولعل من أهم األسباب التي أدت إلى الفشل في الوصول إلى تعريف جامع ومـانع  

للعدوان، هو أن المحكمة ال يمكنها ممارسة اختصاصها باستقاللية عن مجلس األمن فيما 

بالعدوان المسلح، فمجلس األمن هو المختص األول وفق الفصل السابع من ميثـاق   يتعلق

من نظام روما علـى   23األمم المتحدة باتخاذ تدابير قمعية ضد الدول، وقد نصت المادة 

أنه ال تودع أية شكوى بخصوص عمل عدواني أو فعل مرتبط به إال إذا كان قد صـدر  

) 215(الدولة للفعل العـدواني موضـوع الشـكوى   عن مجلس األمن قرارا يثبت ارتكاب 

   .للمحكمة الجنائية الدولية أعمالها

  الفقرة الثانية

  االتجاهات الفقهية في تعريـف جريمة العدوان

  :تتنازع عملية تعريف العدوان اتجاهات فقهية ثالثة

  :التعريف العام: االتجاه األول

                                                
  .195،المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي،المرجع السابق،ص)عبد اهللا سليمان(سليمان : أنظر)213(
 .21، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص )نصر الدين(بوسعادة : أنظر )214(

 Marie Dumée, la crime d’agression, in hervé Ascencio emmanuel                : أنظر )215(
 Decause et Alain Pellet, Droit international penal.  Cedin parix X édition A , pedone, p 262   
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ظهرت عدة تعريفات تبنت هذا يتبنى هذا االتجاه تعريف عام للعدوان المسلح، وقد 

كل لجوء للقوة من قبل جماعة دولية فيما عدا حالتي الدفاع الشرعي :" االتجاه، منها أنه

  .)216("والمساهمة في عمل مشترك تعتبره األمم المتحدة مشروعا

كل استخدام للقوة أو التهديد بها من قبل دولة أو مجموعة دول أو :" وعرف بأنه

ات ضد أقاليم شعوب الدول األخرى أو الحكومات أيا كانت الصورة حكومة أو عدة حكوم

أو السبب أو الغرض المقصود منها فيما عدا الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي ضد 

  عدوان مرتكب من قبل قوات مسـلحة أو المساهمة في 

لجـوء  كـل  :" وعرف كذلك بأنَّه. )217("أحد أعمال القمع التي تقررها األمم المتحدة

للقوة يخالف نصوص ميثاق األمم المتحدة ويهدف إلى تغييـر حالـة القـانون الـدولي     

فيما عرفتـه لجنـة   . )218("الوضعي الساري المفعول أو إلى إحداث خلل في النظام العام

كل استخدام للقوة أو التهديد بها من قبل دولة أو حكومة :" بأنَّه 1951القانون الدولي عام 

يا كانت الصورة وأيا كان نوع السالح المستخدم، وأيا كان السـبب أو  ضد دولة أخرى أ

الغرض وذلك في غير حاالت الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي أو تنفيـذ قـرار أو   

 .)219("أعمال توصية صادرة عن أحد األجهزة المختصة باألمم المتحدة

ورة سابقا جاءت عامـة  لكن هناك جانب من الفقه الجنائي يرى أن التعريفات المذك

وغامضة، وبالتالي فهي ال تؤدي الدور المطلوب منها، خاصة أنها احتوت على بعـض  

العبارات التي تحتاج هي األخرى إلى تعريف، وهو ما قد يفتح البـاب أمـام الطـرف    

  . المعتدي ليستفيد من التأويالت الخاصة به

   :التعريف الحصري :االتجاه الثاني

ال "إذ اعتمد على مبدأ الشرعية بمعناه الضـيق، وهـو    ،األولوهو عكس االتجاه 

ومنه تعريـف   ،"جريمة وال عقوبة إال بنص يحدد األفعال المجرمة تحديدا حصريا دقيقا

في مؤتمر نزع السالح الـذي   1933للعدوان في تقريره الذي قدم عام  "politis"الفقيه
                                                

  général du  Pella, la confificati ou du droit pénal international , revue:          أنظر )216(
    droit international, 952, p 44l                                         

  دار الفكر الجامعي  ،2005المحكمة الجنائية الدولية، ،)حجازي عبد الفتاح( بيومي :أنظر)217(

 .218ص اإلسكندرية،                                               
 218الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  ، المحكمة)عبد الفتاح(بيومي حجازي : أنظر )218(
 218، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص )عبد الفتاح(بيومي حجازي أنظر  )219(
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ف على األفعال المشكلة حربا عدوانية دولة، ونصت المادة األولى من التعري 61عقد من 

   :وهي

  . إعالن دولة الحرب على دولة أخرى  -

غزو دولة إلقليم دولة أخرى بقوات مسلَّحة حتى ولو لـم يكـن هنـاك إعـالن      -

  .بالحرب
  . مهاجمة الدولة بقواتها المسلحة برية كانت أو بحرية أو جوية إقليم دولة أخرى - 

  . واطئ دولة أخرىحصار الدولة لموانئ أو ش -

مساعدة دولة لعصابات مسلحة مشكلة على إقليمها بقصد غزو دولـة أخـرى أو    -

رفضها االستجابة لمطالب الدولة األخرى باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحرمان هذه القوات 

   .من المساعدة أو الحماية

الحاالت  تضمن" ليتفينوف"وفي تعريف آخر قدم من قبل مندوب االتحاد السوفييتي 

  :التي تعد فيها الدولة معتدية، وهي

 .إعالن الحرب ضد دولة أخرى -1

 .غزو إقليم دولة دون إعالن الحرب -2

استخدام القنابل من جانب القوات المسلَّحة برية كانت أو بحرية أو جويـة   -3

لدولة ضد دولة أخرى، أو القيام بهجوم مدبر على سفن دولية أخرى أو على أسـطولها  

 .الجوي

نزال دولة لقواتها المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية داخل حدود دولـة  إ -4

أخرى دون تصريح من حكومتها أو مع اإلخالل بشروط هذا التصريح وخاصـة فيمـا   

 .يتعلق بسريان مدة إقامتها أو المساحة التي تقيم عليها

 .الحصار البحري لشواطئ أو موانئ دولة أخرى -5

لح لتبريرها اعتبارات سياسية أو اقتصادية أو إستراتيجية، وهي األفعال التي ال يص

أو مجرد الرغبة في استغالل مصادر الثروة الطبيعية في اإلقليم المهـاجم أو الحصـول   

على منافع أو امتيازات أو االستيالء على رؤوس األموال المستخدمة فيـه، أو رفـض   

  .)220(نها وبين الدولة المعتديةالدولة المعتدى عليها االعتراف بالحدود الفاصلة بي

  لكن رغم احترام هذا االتجاه لمبدأ الشرعية في تعريف العدوان إال أنَّه أخذ
                                                

 .220، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص )عبد الفتاح(بيومي حجازي  :أنظر )220(
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عليه أنه حصر األفعال المشكلة للعدوان، وبالتالي فهـو ال يواكـب التطـور السـريع      

والخطير لألسلحة المستخدمة في القتال مما يعطي الفرصـة للمعتـدي لإلفـالت مـن     

  .المسؤولية

  :االتجاه الوسط :االتجاه الثالث

اتجاهـا   -التعريف العام والتعريف الحصـري  –وقد ظهر بين االتجاهين السابقين

توفيقيا، فيعدد أنصار هذا االتجاه صورا للعدوان ولكن على سبيل المثال ال الحصر، لكي 

 الـراجح فـي الفقـه    تبقى الفرصة لوضع صور جديدة من العدوان، ولذا فهو االتجاه 

الدولي، وقد تبنى هذا االتجاه عدة فقهاء، وقدموا في هذا اإلطار عدة تعريفـات، منهـا   

 -اللجنة القانونية –في اللجنة السادسة  1957التعريف الذي قدمه المندوب السوري سنة

وهي لجنة تابعة لمنظمة األمم المتحدة، والتي طلبت منها وضع تعريف للعدوان، والـذي  

، ويتضمن عـدة نصـوص،   1974عام  3314/29العامة بقرارها رقم  اعتمدته الجمعية

يتمثل فـي اسـتخدام القـوة المسـلحة     :" فالمادة األولى نصت على تعريف العدوان بأنَّه

بواسطة دولة ضد السيادة أو السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي لدولة أخرى أو بأي 

:" وتنص المادة الثانية منه على أن العدوان هو "شكل أو يتعارض مع ميثاق األمم المتحدة

المبادأة باستخدام القوة المسلَّحة بواسطة دولة خالفا لما يقضي به الميثاق، يشـكل دلـيال   

 :، وأوردت المادة الثالثة صورا للعمل العدواني مثل"على وقوع العمل العدواني

ضد إقليم دولة أخرى، الغزو أو الهجوم بواسطة القوات المسلحة إلحدى الدول  -1

أو أي احتالل عسكري ولو كان مؤقتا ينشأ من الغزو أو الهجوم أو أي ضم إلقليم دولـة  

 .أخرى جزئيا أو كليا أو عن طريق استخدام القوة

الضرب بالقنابل بواسطة القوات المسلَّحة إلحدى الدول ضد إقليم دولة أخرى أو  -2

 .ل ضد إقليم دولة أخرىاستخدام أية أسلحة بواسطة إحدى الدو

هجوم القوات المسلحة إلحدى الدول على القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو  -3

 .األساطيل البحرية أو الجوية لدولة أخرى

استخدام القوات المسلحة إلحدى الدول الموجودة داخل إقليم دولة أخـرى   -4

ا االتفـاق أو أي امتـداد   بمقتضى اتفاق مع األخيرة، وذلك خالفا للشروط الواردة في هذ

  .لوجودها في هذا اإلقليم بعد مدة من االتفاق
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موافقة إحدى الدول على استخدام إقليمها الذي وضعته تحت تصرف دولة أخرى  -5

  .في ارتكاب العمل العدواني بواسطة األجير ضد دولة ثالثة

أو  إرسال العصابات أو الجماعات أو المرتزقة المسلحين بواسطة إحدى الـدول  -6

لحسابها مع ارتكاب أعمال القوة المسلحة ضد دولة أخرى متى كانت هذه األفعال منطوية 

 .)221(على قدر من الجسامة يعادل األفعال المشار إليها من قبل

وأضافت المادة الرابعة على أن األفعال المذكورة سابقا هي أفعال على سبيل المثال 

ل أخرى يراها تشكل عدوانا، كما نصت ال الحصر ويمكن لمجلس األمن إدخال أفعا

أي اعتبار مهما كان سواء أكان سياسيا :" المادة الخامسة على أنه ال يصح تبريرا للعدوان

أو اقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك، وال يترتب عليه االعتراف بأية مكاسب إقليمية أو 

ال يوجد في التعريف أي :" ه، وقد جاء في نفس المادة على أنَّ)222("أية مزايا من نوع آخر

التزام يمس حق الشعوب الخاضعة لالستعمار أو نظم الحكم العنصرية أو ألشكال أخرى 

  ".من السيطرة األجنبية من الكفاح من أجل تقرير المصير والحرية واالستقالل

  الفقرة الثالثة

  من نظام روما األساسي الخامسة حسب المادة جريمة العدوان

ال واختالفا بين الدول، وقد كانـت  جدمن أكثر الجرائم الدولية  العدوانتعتبر جريمة  

مختلفة سواء من  فتعار يهذه الجريمة على مدى نصف قرن محال للنقاش، وطرحت لها 

وقد ثار خالف شديد حول جريمة العدوان خـالل   قبل الدول أو من كتاب القانون الدولي،

جنايات الدولية، وتم اعتماد حل وسط تم النص المناقشات التي جرت بصدد إنشاء محكمة ال

  :عليه في النظام األساسي للمحكمة
     :في مناقشات إنشاء محكمة الجنايات الدوليةحول جريمة العدوان الخالف : أوال

الموضـوعي   االختصـاص تباينت مواقف الدول من إدراج جريمة العدوان ضـمن  

وأقلية معارضة لـه،   االختصاصمؤيدة لهذا  للمحكمة الجنائية الدولية وانقسمت بين أغلبية

المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدوليـة   المؤتمر الدبلوماسي انعقادواضحا أثناء  بداحيث 

                                                
 .223ية الدولية، المرجع السابق، ص ، المحكمة الجنائ)عبد الفتاح(بيومي حجازي : أنظر )221(
  ، دار النهضة العربية،  1977، القضاء الدولي الجنائي، طبعة عام )حسين إبراهيم(صالح عبيد : أنظر )222(

 .170القاهرة، ص                                                 
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وقد كانت هناك إرادة لدى غالبية الدول مـن   ،1998سبتمبر  17جوان و 15والواقع بين 

لـدول عـن طريـق    المحكمة جريمة العدوان، عبرت عن ذلك ا اختصاصأجل أن يشمل 

المناقشات التي دارت بين الدول أو عن طريق الكلمات الرسمية أمـام المـؤتمر أو فـي    

العربية من الـدول  ل وتعتبر الدو ،اللجان المتخصصة اجتماعاتالمناقشات التي تمت في 

والدولـة التـي   ، )223(محكمة لنظر جريمة العـدوان لل االختصاصالتي أبت إال أن يكون 

محكمة الجنائية الدولية بالنظر في جريمة العدوان هـي الواليـات   ال اختصاصعارضت 

اللجنـة أن إثـارة    الجتماعـات المتحدة األمريكية، حيث أكد مندوبها في الجلسة السادسة 

جريمة العدوان تثير مشكلة التعريف، ومشكلة لدور مجلس األمن وأنها مشككة فيها إذا كان 

رضيا من أجل إقرار المسؤولية الجنائيـة قبـل   المؤتمر سوف يستطيع أن يعتمد تعريفا م

ومـا   ،يحاول تعريف العدوان كجريمة فردية ال 3314الغير وإن قرار الجمعية العامة رقم

ولهذا فإن الواليـات المتحـدة األمريكيـة     ،غيفعله هو مجرد تكرار صيغة ميثاق نورمبر

أيد المنـدوب   وقد،الموضوعي للمحكمة االختصاصتعارض إدراج جريمة العدوان ضمن 

مقتنـع   غيـر اإلسرائيلي ذلك الذي تحدث على غرار ما قاله المندوب األمريكي وأكد أنه 

إن األفعـال العدوانيـة   :" المحكمة حيث قال اختصاصإدراج جريمة العدوان في  ببوجو

للقانون الدولي  انتهاكاترتكبها دول ضد دول ال تنتمي إلى فئة الجرائم التي يرتكبها األفراد 

  .   )224("نساني وهذه األفعال هي النظام األساسي أن يتصدى لهااإل

المناقشات بدأت الدول المتحفظة تقتنع شيئا فشيئا بضرورة إدخال العدوان  ومع تطور

وقد فرضت طبيعـة   في ذلك،في والية المحكمة وأعلنت األغلبية الساحقة للدول برغبتها 

بالقانونية، على الوفود المتفاوضـة   سياسيةموضوع العدوان، التي تتضارب فيها المسائل ال

معالجة مختلفة عن باقي الجرائم، حيث ظهرت عدة مناورات ألجل التوصل إلـى وضـع   

   :تعريف محدد له وعرض في المؤتمر ثالث خيارات للتعريف

                                                
".. قيت أمام المؤتمر والتي جاء فيها أنه قد عبرت جمهورية مصر العربية عن موقف الدوال العربية التي أل )223(

بالنسبة للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة فقد أيدت مصر دائما إدراج العدوان ضمن هذه الجرائم ألنها تشكل 

أقص وأفضع الجرائم في حق البشرية وال يمكن أن تترك بال عقاب من نظام قضائي جاء ليدعم العدالة في المجتمع 

الرغم من الصعوبات التي تعترض إدراج هذه الجريمة إال أن الصعوبات يمكن التغلب عليها إذا توفرت الدولي علي 

 ".  اإلرادة لالزمة لذلك
  .159، جريمة العدوان، المرجع السابق، ص )نايف حامد( العليمات : أنظر )224(
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نص على تعريف عام دون توضيح مفصل لألفعال التي ستشكل عدوانا : الخيار األول

   .حترم بما فيه الكفاية مبدأ المسؤوليةعلى أساس ال ي وانتقد

أضاف إلى التعريف العام قائمة من األفعال العدوانية مستمدة من الئحة : الخيار الثاني

ؤكـد  حول تعريف العدوان وانتقد على أساس أن هذه القائمة ت 1974الجمعية العامة لسنة 

   .الجنائية الفردية  بالمسؤولية بطمسؤولية الدولية للدولة المعتدية وال يمكن تطبيقها بما يرتال

حاول أن يجمع بين سابقيه بالنص على أن جريمة العدوان هـي كـل   : الخيار الثالث

هجوم مسلح يرتكبه الفرد يملك توجيه العمل السياسي أو العسكري من طرف دولة ضـد  

ي أو العسـكر  االحتاللالسياسي لدولة أخرى ويكون هدفه  االستقاللالسالمة اإلقليمية أو 

 ، المسلحة للدولة القائمة بـالهجوم  القواتالضم إلقليم الدولة األخرى أو جزء منه من قبل 

العسـكري و   االحتاللوانتقد على أساس استبعاده األفعال الجسيمة التي ليست لها أهداف 

     .اإلقليمي

  على تضمين جريمة العدوان التي تدخل في والية المحكمةاتفقوا وفي األخير 

الفقرة الثانية من المادة الخامسة علقت ممارسة الوالية على وضع تعريف للعـدوان  ولكن 

أن يكون كل حكم يتعلق بهذا  اشتراطفضال عن  االختصاصعلى شروط ممارسة  االتفاقو

  .)225(الموضوع متوافقا مع ميثاق األمم المتحدة

  :تعليق والية المحكمة بخصوص جريمة العدوان: ثانيا

مـن النظـام األساسـي    مسة المادة الخا من 2والفقرة 123و121نبالرجوع للمادتي

المحكمة الجنائية الدوليـة بخصـوص جريمـة     اختصاصللمحكمة الجنائية الدولية فإن 

أن الفقرة الثانية مـن  " shabas" ويالحظ األستاذ، العدوان يتوقف على وضع تعريف لها

يف العدوان متوافقـا مـع   أن يكون تعر باشتراطهاحرص شديد ت بالمادة الخامسة صيغ

أحكام ميثاق األمم المتحدة ألنه يفهم من خاللها إمكانية أو وجوب ظهـور دور مجلـس   

من الميثـاق   39إذ أن المسألة الجوهرية التي يتضمنها نص المادة  ،األمن في هذا الشأن

ويتسـاءل  ، تكشف أن تحديد الحاالت التي تشكل عدوانا هو حق يمتاز به مجلس األمـن 

تحديد حاالت  أنه إذا كان مجلس األمن هو الحكم في –في هذا السياق  "shabas"تاذاألس

فهل يعني هذا أن المحكمة ال يمكنها أن تقوم بالمتابعة إال إذا فصل مجلس األمن ، العدوان

                                                
 . 290، جريمة العدوان، المرجع السابق، ص )نايف حامد( العليمات : أنظر )225(
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 اسـتقاللية ويعلق على هذا الرأي بأنه يبدو تعديا ال مصداقية لـه علـى    ،في الموضوع

   .المحكمة

وإنما هو  ،المحكمة واستقالليةهذا ال يعد تعديا على مصداقية  بعض بأنفيما يرى ال

وذلك إلمكانية إيجاد توازن بين الوظيفة السياسية لمجلـس األمـن    وضعهتم حل وسط 

كما أن ذلك سيجنب وقوع المحكمـة  ، ووظيفتها القضائية وذلك لتتجنب الضغط السياسي

األصيل في تحديد األفعـال   ختصاصاالفي تناقض مع مجلس األمن الذي يعتبر صاحب 

بشأن جريمة العدوان وذلـك بعـد    اختصاصهاوإن المحكمة بتعليق ، التي تشكل عدوانا

ذلك أن المعاقبة على جريمة  إعطاء تعريف محدد لها يجنبها أيضا إهدار مبدأ المشروعية

  .بدقةتعريفها  يقتضي
  لرابعةالفقرة ا

  ي العامفي القانون الدول أركان جريمة العدوان

  نَّه في نطاق القانون الدولي الجنائي فإن التعريف يجب أن ينصبأال شك 

 عناصرها وأركانها وهي بالموازاة مع القانون الداخلي بتحديدعلى العدوان كجريمة، أي  

الدولي في  إضافة إلى الركنالركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي،  :في تتمثل

        :، وهو ما يتم تفصيله فيما يلي)226(ملعاالقانون الدولي ا

  :        الركن الشرعي لجريمة العدوان: أوال

ال يـدان أي   :"من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنَّه 2فقرة  11المادة  تنص

شخص من جراء فعل أو ترك إال إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقـا للقـانون الـوطني أو    

وهو ما يشكل أساسا لمبدأ الشرعية الذي يفرض لإلدانة أن يكون  ،"الدولي وقت االرتكاب

الفعل مجرما بنص قانوني مكتوب وقت ارتكاب الفعل، وهو ما تم تكريسه في القـانون  

الجنائي الداخلي لمختلف الدول، ومنها قانون العقوبات الجزائري الذي نص في المـادة  

  .)227("وبة إالَّ بنصال جريمة وال عق" :األولى منه على أنَّه

                                                
 .16،المرجع السابق،ص 1977- 1919،العدوان في ضوء القانون الدولي)صالح الدين(أحمد حمدي:أنظر)226(
 .وما بعدها 12، مبدأ الشرعية، المرجع السابق، ص )سليمان (بارش : أنظر )227(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


115 
 

إال أنـه   )228(فعلى الرغم من تكريسه لمبدأ الشرعيةأما في القانون الدولي الجنائي، 

ليس من السهولة تطبيق هذا المبدأ بصورة مطلقة، الستناد القانون الدولي إلى العرف في 

معظم قواعده، وهو ما يثير السؤال عن الوسيلة التي تمكننا من معرفـة مـدى تجـريم    

أي مـا هـي    دوان، وتحديد األفعال التي تندرج ضمنه في القانون الدولي الجنـائي؟ الع

 هتتمثل أهم هـذ  األعمال القانونية الدولية المجرمة للعدوان والمعرفة له والمعاقبة عليه؟

  :األعمال الدولية في

 جاء فيه العديد من التعابيــر في مجموع من المواد، منها :ميثاق األمم المتحدة_ أ

عن التهديد باستعمال القوة  يمتنع أعضاء الهيئة":على أنَّهالتي تنص منه  4فقرة  2المادة 

يقرر مجلس ":منه أيضا39والمادة ، "إذا اعتدت قوة مسلَّحة":منه 51والمادة ،"أو استخدامها

  ."عمال من أعمال العدوان..األمن ما إذا كان قد وقع 

من الئحة نـورمبرغ   6ت كال من المادة نص :الئحة محاكم نورمبرغ وطوكيو_ب

عليه، وعدت  على تجريم التحضير واإلعداد للعدوان واإلقدام من الئحة طوكيو 5والمادة 

  . "العدوان من الجرائم ضد السلم وأمن البشرية

العدوان أيضا جريمـة دوليـة    تاعتبرالتي :1951لجنة القانون الدولي لسنة  -ج

  ."قوة أو استخدامها ولو لم تصل إلى حد القوة المسلَّحةالتهديد باستخدام ال" :وهي

تنص المادة الخامسة منه على الجرائم التـي اختصـت    :نظام روما األساسي -د

  .المحكمة بنظرها، ومنها جريمة العدوان التي تعد من بين أخطر الجرائم الدولية

: 3314قرار رقم ب 1974ديسمبر14توصية الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  -ه

التي تتضمن تعريف العدوان، وهي التوصية التي صادقت عليها الجمعية العامـة لألمـم   

  .المتحدة باإلجماع

   :لجريمة العدوان اديالركن الم: ثانيا 

لم ينص النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أركان جريمة العدوان نرجع 

" لمحكمة الحق في أن تستعين بأركان الجرائم عمومـا ل:" في ذلك لنص المادة التاسعة منه

                                                
عمل أو ال يدان أي شخص من جراء أداء :"من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان على أنه 02الفقرة11تنص المادة )228(

  "امتناع عن أداء عمل إال إذا كان ذلك يعتـبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت االرتكاب

  .وما بعدها 229: الجرائم الدولية، المرجع السابق، ص) محمد عبد المنعم(عبد الغني : أنظر 
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وكذلك للقواعد العامة التي تتطلب في الركن المادي سلوك إجرامـي ونتيجـة وعالقـة    

  : سببية

    :السلوك اإلجرامي-1

تتطلب الجريمة سلوكا إنسانيا إراديا له مظهر خارجي محسوس، وينتج عـن ذلـك   

  : نتيجتان

باإلرادة أو نفسية الشخص فقط بل ال بد مـن ماديـات    أنه ال يعتد: النتيجة األولى

  .ملموسة

وجريمة .   أن الشخص الطبيعي وحده الذي يرتكب الجريمة الدولية: النتيجة الثانية

العدوان تقع على عاتق من ارتكب حرب عدوانية أو أولئك الذين تصـرفوا باسـمها أو   

ون للجاني صفة خاصة وهو أن ، إذ يشترط في الركن المادي أن يك)229( يعملون لحسابها

يكون من رجال الحكم وممن يملكون تخطيط السياسة العامة  للدولة الخارجية و الداخلية 

والفعل في سلوك الدولة يتمثل في السلوك اإليجابي باستخدام القوة، أما السلوك و تنفيذها، 

ة مادية أو معنويـة  السلبي فهو امتناع دولة عن القيام بعمل يأمر به القانون كمن يملك قو

من شانها منع وقوع العدوان، وينجم عن ذلك األفعال العدوانية، مثـل الغـزو بـالقوات    

المسلحة بأسلحة التدمير الشامل، أو أي هجوم على القوات البرية أو البحرية أو الجويـة  

لدولة أخرى، أو السماح لعصابات مسلحة باستخدام إقليمها كقاعدة النطـالق عملياتهـا،   

، فما هـي  )230( لسماح لنشاط منظم من شأنه إثارة حرب أهلية، أو تنفيذ أعمال إرهابيةوا

   األفعال المادية المشكلة لجريمة العدوان؟

في تقرير مجموعـة العمـل   التي وردت  من صور األفعال المادية لجريمة العدوان

لمثـال ال  ، وذلـك علـى سـبيل ا   1972المقدم للجنة الخاصة المشَّكلة لتعريف العدوان 

  : ما يليالحصر، 

  الغزو أو الهجوم بواسطة قوات مسلحة لدولة ما ضد إقليم دولة أخرى - أ 

  .الحصار البحري بواسطة قوات مسلحة لدولة ما لشواطئ دولة أخرى - ب 

 .االحتالل - ج 

                                                
 .340، حق الدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص )محمد محمود(خلف : أنظر )229(
  ، دار هومة للطباعة والنشر  2007، محاضرات في المسؤولية الدولية، )عبد العزيز(العشماوي:ظرأن)230(

 .71والتوزيع، الجزائر، ص                                        

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


117 
 

 .حالة ضم األراضي - د 

  .إلقاء القنابل - ه 

 .العصابات المسلحة، المجاميع المرتزقة - و 
  .واجدة في إقليم دولة أخرىاستعمال القوات المسلَّحة المت - ز 

تتمثل في المساس بسالمة أراضي دولة ما واستقاللها السياسي أو سيادة : ةالنتيج -2

   .هذه الدولـة

أن تكون النتيجة قد تحققت نتيجة السلوك العدواني، فإذا استندت : عالقة السببية-3

المادي للجريمة قـد   النتيجة إلى الفعل المادي المكون لجريمة العدوان فهنا يكون الركن

             . اكتمل

  :العدوان مةالركن المعنوي لجري: لثاثا

ركنهـا  يتطلـب   قصـدية  يمـة جر جريمة العدوان مثلها مثل باقي الجرائم الدولية 

 ،العلـم و اإلرادة : القصد العام بعنصـريه  أي ،المعنوي ضرورة توافر القصد الجنائي

ويشـكل جريمـة    الدولي العـام  القانونقواعد  يخالف فيجب أن يعلم الجاني أن سلوكه 

فال  ،اإلجرامي النتيجة وإحداثتلك األفعال  ناتيكما يجب أن تنصرف إراداته إلى إدولية،

القانون الدولي في شأن العالقات تقع الجريمة إذا لم تكن اإلرادة متجهة إلى مخالفة قواعد 

بسبب  اإلرادةشرعي مثال فإذا غابت  في حالة دفاع كما لو كان الجاني يعتقد أنه الدولية،

لدى الجاني و لم تقم الجريمة في  نائيالقصد الجى أي شيء  يفسدها انتف إكراه أو بسبب

ـ    "العلم واإلرادة" و يكفي توافر العنصرين السابقين، قهح  ألن ،ائيلتحقيـق القصـد الجن

ة بـين  يلعالقات السلمالقصد المتطلب في هذه الجرائم هو القصد العام فقط أما نية إنهاء ا

ليس سوى أثـر يترتـب علـى     بل، الدول المتحاربة فال يعد قصدا خاصا لهذه الجريمة

وال تتطلب المواثيق والمعاهدات  ،ارتكاب األفعال المحرمة وال يدخل  في تكوين الجريمة

من الجرائم الوقتيـة ذات  يمة العدوان الدولية نية خاصة تتجه إلى هذا األثر، ذلك أن جر

أن الـركن   )231(وخالفا لذلك هناك من يرى .ألثر الممتد تقع بمجرد إتيان الفعل المجرما

المعنوي لجريمة العدوان يتمثل بأن يكون العمل العدواني مرتكب باسم الدولة، وبإرادتها 

  وبنية إنهاء العالقات 
  .السلمية، أو بقصد المساس بسالمة أو استقالل الدولة المعتدى عليها

                                                
 .233ص  1969،الجريمة الدولية،دار النهضة العربية،القاهرة، الطبعة )إبراهيم صالح عبيد(ينحسن:أنظر )231(
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فإن قيام جريمة العدوان يشترط توافر القصد العدواني مـع انتفـاء أي   ومهما يكن 

عن نية الدولة في ف باعتباره يكش  القصد العدائي وهوسبب مشروع من أسباب اإلباحة، 

ارتكاب أعمال العدوان، فتخرج عنه حوادث الحدود البسيطة، وسقوط  قذيفة على الحدود 

اء القصد العدائي تنتفي جريمة العـدوان، وقـد   لمرة واحدة خالل سنوات عديدة، إذ بانتف

في تعريف  بالقصد كعنصر االعتدادعارضت أغلبية اآلراء عند مناقشة تعريف العدوان، 

، بحجة أن ذلك قد يؤدي لتشريع العدوان، وبالفعـل لـم يشـتمل قـرار     جريمة العدوان

 العدائي في العدوانعلى اشتراط وجود القصد  -المذكور سالفا للجمعية العامة –التعريف 

 ،على اعتبار أنَّه ليس هناك عدوان بدون قصـد عـدائي  وذلك  ا،كي يتم اعتباره عدوان

وقد أكَّـد المشـروع    ،لعدم فسح المجال لوجود ثغرة ينفذ منها المعتدي لتبرير عدوانهو

استعمال القوة المسلَّحة  :"تعريف العدوان على أنه في قرار) AC.134/L032( األمريكي

، وبالتالي فهذا التعريف يعتـد بالقصـد أي   )232("ن قبل دولة ما بقصد خلق نتائج معينةم

   .بالركن المعنوي كعنصر في تعريف جريمة العدوان

  :الركن الدولي  لجريمة العدوان: رابعا

إن كل األعمال القانونية الدولية التي تطرقت للعدوان تعرضت لألفعال التي تحدث 

العدوان كجريمة دولية أطرافها دوال باعتباره استعمال للقوة من قبـل   أي أن ،بين الدول

، ويشترط لتحقيق صفة الدولية في جريمة العدوان أن يكون الفعل دولة ضد دولة أخرى

يمس مصالح وقيم المجتمع الدولي بناء على خطة مرسومة من دولة ضد دولة أخـرى،  

وقد أكـدت  . ن موجهة إلى دولة أخرىوتصدر من كبار المسؤولين في الدولة، وأن تكو

محكمة نورمبرغ على الجرائم إذ ارتكبت في صور فعل ال إنساني، واشترطت للمعاقبـة  

على هاته الجريمة أن تكون مرتبطة بإحدى جرائم الحرب، إذ أن هتلر كما رأت المحكمة 

لـة  ال يمكن له وحده القيام بحرب عدوانية، و إنما ال بد مـن دعـم كبـار رجـال الدو    

، )233(العسكريين والمدنيين، وأصحاب رؤوس األموال الذين يدعمون الخطط العدوانيـة 

:" من مشروع تقنين الجرائم ضد سلم وأمن البشرية والتي جاء فيهـا  2وقد نصت المادة 

إن العدوان المسلح والتهديد به والتحضير الستخدام القوة المسلحة في العـدوان وتنظـيم   

ارة على إقليم دولة أخرى ومباشرة أو تشجيع النشاط الـذي  عصابات مسلحة بقصد اإلغ

                                                
 .277، العدوان، المرجع السابق، ص )صالح الدين(أحمد حمدي : أنظر )232(
 .45، محاضرات في المسؤولية الدولية، المرجع السابق، ص )عبد العزيز(العشماوي :أنظر )233(
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يرمي إلى إثارة حرب مدنية في دولة أخرى أو مباشرة نشاط إرهابي في دولـة أخـرى   

واألفعال المنافية للقانون الدولي بضم إقليم تابع لدولة أخرى أو إقليم خاضع لنظام دولي 

ى بتدابير قهرية ذات طابع اقتصادي والتدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة أخر

أو سياسي بقصد شل اختيارها والحصول على فوائد من أي نوع كان ال يمكن ارتكابهـا  

، وتبعا لذلك فجريمة العدوان بوصفها جريمـة دوليـة ال   )234("إال من قبل سلطات دولة

باسـم  يمكن أن تقع إال من قبل دولة، وحتى يتوفر الركن الدولي يجب أن يعمل األفراد 

الدولة التي ينتمي إليها ولحسابها، وذلك مهما كانت صفتهم أي مهما كـانوا آمـرين أو   

 .منفذين لألوامر

  الفرع الثاني

 المنشئ لحق الدفاع الشرعي شروط العدوان

من الميثاق األممي هي أساس كل مسـألة تتعلـق بالعـدوان،     51الشك أن المادة 

لى حد اآلن بشأن العدوان المنشئ لحـق الـدفاع   باعتبارها النص الدولي األول والملزم إ

فـي  شروط  أربعةيجب توافر الشرعي الفردي والجماعي، وبتحليل هذا النص يتبين أنه 

وأن يكون غير مشـروع   حاال و مباشراو مسلَّحا العدوان أن يكونتتمثل في و العدوان،

 :لفقرات التاليةفي ا يتم تفصيلها التي هي الشروطوللدولة،  أن يهدد مصالح جوهريةو

     .اعدوان مسلَّحال يكونأن : الفقرة األولى

  .أن يكون العدوان حاال ومباشرا: الفقرة الثانية

  .أن يكون العدوان غير مشروع: الفقرة الثالثة

  .أن يكون العدوان ماسا بأحد الحقوق األساسية للدولة: الفقرة الرابعة

  الفقرة األولى

  اعدوان مسلَّحال كونأن ي

م حق الدفاع الشرعي يجب أن تتعرض الدولة لعدوان مسلَّح، وهذا الشرط يعد لقيا 

، ومعنى ذلك أن العـدوان  )235(من الميثاق األممي 51من أهم القيود التي وضعتها المادة 

  :المنشئ لحق الدفاع الشرعي يجب أن تتوفر فيه مجموعة شروط وهي

                                                
 .142، جريمة العدوان، المرجع السابق، ص )نايف حامد (العليمات : أنظر )234(
 .206لدولة، المرجع السابق، ص ، إرهاب ا)جاد عبد الرحمان(واصل سامي : أنظر )235(
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 :صفة عسكرية اذالعدوان أن يكون : أوال
الشرط إذا كان هناك اعتداء مسلَّح، غير أن هذا المدلول قد أثـار خالفـا   يقوم هذا 

لكن الـرأي  ، 51في المادة الواردة " اعتدت قوة مسلَّحة :"يتعلَّق بتفسير عبارةفيما فقهيا 

أن االعتداء يجب أن يكون مسلَّحا فعليا أي بقوات عسكرية بريـة أو  الراجح يذهب إلى 

وال يختلف األمر إذا كان العدوان  ،ثالثتهم، وبدأ فعليا ضد الدولةبحرية أو جوية أو في 

نظاميـة كالعصـابات المسـلَّحة أو    الأو غيـر   ،المسلَّح باستخدام قوات نظامية كالجيش

، كما ال يختلف إن كان هذا الهجوم على إقليم الدولة أو اإلرهابية الجماعات أو التنظيمات

   .دولة أجنبية على رعاياها الموجودين في إقليم

 التعريف الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة سنةحول ثارت عدة خالفات وقد 

  : تمحورت في رأيين هما ، هذه الخالفات1974

الـذي يقـول    51يذهب أنصاره إلى األخذ بالتفسير الحرفي للمـادة   :الرأي األول

  .اع الشرعيلقيام الحق في الدف بضرورة وقوع هجوم مسلَّح فعلي

 يقوم بمجرد وجـود عن النفس أن حق الدفاع يذهب هذا االتجاه إلى  :الرأي الثاني

خطر حقيقي وحال دون انتظار هجوم فعلي، ذلك ألن التفسير المحدود للدفاع الشـرعي  

الدفاع الشـرعي   وهو ما يؤدي للقول بمشروعية ،يعطي فرصة للمعتدي بمبادأة الهجوم

فـتح  ا االتجاه منتقد ألن فتح باب الدفاع الشرعي الوقائي يتيح بالمقابل الوقائي، ولكن هذ

  .باب آخر وهو باب األعمال االنتقامية والعدوانية

  :على درجة كبيرة من الجسامةالهجوم المسلح أن يكون : ثانيا

يشترط لقيام العدوان أن يكون الفعل من الجسامة بحيث يصلح أن يشـكل عـدوانا،   

طلق فرق حرس الحـدود  تعندما فاد الحوادث البسيطة كمشاكل الحدود، ومنه يجب استبع

يجوز اللجوء للدفاع الشرعي لوجود الطـرق  ال للدولة المجاورة، هنا  تهاالنار على نظير

كحصولها على التعويض أو االعتذار، ولهذا  ،السلمية القتضاء الدولة المعتدي عليها حقها

رائيل بالضربات الموجهة ضد أراضيها من قبـل  رفضت منظمة األمم المتحدة ادعاء إس

الفدائيين والمنطلقة من مصر لعدم اعتباره هجوما مسلحا وتبرير عدوانها على مصر سنة 

ويمكن التحقق من توافر هذا الشرط بتعيين عدد وحجم القوات القائمة بالعـدوان  ، 1965

  .ومدى تسليحها وفعالية تلك األسلحة

  :لعدواني في الدولة المعتديةأن يتواجد القصد ا: ثالثا
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ولذا لم يعد الحصار األمريكي لكوبا  وهو يمثل الركن المعنوي في جريمة العدوان،

بالعدوان بالرغم من استخدام الواليات المتحدة األمريكيـة للسـالح البـري     1962سنة 

   .والبحري لعدم توافر القصد العدواني

  

  الفقرة الثانية

  شراأن يكون العدوان حاال ومبا

إال فـي   حاال، وال يعد كذلك إال إذا كان العدوان الشرعي للدولة ال يقوم حق الدفاع

  :حالتين

حالة العدوان الوشيك، هنا االعتداء لم يبدأ بعد، ولكنه علـى وشـك    :الحالة األولى

  .بدء االعتداء فوراقرب البدء لوجود أفعال تدل على 

 لفعل، ولم ينته بعد، مما ينتج أثره في قيـام وقع باالذي االعتداء  حالة :الحالة الثانية

ـ حق الدفاع الشرعي، وإذا انتهى االعتداء وتحقق كل ما يهدد الحق انت ت عنـه صـفة   ف

       .)236( الحلول

وبالتالي فبمجرد حيازة دولة لنوع من األسلحة الذرية أو النووية، أو قيامها بـبعض  

يكون الخطر الوشيك فقط، بل وحتى  المناورات، هذا ال يعني حلول عدوان، وال يكفي أن

ألن ، بل حتى االستعداد للهجوم كإعداد القوات المسلحة ،الخطر المستقبلي ال يعد عدوانا

الدولة المهددة بوقوع اعتداء عليها لها أن تلجأ بشكوى إلى مجلس األمن ليقـوم باتخـاذ   

عدوان وتم، فال يجـوز  وإذا حصل ال، من الميثاق األممي 39التدابير الالزمة وفقا للمادة 

      .غير شرعي في القانون الدولي واللجوء إلى الدفاع الشرعي ألنَّه يعد بمثابة انتقام وه

، حيـث  وقد وقع خالف حول التهديد بالعدوان هل يعد مبررا لحق الدفاع الشرعي

  :إلى اتجاهينالدولي بشأن ذلك ذهب الفقه 

لم تحدد العدوان والتهديد به، وكذا  التي ميثاقمن ال 51يستدل بالمادة : االتجاه األول

تطور التكنولوجيا العسكرية، فيمكن أن يوجه صاروخ عابر للقارات فيضرب الدولة في 

خالل ساعات، فيقتضي األمر التوسيع من مفهوم العدوان المسلَّح، ليشمل حاالت االعتداء 

ل الدولية ذلك في قضية مضـيق  وقد أيدت محكمة العد ،مباشر والتهديد بالعدوانالغير 
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االكتفاء بتوافر احتمال كبيـر   تفأخذت بالدفاع الشرعي الوقائي عندما قرر ،)237(كورفو

 ، وثمـة لوقوع هجوم مسلح ضد دولة ما، ولم تشترط وقوع هجوم مسلح  حال ومباشـر 

الدعم الفعال لعصابات مسلحة من قبل دولة بقصد اإلغارة على دولـة  ب يتعلق مثال آخر

المتحدة فـي   لألممالعامة  أصدرته الجمعية الذي قرارفي الخرى، وقد حدث ذلك بالفعل أ

  .)238(1951فيفري  01

يرى البعض اآلخر أن الدفاع الشرعي ال يكون إال ضـد عـدوان   و: االتجاه الثاني

حيث حاول مجموعة مـن  ، 1961مثلما حدث في قضية خليج الخنازير في كوبا  ،مباشر

ة بالرئيس فيدال كاسترو وبمساعدة الواليات المتحدة األمريكية، وبعد أن الكوبيين اإلطاح

قدمت شـكوى ضـد الواليـات المتحـدة      تمكنت حكومة فيدال كاسترو من المتمردين

األمريكية، فاكتفت الجمعية العامة بإصدار قرار دعت فيه أعضاء األمم المتحدة إلى اتخاذ 

 الواليـات المتحـدة األمريكيـة   ولم تعتبر مسـاعدة  ، التدابير إلزالة التوتر بين الدولتين

  .للمتمردين الكوبيين عدوانا

  الفقرة الثالثة

  أن يكون العدوان غير مشروع

   :يترتب على هذا الشرط نتيجتين في غاية األهميةو

ال محل للدفاع الشرعي إذا كان مصدر الخطر مشروعا، بمعنى أنه : النتيجة األولى

ه استعماال لحق الدفاع الشرعي من قبل فإنه يكون مباحا، وال إذا كان مصدر الخطر بدور

   .يجوز الرد عليه، تطبيقا لقاعدة ال دفاع ضد دفاع

تتمثل في جواز االحتجاج بالدفاع الشرعي ضد كـل خطـر غيـر    : النتيجة الثانية

اسـتخداما غيـر   العسكرية ومقتضى ذلك أنه لو قامت دولة ما باستخدام القوة  ،مشروع

فإن للدولة التي استخدمت القوة ضدها أن تمارس حقها في الدفاع الشرعي درءا مشروع، 

                                                
أ طلقت المدافع الساحلية األلبانية عدة إطالقات  1946تتلخص وقائع قضية مضيق كورفو في أنه في شهر مارس  )237(

وبر من نفس العام، كانت باخرتان حربيتان بريطانيتان تعبران على باخرة حربية بريطانية كانت تعبر المضيق في أكت

 .المضيق و انفجرت بهما األلغام مما سبب خسائر بشرية
   دار الفكر  ،2005 اإلرهاب الدولي بين التجريم والمكافحة، ،)حسين المحمدي( البوادي :أنظر )238( 

 .22ص الجامعي،                                                
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، وليس للدولة فتستخدم في ذلك كل الوسائل بما فيها القوة العسكرية لالعتداء الواقع عليها

  القائمة باالعتداء أن تقاوم األفعال الصادرة 

  .)239(يالدولة المعتدى عليها وفي حدود حقها بدعوى الدفاع الشرع عن

  الفقرة الرابعة

  أن يكون العدوان ماسا بأحد الحقوق األساسية للدولة

وهذا الشرط موجود في القانون الداخلي، حيث يجوز الدفاع عن نفس الفرد أو ماله 

هذا الشرط، فأجاز حق الدفاع الشرعي  عامماله، وتبنى القانون الدولي ال أو نفس الغير أو

من الميثاق األممي  2/4رية، وبين هذا نص المادة عن الدولة أو عن مصالحها الجوه

المتعلق بتعريف العدوان  1974ديسمبر  14وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

  :حق االستقالل السياسي وحق تقرير المصيروحق سالمة اإلقليم  :والمتمثلة في

  : حق سالمة اإلقليم: أوال

وعة دول من قبل دولة أخرى يعد انتهاكا إن المساس بسالمة إقليم الدولة أو مجم

الدفاع الشرعي، ولذا فإن ادعاء إسرائيل بأن كل من مصر وسوريا  ها فيويقوم حق ،لها

ألن الدول العربية هي التي كانت  1967واألردن قاموا بتهديدها كان مبررا لعدوانها سنة 

قاليمها، وكفل ميثاق األمم بسبب احتالل إسرائيل ألجزاء من أ 1948في حالة الدفاع سنة 

المتحدة للدولة حماية سالمتها اإلقليمية تطبيقا لمبدأ السيادة، وأكدت على هذا الحق محاكم 

نورمبرغ وطوكيو، حيث اعتبرت العدوان المسلَّح على سالمة اإلقليم يشكل جريمة 

ى سالمة عل بحق الدولة المعتدى 1950دولية، كما أقرت ذلك لجنة القانون الدولي عام 

 :وأكدته أيضا محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر فيإقليمها في الدفاع الشرعي، 

احترام السالمة اإلقليمية بين " :بشأن قضية مضيق كورفو فقررت أن 1949أبريل  09

 يكون أن، ويتساوى )240("الدول المستقلة يعتبر أساسا جوهريا في العالقات الدولية

ويستوي العدوان  ،صفة وقتية اأو ذ ادائم اأو كلي اجزئيق سالمة اإلقليم على ح العدوان

ولكن ما الحل إذا كان هناك ،     إن كان على إقليم الدولة البري أو البحري أو الجوي

، والنزاع القائم شميرإقليم ك إقليم متنازع عليه؟ كالنزاع القائم بين الهند وباكستان حول

                                                
 ,Al chalabi ;H. Abdel Hadi , la légitime défense en droit international          :             أنظر )239(

  l'éditions universitaires d'Egypte , la Caire 1952, p 63                          
 .356، المرجع السابق، ص ، دراسات في القانون الدولي العام)صالح الدين(أحمد حمدي : أنظر )240(
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اإلمارات حول جزر أبو موسى وول شاكو، والنزاع بين إيران ح وألورغوايبين بوليفيا 

هو اللجوء إلى حلول وقتية  الحالةالحل في هذه  ؟      إنوطنب الكبرى والصغرى

يجب حل النزاع  أي أنه إعالنها مناطق محرمة، كإعالن الهدنة، أو نزع السالح، أو

دل الدولية، ويصعب هنا بالطرق السلمية أو الفصل فيها بحكم قضائي من محكمة الع

  .التحقق من قيام حالة الدفاع الشرعي

  : حق االستقالل السياسي: ثانيا

التبعية فللدولة حق التصرف في بو ،يعترف المجتمع الدولي المعاصر بسيادة الدولة

شؤونها الداخلية والخارجية، ويعد المساس بهذا االستقالل صورة من صور العدوان غير 

يعد تدخل الواليـات   مثال، فطرح األفكار المناهضة لنظام دولةو وسسةكالج)  241(المباشر

بحجة حماية رعاياها غير مشروع، ويثور  1958المتحدة األمريكية في شؤون لبنان سنة 

  ؟     التساؤل عما إذا كان هذا المساس يقيم حق الدفاع الشرعي

اللجوء الستخدام حـق  أنَّه ال يجوز للدولة المعتدى عليها  إلى الرأي الراجحيذهب 

وغير  ،الدفاع الشرعي في الحاالت السابقة، والحجة هي أن العدوان غير مسلَّح من جهة

   .مباشر من جهة أخرى، ومن جهة ثالثة لم يمس بالسالمة اإلقليمية للدولة

       :حق تقرير المصير: ثالثا

مواثيق الدولية من الحقوق األساسية المعترف بها في كافة الحق تقرير المصير يعد 

 1: مـادة في الالمتعلقة بالحقوق اإلنسانية، وقد ورد النص عليه في ميثاق األمم المتحدة 

وفي العديد من القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة لألمم  ،55 :والمادة 2 فقرة

ا كما نصت عليه أيض ،1948المتحدة، ونص عليه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 

من االتفاقية الدوليـة   1فقرة1 :االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، فنصت المادة

لكافة الشعوب الحق في تقرير " :1966عام  الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية الموقعة

أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل بحرية  -استنادا لهذا الحق –و لها  المصير

  ."ي االجتماعي والثقافينموها االقتصاد

ويرتبط حق تقرير المصير بالعنصرين السابقين، وأي اعتداء على هذين العنصرين، 

هو اعتداء على حق تقرير المصير، ولهذا فالشعوب تناضل للحصول على هذا الحـق،  

                                                
 .406، حق الدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص )محمد محمود(خلف : أنظر )241(
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باستخدامها لحق الدفاع الشرعي، كالجزائر عند اعتداء فرنسا على حقهـا فـي تقريـر    

 .مصيرها

  الثاني المطلب

  الشروط المتعلقة بالدفاع

في القانون الجنائي الداخلي يمكن للشخص أن يدافع عـن نفسـه أو   مثلما هو الحال 

لدولة أن تدافع عـن  العام يتيح لالقانون الدولي ، فإن نفس الغير أو عن ماله أو مال الغير

افرت شروط حـق  نفسها أو تقديم يد المساعدة للدفاع عن دولة تعرضت لالعتداء، إذا تو

  .من الميثاق األممي 51الدفاع الشرعي، وهذا ما أكدته المادة 

 الكـارولين في حادثـة  للدفاع الشرعي والذي يتمثل وبالرجوع إلى األصل العرفي 

فإن الـدفاع  وفي مذكرة وزير خارجية الواليات المتحدة األمريكية ويبستر كما جاء آنفا، 

اللزوم والتناسب، على الرغم من أن هناك من  وهما شرطايجب أن يتوفر على شرطين، 

 ريـف ، لعدم وجود تععاميرى أنَّه من الصعب توفر هذين الشرطين في القانون الدولي ال

  : في الفرعين التاليين تفصيل هذين الشرطينيتعين  وتبعا لذلكضابط للدفاع الشرعي، 

  .أن يكون الدفاع الزما: الفرع األول
  .الدفاع متناسبا مع العدوان أن يكون: الفرع الثاني

  الفرع األول

 أن يكون الدفاع الزما

فإن القانون الدولي الجنائي يشترط  ،هو الحال بالنسبة للقانون الجنائي الوطني مثلما

وما هي المؤشرات التي يتم  ؟في فعل الدفاع أن يكون الزما، فما هو مفهوم شرط اللزوم

        االعتماد عليها لتقدير هذا الشرط؟ 

الوسيلة الوحيـدة لـدرء   يقصد باللزوم أن يكون الدفاع باستعمال القوة المسلحة هو 

فإنه ال يجوز اللجوء الستعمال  اللجوء إليها العدوان، فإن كانت هناك وسيلة سلمية يجوز

يجب أن يتوفر على شرطين  بدوره وبكيفية الدفاع، وهويعبر عن اللزوم ، القوة المسلحة

  :لفقرات التاليةيتم تفصيلها في ا
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  .الوسيلة الوحيدة لصد العدوان الدفاع هو أن يكون: الفقرة األولى

  .أن يوجه الدفاع إلى مصدر العدوان: الفقرة الثانية

  .مؤقتاأن يكون الدفاع  :لثةالفقرة الثا
  الفقرة األولى

  الوسيلة الوحيدة لصد العدوانالدفاع هو أن يكون 

بعد  الوسيلة الوحيدة لصد العدوانالدفاع هو ون يكأن لكي يتوفر شرط اللزوم يجب  

جميع الوسائل األخرى، كأن يمكن للدولة المعتدى عليها أن تلجأ إلى المنظمـة أو   تنفاذاس

هـو مـا   هيئة دولية أخرى تستطيع دفع هذا العدوان، هنا يسقط حق الدفاع الشرعي، و

ص المدافع تجريد خصمه في القانون الداخلي، كأن يستطيع الشخيطابق ما عليه الوضع 

  .بإمكانه درء هذا التعدي من السالح أو اللجوء إلى شخص آخر 

وبمعنى آخر قيام حالة الضرورة الفعلية الملحة التي ال تترك للدولة مجاال للتفكيـر  

وما يؤخذ على هذا الشرط أنَّـه فـي   وانتقاء الوسائل وعرض األمر على مجلس األمن، 

مكن للدولة أن تفكر فيمن يستطيع تقديم المساعدة لها من هيئات حالة الهجوم المسلَّح ال ي

   .أو جهات، أو أن ترد العدوان بوسائل سلمية

  الفقرة الثانية

  أن يوجه الدفاع إلى مصدر العدوان

ومصدر العـدوان   ،أن يوجه الدفاع إلى مصدر العدوانيشترط لتوفر شرط اللزوم 

 ذلـك كون يذاتها، ألنه إذا وجه إلى دولة محايدة في القانون الدولي هو الدولة المعتدية ب

جريمة دولية، مثلما حدث في الحرب العالمية األولى، عندما انتهكت ألمانيا حياد كل من 

 وسـنة  1830الـدولتين الحيـاديتين وفـق معاهـدتي سنــــة       ولكسمبورغبلجيكا 

1867)242(.  

معتدى عليها من قاعـدة  ولكن في حالة ما إذا كانت الدولة المعتدية تضرب الدولة ال

عسكرية في دولة مجاورة لها، مثلما حصل في حرب الخليج الثالثة التي ضـربت فيهـا   

الرأي المأخوذ به ، الكويت الواليات المتحدة األمريكية العراق من قاعدتها العسكرية في 

                                                
  .83، اإلرهاب الدولي بين التجريم والمكافحة، المرجع السابق، ص )حسنين المحمدي(البوادي : أنظر )242(
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لة الخطر المباشر، خاصة إذا لم يكن للدو رفي الفقه الدولي هو أن يوجه الدفاع إلى مصد

ولكن وبما أنه يمكن اللجوء إلـى   ،المضيفة دخل في هذا الهجوم وحاولت صده وفشلت

األسلحة الذرية التي ال يتحكم في نطاق الهجوم بها وبالتالي المساس بالدولـة المضـيفة   

  .وربما حتى غيرها من الدول المحايدة والمجاورة التي ال عالقة لها نهائيا

  لثةالفقرة الثا

  مؤقتااع أن يكون الدف

التي  51وفقا للمادة  يشترط لكي يتوفر شرط اللزوم أن يكون الدفاع ذا صفة مؤقتة

التدابير الالزمة لحفظ األمن أن يتوقف حق الدفاع الشرعي مع بدء اتخاذ مجلس  تفرض

 مع العلمولكن متى يتدخل مجلس األمن، ، السلم واألمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما

ال بعد اجتماع أعضائه الـدائمين وبحـث مسـألة    إار من مجلس األمن أنه ال يصدر قر

العدوان وأخيرا وضع التدابير الالزمة، وهذا يستغرق فترة زمنية ليست بالبسيطة، علـى  

تتخذ التدابير بسرعة   احدةومنظم في القانون الداخلي، التي تحكم فيه سلطة  هو عكس ما

من الضروري تعديل ميثاق األمم المتحدة بما يكفل وبالتالي ف ،محققة األمن العام الداخلي

سرعة اتخاذ اإلجراءات، وتدخل مجلس األمن النقاد الموقف قبل تقهقر الوضع في الدولة 

  .المعتدى عليها

  الفرع الثاني

  أن يكون الدفاع متناسبا مع العدوان

ن متناسبا ن يكوأفي فعل الدفاع  عاملى شرط اللزوم يشترط القانون الدولي الإإضافة 

في القانون الداخلي أن يلجأ المدافع إلى فعل يكفيـه شـرط    التناسب مع العدوان، ويعني

التناسب وعد عملـه   الخطر المحدق به فحسب،فإذا بالغ المدافع في رد الفعل اختلَّ شرط

فما هو مفهوم شرط التناسب؟ وهل يجوز استعمال األسلحة الذرية أو ، )243(غير مشروع

  :ذلك ما تتم اإلجابة عنه في الفقرتين التاليتين دفاع الشرعي؟النووية في ال

  .مفهوم شرط التناسب: الفقرة األولى

  .انعدام التناسب بالنسبة لألسلحة الفتاكة: لفقرة الثانيةا

                                                
  الجزء األول، الجريمة، دار الهدى ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، )سليمان(عبد اهللا سليمان : أنظر )243(

   .113للطباعة والنشر والتوزيع، ص                                              
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  الفقرة األولى

  مفهوم  شرط التناسب

يقصد بالتناسب في القانون الدولي العام أن يكون استخدام القوة في فعل الدفاع 

متناسبا مع العدوان، بمعنى أنه يجب أن تكون الوسيلة المستخدمة في الدفاع متناسبة من 

حيث جسامتها مع وسيلة العدوان، ويتم تقدير ذلك وفق معيار الشخص المعتاد مثله مثل 

القانون الداخلي، فمعيار قياس التناسب هو معيار موضوعي قوامة مسلك الشخص العادي 

ف المحيطة بالمدافع،غير أن الفقه تتنازعه وجهتا نظر بشأن إذا وضع في نفس الظرو

  تحديد معيار التناسب بين فعل

  :الدفاع وفعل االعتداء 

تذهب إلى أن التناسب يتم تحديده فـي ضـوء األخطـار     :وجهة النظر األولى -

المرتكبة سلفا، فالتناسب يتعلق فقط بحالة عدم المشروعية السابقة التي بررت اللجوء إلى 

الدفاع الشرعي، أما األحداث المستقبلية فليس لها دور في تقدير التناسب على النظر إلى 

األحداث السابقة مع التركيز على الحدث السابق مباشرة على اتخاذ أي فعل تزعم الدولة 

المهنية أنه دفاعا مشروعا عن النفس، حيث تكررت إدانة مجلس األمن لتصرف إسرائيل 

نتقامية عسكرية مركزة وشاملة في مواجهة هجمات متفرقة للفـدائيين  باعتبارها أعماال ا

 .الفلسطينيين

ويرى أصحابها أن التناسب يقصد به استخدام القوة بما يؤدي : وجهة النظر الثانية -

إلى منع المعتدي من تكرار أو معاودة تصرفه غير المشروع، وبالتالي فالتناسب يتحقق 

أثير في توقعات المعتدي وحساباته بصدد التكاليف الناجمة إذا كان من شأن رد الفعل الت

عن معاودته ارتكاب التصرف غير المشروع، لكن األخذ بهذا الرأي سوف يفتح المجال 

أمام الدول لشن هجوم وقائي ضد األخطار المتوقعة، مما يفوض القواعد الدولية المنظمة 

   .)244(لحق الدفاع الشرعي

                                                
  .216-215، إرهاب الدولة، المرجع السابق، ص )جاد عبد الرحمان(أنظر واصل سامي  )244(
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حول ما إذا كان التناسب يتعلق بالوسائل )245(ي الفقهوفي هذا الصدد ثار خالف ف

المستخدمة في االعتداء وفي الدفاع، أم أن التناسب يقاس بدرجة جسامة الخطر بغض 

   النظر عن الوسائل المستخدمة؟

إن قياس التناسب بالموازنة بين الوسائل المستخدمة يؤدي لنتائج غير منطقية في 

على  الرغم من ضآلة قيمة المصلحة المعتدى  بعض الفروض، حيث يتوافر التناسب

عليها بالنسبة لمصلحة المعتدي والتي أجاز القانون اإلضرار بها في الدفاع المشروع، 

وهناك من اعتبر أن التناسب مناطه هو درجة جسامة الخطر بالنسبة للمصلحة المعتدى 

عنى ذلك أن معيار عليها مع جسامة المصلحة الخاصة بالمعتدي والتي تضار بالدفاع وم

  . التناسب يؤسس على درجة الضرر المتعلقة بالمصالح المتنازعة

ومهما يكن، ففي القانون الدولي العام هناك قيودا حديثة نسبيا مسلم بها فيما يتعلـق  

بالدفاع الشرعي، وتتمثل في أن تكون القوة التي تستخدم للدفاع عن دولة مـا يجـب أن   

، ومعناه الرد في حدود القـدر  )246(خطر الذي يجب تفاديهتتناسب بصورة معقولة مع ال

، وفي نفس اإلطـار ثـار   )247(الضروري والكافي لصد العدوان بدون مبالغة أو تجاوز

التساؤل عن مدى توفر شرط التناسب عند استخدام الدولة المعتدى عليها أسلحة الـدمار  

   .الشامل كوسيلة للدفاع الشرعي، وهو موضوع الفقرة الثانية

  لفقرة الثانيةا

  انعدام التناسب بالنسبة لألسلحة الفتاكة

فضال عما سبق ذكره بالنسبة لشرط التناسب بين الـدفاع واالعتـداء، فـإن ثمـة     

صعوبات أخرى أثيرت بشأن أسلحة لدمار الشامل، كالقنابـل الذريـة والهيدروجينيـة    

ل عن مدى حق الدولـة  وغيرها من األسلحة الفتاكة وذات التدمير الهائل، إذ ثار التساؤ

المعتدى عليها في استخدام هذا النوع من األسلحة كوسيلة لدفاعها الشـرعي؟ وبصـيغة   

                                                
  .236،ص  1990بي،الطبعة الثالثة،،قانون العقوبات القسم العام،دار الفكر العر)مأمون محمد(سالمة:أنظر)245(
  ، تعريب عباس العمر، القانون بين األمم مدخل إلى القانون الدولي العام، )فان غالن(جيرهارد : أنظر )246(

  .146، دار الجيل ودار اآلفاق الجديدة، بيروت، ص 1970الطبعة الثانية                                          
  ، ديوان 1992، المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي، )سليمان(ليمان عبد اهللا س: أنظر )247(

  .157المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص                                              
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هل يتحقق التناسب بين الدفاع الذي تستعمل فيه الدولة المعتدى عليهـا أسـلحة   : أخرى

  :الدمار الشامل وبين العدوان؟ لإلجابة عن هذا التساؤل يتعين التمييز بين حالتين

حالة استخدام الدولة المعتدية األسلحة التقليدية في عدوانها، وهنـا ال  : األولىالحالة 

يجوز للدولة المعتدى عليها أن تستخدم أسلحة الدمار الشامل كوسيلة للـدفاع الشـرعي،   

نظرا النتفاء التناسب في هذه الحالة، وخالفا لهذا الرأي ذهب البعض إلى إباحة لجـوء  

استخدام أسلحة الدمار الشامل في الدفاع عن نفسـها إذا كـان    الدولة المعتدى عليها إلى

، وقـد  )248(حجم العدوان الواقع عليها ذا قوة تدميرية كبيرة  ويعرضها للهزيمة المؤكدة

عبر عن ذلك وزير خارجيـة الواليـات المتحـدة األمريكيـة هنـري كاسـنجر فـي        

الهجوم وخطورته بحيـث   األمر يتوقف على حجم:" إذ قال أن"  Forigh Policy "كتابة

، ولكـن هـذا   )249("يجوز استخدام األسلحة الذرية إذا كان الهجوم خطيرا وواسع النطاق

الرأي محل انتقاد، ألن األخذ به سوف يعيد النظر كليا فـي شـرط التناسـب، كمـا أن     

استخدام أسلحة الدمار الشامل يؤدي إلى دمار هائل ال يقتصر على األطراف المتحاربـة  

  .)250(ل يمتد إلى الدول المجاورة بطريقة مباشرة أو غير مباشرةفحسب، ب

حالة استخدام الدولة المعتدية أسلحة الدمار الشامل في عدوانها، هنـا  : الحالة الثانية

فال مناص من لجوء الدولة المعتدى عليها إلى استخدام ذات األسلحة في دفاعها، وذلـك  

، ولكن حتى في هذه الحالة فإن )251(عاملة بالمثلاستنادا لشرط التناسب واستنادا لمبدأ الم

إلـى   -بال شـك –إباحة استعمال أسلحة الدمار الشامل ضد الدولة المعتدية سوف يؤدي 

إلحاق دمار هائل بعديد الشعوب والدول، وهو ما يجعل الـرأي السـابق محـل نظـر     

نهائيـا،   وخصوصا في ظل المساعي الدولية التي تنادي بتحريم استعمال أسلحة الـدمار 

 Nagendra Singh"  قد أكَّدو، 1972ومن ذلك اتفاقية أمريكا واالتحاد السوفياتي لسنة 

أن استخدام األسلحة النووية مسموح به ضد المعتدي فقط في الحالة التي تفشل فيهـا  " :"

طبقـا  :" بقولـه  ويؤكد هذه المقولة محمود خيري بنونة، "األسلحة التقليدية في صد قواته

ة المشروعة لحق الدفاع الشرعي عن النفس، فإن استخدام األسلحة النووية ال يسمح للفكر

                                                
  .216، إرهاب الدولة، المرجع السابق، ص )جاد عبد الرحمان(واصل سامي : أنظر )248(
  .85، اإلرهاب الدولي ، المرجع السابق، ص )لمحمديحسنين ا(البوادي : أنظر )249(
  .216، إرهاب الدولة،  المرجع السابق، ص )جاد عبد الرحمان(واصل سامي : أنظر )250(
  .217، إرهاب الدولة، المرجع نفسه، ص )جاد عبد الرحمان(واصل سامي :أنظر  )251(
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به سواء تم فور ممارسة هذا الحق أو أثناء ذلك، إال في حالة رد عدوان بهذه األسـلحة  

، ومعنى ذلك أنه حسب هـذا الـرأي،   "دون اعتبار للوضع القانوني الخاص باستخدامها

نووية في الدفاع إذا استخدمتها الدولة المعتدية في عـدوانها  يجوز للدولة استعمال أسلحة 

ال يمكن األخـذ بهـذا الـرأي ألن     ولكن. وإذا فشلت األسلحة التقليدية في صد العدوان

استخدام األسلحة الفتاكة كالقنابل الهيدروجينية يعني الدمار الشامل، ليس للدولة المعتديـة  

كما أن األخذ بهـذا  كله، لعالم با يلحق الدمارأن  فحسب بل للدولة المجاورة لها، بل يمكن

الرأي يسمح للدول باللجوء إلى استعمال األسلحة المدمرة لمجرد توقع أو توهم عـدوان  

  جسيم، بل يمكن االدعاء فقط بجسامة العدوان، ومن ثم استخدام األسلحة الفتاكة

  .بحجة الدفاع الشرعي مما يؤدي إلى دمار البشرية 

إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة باسم مجموعـة دول   ات أندونيسيا مشروعوقد قدم

الجمعية العامـة   عدم االنحياز تطلب فيها السماح لها باستخدام األسلحة الذرية، فعرضت

يوليـو  / تموز 8وفي  49/75 :رقم على محكمة العدل الدولية في قرارها المشروعهذا 

ذه المسألة التي وجهتها إليها الجمعيـة العامـة   م أصدرت المحكمة فتواها بشأن ه1996

  : كما يليلألمم المتحدة 

أنَّه ال توجد قاعدة قانونية، اتفاقية أو عرفية تـنص علـى السـماح باسـتخدام      -1

  .األسلحة الذرية، أو التهديد باستخدامها

أنه ال توجد قاعدة قانونية دولية اتفاقية، أو عرفية تقرر حظرا شـامال وعامـا    -2

  .خصوص استخدام األسلحة الذرية أو التهديد باستخدامهاب

 4فقرة  2 :يعتبر استخدام األسلحة الذرية أو التهديد باستخدامها مخالفا للمادتين -3

  .من الميثاق األممي 51و

ن استخدام األسلحة الذرية أو التهديد باستخدامها، يجب أن يتطابق مع قواعد أ -4 

صا مبادئ وقواعد القـانون الـدولي   ول النزاع المسلح خصالقانون الدولي المطبق خال

اإلنساني، وكذلك االلتزامات المحددة وفقا للمعاهدات التي تعـالج صـراحة موضـوع    

  .األسلحة الذرية

ن استخدام األسلحة الذرية أو التهديد باستخدامها يجب أن يتطابق مع قواعد أ -5

خصوصا مبادئ وقواعد القانون الدولي القانون الدولي المطبق خالل النزاع المسلح، 
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ومع ذلك وبالنظر إلى الوضع الحالي للقانون الدولي والوقائع التي في حوزة ، اإلنساني

المحكمة فإنه ال يمكن للمحكمة أن تستنتج بصورة نهائية ما إذا كان استخدام األسلحة 

ة التي تستوجب الذرية أو التهديد باستخدامها هو أمر مشروع أو غير مشروع في الحال

  .     الدفاع الشرعي

 للرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يكمن بصفةإن التحليل القانوني      

خاصة في استقصاء مدى إمكانية استخدام األسلحة النووية بمناسبات النزاعات المسلحة، 

حتواؤها في حيز أو ا النووية ال يمكن ةستنتجت المحكمة أن القوة التدميرية لألسلحاوقد 

أي تفجير نووي أن يؤثر في الصحة والزراعة  زمن فمن شأن اإلشعاع الذي يطلقه

وعالوة علي ذلك، فإن من  ،مدي مساحة واسعة جدا والموارد الطبيعية والسكان، علي

وبناء علي  ا جسيما علي األجيال المقبلةأن يشكل خطر ستخدام األسلحة النوويةاشأن 

ستخدام األسلحة النووية متمشيا مع الصعوبة بمكان التفكير في أن يكون ذلك، أن من ا

ستخدام هذه ويرغب ا بأنه لم يعد هناك أي شخص يتمني، والقانون الدولي اإلنساني

  . آثارها المخربة األسلحة بسبب

زخما جديدا للجهود  الدولي بكل إخالص أن تعطي فتوى المحكمةالمجتمع أمل يو

، إال التهديد المروع بصورة نهائية نتمع الدولي لوضع البشرية بمنأى عالتي يبذلها المج

بالنظر إلى حالة القانون الدولي الراهنة :" أن المحكمة خلصت في النهاية إلى أنها

والعناصر الوقائعية التي هي تحت تصرفها، ليس في وسعها أن تخلص إلى نتيجة حاسمة 

وية أو استخدامها مشروعا أو غير مشروع في بشأن ما إذا كان التهديد باألسلحة النو

ظرف أقصى من ظروف الدفاع عن النفس، يكون فيه بقاء الدولة ذاته معرضا 

  .)252("للخطر

ما هو الظرف األقصى مـن ظـروف   : وقد أثارت هذه الفتوى عدة تساؤالت منها

ظـرف  الدفاع عن النفس الذي يتعرض فيه بقاء الدولة ذاته للخطر؟ وما الـذي يميـز ال  

األقصى من ظروف الدفاع عن النفس عن حالة الضرورة؟ إن عبارات الفتـوى تـدفع   

للقول بوجود تشابه بين الظرف األقصى من ظروف الدفاع عن النفس الذي أشارت إليه 

                                                
  .06أنظر الملحق رقم  -ر اإلسرائيلي العازلهاء من فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدا) 2(105الفقرة  )252(
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من مشروع لجنة القانون  33المحكمة في فتواها وبين حالة الضرورة التي أقرتها المادة 

ة كعامل يساهم في استبعاد المسؤولية الدولية أو تخفيفهـا،  الدولي حول المسؤولية الدولي

وتبيح المادة المذكورة للدولة أن تتذرع بحالة الضرورة عندما يكـون تصـرفها غيـر    

  المشروع هو الوسيلة الوحيدة 
  .)253(للمحافظة على مصلحة جوهرية للدولة

وذلك ألنـه ال   وقد انتقدت فتوى محكمة العدل الدولية بأنها تتجاوز حالة الضرورة،

يجوز للدولة أن تتذرع بحالة الضرورة لكي تنتهك قواعد القانون الدولي اإلنساني المطبقة 

، وأن محكمة العدل الدولية سبق لها )254(على المنازعات المسلحة، باعتبارها قواعد آمرة

وأن رفضت حالة الضرورة في قضية مضيق كورفو عندما تذرعت بريطانيـا بهـا إذ   

ال يمكن للمحكمة أن تستقبل هذه النظرية بين الدول ذات السـيادة واحتـرام    :"قررت أنه

وأنه ال يوجد أي نص دولي يسـمح  " السيادة اإلقليمية هو شرط أساسي للعالقات الدولية

  . باللجوء إلى القوة المسلحة في حالة الضرورة

أو استخدامها التهديد باألسلحة النووية ومعنى ذلك أن محكمة العدل الدولية ترى أن 

قد يكون مشروعا في ظرف أقصى من ظروف الدفاع عن النفس، يكون فيه بقاء الدولة 

والذي قدم رأيا فرديا معارضا " ويرمانتري"ذاته معرضا للخطر، وقد انتقد ذلك القاضي 

إن أول نقطة تتعين مالحظتها هي أن استخدام القـوة فـي   :" أرفقه بالفتوى وقد أكد فيه

شيء واستخدام األسلحة النووية في الدفاع عن ) وهو حق ال  شك فيه(لنفس الدفاع عن ا

الذي يخوله القانون الدولي في الحالة األولى ال يشمل الحالة  النفس شيء آخر والترخيص

أن مبادئ القانون الدولي :" وأضاف" الثانية التي تخضع لمبادئ أخرى تحكمها هي أيضا

قة بالمعاناة غير الضرورية والتناسب والتمييز والدول اإلنساني وخصوصا المبادئ المتعل

غير المتحاربة واإلبادة الجماعية والضرر البيئي وحقوق اإلنسان كلها مبادئ ال تنتهـك  

في الدفاع عن النفس، طالما أن األسلحة النووية يؤدي استخدامها النتهاك كل تلك المبادئ 

وأضـاف القاضـي   ". ي الدفاع عن النفسفإنه ال يمكن الموافقة على جواز استخدامها ف

أن مبدأ التناسب يقع انتهاكه عند استعمال األسلحة النووية في الدفاع عـن  " ويرمانتري"

                                                
  ، الوضع القانوني لألسلحة النووية، دار وائل للنشر عمان، الطبعة )الجندي( غسان: أنظر )253(

  .138و 137،ص  2000األولى،                         
  .140و 139، الوضع القانوني لألسلحة النووية، المرجع السابق، ص )الجندي(غسان : أنظر )254(
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تقييم ضرورة الرد على الهجوم وتناسبه يتوقف على طبيعة الهجـوم  " النفس وذلك ألن 

  ".صوبونطاقه والخطر الناشئ عنه وتكييف تدابير الرد مع الغرض الدفاعي المست

ولهذه األسباب بالذات يصبح من المتعذر التقييم الـدقيق لطبيعـة الـرد المالئـم     

والمتناسب لدولة تعرضت لهجوم نووي، وإذا تناول المرء المسألة بصيغة رد نووي على 

هجوم نووي، فإن الرد النووي يميل إلى أن يكون ردا نوويا شامال يفتح البـاب لجميـع   

لة الشاملة، وعالوة على ذلك فإنه ال  يمكن أن يقيس المـرء  سيناريوهات المعركة الفاص

إال ما هو قابل للقياس وفي الحرب النووية تنتفي صفة القابلية للقياس فالدمار الشـامل ال  

  . يقبل أي مقياس، وبالتالي يصبح مبدأ التناسب فاقدا لكل معنى

  المطلب الثالث

  والرد األمريكي  2001سبتمبر  11هجمات 

  من الميثاق األممي 51ضوابط المادة  في ضوء 

أمريكـان  "، اخترقت طائرة ركاب تابعة لشركة 2001في الحادي عشر من سبتمبر

أحد برجي مركز التجارة العالمي، كما اخترقت طائرة أخرى المبنـى الثـاني   " إيرالينز

ا انفجرت ، بينم"البنتاجون"للمركز، فيما هاجمت طائرة ثالثة مبنى وزارة الدفاع األمريكية 

طائرة رابعة في بنسلفانيا، وقد ترتب على الحادث تدمير كامل لبرجي مركـز التجـارة   

وعلى إثر ذلك جـاءت  شخصاً، ) 6964(العالمي وجزء من البنتاجون، ومقتل وفقد نحو 

الحرب التي أعلنتها الواليات المتحدة األمريكية ضد اإلرهاب استنادا لحقها المشروع في 

  . الدفاع عن النفس

وقد ثار التساؤل عن مدى اعتبار الهجمات اإلرهابية بشكل عام، وهجمات الحـادي  

عشر من سبتمبر بشكل خاص تشكل عدوانا، بما يعطي الحق للدول التي تتعرض لها في 

؟ وهل جاء االستخدام األمريكي للقوة المسـلحة   51استخدام القوة المسلحة استنادا للمادة 

فيا لكل ضوابط وشروط الدفاع الشرعي ؟  تفصيل اإلجابة ردا على هذه الهجمات مستو

  :عن ذلك يكون في الفرعين التاليين

  .في ضوء شروط العدوان المسلح 2001سبتمبر 11هجمات : الفرع األول

  في ضوء شروط             2001سبتمبر  11الرد على هجمات : الفرع الثاني

   .الدفاع
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  ولالفرع األ

  ي ضوء شروط العدوان المسلحف 2001سبتمبر  11هجمات 

أعلن الكثيـر مـن مسـؤولي اإلدارة     2001بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

األمريكية حقهم في اللجوء إلى الدفاع الشرعي للرد على تلك الهجمات، كما أن مجلـس  

في اليوم التالي من الهجمات وأكد على الحق الطبيعـي   1368األمن أصدر القرار رقم 

، فهـل معنـى ذلـك أن    51أو جماعات في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة  للدول فرادى

سـبتمبر تعـد عـدوانا     11الهجمات التي تعرضت لها الواليات المتحدة األمريكية في 

  مسلحا، وبالتالي يقوم حق الواليات المتحدة األمريكية في الدفاع الشرعي للرد عليها ؟ 

فإن العدوان المسلح هو إحـدى الجـرائم    طبقا لما سبق بيانه في المطالب السابقة 

الدولية، وبالتالي يجب أن تكون مرتكبة من قبل دولة سواء بطريقـة مباشـرة أو غيـر    

مباشرة، ومن ثم فهل هجمات الحادي عشر من سبتمبر قامت بها دولـة مـا ؟ أي هـل    

بة عنه فـي  قدمت الواليات المتحدة ما يثبت نسبتها لدولة معينة؟ ذلك ما يتم تفصيل اإلجا

  :الفقرتين التاليتين

  .عدوانا مسلحا 2001سبتمبر 11مدى اعتبار هجمات : الفقرة األولى

  .لدولة أفغانستان 2001سبتمبر 11مدى نسبة هجمات : الثانيةالفقرة 

  الفقرة األولى

           عدوانا مسلحا 2001سبتمبر 11مدى اعتبار هجمات 

الهجمات التي ينشأ معها الحق فـي الـدفاع   من الميثاق األممي فإن  51طبقا للمادة 

  :الشرعي هي تلك الهجمات التي تتصف بكونها

 .عدوانا مسلحا - 

 .حاال ومباشرا - 

 .ويهدد مصالح جوهرية - 

 .وأن يكون غير مشروع  - 

تعد عدوانا مسلحا؟ أي هل تـوفرت   2001فهل هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

  الذكر؟ فيها شروط العدوان المسلح سالفة 
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حتى يمكن أن تكتسب الهجمات صفة العدوان المسلح يجب أن تكون تلك الهجمات 

على درجة من الخطورة التي تجعلها تعادل أفعال العدوان المسلح التي عددتها المادة 

إضافة إلى ضرورة اتصافها بالطابع :" 3314الثالثة من قرار الجمعية العامة رقم 

يعتبر من صور  ثالثة سالفة الذكر التي أشارت إلى أنهالمسلح، وذلك لكون المادة ال

العدوان إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل 

دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من 

، "دور ملموس في ذلكالخطورة بحيث تعادل األعمال المعددة أعاله أو اشتراك الدولة ب

وعلى ذلك فالمادة اشترطت العتبار أي من الهجمات عدوانا أن تتصف بالطابع المسلح 

وأن تكون على درجة من الخطورة التي تجعلها تعادل إحدى صور العدوان المسلح، 

وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في قضية األنشطة الحربية وشبه الحربية في 

ضدها، حيث أشارت المحكمة في حكمها إلى أنه من الضروري التمييز بين نيكاراجوا و

الصور األكثر خطورة الستخدام القوة المسلحة التي تشكل هجوما مسلحا، وبين غيرها 

  .من الصور األقل خطورة

شكلت نقلة نوعية  2001ومما ال شك فيه أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

من دمار وما أثارته من رعب و فزع، األمر الذي وكمية في حجم ونطاق ما خلفته 

جعلها بالنظر إلى ما خلفته من دمار في المنشآت المدنية وما خلفته من قتلى وجرحى 

تفوق في جسامتها بعض حاالت العدوان المسلح، وذلك على الرغم من أن هذه الهجمات 

  .)255(تمت باستخدام طائرات مدنية

بالرغم من أن الطائرات التي استخدمت ليست  :"وذهب فريق آخر إلى القول بأنه

في  )256("بطائرات حربية إال انه ال يحول بأن نعطي لهذه الهجمات صفة العدوان المسلح

                                                
 the psychological sense that this was an act war is  founded on the» :ولذلك قال أحد الفقهاء  )255(

extraordinary destructiveness of the act »                      
 .109المرجع السابق، ص  ، الحرب ضد اإلرهاب والدفاع الشرعي، )عادل عبد اهللا(المسدي : أنظر  

  (2) وقد عبر أحد الفقهاء عن ذلك بقوله  : 
«  il ne parait jamais avoir sérieusement contesté qu’il y ait en l’occurrence recours 
inhabituelles, il est vrai que des avions commerciaux ne sont pas par nature des armements 
suscitée par les attentats de New York et de Washington …, il n’y aurait dés hors pas de 
fondement juridique à la proposition qui nierait l’existence d’une attaque/agression ‘Armé’ 

motif pris de l’étrangeté de l’instrument utilisée à cet effet »  
 .109دفاع الشرعي، المرجع السابق، ص ، الحرب ضد اإلرهاب وال)عادل عبد اهللا(المسدي : أنظر
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نظرا لخطورة هذه العمليات فهي ال تنطبق عليها :" حين ذهب رأي آخر إلى القول بأنَّه

التقليدي التي تقول  قواعد القانون الدولي العام بل نرجع إلى تطبيق قواعد القانون

بمشروعية الحرب، مبينا أن معيار الجسامة التي يجب أن تتصف به األعمال اإلجرامية 

من قرار الجمعية العامة الخاص  3والتي يستشف صراحة من نص الفقرة جـ من المادة 

يدل أن ما نحن بصدده هي أفعال إرهابية، ولكنها تمثل الهجمات  -بتعريف العدوان 

  لتي تقوم بها المسلحة ا

  .)257("الجيوش النظامية

 11وخالفا لهذا الرأي ثمة رأي آخر يذهب إلى أنه بالرغم مما أسفرت عنه هجمات 

من  51سبتمبر من نتائج جد خطيرة، إال أنها ال ترقى أن تكون عدوانا طبقا للمادة 

 1368 :رقم األمن مجلس قرار الرأي هذا يدعم وما الميثاق األممي حق الدفاع الشرعي،

 سبتمبر 28 في الصادر 1373: رقم القرار وكذا )258(الهجوم من التالي اليوم في الصادر

 المتحدة الواليات له تعرضت لذي  الهجوم أن األمن مجلس فيهما أكد الذي )259(2001

 عدوان أنه على يكيفه لم لكنه الدوليين واألمن للسلم ومهددا مروعا هجوما كان األمريكية

 )261(661و القرار رقم   )260(660خالفا لقرار من مجلس األمن رقم مسلح،  هجوم أو

المتعلقان بغزو العراق للكويت أين اعتبر مجلس األمن ذلك عدوانا مسلحا و هو ما يمنح 

 فيقول يوسف صافي محمد الدكتور يراه ما وهو .للكويت حقا طبيعيا في الدفاع عن نفسها

 51 للمادة وفقا مسلحا عدوانا الدولي لدولةا إرهاب اعتبار شرطي من األول الشرط:" أن

 من درجة على اإلرهابية األعمال تكون أن بضرورة الخاص الشرط أي الميثاق من

 من عشر الـحادي أحداث حق في متوافر المباشر العدوان أفعال جسامة تعادل الجسامة

 ناهيك شخص آالف 3 من يقرب ما مقتل إلى أدت قد بأنها نذكر بأن هنا ويكفي سبتمبر

                                                
  :وقد عبر أحد الفقهاء عن هذا الرأي بقوله  :)257(

«  plus précisément, le critère de la gravité des actes criminel resort                       
explicitement de l’alinéa (g) de l’article 3 précité , ce qui montre bien que l’on a envisage des 

actions terroristes assimilables à des attaques armées menées par des armées régulières »  
 .240، ص  02الملحق رقم : أنظر) 258(
 .، ص03الملحق رقم : : أنظر) 259(
 .، ص 04الملحق رقم : أنظر) 260(
 ، ص 05الملحق رقم : أنظر) 261(
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 بعض عن الناتجة الخسائر جسامتها تفوق خسائر وهي فادحة مادية خسائر من سببه عما

 ).262("المباشر المسلح العدوان أعمال

 في والصادر -573- رقم القرار األمن مجلس فيه استصدر مشابه نموذج وهناك

 إلى ستندةم تونس إلى وجهتها التي للهجمات إسرائيل بإدانة القاضي  1985 أكتوبر 14

 بتقديم القرار هذا وقضى المسلح بالعدوان الهجمات هاته على وعبر الشرعي الدفاع حق

 لتونس، السياسي واالستقالل اإلقليمية بالسالمة لحقت التي األضرار عن تعويضات

 يخص فيما 1985 عام الصادر 580:رقم القرار األمن مجلس استصدار إلى باإلضافة

 الجنوب بالعدوان الخاص 573: رقم والقرار ليسوتو مملكة على إفريقي الجنوب العدوان

 إفريقية الجنوب الهجمات بإدانة والقاضي 568: رقم القرار وكذا بوتسوانا ضد إفريقي

 الهجمات ضد الشرعي الدفاع حق إلى إفريقيا جنوب فيه استندت التي بوتسوانا على

 .)263( الدولة هذه أقاليم من تنطلق التي اإلرهابية

  الثانيةلفقرة ا

   سبتمبر لدولة أفغانستان 11مدى نسبة هجمات 

ال يكفي للدولة التي تطالب بحق الدفاع الشرعي اإلدعاء أنها كانت ضحية العدوان 

أو هجوم مسلح، بل يجب عليها تقديم الدليل القاطع على الدولة التي تزعم أنها المعتدية 
 تورط على واضحا دليال تقدم أن ةاألميركي المتحدة الواليات على كان ولذا ،)264(

 دليل أي تقديم حتى أو الدعم تقديم أو فيها المشاركة أو سبتمبر 11 هجمات في أفغانستان

 الواليات طالبان به واجهت الذي األمر وهو الهجمات، بتلك والقاعدة الدن بن عالقة على

 الواليات عن طالبان جواب كان:" بأنه روي آروندات الكاتبة أكدت إذ األمريكية، المتحدة

 ذلك وبعد إدانته دليل قدموا: وهو أال يوصف، ال بشكل معقوال الدن بن بتسليمها المتحدة

                                                
 .111 ص السابق، المرجع الشرعي، والدفاع اإلرهاب ضد الحرب ،) اهللا عبد عادل( المسدي: أنظر) 262(
 .113 ص السابق، المرجع الشرعي، والدفاع اإلرهاب ضد الحرب ،)اهللا عبد عادل( المسدي أنظر) 263(
وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في قضية األنشطة الحربية وشبه الحربية في نيكاراغوا  )264(

ثم أعادت التأكيد عليها في حكمها الصادر في قضية األنشطة الحربية على اإلقليم الكونغولي  1986ها عام وضد

 .2005ديسمبر  19الصادر في 
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 لكن ،)265("للتفاوض قابل غير الطلب بأن بوش الرئيس رد وقد بأنفسنا، إياه سنعطيكم

  بن ةأسام وعلى القاعدة تنظيم على االتهام شبكة رمت التي ةاألمريكي المتحدة الواليات

 وإلى الكونغرس إلى بوش دابليو جورج األمريكي الرئيس خطاب تضمنه ما وهو الدن،

 األمريكي المندوب خطاب دعمهم ، كما )266(2001 سبتمبر 20 في األمريكي الشعب

 أكتوبر في األمن مجلس رئيس إلى وجهه الذي" بونتي نيجرو" المتحدة األمم لدى الدائم

جاء رأي السكرتير العام لحلف الشمال األطلنطي اللورد كما  :)267(فيه يقول الذي 2001

         )268( 2001روبنسون مدعما لرأي مسؤولي اإلدارة األمريكية في أكتوبر 

: وخالفا لما أعلنه مسؤولو اإلدارة األمريكية، فقد جاءت قرارات مجلس األمن رقم     

نة قامت به على سبتمبر وجهة معي 11خالية من الربط بين هجمات  1373و  1368

عكس ما كان يحدث في حالة العدوان المسلح، إذ سبق  لمجلس األمن أن ربط بين حق 

الذي  1990أوت  06الصادر في  661: الدفاع الشرعي والعدوان المسلح في القرار رقم

ربط فيه بين حق الدفاع الشرعي والعدوان المسلح الذي قامت به العراق ضد الكويت 

وإذ يؤكد الحق الطبيعي :"...من ديباجة هذا القرار أن مجلس األمن 06: فجاء في الفقرة

في الدفاع عن النفس فرديا وجماعيا ردا على الهجوم المسلح الذي قام به العراق ضد 

 في الصادر 1333 رقم قراره في الشيء ونفس ،)269("من الميثاق 51الكويت وفقا للمادة 

 وإذ:"...األمن مجلس أن ديباجته ابعة منفي الفقرة الس جاء والذي 2000 سبتمبر 19

 األفغاني الفصيل عليها يسيطر التي األفغانية المناطق استخدام استمرار بقوة يدين

 إليواء... اإلسالمية أفغانستان إمارة أيضا نفسه يسمي والذي طالبان باسم المعروف

                                                
، الحادي عشر من أيلول اإلرهاب واإلرهاب المضاد، ترجمة ريم منصور األطرش، )نعوم(تشومسكي : أنظر )265(

  .149-148ص ، دار الفكر، دمشق، 2003الطبعة األولى، 
  : ورد في خطاب الرئيس جورج وولكر بوش )2 (

« our war on terror begins with all Qaeda , but it does not end there , it twill not    end until 
every terrorist group of global reach has been found, stopped and        defeated      

  . 114ص السابق، المرجع ، اإلرهاب ضد الحرب ،)اهللا بدع عادل( المسدي: أنظر
  :ورد في خطاب نيجروبونتي   ) 1 (

« Compelling information that the all Qaeda organization , witch is supported by   he Taliban 
regime is Afghanistan , had a central role in the attacks”              

  .114 ص نفسه، المرجع اإلرهاب، ضد الحرب ،)اهللا عبد عادل( لمسديا: أنظر 
    114 ص نفسه، المرجع اإلرهاب، ضد الحرب ،)اهللا عبد عادل( المسدي: أنظر )2(
    .115نفسه، ص  المرجع اإلرهاب، ضد الحرب ،)اهللا عبد عادل( المسدي: أنظر )3(
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اعتبار أن لكن على فرض  )270(..."اإلرهابية لألعمال والتخطيط اإلرهابيين وتدريب

سبتمبر فإلى أي مدى تعتبر حركة طالبان  11تنظيم القاعدة هو المخطط والمنفذ لهجمات 

ودولة أفغانستان مسؤولتين على هاته الهجمات والذي يعطى من خاللها الحق للواليات 

  . المتحدة األمريكية أن توجه أعمالها العسكرية إلى هذه الدولة بحجة الدفاع الشرعي؟

لى هذا التساؤل يجب على الواليات المتحدة األمريكية أن تثبت أن حركة لإلجابة ع 

طالبان كانت تسيطر سيطرة محكمة على تنظيم القاعدة فال تعمل إال وفق أوامرها، وإذا 

نظرنا إلى الحالة هاته فالواليات المتحدة األمريكية لم تقدم دليال واحدا على تورط 

ه هذه الهجمات ال من قريب وال من بعيد، فيقول الفقي أفغانستان وحكومة طالبان آنذاك في

Cassese ": بأن قيام دولة ما بمساعدة وتحريض جماعات إرهابية يعد بمثابة عدوان

مسلح في إطار الشروط الالزمة لمشروعية استخدام القوة المسلحة استنادا لحق الدفاع 

  .)271("الشرعي

جود تنظيم القاعدة على أراضيها، ربما تكون الحكومة األفغانية قد تساهلت في و

 1980لعام  2625: وانتهكت بعض االلتزامات الدولية أهمها قرار الجمعية العامة رقم

أن على كل دولة واجب االمتناع عن تنظيم أعمال الحرب األهلية أو :" الذي جاء فيه

تنظيم  األعمال اإلرهابية في دولة أخرى أو التحريض عليها أو المشاركة فيها أو قبول

نشاطات في داخل إقليمها تكون موجهة إلى ارتكاب هذه األعمال عندما تكون األعمال 

وضربت " المشار إليها في هذه الفقرة منطوية على تهديد باستخدام القوة أو على استعمالها

والقرار  1999لعام  1267: بقرارات مجلس األمن عرض الحائط وخصوصا القرار رقم

  والقاضيان بإدانة مجلس األمن استمرار استخدام األراضي 2000لعام  1333: رقم

األفغانية كمأوى ومقر تدريب للجماعات اإلرهابية، لكن هذا ال يعني تحميل المسؤولية  

 .سبتمبر 11للحكومة األفغانية عن هجمات 

وأخيرا يمكن اإلجابة على التساؤل المطروح سابقا، بالقول بأن الواليات المتحدة 
 11لم تقدم أي دليل على تورط دولة أفغانستان أو حكومة طالبان في هجمات  األمريكية
، مما ال يبرر للواليات المتحدة األمريكية اللجوء إلى استعمال حق الدفاع 2001سبتمبر 

الشرعي، على عكس رأي بعض الفقهاء الذين يرون أن ربط الواليات المتحدة بين 

                                                
  .115 ص السابق، المرجع الشرعي، والدفاع هاباإلر ضد الحرب ،) اهللا عبد عادل(المسدي :أنظر )270(
 .119، الحرب ضد اإلرهاب والدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص )عادل عبد اهللا(المسدي : أنظر  )271(
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ث السابقة عليها مثل تفجير أحد مقار إقامة وبعض األحدا 2001من سبتمبر  11هجمات 
الجنود األمريكيين في السعودية، وتفجير السفارتين األمريكتين في تنزانيا وكينيا والهجوم 

في أحد الموانئ اليمنية يشكل دليال قاطعا يسمح  USS COOLعلى المدمرة األمريكية 
ستنادا لحقها في الدفاع باللجوء إلى استخدام القوة ا ةللواليات المتحدة األمريكي

  . )272(الشرعي
  ثانيالفرع ال

      على ضوء شروط الدفاع 2001سبتمبر  11الرد على هجمات 

من الميثاق األممي لتضع مجموعة من الضوابط يجب مراعاتها  51جاءت المادة 
في حال اللجوء لحق الدفاع الشرعي، وهذه الضوابط متعلقة سواء بوقت ممارسة هذا 

بدايته ونهايته أو بمدى توفير التناسب بين أفعال الدفاع وأفعال العدوان،  الحق من حيث
في ردها المسلح على هجمات  فهل راعت الواليات المتحدة األمريكية هذه الشروط

  ؟ وهل 2001الحادي عشر من سبتمبر 
توفرت شروط الدفاع الشرعي في الرد األمريكي ؟ ذلك ما يتم تفصـيله فـي الفقـرات    

  :التالية
  .الشرعي عدم مراعاة الرد األمريكي للضوابط الزمنية للدفاع:الفقرة األولى
  .قيام الرد األمريكي رغم تدخل مجلس األمن: الفقرة الثانية
  .عدم مراعاة الرد األمريكي لشرط التناسب: القفرة الثالثة

  الفقرة األولى

  عدم مراعاة الرد األمريكي للضوابط الزمنية للدفاع الشرعي

  م شروط الدفاع الشرعي احترام المعتدى عليه في ممارسته الدفاعمن أه

الشرعي للضوابط الزمنية، والمتمثلة في أن يكون فعل الدفاع متزامنا مع فعل االعتداء،  

وضرورة توقف أعمال الدفاع بمجرد انتهاء العدوان أو الهجـوم المسـلح، وأن تنتهـي    

واتخاذه التدابير الالزمة لحفظ السلم و  أعمال الدفاع الشرعي بمجرد تدخل مجلس األمن

سـبتمبر   11األمن الدوليين، فهل احترمت الواليات األمريكية في ردها على هجمـات  

 .هذه الضوابط الزمنية للدفاع عن النفس؟ 2001

  :ضرورة أن يكون فعل الدفاع حاال وفوريا: أوال

                                                
 .123، الحرب ضد اإلرهاب والدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص )عادل عبد اهللا(المسدي  :أنظر )272( 
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لدفاع الشرعي، اختلف الفقه الدولي حول الوقت المضبوط لرد الهجوم بواسطة ا

فذهب االتجاه األول للقول بضرورة الرد حاال وإال عد استخدام القوة فيما بعد انتقاما 

وأخذا بالثأر الشيء الذي يحظره القانون الدولي العام المعاصر، في حين يرى اتجاه آخر 

لة أنه ال مانع من استخدام القوة بهدف الدفاع الشرعي بعد توقف العدوان، ذلك أنه للدو

المعتدى عليها كامل الوقت في استجماع قوتها التخاذ التدابير الالزمة لرد الهجوم، لكن 

هذا الرأي يتناقض مع طبيعة حق الدفاع الشرعي الذي جاء كاستثناء على مبدأ منع 

اللجوء للقوة في العالقات الدولية ومن ثم فالدفاع الشرعي يهدف إلى وقف فعل العدوان 

لى االنتقام ومن ثم فال يعد استعمال القوة من طرف المعتدى عليه بعد فقط دون أن يمتد إ

  . انتهاء العدوان وتوقفه دفاعا شرعيا

لقد قامت الواليات المتحدة األمريكية باستخدام القوة ضد دولة أفغانستان في السابع 

سبتمبر  11أسابيع من حدوث هجمات  03أي ما يزيد عن  2001من أكتوبر عام 

من الميثاق  51، واستخدام القوة في هذه الحالة ال يوجد له سند في نص المادة وانتهائها

 وال يتفق مع الغرض والهدف من إباحة استخدام القوة في حالة الدفاع الشرعي، ومن ثم

فإنه يدخل في إطار رد الفعل االنتقامي ضد دولة أفغانستان التي لم تقدم الواليات المتحدة 

  .تها بهذه الهجمات اإلرهابيةدليال قاطعا على صل

  .ضرورة توقف أعمال الدفاع بمجرد انتهاء العدوان لهجوم المسلح: ثانيا

إن الضوابط الزمنية الستخدام القوة المسلحة استنادا للحق في الدفاع الشرعي تضع 

على عاتق الدولة التي تمارس هذا الحق التزاما بأن توقف كل عملياتها العسكرية المتخذة 

طار دفاعها عن نفسها بمجرد انتهاء أو توقف العدوان  أو الهجوم الموجه إليها، فإذا في إ

توقف العدوان واستمرت الدولة المعتدى عليها في استخدام القوة المسلحة عدت بعد ذلك 

  .دولة معتدية، ودخلت أعمالها في إطار عدم المشروعية، بل يمكن اعتبارها عدوانا

تحدة األمريكية لما استمرت في الهجوم على أفغانستان ومن ثم فإن الواليات الم

سبتمبر لسنوات، فإنها تعدت الهدف  11أي بعد انتهاء هجمات 2001أكتوبر 07ابتداء من 

من الدفاع الشرعي وأصبحت تستغله في العمليات الوقائية ومعاقبة من تتهمهم بأنهم 

ت المتحدة األمريكية الدائم متورطين في الهجمات، وهذا ما تضمنه خطاب مندوب الواليا

وكذلك ما  2001أكتوبر  07: لدى األمم المتحدة الذي وجه إلى رئيس مجلس األمن في

 2001سبتمبر  15: أكد عليه القرار المشترك لمجلسي الشيوخ والنواب الصادر في
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والذي أعطى للرئيس األمريكي الصالحية التخاذ كل اإلجراءات الضرورية ضد الدول 

األشخاص الذين يعتقد بتورطهم في هذه الهجمات، وكذلك العمل على  مات أو أو المنظ

الحيلولة دون تعرض الواليات المتحدة األمريكية لهجمات إرهابية أخرى، األمر الذي 

      .)273(يخرج هذه العمليات العسكرية عن إطارها الشرعي فتصبح مجرد عدوان مستمر

فس يجب أن تمليه ضرورة حالة وملحة ال إن العمل العسكري المتخذ دفاعا عن الن

تترك مجاال للتروي أو الختيار وسائل أخرى تغني عنه فهو الفرصة الوحيدة الممكنة بعد 

استنفاذ الوسائل السلمية لرد االعتداء أو وقفه أو الحد منه، ويفترض أن يكون عمال 

ظره القانون مباشرا لوقوع االعتداء فإذا ما تأخر عن ذلك تحول إلى عمل ثأري يح

 "البيت األبيض"الدولي فبالنسبة إلسقاط إحدى الطائرات التي كانت متوجهة لضرب 

فهذا الرد يمكن تبريره بحالة  2001سبتمبر  11بالعاصمة األمريكية واشنطن في 

أما انتظار ما يقارب الشهر لشن الحرب ضد أفغانستان بذريعة الدفاع  ،الضرورة الملحة

إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن  ،يقبله المنطق القانوني السليم خاصة عن النفس فهو أمر ال

ـ كما  مجلس األمن قد وضع يده على األزمة وأبدى استعداده التخاذ إجراءات مناسبة

ـ ويعني ذلك أن االستمرار في الرد بعد صدور قرار  لك في المبحث الثانيذ سنرى

  .)274(باره جريمة دوليةمجلس األمن ال يعد دفاعا شرعيا بل يمكن اعت

  الفقرة الثانية

 قيام الرد األمريكي رغم تدخل مجلس األمن 

 أن فيهـا  جـاء  حيث المتحدة األمم ميثاق من 51 المادة نص من الشرط هذا يستفاد

 فورا األمن مجلس إلى تبلغ النفس عن الدفاع لحق استعماال األعضاء يتخذها التي التدابير

 نزاعـات  تشـهد  التي المناطق في األوضاع تطور على لسالمج إطالع هو منه والغاية

 واألمـن  السـلم  علـى  والحفـاظ  األزمة تفاقم منع يقتضيه الذي المناسب القرار التخاذ

 وشـبه  العسـكرية  األنشطة قضية في الدولية العدل محكمة حكم صدور فبعد الدوليين،

 المقرر لاللتزام الدول امتثال بوجوب قضى والذي الذكر السالف نيكاراغوا في العسكرية

 ،الـدفاع  تدابير كل عن األمن مجلس تبليغ بضرورة والمتعلق الميثاق من 51 المادة في

                                                
 .132، الحرب ضد اإلرهاب والدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص )عادل عبد اهللا(المسدي : أنظر  )273(
 .157، المرجع السابق، ص، المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي)سليمان(عبد اهللا سليمان : أنظر )274(
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 يضـعف  قد به القيام عدم أن لكذ االلتزام هذا احترام على حريصة الدول أصبحت وقد

 الـدول  أن تفيد المعاصرة الدولية والممارسات ،)275(النفس عن الدفاع حالة بقيام إدعاءها

 ومن للمجلس متتالية وبالغات تقارير لتقديم دائما تسعى الطويلة النزاعات في األطراف

 التقـارير  مـن  عـدد  بتقديم الدولتان قامت حيث اإليراني العراقي النزاع الكثيرة األمثلة

  .   1988و 1980 سنوات بين بينهما الدائرة الحرب أثناء المتوالية

  :اليات المتحدة األمريكيةمن طرف الو إبالغ مجلس األمن: أوال

د أبلغ المندوب الدائم للواليات المتحدة مجلس األمن بأن القوات العسكرية لق

األمريكية قد باشرت أعماال من شأنها منع أي اعتداء مستقبلي ضدها لكنه لم يحدد 

هو المسئول عن تلك " تنظيم القاعدة " طبيعتها أو مداها ولم يقدم الدليل على أن

ت، فشرط إبالغ مجلس األمن يفترض ضمنيا تقديم الدليل على مسؤولية الدولة االعتداءا

التي يجري الرد ضدها واكتفى المندوب األمريكي بذكر أن بالده تملك أدلة دامغة على 

مكتفيا بعرضها على رئيس  )276(في االعتداءات دون تقديمها" تنظيم القاعدة" تورط 

مما يبقي االحتمال  "NATO"ف شمال األطلسيالوزراء البريطاني واألمين العام لحل

 .وبالتالي دول أخرى في المستقبل، مفتوحا الستهداف جماعات أخرى

  :سبتمبر 11لمواجهة أزمة مجلس األمن إجراءات : ثانيا

من الميثاق األممي يكون للدولة المعتدى عليها الحق فـي ممارسـة    51:وفقا للمادة

من التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن الـدوليين،  الدفاع الشرعي إلى أن يتخذ مجلس األ

ومعنى ذلك أن مجلس األمن هو الجهاز الرئيسي المختص في إعـادة األمـن والسـلم    

أعطت الحق للـدول   51: الدوليين إلى نصابهما في حالة اإلخالل بهما، ومنه فإن المادة

وصد العدوان الموجه ضدها للحفاظ على سيادتها وسالمتها اإلقليمية واستقاللها السياسي 

دون أن تبقى مكتوفة األيدي إلى أن يطلع مجلس األمن على القضية، فإذا قام هذا األخير 

باتخاذ التدابير الالزمة لصد العدوان انتهى حق الدولة في استخدام حق الدفاع الشرعي، 

  وبالتالي وجب عليها 

                                                
    ، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر، الطبعة   )الموسى(محمد خليل : أنظر )275(

 .105و104، ص2004األولى، جامعة آل البيت، األردن،                                        
ردا على تفجير سفارتيها في كينيـا   1998وهو نفس الموقف الذي اتخذته عند قصفها ألفغانستان والسودان سنة  )276(

 .في التفجيرات دون تقديمها" اعدةالق" وتنزانيا إذ اكتفت حينها بالقول أن لديها أدلة دامغة على تورط 
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أنـه مـن غيـر الـدقيق     يذهب بعض الفقه إلى القول  وقف عملياتها العسكرية، و

" األفضل هـو اسـتخدام مصـطلح إنهـاء      إذ "suspension " استعمال مصطلح وقف

prendre fin  "  وذلك لكون ممارسة حق الدفاع الشرعي من قبل الدولة المعتدى عليهـا

ينتهي بمجرد اطالع مجلس األمن بمسؤولياته من خالل اتخاذ التدابير الجماعية الالزمـة  

من الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما، ويمكن ممارسة هذا الحق من جديد لحفظ السلم واأل

إذا تعرضت الدولة المعنية لهجوم أو عدوان جديد سواء كان من نفس مصدر العدوان أو 

الهجوم المسلح أو من مصدر آخر ومما يؤكد ذلك ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 

والمنشـئة لحلـف الشـمال     1949أفريل  04في  الخامسة من معاهدة واشنطن الموقعة

  .)277(األطلنطي

هل اتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ  2001سبتمبر  11وفيما يتعلق بهجمات 

السلم واألمن الدوليين في أعقاب هذه الهجمات مما يؤدي إلى انتهاء حق الواليات المتحدة 

ذه الهجمات؟ لقد أصدر مجلس األمن األمريكية في استخدام القوة دفاعا عن نفسها ضد ه

 :قرارين وهما 2001سبتمبر  11الدولي غداة هجومات 

  :2001سبتمبر  12بتاريخ الصادر  )278(1368القرار  -1

 ي في اليوم الموالي لوقوع االعتداءاتأ 2001سبتمبر  12بتاريخ 

 مـاع  أتخذ مجلـس األمـن بإج   4370اإلرهابية على الواليات المتحدة وفي جلسته رقم  

الذي أدان فيه بصورة قاطعة االعتداءات اإلرهابية  1368أعضائه الخمسة عشر القرار 

المروعة التي وقعت في نيويورك وواشنطن مؤكدا أن هذه األعمال تشكل تهديدا للسـلم  

واألمن الدوليين وذلك بعد أن أبدى في مقدمة القرار تسليمه بـالحق األصـيل الفـردي    

فس وفقا لميثاق األمم المتحدة وفي الفقرة الثالثة دعا جميع الدول والجماعي للدفاع عن الن

إلى العمل سويا بصفة عاجلة من أجل تقديم مرتكبي هذه الهجمات اإلرهابية ومنظميهـا  

إلى العدالة معربا في نفس الوقت عن استعداده التخاذ كافة الخطوات الالزمة للرد علـى  

   .عليها بموجب الميثاقهذه الهجمات وفقا لمسؤولياته المنصوص 
                                                

   )277( :تنص هذه الفقرة على أنه

« ces mesures prises dans l’exercice de la légitime défende individuel ou collectif prendront 
fin  lorsque le conseil de sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et 

maintenir la paix et la  sécurité internationales »                          

                )278( .240، ص 02أنظر الملحق رقم 
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        :2001 سبتمبر 28 :الصادر بتاريخ )279(1373 رقم القرار-2
 2001سـبتمبر   28فـي   1373اتخذ مجلس األمن وبإجماع أعضائه القرار رقم 

 11بإدانة هجمات  1368بموجب الفصل السابع من الميثاق فأكد ما جاء في قراره رقم 

م واألمن الدوليين وعلى ضرورة التصدي لها بجميع سبتمبر واعتبارها تشكل تهديدا للسال

الوسائل معربا عن تصميمه اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لتنفيذ هذا القـرار بصـورة   

كاملة وفقا لمسؤولياته المنصوص عليها في الميثاق كما اعتمد إجراءات كثيرة ومتنوعـة  

رار األول الـذي يتخـذه   ليس الق 1373لمكافحة اإلرهاب الدولي، ولإلشارة فإن القرار 

مجلس األمن بصدد الوضع في أفغانستان وعالقته باإلرهاب الدولي، وإنما سبقته قرارات 

أدان المجلس بشدة استمرار اسـتخدام   1999الصادر سنة  1267ففي القرار رقم ،كثيرة

إليـواء وتـدريب    "حركة طالبـان "األراضي األفغانية سيما المناطق التي تسيطر عليها 

معربا عن استيائه السـتمرار الحركـة فـي     إرهابية بأعمالوالتخطيط للقيام  ابييناإلره

 اإلرهـابيين  شبكة معسكرات لتدريب بإدارةوالسماح له  "بن الدن ألسامة " المالذتوفير 

فوريا لقراراته السابقة وأن تكـف   امتثاالوقد أصر المجلس على أن تمثل حركة طالبان 

ن الدوليين وأن تتخذ التدابير الفعالة والمالئمة لضـمان عـدم   عن توفير المالذ لإلرهابيي

المبذولـة لتقـديم اإلرهـابيين     تتعاون مع الجهـود   نوأقواعد لهم ك  هاأراضي استخدام

وعندما أبـدت   "أسامة بن الدن " المطلوب األول     المتهمين إلى العدالة وعلى رأسهم

 2000ديسمبر  19بتاريخ  1333رقم  للقرار صدر ضدها القرار عدم استجابتهاالحركة 

التخـاذ   استعدادهمنه على  25وحصار كامل مؤكدا في الفقرة  اقتصاديةبفرض عقوبات 

  .1267وللقرار رقم  لهالفعلي المزيد من اإلجراءات لتأمين التنفيذ 

مجلس األمن إزاء الوضع فـي أفغانسـتان فمـن    موقف رج دتيبدو واضحا وهكذا 

اإلجراءات  اتخاذات محدودة ثم عقوبات شاملة ولم يبق أمامه إال اإلدانة إلى فرض عقوب

العسكرية لضمان تنفيذ قراراته وإعادة فرض السلم واألمن الدوليين وهنا يـأتي القـرار   

   .2001سبتمبر  11 اعتداءاتفي سياق الرد على  اتخذوالذي  1373

فغانستان في إطار المتحدة القيام بالتدخل العسكري ضد أ وهو بذلك يفوض الواليات

هذا الحد وإنما تمتد لتشمل كل الدول  عندجهوده لمكافحة اإلرهاب الدولي والتي ال تنتهي 

                                                
                )279( 242، ص 03أنظر الملحق رقم 
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وتتأكد فرضية تفويض مجلس األمـن للواليـات المتحـدة     1373التي ال تلتزم بالقرار 

على بدء الحرب بل بقـي يتـابع    اعتراضمن كونه لم يبد أي  العسكرية القوة استخدام

 1378قرار تحـت رقـم    في هذا الشأن صدر له وقداألمنية والسياسية  وضاعاألتطور 

عن نظام طالبان كما أبدى دعمه  لالستعاضةمؤيدا فيه الجهود التي بذلها الشعب األفغاني 

  .االنتقاليةلإلدارة 

من أكثر قرارات المجلس إثارة للجدل حيث  1373يعتبر قرار مجلس األمن رقم و

البعض  اعتبرهية القانونية الشاملة لمكافحة اإلرهاب الدولي في حين رأى فيه البعض اآلل

فقد أرادت  ،اآلخر أداة جديدة للضغط على الدول الصغرى وتسخيرها للهيمنة األمريكية

 إدخال الذي اقره دون األمنمجلس  إلىوهي التي قدمت مشروع القرار  - األخيرةهذه 

يضمن استفرادها بالعمليات  أفغانستان تعديالت أساسية عليه الرد بعمل عسكري ضد

 األمن إجراءاتوهذا االستفراد يفرغ  ،مع مشاركة محدودة لدول حليفة األرضعلى 

   أثارالجماعي من مضمونها وهو ما 

اعتراض العديد من الدول فالقرار الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق و 

التي يقع على الدول واجب  اءاتاإلجرمتضمنا سلسلة من  األمنأعضاء مجلس  بإجماع

 إلىالدوليين تحت طائلة اللجوء  واألمناعتبرت مخلة بمقتضيات السلم  وإالالتقيد بها 

استخدام القوة العسكرية ضدها ، وهو يعيد التأكيد على المبدأ الذي أرسته الجمعية العامة 

عالقات الصداقة مبادئ القانون الدولي الخاصة ب إعالن" 1970سنة  الصادر إعالنهافي 

نه من واجب كل دولة عضو أومفاده " المتحدة األمموالتعاون بين الدول وفق ميثاق 

التحريض عليه أو المساعدة أو أو في دولة أخرى  إرهابياالمتناع عن تنظيم أي عمل 

عليها القيام بدون تأخير بتجميد كما  أراضيها علىقبول أنشطة منظمة أو المشاركة فيه، 

 أو إرهابية أعماالشخاص يرتكبون أصول مالية أو موارد اقتصادية ألوكل ، األموال

ومنع تزويدهم  اإلرهابيةيحاولون ارتكابها، ووضع حد لعملية تجنيد أعضاء الجماعات 

 أعمالكما نص على وجوب التزام الدول بتقديم أي شخص يشارك في تمويل ، بالسالح

في القوانين والتشريعات  إدراجهاوضمان دعمها أو لها وارتكابها  واإلعداد إرهابية

يقع  إذبوصفها جرائم خطيرة كما يولي القرار أهمية بالغة لموضوع الالجئين السياسيين 

التدابير المناسبة قبل منح حق اللجوء السياسي بغية ضمان عدم  اتخاذ الواجب على الدول

  .هاأو االشتراك في إرهابية ألعمالالتخطيط 
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لمراقبة تنفيذ القـرار   هتتألف من جميع أعضاء له لجنة تابعة مناألمجلس  أنشأ وقد

في موعـد ال   ا لهعن الخطوات التي اتخذتها تنفيذ موافاة اللجنة بتقارير إلى لدولداعيا ا

عن تصميمه علـى اتخـاذ جميـع     األخيريوما من تاريخ اتخاذه معربا في  90يتجاوز 

مسـؤولياته المنصـوص عليهـا فـي     تنفيذه بصورة كاملـة وفقـا ل  لالخطوات الالزمة 

نيه بوتإعداده السرعة التي تم فيها  في هذا القرار بالفعل هوالنظر وما يلفت ، )280(الميثاق

املـة  كتتضمنه معاهـدة دوليـة    أنخاصة وهو يقدم ما كان يجب  األمنمن قبل مجلس 

أخـرى   الدولي ومن ناحية اإلرهابتكون المرجعية القانونية لمكافحة  األطرافومتعددة 

االنضـمام فـي    إلىولم يحدد عناصره مكتفيا بتوجيه الدعوة  اإلرهابفالقرار لم يعرف 

وعدم االعتراف  باإلرهاباالتفاقيات والبروتوكوالت الدولية ذات الصلة  إلىأقرب وقت 

المشتبه فيهم  اإلرهابيينتسليم  اتباالدعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلب

  .إرهابية أعمالطهم في أو الذين ثبت تور

  :سقوط حق الواليات المتحدة األمريكية في إعالن الحرب على دولة أفغانستان :ثالثا

في اإلجابة عن التسـاؤل   2001سبتمبر  11لقد وقع االختالف فيما يتعلق بهجمات 

هل اتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن الدوليين في أعقاب هذه : التالي

لهجمات مما يؤدي إلى انتهاء حق الواليات المتحدة األمريكية في استخدام القوة دفاعـا  ا

  عن نفسها ضد هذه الهجمات؟ 

يذهب البعض إلى اإلجابة على هذه التساؤالت بالنفي ألن مجلس األمن في قـراره  

فة عن استعداده التخاذ كا" الصادر غداة هذه الهجمات الذي جاء فيه أنه يعبر 1368: رقم

سبتمبر ومكافحة  11الخطوات الالزمة إلى الرد على الهجمات اإلرهابية التي وقعت في 

غيـر كـافي   ) 281("اإلرهاب بجميع أشكاله وفقا لمسؤولياتهم بموجب ميثاق األمم المتحدة

إلنهاء الحق في الدفاع الشرعي من جانب الواليات المتحدة األمريكية، وهذا مـا نجـده   

 28الصـادر فـي     1373: ة التي تضمنها قرار المجلس رقمكذلك في النصوص العام

، والتي ال تعد  كافية هي األخرى ألن تحمي بشكل حال ومباشر الـدول  2001سبتمبر 

: ضحية العدوان أو الهجوم، وقد أكد أصحاب هذا الرأي بأن قرار مجلس األمـن رقـم  

                                                
الملحق   .2001 سبتمبر 28 في المنعقدة 4380 رقم جلسته في األمن مجلس اتخذه الذي 1373 رقم القرار أنظر )280(

  .03قم ر
 .131 ص السابق، المرجع الشرعي، والدفاع اإلرهاب ضد الحرب ،) اهللا عبد عادل( المسدي : أنظر )281(
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ي اتخذها مجلس األمـن  لم يلغ الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي، وأن التدابير الت 1373

غير كافية لحفظ األمن والسلم الدوليين المهددان من قبل تنظيم القاعدة وحكومة طالبـان  

  .الداعمة لهم

و  1368: وخالفا لهذا الرأي اتجه فريق آخر  إلى أن مجلس األمن في القـرارين 

الهجمات، الصادرين بعد الهجمات قد اتخذ من خاللهما التدابير الكفيلة للرد على  1373

وبالتالي لم يكن من الضروري على الواليات المتحدة األمريكية الرد عسكريا بعد فـوات  

األوان، وكان عليها هي وحلفاؤها االلتزام بما جاء في قراري مجلس األمن، ففي القرار 

الصادر في اليوم التالي لحدوث هجمات إرهابية والتي كيفَها المجلس فـي   1368: رقم

ى منه على أنها تعتبر تهديدا للسلم واألمن الدوليين شأنها في ذلـك شـأن أي   الفقرة األول

يدعو جميع الدول إلـى  :" عمل إرهابي آخر، ونصت الفقرة الثالثة منه على أن المجلس

العمل معا بصفة عاجلة من أجل تقديم مرتكبي هـذه الهجمـات اإلرهابيـة ومنظميهـا     

ك المسؤولين عن مسـاعدة أو دعـم أو إيـواء    ورعاتها إلى العدالة ويشدد على أن أولئ

، وفي الفقـرة  "مرتكبي هذه األعمال اإلرهابية ومنظميها ورعاتها سيتحملون مسؤولياتهم

الخامسة منه أعرب المجلس على استعداده التخاذ كافة الخطوات الالزمـة للـرد علـى    

يع أشـكاله  ومكافحة اإلرهاب بجم 2001سبتمبر  11الهجمات اإلرهابية التي وقعت في 

فقـد نضـمن    1373: ، أما القرار رقم)282("وفقا لمسؤوليته بموجب ميثاق األمم المتحدة

مجموعة من التدابير واإلجراءات منها تقديم المشاركين في تمويل العمليات اإلرهابية أو 

إلخ، وهذا ما جاء في الفقرة األولـى والثانيـة   ... اإلعداد لها أو المعدين لها إلى العدالة 

لثالثة والثامنة من هذا القرار والتي تضمنت مجموعة من االلتزامات التي يجب علـى  وا

  .)283(الدول اتخاذها في سبيل محاربة اإلرهاب

وبناء على ما ذكر سابقا في القرارين فإننا نالحظ أن مجلس األمن قد اتخذ التـدابير  

يسـقط حـق الواليـات    الالزمة والكافية لمساءلة مرتكبي العمليات اإلرهابية، وبالتالي 

                                                
  .2001 سبتمبر  12 في المعقودة 4370 جلسته في األمن مجلس اتخذه الذي - 2001 – 1368 رقم القرار أنظر) 282(

  .240ص  02الملحق رقم 
، 2001 سبتمبر/ أيلول 28  في المعقودة 4380 جلسته في األمن مجلس يتخذه الذي -1378رقم  القرار أنظر )283(

  .242، ص 03الملحق رقم 
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المتحدة األمريكية وحلفاؤها في إعالن الحرب على دولـة أفغانسـتان بحجـة الـدفاع     

  .الشرعي
  الفقرة الثالثة

  عدم مراعاة الرد األمريكي شرط التناسب

إذا كان الهدف من الدفاع الشرعي هو الحفاظ على السالمة اإلقليميـة واالسـتقالل   

جب أن يتعدى هذا الهدف، فهل التزمـت الواليـات   السياسي للدول ضد أي عدوان فال ي

 07المتحدة األمريكية وحلفاؤها بهذا الهدف المشروع في ردها على هذه الهجمات فـي  

  ؟2001أكتوبر 

إن حق أي دولة في الدفاع عن النفس ضد العدوان يبيح لها الرد في حدود القـدر  

ذلك أن الدولة التي تتجاوز الضروري والكافي لصده دون مبالغة أو تجاوز ويترتب على 

تلك الحدود يعتبر عملها عندئذ جريمة دولية إذا ما توفر لديها القصد الجنـائي أمـا إذا   

  .)284(وقعت في التجاوز خطأ في التقدير فإن عملها يعد جريمة دولية غير عمدية

كما تعني هذه القاعدة كذلك أن العمل العسكري المتخذ يجب أن يوجه ضد الدولـة  

اإلرهابيـة  التنظيمـات  ية ومن هذا المنطلق فالتمسك بحق الدفاع عن النفس ضد المعتد

لك أن األمر ذوضد من يكون؟  يطرح عالمات استفهام كثيرة حول ماهية الرد المتناسب؟

قد يبدو سهال في حالة االعتداءات اإلرهابية التي تنفذها وترعاها دولة ما سواء بشـكل  

بمثابة اعتداء مسلح لكن عندما تنسب إلـى مجموعـة   مباشر أو غير مباشر حيث تعتبر 

تتواجد على إقليم دولة ما فاألمر يختلف سيما أمام عدم ثبوت مسـؤولية هـذه األخيـرة    

فالقول بإمكانية استخدام القوة ضد هذه المجموعات يعني استخدام القوة ضد الدولة نفسها، 

ب التابعة لعا في أفغانستان هـو  ومراكز التدري "القاعدة فضرب الواليات المتحدة لمقرات

استهداف ألفغانستان نفسها ومن الصعب القبول به كرد متناسب في الوقت الذي يستهدف 

ضرب دولة بأكملها وبجميع مؤسساتها ومرافقها إلزاحة نظام حكم وتنصيب نظام آخـر  

 .مكانه

                                                
إن شرطي الضرورة والتناسب قد أكدتهما محكمة العدل الدولية في قرارها السابق والمتعلق بالدعوة التي رفعتها  )284(

لمياه اإلقليمية لنيكاراغوا باأللغام من جمهورية نيكاراغوا ضد الواليات المتحدة األمريكية حيث اعتبرت أن زرع ا

 . طرف الواليات المتحدة لم يكن فعال متناسبا للرد على دعم جمهورية نيكاراغوا للثوار في السلفادور
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جمات من يطلع على التصريحات التي قدمها مسؤولو اإلدارة األمريكية في أعقاب ه

يرى أن أهداف الواليات المتحدة األمريكية مـن الـرد علـى هـذه      2001سبتمبر  11

الهجمات متجاوزة لألهداف المرجوة من الدفاع الشرعي، فكانت هذه األهـداف متمثلـة   

  :)285(في

  . جعل حكومة طالبان تدفع الثمن لعدم استجابتها للمطالب األمريكية -1

لبان ومعسكرات تدريب اإلرهابيين في أفغانستان، تدمير البنية التحتية لنظام طا -2

وبعض البلدان األخرى المتهمة من قبل الواليات المتحدة بدعم اإلرهاب والتي تصل إلى 

  .دولة 60

إجبار حكومة طالبان على تقديم أسامة بن الدن للعدالة في الواليـات المتحـدة    -3

  .األمريكية أو العثور عليه حيا أو ميتا

  .دون وقوع هجمات إرهابية مستقبال ضد الواليات المتحدة األمريكية الحيلولة -4
  .قلب نظام طالبان وتحرير أفغانستان من سيطرتهم -5
    .إقامة نظام جديد في أفغانستان ال يكون لطالبان أي دور فيه -6

كل هذه األهداف المعلنة سابقا من قبل اإلدارة األمريكية تجاوزت أهداف حق الدفاع 
، فتعدت إلى عمليات الثأر واالنتقام ومعاقبة دولة أفغانسـتان، باإلضـافة إلـى    الشرعي

محاولة الواليات المتحدة األمريكية من خالل مهاجمتها على دولة أفغانستان الحيلولة دون 
وقوع هجمات مستقبلية، وهو بدوره هدف يتجاوز األهداف التي وضع من أجلها الـدفاع  

  واليات المتحدة، كما أن تأكيد ال)286(الشرعي

  األمريكية على لسان مسؤوليها على حقها في ضرب ومهاجمة التنظيمات 

، حتى ولو لم يكـن لهـا أي صـلة    )287(اإلرهابية وكل من يقدم لها الدعم في كل مكان

، وهو ما يعد بال شك تجاوزا واضحا لحدود الدفاع الشرعي 2001سبتمبر  11بهجمات 

ه، ذلك أن استخدام القوة في مثل هذه الحـاالت  وخروجا عن الهدف الذي شرع من أجل
                                                

 .138، الحرب ضد اإلرهاب  والدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص )عادل عبد اهللا(المسدي : أنظر) 285(

 الذي 2001 سبتمبر 15 في األمريكيين  والنواب الشيوخ لمجلس المشترك قرارال في عليه التأكيد جاء ما هذا )286(

        to use all necessary and appropriate force »"                  الصالحية     األمريكي للرئيس أعطى

against those nations organizations, or persons he determines land, authorize ,  cmmitted 
or aided  the terrorist attacks …harbored such organizations or committed persons , in 

order to prevent in future acts of international terrorism against the united states… »   
  .دولة 60 بنحو األمريكية الضربات إليها توجه أن يجب والتي لإلرهاب الداعمة الدول األمريكي الرئيس حدد فقد) 287(
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يجب أن يوجه إلى الدولة مصدر الهجوم دون سواها، وإال اتصف هذا االستخدام للقـوة  

بعدم المشروعية، كما أن الحرب التي أعلنتها الواليات المتحدة ضـد اإلرهـاب والتـي    

نها كل الضوابط المتعلقة استخدمت كل أنواع األسلحة التقليدية وغير التقليدية لم تراع بشأ

بضرورة التناسب بين اإلجراءات الالزمة لصد الهجوم الذي تعرضـت لـه الواليـات    

  .المتحدة، األمر الذي يشكل تجاوزا لحدود الدفاع الشرعي

وخالصة القول ففي ضوء األهداف والوسائل التي في إطارها استخدمت الواليـات  

إذ وتحت ذريعـة   لهذا الحق سوى اسمه فقط، المتحدة حقها في الدفاع الشرعي، لم تترك

سبتمبر منحت الواليات المتحدة األمريكية لنفسها الحق في مقاومة اإلرهاب  11هجمات 

بواسطة الغزو أو العدوان العسكري أو اتخاذ إجراءات قهرية ضد أيـة دولـة أخـرى،    

ولية باتت مهددة وأضفت مفاهيم جديدة لألمن والسلم الدوليين، ومعنى ذلك أن الشرعية الد

  تماماً، وعاد العالم إلى 

  شريعة الغاب، كما أن تحدى الشرعية الدولية، لم يقتصر على غزو العراق 

  . فقط، ولكن ظهرت آثاره في العديد من مناطق العالم
  ملخص المبحث األول

ال يمكن اللجوء إلى حق الدفاع الشرعي إال إذا استوفى كامل شروطه، هذه الشروط 

هو مرتبط بالعدوان، ومنها ما هو مرتبط بالدفاع، وقد حاولنا بخصوص الشروط  منها ما

المتعلقة بالعدوان إعطاء تعريف خاص للعدوان فوصلنا إلى أن التعريف المأخوذ به هو 

 3314في قرارها رقم  1974ديسمبر  14ذلك الصادر عن الجمعية العامة في تاريخ 

يرا إلى شروط العدوان المتجسدة في أربعة  ومنه تم تحديد أركان العدوان لنصل أخ

أن يكون مسلحا وأن يكون غير مشروع وأن يكون حاال و مباشرا وأن : شروط وهي

شرط اللزوم : يهدد مصالح جوهرية للدولة، ثم تحدثنا عن الشروط المتعلقة بالدفاع وهي

ة استخدام وشرط التناسب، ووصلنا أخيرا إلى أن التناسب ال يمكن الحديث عنه في حال

  .األسلحة الفتاكة

سبتمبر ومدى اعتبارها عدوانا مسلحا  11وكدراسة تطبيقية تحدثنا عن هجمات  

ومدى نسبتها لدولة معينة ثم تطرقنا إلى مدى احترام الواليات المتحدة األمريكية لشروط 

الدفاع الشرعي في الرد على هذه الهجمات، وقد توصلنا إلى أن القانون الدولي في 
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رته النظرية يقدم صورة جد مضيئة للعالقات الدولية من خالل تجريمه اللجوء إلى صو

القوة إال بضوابط وشروط دقيقة، لكن العمل الدولي ينبئ عن حاالت عديدة لخرق هذه 

  .و الرد األمريكي عليها 2001سبتمبر  11الضوابط والشروط، ومثال ذلك هجمات 
  المبحث الثاني

  عامالقانون الدولي ال آثار الدفاع الشرعي في

 ،يفرض القانون الدولي على الدول الخضوع ألحكامه تحت طائلة المسؤولية الدولية

 ":وهو األمر الذي كرسته محكمة العدل الدولية، إذ قررت أنه من مبادئ القانون الدولي

هذا  وأنأن كل إخالل يقع من دولة بأحد تعهداتها، سيتبع التزامها بالتعويض المالئم، 

  ".التعويض أمر متالزم مع عدم القيام بالتعهد

 ؟دور الدفاع الشرعي وآثاره على نظام المسؤولية الدولية عن ؤلاستالثارا ينهن وم 

التصريح باستبعاد وكذا محكمة العدل الدولية، وما هو دور مجلس األمن في هذا اإلطار؟ 

مسؤولية الدولية لعدم توافر إحدى مسؤولية الدولة لتوفر حالة الدفاع الشرعي أو بتحميل ال

وما هي طبيعة الدفاع الشرعي هل هو سبب من أسباب اإلباحة  ؟ عناصر الدفاع الشرعي

  أو مانع من موانع المسؤولية ؟

  :لمطالب الثالثة اآلتيةهذه التساؤالت تتم اإلجابة عليها بالتفصيل في ا

  .الدفاع الشرعيدور مجلس األمن في الرقابة على ممارسة : المطلب األول

  .دور محكمة العدل الدولية في الرقابة على حق الدفاع الشرعي: المطلب الثاني

 .وأساسه القانوني في القانون الدولي العام الدفاع الشرعيطبيعة : لثالثا بالمطل

  المطلب األول

  الدفاع الشرعي ممارسةدور مجلس األمن في الرقابة على 

المتخصصة في األمم المتحدة، ألن الدول األعضاء يعتبر مجلس األمن أهم الهيئات 

تعهد بالتبعات الرئيسية، في أمر حفظ السلم واألمن الدوليين، إلى مجلس األمن ويوافقون 

على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه 

الجهاز التنفيذي للمنظمة  ، وقد أوكل الميثاق األممي لمجلس األمن باعتباره)288(التبعات

األممية دورا خطيرا في المحافظة على األمن والسلم الدوليين، وفي هذا اإلطار يتعين 
                                                

 .155، دراسات في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص )صالح الدين ( أحمد حمدي : أنظر )288(
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إبالغه بكل النزاعات الدولية التي قد يترتب عليها اإلخالل باألمن والسلم الدوليين وعليه 

ن الضروري  اتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليهما، وبالنسبة للدفاع الشرعي فإنه م

تجاه الدولة المعتدية والدولة صاحبة الحق في الدفاع دور مجلس األمن  التساؤل عن

  الشرعي؟ كل ذلك

  :في الفروع التالية يتم تفصيله 

  .تقييد ممارسة الدفاع الشرعي من حيث المدة: الفرع األول

  .خضوع أعمال الدفاع الشرعي لرقابة مجلس األمن: الفرع الثاني

  .عالقة مجلس األمن بالمحكمة الجنائية الدولية: ثالفرع الثال

  الفرع األول

  تقييد ممارسة حق الدفاع الشرعي من حيث المدة

التي  من الميثاق 51وبرجوعنا لنص المادة )  289(وتعني الصفة المؤقتة لفعل الدفاع

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقض الحق الطبيعي للدول فرادى أو " :تقول

أعضاء األمم المتحدة  في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد  جماعات،

ومنه فمتى " وذلك إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن الدولي

  تتوقف الدولة عن الدفاع الشرعي؟

تمارس الدولة المعتدى عليها حقها في الدفاع الشرعي إلى أن يتخذ مجلس األمن 

إلى حرص الميثاق  )290(تدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن الدوليين ويرجع ذلك القيدال

مرا مؤقتاً، وأن ال يكون بديال عن أعلى جعل استخدام القوة بغرض الدفاع الشرعي 

إجراءات األمن الجماعي التي يتخذها مجلس األمن إلعادة السلم إلى نصابه، فحق الدفاع 

ها مجلس األمن اتخاذ التدابير الالزمة باعتباره فيالتي يبدأ  الشرعي ينتهي في اللحظة

ولكن ما هي صيغة التدابير التي ينتهي  .صاحب االختصاص األصلي في هذا الشأن

   ؟)291(عندها حق الدولة في االستمرار في استخدام القوة دفاعا عن نفسها

                                                
  ، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، المكتبة المصرية للطباعة و   )ماهر عبد المنعم(أبو يونس : أنظر )289(

 .135، ص 2004النشر والتوزيع                                                 
 .87، مفهوم الحرب الوقائية في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص )عائشة(عبد الحميد : أنظر )290(
 .87، مفهوم الحرب الوقائية في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص )عائشة(عبد الحميد : أنظر )291(
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  جبعدم توصل مجلس األمن إلى إصدار قرار لمواجهة العدوان المستو إن

، )292(الستعمال حق الدفاع الشرعي ال يؤثر على حق الدولة في استمرار استخدام القوة 

وال يشترط أن تكون هذه التدابير المتخذة من قبل مجلس األمن تدابير قسرية ألن المادة 

طابع  اتلم تحدد نوع التدابير الالزم اتخاذها، إن كانت ذات طابع دائم أو مؤقت أو ذ 51

الدوليين ة لحفظ السلم واألمن افيعسكري، المهم أن تكون هذه التدابير ك عسكري أو غير

 .إلى نصابه، كما أن هاته التدابير هي تلك التي توقف العدوان حاال ة الوضعوإعاد

  لثانيالفرع ا

  لرقابة مجلس األمنالدفاع الشرعي  خضوع أعمال

اتق الدولة التي تلجـأ  على ع التزامامن ميثاق األمم المتحدة  51لقد وضعت المادة 

لى ممارسة القوة دفاعا عن النفس، يتمثل في أخطار مجلس األمن بالتدابير التي اتخذتها، إ

 التـدابير التـي   "كما يتعين عليها أن تخضع لتعليماته في هذا الشأن حيث نصت على أن

  "تخذها األعضاء استعماال لحق الدفاع الشرعي تبلغ فورا إلى مجلس األمني

منعا لتفاقم الموقف لمجلس األمن قبل أن " :من الميثاق على أنه 40صت المادة وقد ن

، والغاية من هذه التدابير إطـالع  )293("يتخذ التدابير المنصوص عليها نيقوم بتوصياته أ

المجلس على تطور األوضاع لكي يبقى قادرا على اتخاذ القرار المناسب، الذي يقتضـيه  

لمجلس األمـن   39في المادة و)  294(ى السلم واألمن الدوليينمنع تفاقم األزمة والحفاظ عل

أن يدعو المتنازعين لألخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة، وال تخل هذه 

  التدابير المؤقتة بحقوق 

المذكورة أعاله فإن إقـرار   51وبالنظر للمادة  ،)295(المتنازعين ومطالبهم أو بمراكزهم

بالتدابير التـي   الشرعي عن النفس جاء مرتبطا بإعالن مجلس األمن الميثاق لحق الدفاع

                                                
             D.J Harris, Cases and materials on international law , thrd ed sweet and أنظر) 292(

maxwell,  london 1983, p 659                        
          ،  2005، اإلرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية، الطبعة األولى )أحمد حسين(السويدان : أنظر )293(

  .142منشورات الحلبي الحقوقية، ص                                           
 cathrine Denis, le pouvoir normatif du conseil de sécurité des nations              :أنظر  )294(

   unies portée et limites, journal du droit international , T 132  
    Octobre, Novembre,Décembre 2005 . 4 Lexis juriscalsseur , p 1346                      
  ، التدخل في القانون الدولي المعاصر والممارسات الدولية، رسالة ماجيستر، كلية  )الطاهر(جباري : أنظر )295(

 . 91 و 90، ص 2004-2003الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة                                    
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نتهي باتخاذ مجلس األمن اإلجـراءات المناسـبة   يقامت بها الدولة باعتباره إجراء مؤقت 

  .لحفظ السلم واألمن الدوليين

إن رقابة مجلس األمن على األعمال والتدابير التي تقررها الدولة في إطار الـدفاع  

  :في النقاط التالية الشرعي تنحصر

رقابة مجلس األمن على األعمال التي تقررها الدولة المعتدى عليها في إطـار   -1 

الدفاع الشرعي، حيث ال تتجاوز الحدود المعقولة أو تتحول إلى أعمال انتقامية أو تدخل 

تعتبر إجراءا زجريا غرضه إكـراه الدولـة    ةغير مشروع و ذلك ألن األعمال االنتقامي

إصالح الضرر أو العودة إلى الدفاع الشرعي، وهذه  ىلفة ألحكام القانون الدولي علالمخا

األعمال اإلكراهية والزجرية ليست من اختصاص الدول فرادى إذ يتعـين أن يقررهـا   

  .ويشرف عليها مجلس األمن

ا إذا كـان يعـد   مرقابة مجلس األمن على الخطر الذي لحق بالدولة، والقول في -2

  .نجر عنه الحق في الدفاع الشرعياعتداء، و ي

يقررها  التدابير التيورقابة مجلس األمن على مدى التزامات الدول باإلجراءات  -3

  .عادة األوضاع إلى حالتها الطبيعية حفاظا على السلم الدولي بصورة دائمةإمن اجل 

رقابة مجلس  إلى الدفاع الشرعيممارستها الدولة المعتدى عليها في إن خضوع 

لتعسف في استعمال هذا الحق، ففي األنظمة الداخلية، تختص بهذه امنع  يهدف إلىمن، األ

الرقابة السلطة القضائية بينما في النظام الدولي وفي إطار منظمة األمم المتحدة يختص 

والهدف من إحاطة مجلس األمن بما اتخذ من تدابير تتعلق ، بهذه الرقابة مجلس األمن

ي، هو وضع مجلس األمن أمام مسؤولياته بالعمل أوال على عدم بممارسة الدفاع الشرع

تجريد مبدأ حظر استخدام القوة من مضمونه وذلك عن طريق مراجعة الوقائع، وبحثها، 

وعما إذا كان من حق الدولة التي تمارسه استخدام القوة في الدفاع الشرعي من عدمه، 

إذا كانت قد تعرضت لعدوان مسلح،  وذلك يرجع إلى أن الدولة هي التي تقرر مبدئيا ما

، وحتى ال تتعسف الدولة في التقرير فإن ياألمر الذي يعطيها الحق في الدفاع الشرع

ذلك يخضع لرقابة مجلس األمن، وكذلك فإن لمجلس األمن أن يراقب مدى التناسب بين 

صد ا من الهجوم والدفاع، والتناسب يعني أن تستخدم الدولة القوة التي تتمكن من خالله

القوة بالشكل الذي يؤدي إلى  العدوان، وال يقصد به تناسب كمي، فالدولة تستطيع استخدام

صد العدوان، ومجلس األمن يستطيع من خالل رقابته أن يقرر ما إذا كان ما أقدمت عليه 
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ومن أهم األمثلة  دولة ما يعد من قبيل الدفاع الشرعي أو يعد عمال من أعمال العدوان،

االت التي استخدمت فيها القوة، على الرغم أنها تأتي استنادا إلى حق الدفاع عن على الح

، 1981جوان  17النفس، نذكر العدوان اإلسرائيلي على المفاعل النووي العراقي في 

وبررت عدوانها بأنه من قبيل الدفاع الشرعي عن النفس، وقد أدان مجلس األمن في 

 .دوان واعتبره انتهاكا لميثاق األمم المتحدةالع 1981جوان  19قراره الصادر في 

  الفرع الثالث
 بالمحكمة الجنائية الدولية مجلس األمن عالقة

يحظى مجلس األمن بأهمية متفردة بين سائر أجهزة األمم المتحدة وآلياتها، وذلك 

لكونه األداة التنفيذية للمنظمة والمسؤول بصفة مباشرة عن حفظ السلم واألمن الدوليين 

على مجلس األمن، " البوليس الدولي"د دعت هذه األهمية البعض إلى إطالق اصطالح وق

وذلك لما له من سلطة التدخل المباشر في بعض المنازعات الدولية التي تهدد السلم 

واألمن الدوليين دون انتظار لموافقة الدول، وقد حاول واضعو  النظام األساسي للمحكمة 

وإن كانت هذه ) 4/1المادة (ة ال تتبع أي منظمة دولية أن يجعلوا لها ذاتية مستقل

االستقاللية ال تمنع مجلس األمن من إحالة أي حالة إلى المحكمة متصرفا في ذلك 

 .بموجب الفصل السابع من الميثاق

إال أن النظام األساسي قد أعطى للمجلس أيضا سلطة إرجاء التحقيق أو مقاضاة 

اقع أنه بهذه الصالحية الممنوحة لمجلس األمن يصبح بصفة مطلقة ودون أي قيود، والو

لديه نوعين من الصالحيات بخصوص عالقته بمحكمة الجنايات الدولية المختصة 

بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومنها جريمة العدوان، وتتمثل في سلطة اإلحالة وسلطة 

                                             :اإلرجاء وتفصيلهما في الفقرتين التاليين

  .سلطة اإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية: الفقرة األولى

  .سلطة إرجاء التحقيق والمقاضاة: الفقرة الثانية
  

  

  

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


158 
 

  الفقرة األولى

  سلطة اإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية

لـس  لمج لمحكمة الجنايات الدوليـة  فقرة ب من النظام األساسي 13أعطت المادة 

 األمن سلطة إحالة القضية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية، وذلك إذا تبين للمجلس أن

وتجد سلطة مجلس  ،هناك جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاصه قد ارتكبت

أساسها فيما يتمتع به من سلطات طبقا للفصل السـابع مـن    -طبقا لهذه الفقرة –األمن 

حدة، ويستخلص من ذلك أنه إذا رأى مجلس األمن أن ارتكاب جريمة أو ميثاق األمم المت

ـ كأ االطـالع   هثر من اختصاص المحكمة من شأنه تهديد السلم واألمن الدوليين، يكون ل

بمسؤولياته وإحالة القضية إلى المدعي العام للمحكمة، إذا رأى من شـأنه اتخـاذ هـذا    

وليين، وإعادتهما إلى نصابهما فـإذا كـان   اإلجراء والمساهمة في حفظ السلم واألمن الد

قد أنشأ محاكم جنائية خاصة في  -مستندا إلى سلطاته طبقا للفصل السابع –مجلس األمن 

كل من يوغسالفيا السابقة ورواندا طالما رأى أن إنشاء مثل هذه المحاكم يعد أحد التدابير 

ع النظام األساسي للمحكمـة  الالزمة لحفظ السلم واألمن الدوليين، فإن القائمين على وض

عي العام، إذا تبين دالجنائية قد أعطوا لمجلس األمن سلطة إحالة قضية أو حالة ما إلى الم

296(شأن هذه القضية أو تلك الحالة أن تهدد السلم واألمن  الدوليين له أن(.  

مجلس األمن في هذا اإلطار يجد أساسه القانوني في نصوص  عمل وبذلك فإن

ورغم ما ، من النظام األساسي لمحكمة روما 13مم المتحدة، وأيضا نص المادة ميثاق األ

يمكن أن يمثله إعطاء مجلس األمن هذه السلطة من مساهمة في حفظ السلم واألمن 

توسعا في السلطات الممنوحة له بموجب   -بال شك –الدوليين واستتبابهما، إال أنه يشكل 

إضافة إلى ذلك فإن اطالع مجلس األمن ،        دةالفصل السابع من ميثاق األمم المتح

بهذه السلطة يمكن أن تتحكم فيه الظروف السياسية، فقرار مجلس األمن بخصوص إحالة 

                                                
المؤرخ في  1593األمن قضية دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في قراره رقم أحال مجلس    )296(

وذلك بتهم جرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، وبالفعل قرر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  31/03/2005

  . 06/06/2005: فتح تحقيق في قضية دارفور بتاريخ

السالم يستلزم العدالة، المحكمة الجنائية الدولية أفضل وسيلة لمحاكمة المتهمين، الشـبكة  : دارفور ،)نعيم( مجدي: أنظر

                     http//:www.chirs.org علـى موقـع   العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، مركز القاهرة، دراسات حقوق اإلنسان، 

  .52، إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ، المرجع السابق، ص )ريم( بوطبجة: وانظر
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معينة إلى المحكمة الجنائية يعتبر من المسائل الموضوعية، وبالتالي ال بد أن يحصل 

مجلس األمن باإلحالة على موافقة تسعة أعضاء من أعضاء المجلس يكون من قرار 

ومن هنا فاضطالع المجلس بهذه السلطة سيتوقف  ،)297(أصوات األعضاء الدائمين بينهم 

من الناحية العملية على مدى تعاون ومؤازرة الدول األعضاء الدائمة في مجلس األمن 

دون إطالع  ولية، ويمكنها أيضا أن تحولوالتي تعارض أساسا قيام محكمة جنائية د

المجلس بهذه المهمة كلما كان ذلك في غير صالحها أو صالح الدول الموالية لها، حيث 

يحيل حالة من تلك الداخلة في اختصاص المحكمة ال أن مجلس األمن يستطيع أن 

دى الدول الجنائية إلى المدعي العام، إذا كانت هذه الحالة قد اتهم بها أحد رعايا إح

في  ا،األعضاء الدائمين في مجلس األمن أو بخصوص الجرائم التي ارتكبت على إقليمه

حين أن هذا الوضع المتميز سيكون غير متوفر بالنسبة للدول األخرى حتى ولو لم 

المحكمة حيث يكونوا لمجلس  اختصاصيكونوا أطرافا في النظام األساسي، ولم يقبلوا 

خيرة أيضا إحالة أي حالة متعلقة بجريمة مرتكبة من مواطني األمن في هذه الحالة األ

هذه الدولة أو مرتكبة على إقليمها على المحكمة إال إذا اتخذت بالطبع هذه الدول 

  .اإلجراءات الالزمة للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم

لكن المؤسف في األمر أن عمل مجلس األمن عندما يكون بصدد إحالة حالة من تلك 

داخلة في اختصاص المحكمة عليه أن يضع في اعتباره رغبة الدولة المعنية وقدرتها ال

عتباره يمكن أن يواجه ا على مساءلة مرتكبي هذه الجرائم، فإذا لم يأخذ المجلس ذلك في

من النظام  17بعدم القبول هذه اإلحالة من قبل المحكمة الجنائية طبقا لنص المادة 

مور المتعلقة بقبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية يجب األساسي لمحكمة روما، فاأل

أو من مجلس  ، سواء في حالة اإلحالة إليها من قبل إحدى الدول األعضاء)298(مراعاتها

  .من نظام روما 13طبقا لنص المادة  األمن

  

  

                                                
  .48بوطبجة ريم، إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص : أنظر   )297(
  ية وفقا التفاقية روما     ، آلية تحديد االختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدول)مدوس فالح( الرشيدي: أنظر  )298(

  ، مجلس األمن الدولي المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية،  1998                                    

 .35، ص 2003مجلس النشر العلمي الكويت، مجلة الحقوق العدد الثاني،                                      
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  الفقرة الثانية

  :إرجاء التحقيق والمقاضاة

للداللة على عدم قيام المحكمة "  Deferral"وقد استخدم النظام األساسي لفظ إرجاء 

منه بالصياغة  16الجنائية بالبدء في إجراءات التحقيق أو المقاضاة، وذلك في المادة 

ال يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام األساسي لمدة :" اآلتية

ضمنه قرار أثني عشر شهرا بناء على طلب مجلس األمن إلى المحكمة بهذا المعنى بت

يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، ويجوز للمجلس 

ويالحظ على هذا النص أنه أعطى للمجلس حق " تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها

اإلرجاء حتى بعد أن تكون المحكمة قد بدأت بالفعل السير في التحقيقات، وقد حدد النص 

لها اإلجراءات كلية، غير أنه لم يحدد ميعاد بدأ هذه المدة مدة اثني عشر شهرا تؤجل خال

فهل تكون من تاريخ تقديم الطلب من جانب مجلس األمن؟ أم من تاريخ وصول العلم به 

إلى المحكمة؟ وقد جاءت المادة السابقة بحكم يطلق من مدة إرجاء التحقيق والمقاضاة بما 

س أن يجدد طلب اإلرجاء دون تقييده بمرة قد يؤدي إلى انعدامها كلية، حيث يملك المجل

أو اثنتين ودون الرجوع  إلى جمعية دول األطراف، وهو ما يمثل أيضا تجاوزا في 

السلطات الممنوحة إلى مجلس األمن بما يعرقل سير التحقيقات، ويجعل من مجلس األمن 

اء الدائمين ويعطي صالحيات مطلقة لألعض )299(بمثابة قيد على العدالة الدولية الجنائية

في مجلس األمن الستخدام حق الفيتو لمنع تقديم مواطنيهم إلى المحكمة، وهو ما يمثل 

حصانة مقنعة لمواطني هذه الدول، وهو ما حدث بالفعل أين استصدرت الواليات المتحدة 

 1422: األمريكية قرارا بإرجاء مقاضاة مواطنيها بالخارج، وذلك بموجب القرار رقم

اعتمد بعض مخاض عسير والذي أكد بصورة واضحة سيطرة الواليات الذي ) 2002(

  . )300(المتحدة األمريكية على مجلس األمن الدولي

                                                
  ، مبدأ التكامل في القضاء الدولي الجنائي، دراسة تحليلية تأصيلية،  الطبعة )لفتاح محمدعبد ا(سراج : أنظر   )299(

  . 110، ص 2001األولى، القاهرة، دار النهضه العربية،                                              

 DULAIT (A) , Le rôle du conseil de sécurité sur le fonctionnement de la cour             :وانظر
pénale internationale, Rapport d’information, Session ordinaire du sénat 
  français de 1998-1999                           

من نظام روما األساسـي أن   16يطلب اتساقا مع أحكام المادة  -1:ثالث فقرات تتمثل في 1422تضمن القرار    )300(

عن بدأ أو مباشـرة أيـة إجـراءات     2002جويلية  01ة الجنائية الدولية لمدة اثني عشر شهرا ابتداء من تمتنع المحكم
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من النظام األساسي قد خولت مجلس األمن سلطة ذات  13ولكن إذا كانت المادة 
طبيعة إيجابية متمثلة في إحالة ما إلى المدعي العام للمحكمة على نحو ما أشرنا، فإن 

من هذا النظام قد خولت هي األخرى مجلس األمن سلطة أخرى أكثر خطورة،  16مادة ال
وهي سلطة ذات طبيعة سلبية، يكون لهذا الجهاز وبموجبها إمكانية وقف أو عرقلة عمل 

عشر شهرا قابلة  اثنيالمحكمة بخصوص بدء التحقيق أو المحاكمة أو المضي فيها لمدة 
دره المجلس، استنادا للسلطات المخولة له بموجب للتجديد، وذلك بموجب قرار يص

وبذلك يدخل في سلطة مجلس األمن أن يطلب من ، الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة
عشر شهرا مع  اثنيالمحكمة عدم البدء أو المضي قدما في التحقيقات، أو المحاكمة لمدة 

ل هذا اإلجراء تقتضيه ضرورات إمكانية تجديد الطلب مرة أخرى، إذا كان يرى أن مث
  .سير العدالة الجنائيةن حفظ السلم واألمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما وحس

ومما ال شك فيه أن ضرورات حفظ السلم واألمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما، 
إحالة قضية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والمحاكمـة،   قد تقتضي في بعض األحيان

تأخير أو تأجيل اإلجراءات المتعلقة بتحقيق العدالة الجنائيـة، ولكنهـا ال   كما قد تقتضي 
وقرار مجلس األمن الصادر بموجب نص المادة ، يمكن أن تحل محلها أو تستبعدها نهائيا

من الميثاق األممي هو قرار بخصوص مسألة موضوعية، يلزم أن يحرز على موافقة  16
وبذلك يمكننا القـول أن  ، أصوات الخمس الدائمين مجتمعين اهتسعة أعضاء يكون من بين

عمل المحكمة الجناية الدولية، يكون تابعا في بعـض الحـاالت إلرادة مجلـس األمـن،     
المجلس، بالشكل الذي يؤثر بال شك علـى   وبالتحديد إلرادة الدول الدائمة العضوية في 

، وذلـك إذا كـان لالعتبـارات    عمل المحكمة وتحقيقها لألهداف التي أنشئت من أجلهـا 
 16و  13السياسية دورها في اطالع مجلس األمن بالسلطات الممنوحة بموجب المـادتين 

  .من النظام األساسي

                                                                                                                                                  
التحقيق أو المقاضاة في حالة إثارة أي قضية تشمل مسؤولين أو موظفين حاليين أو سابقين تابعين لدولة مساهمة ليست 

ق بالعمليات التي تشنها األمم المتحدة أو تأذن بهـا إال  طرفا في نظام روما األساسي فيما يتصل بأي عمل أو إغفال يتعل

أعاله بالشـروط نفسـها    1يعرب عن اعتزامه تمديد الطلب المبين في الفقرة  -2.إذا قرر مجلس األمن ما يخالف ذلك

يقرر أنه على الدول األعضـاء   -3. شهرا طالما استمرت الحاجة إلى ذلك 12جويلية من كل سنة لمدة  01وذلك في 

وبموجب هذا القـرار حصـلت الواليـات المتحـدة     " ومع التزاماتها الدولية 1ال تتخذ أي إجراءات تتنافى مع الفقرة أ

األمريكية على حصانة من المالحقة القضائية لموظفيها عن أي جرائم دولية يرتكبونها مستقبال وهو ما يفـتح المجـال   

  .لإلفالت من العقاب

  .139و 138الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ، المرجع السابق، ص بوطبجة ريم، إجراءات سير : أنظر
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  المطلب الثاني

    دور محكمة العدل الدولية في الرقابة على حق الدفاع الشرعي

على ممارسة باإلضافة إلى المهام التي يقوم بها مجلس األمن في مجال الرقابة    

الدفاع الشرعي، توجد جهة أخرى أو جهاز آخر ال يقل أهمية عن مجلس األمن ويلعب 

التي تم إنشاؤها بموجب الميثاق األممي،  )301(الدور نفسه، أال وهو محكمة العدل الدولية

ويتم انتخابهم " أعضاء المحكمة" قاضيا يعرفون باسم  15وتتكون هيئة المحكمة من 

ي كل من الجمعية العامة ومجلس األمن كما يكون اختيار القضاة على باقتراع مستقل ف

أساس مؤهالتهم الشخصية وليس على أساس الجنسية، لكن ينبغي عليهم مراعاة تمثيل 

نظم العالم القانونية الرئيسية في المحكمة، وال يجوز انتخاب قاضيين من مواطني دولة 

ت ويجوز إعادة انتخابهم بعد هذه المدة، سنوا 09واحدة، و يشغل كل قاضي منصبه لمدة 

كما ال يجوز لهم شغل أي وظيفة أخرى طول مدة عمله بالمحكمة، ويتعين التساؤل عن 

دور محكمة العدل الدولية في تحديد مفهوم الدفاع الشرعي في القانون الدولي وتوضيح 

  معروضة عليها؟ أحكامه وذلك بمناسبة فصلها في المنازعات أو ردها على اإلستفتاءات ال

لإلجابة عن هذه المسألة يتعين التعريف بالمحكمة وكيفية إخطارها بالقضايا، ثم 

موقفها من مسألة الدفاع الشرعي وذلك بمناسبة فتواها بشأن الجدار العازل الذي قامت 

  :إسرائيل ببنائه على األراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في الفرعين التاليين

  .تعريف بمحكمة العدل الدولية وطرق اإلحالة إليهاال: ولالفرع األ

  .العازل الجدار قضية في الدولية العدل محكمة فتوى: الثاني الفرع

  ولالفرع األ

  التعريف بمحكمة العدل الدولية وطرق اإلحالة إليها 

تعتبر محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية األساسية لألمم المتحدة ومقرها الهاي 

ويعد قانونها جزء ال يتجزأ من الميثاق ويحق لكافة الدول األعضاء في المحكمة  بهولندا،

اللجوء إليها مباشرة، ويجوز لمجلس األمن وللجمعية العامة أن يوصيا بإحالة أي نزاع 

قانوني إلى المحكمة ويجوز لهما كذلك أن يرجعا إلى المحكمة طلبا لرأيها االستشاري 

                                                
 .195، قانون المجتمع الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص )تونسي (بن عامر : أنظر )301(
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انونية، كما أن لكل جهاز من أجهزة األمم المتحدة، ولكل فيما يعرض لهما من مسائل ق

   .)302(وكالة من الوكاالت المتخصصة اإلحالة إلى محكمة العدل الدولية

ويتعين قبل التطرق لموقف المحكمة من الدفاع الشرعي بمناسبة فتواهـا المتعلقـة   

ك طـرق  بالجدار العازل التعريف بها من خالل التطرق لنشأتها واختصاصـاتها وكـذل  

  :اتصالها بالقضايا، وذلك في الفقرتين التاليتين

  .نشأة محكمة العدل الدولية واختصاصاتها: الفقرة األولى

  .اإلحالة إلى محكمة العدل الدولية: الفقرة الثانية

  الفقرة األولى

  نشأة محكمة العدل الدولية واختصاصاتها

المحكمة  األمم المتحدة، وتتولىتمثل محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية ب

تنشأ بين الدول، وتقديم  الفصل طبقا ألحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي

إليها هيئات األمم المتحدة ووكاالتها  الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي قد تحيله

   .المتخصصة

   :نشأة محكمة العدل الدولية: أوال

  يونيو 26بموجب ميثاق األمم المتحدة الموقع في أنشئت هذه المحكمة 

استخدام : "لتحقيق أحد األهداف الرئيسية لألمم المتحدة وهو" بسان فرانسيسكو"م 1945

الوسائل السلمية، وفقًا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل وتسوية المنازعات الدولية 

، وهي )هولندا(ر السالم بالهاييوجد مقرها في قص ،"التي قد تؤدي إلى اإلخالل بالسلم

الجهاز الرئيسي من بين األجهزة الرئيسية الستة لألمم المتحدة، الذي يوجد مقره خارج 

نيويورك، وتعمل المحكمة بموجب نظام أساسي يشكل جزءا ال يتجزأ من الميثاق، وكذلك 

لدائمة المحكمة ا"م، عندما حلت محل 1946بموجب قواعدها الخاصة، وبدأت العمل عام 

  .م تحت رعاية عصبة األمم1920التي أنشئت عام " للعدالة الدولية

في معاهدة  تطور مبدأ حل النزاعات الدولية سلمياً بعد أن وضعت أسسهلقد 

القضاء الدولي  ، وتم تبنيه في المنظمات الدولية فيما بعد عندما حظيم1899الهاي

الدول على حل  متقنة إلجبارحيث تم وضع آلية  م،1920بإهتمام عصبة األمم عام 
                                                

  .195، قانون المجتمع الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص )تونسي(بن عامر : أنظر (302)
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المحكمة الدائمة للعدل  نزاعاتها قبل أن تتطور إلى حرب، فقامت عصبة األمم بتأسيس

، وصالحياتها من معاهدة عصبة األمم بتوضيح مهامها 14التي تكفلت المادة  الدولي

الداخلي كان مستقالً  ورغم أن هذه المحكمة أسست من قبل عصبة األمم إال أن نظامها

للعدل الدولي وكذلك عصبة األمم  ن معاهدة عصبة األمم، وقد توقفت المحكمة الدائمةع

   .عن العمل عند نشوب الحرب العالمية الثانية

 تخاذ قراراتم  م1945بسان فرانسيسكو عام  أثناء مناقشات ميثاق األمم المتحدة

للعدل  لدائمةسياسي هام يقضي بتأسيس محكمة دولية في الوقت الذي تستمر المحكمة ا

من ميثاق األمم  93و 92وقد انعكس هذا القرار في المادتين  ،الدولي بعملها إلى حد ما

لألمم " هيئة قضائية أساسية" المتحدة، حيث تم تأسيس محكمة العدل الدولية باعتبارها

متكامل مع ميثاق المنظمة وأن أعضاء األمم  المتحدة، وأن نظامها األساسي هو جزء

  .الخاص بالمحكمة م أعضاء في النظامالمتحدة ه

مطابقة لنظام المحكمة الدائمة  جاء النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية نسخة

أن نظام "األمم المتحدة تصرح بذلك إذ تقول  من ميثاق 92للعدل الدولي، حتى أن المادة 

إلجراءات هي كما أن ا ،"محكمة العدل الدولية قد وضع على أساس نظام المحكمة الدائمة

العدل الدولية تعتمد قرارات وأحكام المحكمة الدائمة وتحظى  نفسها، بل أن محكمة

الدولي، ويتم تطبيق قرارات كال المحكمتين على الدول األعضاء في  بشرعية القانون

الدولية  الفقرة الخامسة من النظام األساسي لمحكمة العدل 36المتحدة، كما أن المادة  األمم

  ".المفعول قرارات وإعالنات المحكمة الدائمة ما زالت سارية"أن  تنص على

  : الدولية العدل محكمة ختصاصاتإ: ثانيا 

  :نص الميثاق األممي على نوعين من اختصاصات محكمة العدل الدولية وهي
  :االختصاص القضائي -1

 اقضايالمحكمة في النزاعات التي ترفعها لها الدول فقط، وال تنظر في أية  تنظر
قضية  من األفراد أو من أية هيئات عامة أو خاصة، وال تنظر المحكمة في أية ةمرفوع

يرفع إليها من  أو نزاع مهما كانت أهميته أو خطورته من تلقاء نفسها، بل ال بد أن
طرف بمفرده على طرف  فهي ال تفصل في أي قضية يرفعها ،الجهتين المتنازعتين معا

شترط على المحكمة عند الفصل في اختياري، ولذلك فقد اختصاص المحكمة اآخر، و
  :المنازعات الدولية ما يلي

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


165 
 

كتابية من أطراف النزاع معا على إحالة القضية إلى  ةموافق ن تكون لديهاأ -أ
فمثال في قضية طابا المصرية لم تحكم المحكمة بخصوصها، أو لم  ،الدولية محكمة العدل

وموافقة  ئيل المحتلة لهذا الجزء من األراضي المصرية،فيها إال بعد موافقة إسرا تنظر
يجب إخطار  فلو رفعتها مصر وحدها فال تُنظر القضية، ويضاف لذلك أنه، مصر كذلك

ضمنيا عندما يقبل  فيه بالضبط، ويكون ذلك المحكمة رسميا بالمطلوب منها أن تفصل 
  .أطراف النزاع أن تنظر المحكمة بشأن نزاعهم

ختصاص اتفاقيات أو معاهدات بين دولتين أو أكثر تنص على ااك يكون هن أن -ب
 العدل الدولية نظر أية قضية أو الفصل في أي نزاع قد ينشأ بين األطراف حول محكمة

  .تفاقيات والمعاهداتتطبيق أو تفسير أي بند من بنود هذه اال
  :اختصاص الفتوى- 2

قانونية هي الجمعية العامة ستشارة الالتي لها حق طلب الفتوى أو اال الجهاتإن 
 ميثاق األمم من 96ستنادا إلى ما ورد في المادة االمتحدة ومجلس األمن، و لألمم

 نه يمكن، فإ)304(من نظام محكمة العدل الدولية 65والمادة  )303(المتحدة
الفتوى من محكمة العدل الدولية  لفروع األمم المتحدة أو لمنظماتها المتخصصة طلب

صرحت لها الجمعية العامة بذلك، وقد  ختصاصها إذا مااخل في مجال حول أي مسألة تد

فروع األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة باللجوء  صرحت الجمعية العامة بالفعل لغالبية

  .ستشارة القانونية منهااال للمحكمة وطلب الفتوى أو
اوى ومع ذلك فلهذه الفت وهذه الفتوى أيضا غير ملزمة للجهات التي طلبتها،

هذه القيمة في نظرهم في أنها  وتتمثل ،ستشارات قيمة كبرى حسب رأي المختصينواال

، لعديد المسائل القانونية الدولية حجية تعبر عن التفسير القانوني الرسمي أو األكثر

تفسيرها، أو وتعكس وجهة النظر القضائية حول الموضوع أو المسألة المطلوب شرحها 

، ومن ذلك إثرائها مسألة الدفاع استشارية القانون الدولي كثيروقد أغنت هذه اآلراء اال

  .الشرعي
                                                

ألي من الجمعية العامة أو مجلس األمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه  -1:" ه المادة على أنهتنص هذ )303(

ولسائر فروع الهيئة والوكاالت المتخصصة المرتبطة بها ممن يجوز أن أن تأذن لها الجمعية  -2. في أية مسألة قانونية

ها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق العامة بذلك في ألي وقت أ ن تطب أيضا ن المحكمة إفتاء

 . ."أعمالها

للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على طلب أية هيأة :" تنص هذه المادة الفقرة األولى منها على أنه ) 304(

 ".ثاقرخَّص لها ميثاق األمم المتحدة باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقا ألحكام المي
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  الفقرة الثانية

  اإلحالة إلى محكمة العدل الدولية

  سوف نقتصر في هذا الفرع على اإلحالة من قبل مجلس األمن والدول

األطراف مرجئين اإلحالة من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى حين التطرق 

   :المتعلقة بالجدار العازل للفتوى

  :اإلحالة من قبل مجلس األمن الدولي: أوال

على مجلس األمن وهو يقدم توصياته :" من الميثاق األممي 3فقرة  36تنص المادة 

 –وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضا أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع 

لدولية وفقا ألحكام النظام األساسي لهذه أن يعرضوها على محكمة العدل ا –بصفة عامة

لمجلس األمن في أية مرحلة من مراحل النزاع من : " 1فقرة 36، وتنص المادة "المحكمة

أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه مالئما من  33النوع المشار إليه في المادة 

ومن السوابق  ومن ذلك اإلحالة إلى محكمة العدل الدولية،" اإلجراءات وطرق التسوية 

العملية نجد قضية مضيق كورفو، وتتمثل وقائعها في أنه لحل النزاع األلباني البريطاني 

وضعت المملكة المتحدة القضية أمام مجلس األمن الذي قدم توصية تتمثل في إحالة 

من ميثاق األمم المتحدة، وبعد أن أسست  3الفقرة  36النزاع إلى المحكمة بموجب المادة 

المتحدة اإلجراءات أبرزت ألمانيا رفضا أوليا حول اختصاص المحكمة، وبنت  المملكة

رفضها على أساس أنه ال يمكن تحويل النزاع إلى المحكمة من جانب واحد، وبعد ذلك 

قدمت مذكرة إلى المحكمة بأن ألبانيا قد قبلت صالحية المحكمة وأن ذلك التحويل إليها 

النزاع، وحتى إذا كان الطرفان قد قبال ذلك  ليس بحاجة إلى اتفاق خاص من أطراف

 36بفعل منفرد إلى صالحية المحكمة فإن هذا يكفي لمنح هذه الصالحية بموجب المادة 

من النظام األساسي للمحكمة، طلبت المملكة المتحدة بأن المحكمة استمدت  1فقرة 

ة خاصة في صالحيتها كمرجع من مجلس األمن كونه واحدا من المسائل المبينة بصور

   .)305(من الميثاق األممي 36من المادة  1ميثاق األمم المتحدة، وذلك استنادا إلى الفقرة 

  :اإلحالة من طرف الدولة إلى محكمة العدل الدولية:ثانيا
  للدولة الحق في إحالة أي نزاع أمام المحكمة مثلها مثل مجلس األمن، وذلك

                                                
 .356، دراسات في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص )صالح الدين(أحمد حمدي : أنظر )305(
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 ومن السوابق العملية لها قضية )306(ةمن ميثاق األمم المتحد 95:طبقا لنص المادة 

والسفينة  "Boz –Kourt"اللوتس التي تتمثل وقائعها في اصطدام السفينة التركية 

في أعالي بحر إيجة أدى إلى مقتل ثمانية أتراك، ولما    "Lottus"الفرنسية لوتيس

السلطات رست السفينة الفرنسية في الموانئ التركية تم القبض على ربان السفينة من قبل 

التركية، وتم عرض القضية أمام المحكمة التركية التي حكمت عليه مما أدى إلى احتجاج 

فرنسا على الحكم، واتفقت كال الدولتين على طرح النزاع أمام محكمة العدل الدولية، 

  .   لصالح تركيا 1927سبتمبر  07فأصدرت حكمها في 

عدة جهات وهي مجلس األمن أو  إذا فمحكمة العدل الدولية يمكن إخطارها من قبل

الدول أطراف النزاع، كما يمكن إخطارها من قبل الجمعية العامة وهو ما سيوضح 

   .الحقا

  الفرع الثاني

  فتوى محكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل

فتواها في ة أصدرت محكمة العدل الدولي 2004في التاسع عشر من شهر جويلية 

مترتبة على تشييد جدار من جانب إسرائيل في األراضي الفلسطينية اآلثار القانونية ال

  .وذلك بناء على طلب من الجمعية العامة لألمم المتحدة ،المحتلة

وعلى الرغم من أن هاته الفتوى ليس لها القوة اإللزامية، إال أنها كانت مناسبة 

إسرائيل  عت بهالعدوان والدفاع الشرعي، الذي تذرمسألة  إلبراز موقف المحكمة من

قامتها الجدار كما هي عادتها في كل عمل تقوم به في مواجهة إلتبرير شرعية 

  : ، وتفصيل ذلك في الفقرات التاليةنالفلسطينيي

  .الدولية العدل محكمة من الفتوى طلب في العامة الجمعية دور: الفقرة األولى

  .وليةمضمون الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الد: الفقرة الثانية

  اعتماد إسرائيل على حق الدفاع الشرعي من أجل تشييد : الفقرة الثالثة

  . الجدار ورد المحكمة عليه

  

                                                
ينشأ  من أن يعهدوا بحل ما " األمم المتحدة" ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء :" تنص هذه المادة  على أنه )306(

 ".أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل بينهم من خالف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل
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  الفقرة األولى

  من محكمة العدل الدولية الفتوىدور الجمعية العامة في طلب 

أثارت محكمة العدل الدولية قبل بثها في المسائل المعروضة عليها مسألة أولية 

صاصها بإعطاء الرأي االستشاري، واستندت في إجابتها التي تمسكت تتعلق بمدى اخت

من نظام محكمة العدل الدولية التي  65فيها باختصاصها، إلى الفقرة األولى من المادة 

للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على طلب أية هيأة رخَّص :" تنص على أنه 

، "أو حصل الترخيص لها بذلك طبقا ألحكام الميثاقلها ميثاق األمم المتحدة باستفتائها، 

وباعتبار أن المسائل المعروضة على المحكمة إلصدار الفتوى حولها جاءت بناء على 

طلب من الجمعية العامة لألمم المتحدة، فإن التساؤل يطرح حول مدى امتالك الجمعية 

  العامة االختصاص لطلب الرأي االستشاري من المحكمة؟ 

ت المحكمة أنه يحق للجمعية العامة أن تطلب الرأي االستشاري طبقا للمادة وقد أجاب

ألي من الجمعية العامة ومجلس األمن : " من ميثاق األمم المتحدة التي تنص على أنه 96

من  10، وكذا المادة "أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق :" الميثاق التي تنص على أنه

، وكذلك "هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه

تناقش أية مسألة :" التي أعطت الصالحية للجمعية العامة بـأن 11من المادة  2الفقرة 

األمم "إليها أي عضو من أعضاء  يكون لها صلة بحفظ السلم واألمن الدوليين يرفعها

ومجلس األمن، أو دولة ليست من أعضائها وفقا ألحكام الفقرة الثانية من المادة " المتحدة

ثم الحظت المحكمة أن قضية بناء الجدار في األراضي الفلسطينية قد عرضت .."  35

اشرة على الجمعية العامة من قبل مجموعة من الدول األعضاء ضمن إطار جلستها الع

االستثنائية والطارئة، وأنها دعيت للنظر فيما اعتبرته الجمعية العامة في قرارها رقم 

02/10 ES  بأنه يشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليين 25/04/1997بتاريخ.  

وقد أثارت إسرائيل دفعا مفاده أنه مع الدور الناشط لمجلس األمن تجاه الوضع في 

الفلسطينية، فإن الجمعية العامة قد تجاوزت صالحيتها الشرق األوسط بما فيه القضية 

التي أعطاها إياها الميثاق، وأن طلب الرأي االستشاري لم يكن منسجما مع أحكام الفقرة 

عندما يباشر مجلس األمن بصدد :" من الميثاق التي تنص على أنه 12األولى من المادة 
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ليس للجمعية العامة أن تقدم أية نزاع أو موقف ما الوظائف التي رسمت في الميثاق، ف

، وقد أجابت "توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إال إذا طلب ذلك منها مجلس األمن

المحكمة عن هذا الدفع بالقول بأن أي مراجعة ألخذ رأي استشاري ال يشكل توصية من 

المحكمة  من الميثاق، وأضافت 12كما عنته المادة ) نزاع أو موقف(الجمعية العامة حول 

من الميثاق فإن اختصاص مجلس األمن في مجال حفظ األمن والسلم  24بأنه طبقا للمادة 

الدوليين هو اختصاص أساسي، ولكنه ليس اختصاصا حصريا، فللجمعية العامة دور مهم 

يجد أساسه في العديد من نصوص الميثاق، ومن ثم توصلت المحكمة إلى أن الجمعية 

قرار الرامي إلى أخذ رأي استشاري من المحكمة، فهي لم تخالف العامة حين أصدرت ال

  .من الميثاق ولم تتجاوز صالحياتها 12أحكام الفقرة األولى من المادة 

كما أثارت إسرائيل دفعا آخر يتعلق بصالحية الجمعية العامة لطلب الفتوى، 

ردة في الفقرة أ ويتضمن هذا الدفع أن طلب الفتوى ال تتوفر فيه الشروط األساسية الوا

المتعلق باالتحاد من أجل السالم، والذي على أساسه عقدت الجمعية  377من القرار رقم 

العامة لألمم المتحدة جلستها العاشرة االستثنائية والطارئة وهي الفقرة التي تنص على 

في حالة وجود تهديد للسلم أو خرق له أو وقوع عدوان، وعند فشل مجلس األمن :" أنه

لقيام بمسؤوليته الرئيسية في حفظ السلم واألمن الدوليين بسبب عدم توافر إجماع في ا

األعضاء الدائمين، على الجمعية العامة أن تجتمع فورا وتبحث المسألة لتقدم لألعضاء 

التوصيات الالزمة حول لتدابير الجماعية التي يجب استخدامها، ومن ضمنها استعمال 

. )307("على السلم واألمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما القوة المسلحة، وذلك للحفاظ

وقد الحظت المحكمة أنه بعد تقاعس مجلس األمن عن القيام بمسؤولياته بسبب الموقف 

، رد المجلس مشروعي قرارين متعلقين ببناء إسرائيل )الفيتو(السلبي ألحد أعضائه 

إلى وجود تهديد للسلم واألمن  2/10للمستوطنات، وقد أشارت الجمعية العامة في القرار 

تقدم أمين عام الجامعة العربية بطلب إلى الجمعية  1997مارس  31الدوليين، وبتاريخ 

 377العامة لكي تجتمع بدورة استثنائية طارئة وفقا ألحكام الفقرة أ من القرار رقم 

الجلسة العاشرة والحظت المحكمة أيضا أنه إضافة إلى . المتعلق بالتحاد من أجل السالم

االستثنائية والطارئة للجمعية العامة لألمم المتحدة فإنها قد دعيت إلى جلسة جديدة بتاريخ 

 1977، والتي ارتكزت إلى األساس ذاته الذي ارتكزت إليه في عام 2003ديسمبر  20
                                                

 .149ص  ،الجدار العازل اإلسرائيلي فتوى محكمة العدل الدولية،المرجع السابق،)أنيس فوزي(قاسم :أنظر)307(
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تبني مشروع قرار متعلق بإدانة  2003نوفمبر  14وذلك بعد رفض مجلس األمن في 

يل للجدار الفاصل في األراضي الفلسطينية المحتلة، وجاء هذا الرفض بسبب بناء إسرائ

الذي استخدمته من جديد دولة من الدول األعضاء الدائمين، ) الفيتو(التصويت السلبي 

وتبعا لذلك استخلصت المحكمة أن مجلس األمن قد تخلف مرة أخرى عن القيام بواجبه 

لعدم مناقشته مسألة  377ته الفقرة أ من القرار رقم في حفظ السلم واألمن الدوليين كما عن

بناء الجدار وعدم اتخاذه قرارا حول هذه المسألة، ومن ثم فعمال بالفقرة أ من القرار رقم 

، تستطيع الجمعية العامة أن تنظر في هذه المسألة، وأن تتخذ أي قرار له عالقة 377

  .ةبها، ويدخل ضمن صالحيتها طلب الفتوى من المحكم

  الفقرة الثانية

  مضمون الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية

طلبت الجمعية العامة لألمم المتحدة بواسطة أمينها العام  2003ديسمبر  10بتاريخ 

 14/10رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، والسؤال الموجه إليها بموجب القرار 

يد الجدار الذي تقوم إسرائيل السلطة القائمة ما هي اآلثار القانونية الناتجة عن تشي:" هو

باالحتالل، إقامته في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، 

على النحو المبين في تقرير األمين العام، وذلك من حيث قواعد ومبادئ القانون الدولي، 

مجلس األمن والجمعية العامة  وقرارات 1949بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

   ".ذات الصلة؟

وقد أكدت المحكمة أنه من أجل توضيح اآلثار القانونية إلقامة الجدار ضمن 

األراضي الفلسطينية يتعين عليها أوال أن تحدد ما إذا كانت إقامة هذا الجدار مخالفة أو 

يعتبر محاولة ضم  غير مخالفة للقانون الدولي، وقد خلصت المحكمة إلى أن بناء الجدار

واستلحاق أراض، مما يشكل خرقا للقانون الدولي ويخالف المبدأ الذي يمنع االستيالء 

على أراض باللجوء إلى القوة، كما أن بناء الجدار مخالف ألحكام االتفاقيات المتعلقة 

وبالنتيجة نظرت المحكمة في نتائج الخروقات من قبل إسرائيل . )308(بحقوق اإلنسان

ت الدولية التي تقع على عاتقها، ورأت بأن اآلثار القانونية الناتجة عن هذه للموجبا

                                                
 .173، الجدار العازل اإلسرائيلي فتوى محكمة العدل الدولية،المرجع السابق،ص )أنيس فوزي(قاسم: أنظر)308(
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المخالفات تختلف بالنسبة إلى إسرائيل عنها بالنسبة للدول األخرى وأيضا بالنسبة لألمم 

  .المتحدة

  :اآلثار القانونية لبناء الجدار بالنسبة إلى إسرائيل: أوال

ع حدا لخرقها للقانون الدولي وهي تقيم أكدت المحكمة أن إسرائيل ملزمة بأن تض

الجدار على األراضي الفلسطينية المحتلة، أي أنها ملزمة بأن توقف في الحال أعمال 

البناء للجدار، الذي يجري بناؤه في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس 

تلغي وتبطل مفعول الشرقية وما حولها وأن تزيل اإلنشاءات التي أقامتها فيها، وأن 

التشريعات واللوائح التنظيمية كلها المتعلقة بذلك، وذلك باستثناء ما ينص منها على 

وتلحظ المحكمة فضال عن ذلك أن إسرائيل ملزمة . )309(نتعوض السكان الفلسطينيي

بتعويض كل األضرار التي نجمت عن بناء الجدار في األراضي الفلسطينية المحتلة وذلك 

ض والبساتين وحدائق الزيتون والممتلكات الثابتة األخرى التي انتزعت من بإعادة األر

، وفي حالة ثبوت تعذر ذلك )310(أي شخص طبيعي أو اعتباري بغرض تشييد الجدار

  .)311(تكون إسرائيل ملزمة بتعويض األشخاص عما لحقهم من ضرر

  :اآلثار القانونية لبناء الجدار بالنسبة للدول األخرى: ثانيا     

أكدت محكمة العدل الدولية أن من بين االلتزامات الدولية المخروقة من قبل إسرائيل 

هناك االلتزامات ذات المفعول المطلق تجاه الكافة، وأن هذه االلتزامات تهم كل الدول 

، وبالنظر إلى ذلك )312(والتي تعتبر ذات مصلحة قانونية في أن تحترم هذه الحقوق

ملزمة بأن ال تعترف بالوضع الالشرعي المترتب عن بناء قررت المحكمة أن كل الدول 

  .)313(الجدار، وبأن ال تقدم دعما أو مساندة للحفاظ على الوضع الناشئ عن هذا البناء

  : اآلثار القانونية لبناء الجدار بالنسبة لمنظمة األمم المتحدة: ثالثا

                                                
 .فتوىمن ال 151أنظر الفقرة  )309(
 .من الفتوى 152أنظر الفقرة  )310(
 .من الفتوى 153أنظر الفقرة  )311(
 .من الفتوى 158إلى  154أنظر الفقرات من  )312(
 .من الفتوى 159أنظر الفقرة  )313(
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ية العامة أكدت المحكمة أخيرا أن منظمة األمم المتحدة وبصورة خاصة الجمع

ومجلس األمن، ملزمان بمراعاة هذه الفتوى، وأن يدرسا ما هي التدابير الجديدة التي 

  .)314(يجب اتخاذها من أجل وضع حد للوضع غير الشرعي الناتج عن بناء الجدار

  الفقرة الثالثة
  اعتماد إسرائيل على حق الدفاع الشرعي ورد المحكمة

أن الجدار الذي شيدته إسرائيل على لقد كانت فتوى محكمة العدل الدولية بش

األراضي الفلسطينية المحتلة إحدى المناسبات القليلة التي بينت فيه المحكمة موقفها من 

الدفاع الشرعي، وذلك بمناسبة ردها على الدفع الذي أثارته إسرائيل بشأن الجدار و 

   :المتعلق بحقها في الدفاع الشرعي
  :فاع المشروع عن النفسإثارة إسرائيل للحق في الد: أوال

من تقرير األمين العام لألمم المتحدة ورد فيه أن  1ذكرت المحكمة أن الملحق

من ميثاق األمم المتحدة ومع حقها  51بناء الجدار يتالءم مع المادة :" إسرائيل أوضحت

تاريخ  1373الطبيعي في الدفاع المشروع عن النفس سندا إلى قرار مجلس األمن رقم 

  ".2001سبتمبر  12تاريخ  1368والقرار رقم  2001ر سبتمب 28

وأضافت المحكمة أن الممثل الدائم إلسرائيل لدى األمم المتحدة أكد على نحو أكثر 

الجدار إجراء يتفق تماما مع حق " أن  2003أكتوبر  20تحديدا في الجمعية العامة في 

إن : " واستطرد قائال" يثاق من الم 51الدول في الدفاع عن نفسها الذي تنص عليه المادة 

قرارات مجلس األمن المشار إليها أقرت بوضوح حق الدول في استخدام القوة في الدفاع 

عن النفس ضد الهجمات اإلرهابية وبالتالي فهي تقر حق اللجوء إلى إجراءات ال تنطوي 

  .)315(" على استخدام القوة لتحقيق ذلك الهدف

  :في الدفاع المشروع عن النفس رد المحكمة على مسألة الحق: ثانيا

من ميثاق األمم المتحدة، الحظت  51بعد أن أوردت المحكمة في فتواها نص المادة 

أن هذه المادة تعترف بحق طبيعي في الدفاع المشروع عن النفس في حالة اعتداء مسلح 

من قبل دولة ضد دولة أخرى، وأن إسرائيل ال تدعي أن أعمال العنف التي هي ضحيتها 

                                                
  .من الفتوى 160أنظر الفقرة  )314(
 .من الفتوى 138أنظر الفقرة  )315(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


173 
 

هي من فعل دولة أجنبية، وأضافت المحكمة أن إسرائيل تمارس سيطرتها على األرض 

الفلسطينية المحتلة، وأن التهديد كما تشير إسرائيل نفسها هو تهديد ناشئ من داخل هذه 

األراضي وليس خارجها، وأن هذا الوضع مختلف عن الوضع المنصوص عليه 

عن مجلس األمن لتخلص المحكمة إلى أن الصادرين  1368ورقم  1373رقم : بالقرارين

إسرائيل ال يمكنها التذرع بحق الدفاع المشروع عن النفس في بناءها الجدار على 

  :، وذلك)316(من الميثاق 51األراضي الفلسطينية المحتلة لعدم توفر شروط المادة 

لكون أعمال العنف التي تدعي إسرائيل بناء الجدار لمواجهتها ليست من فعل دولة  -

 .أجنبية

ولكون التهديد الذي تستند إليه إسرائيل ناشئ عن األراضي الفلسطينية المحتلة التي  -

 .تسيطر عليها إسرائيل

من الميثاق األممي  51ومعنى ذلك أن محكمة العدل في هذه الفتوى فسرت المادة 

على نحو يجعل من أعمال العنف أو التهديد المنشئ لحق الدفاع  المشروع عن النفس 

ب أن تكون صادرة عن دولة أجنبية ومن ثم فال ينشأ حق الدفاع المشروع عن النفس يج

  في مواجهة جماعات مسلحة أو منظمات إرهابية 

، كما ال ينشأ هذا الحق في مواجهة األعمال الصادرة عن )دولة أجنبية(ولم يكن وراءها 

  .لأفراد أو جماعات تنتمي لألراضي المحتلة في موجهة دولة االحتال

  :آراء بعض قضاة المحكمة بشأن الدفاع الشرعي: ثالثا

ألحق بعض قضاة المحكمة آراء مستقلة بالفتوى، وقد ضمنوها آراءهم التي خالفوا 

فيها المحكمة فيما توصلت إليه من قرارات وفتاوى، وخصوصا بشأن مسألة الدفاع 

  .الشرعي وموقف المحكمة منه

 :رأي القاضي هيغتر -1

غتر بفتوى المحكمة رأيا مستقال ضمنه عدة مسائل أهمها مسألة ألحق القاضي هي

الدفاع عن النفس، إذ أكد أنه ال يتفق مع كل ما ذكرته المحكمة بشأنها، ذلك أن المحكمة 

من الميثاق بأن حق الدفاع عن النفس ينشأ في حالة شن هجوم  51استخلصت من المادة 

 –الذي يرى عدم صحته وذلك ألنه  مسلح من جانب دولة ضد دولة أخرى، وهو األمر

ينص على إتاحة الدفاع عن النفس فقط  51ال يوجد أي شيء في المادة  –حسب رأيه 
                                                

  .من الفتوى 139أنظر الفقرة  )316(
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حينما تشن دولة هجوما مسلحا، وإنما جاء هذا الشرط نتيجة لتقرير المحكمة ذلك في 

نيكاراغوا ضد الواليات ( األنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها 

أن إجراءات عسكرية تقوم بها قوات غير " ، أين أعلنت المحكمة ) متحدة األمريكيةال

نظامية يمكن أن تشكل هجوما مسلحا إذا أرسلت هذه القوات من جانب دولة أو بالنيابة 

عنها، وإذا كان النشاط بسبب نطاقه وآثاره سيصنف كهجوم مسلح غذا شنته قوات مسلحة 

    ".نظامية

اضي هيغتر يرى ان الهجوم المسلح الذي تقوم به قوات غير ومعنى ذلك أن الق

  نظامية قد ينشأ عنه حق الدفاع المشروع عن النفس وهو يستند في ذلك إلى 

فيما يتعلق بالنزاع بـين نيكـاراغوا والواليـات     1986حكم محكمة العدل الدولية لعام 

مة بشأن الجدار مع قرارها المتحدة األمريكية ، ومن ثم فهو يشير إلى تناقض فتوى المحك

الخاص بالنزاع بين نيكاراغوا والواليات المتحدة األمريكية بشـان الـدفاع الشـرعي،    

من غير المقنع إدعاء المحكمة أنـه حيـث أن   " وأضاف الفقيه هيغتر أنه يجد أيضا أنه 

، "استخدام القوة ينشأ عن أرض محتلة، فهو ليس هجوما مسلحا تشنه دولة على أخـرى  

أن هذا الرأي يؤدي إلى القول بأن السلطة القائمة باالحتالل تفقد الحق في الدفاع عن  ذلك

مواطنيها المدنيين في الداخل إذا نشأت الهجمات من ارض محتلة، وهو أمر غير منصف 

ومن ثم فهو يرى أن المسألة تتعلق بمن تقع عليه مسؤولية إرسال جماعات وأشـخاص  

  .   رائيليين و الشدة التراكمية لهذه اإلجراءاتيقومون بفعل ضد مدنيين إس

ورغم تحفظات الفقيه هيغتر على موقف المحكمة من الدفاع الشرعي فإنه أكد على 

من  51أنه غير مقتنع من أن تشييد الجدار يندرج ضمن الدفاع عن النفس بموجب المادة 

ـ  نفس فإنـه يلـزم   الميثاق، وأضاف أنه حتى ولو كان إجراء من إجراءات الدفاع عن ال

بتبريريه كأمر ضروري ومتناسب، وأن إسرائيل لم تقدم تفسير ضرورة وتناسب المسار 

المعين بما يصاحبه من مشقة على الفلسطينيين غير المشتركين في هذه الهجمات، ومـن  

  ثم يفقد عنصر الدفاع أن

  .)317(يكون ضروريا ومتناسبا 

 :  رأي القاضي كويجمانز -2

                                                
 .260،الجدار العازل اإلسرائيلي فتوى محكمة العدل الدولية ،المرجع السابق،ص)زيأنيس فو(قاسم :أنظر)317(
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انز رأيا مستقال بفتوى المحكمة ضمنه رأيه المستقل وتحفظاته ألحق القاضي كويجم

، وقد الحظ هذا القاضي أن المحكمة في )318(حول عدة مسائل منها مسألة الدفاع الشرعي

 51ردها على الدفع اإلسرائيلي المستند إلى حق الدفاع عن النفس، إذ أكدت بأن المـادة  

شن هجوم مسلح من قبل دولة ضـد   تسلم بوجود حق طبيعي للدفاع عن النفس في حال

، وأضاف أن هذا القول هو صحيح بال ريب، لكنه )من الفتوى 139الفقرة (دولة أخرى 

يعترفان  1373و  1368. كرد فعل على حجة إسرائيل يعتبر غير صحيح لكون القرارين

بالحق الطبيعي للفرد أو للمجموع في الدفاع عن النفس دون إشارة إلى هجوم مسلح مـن  

انب دولة ما، وقد سمى مجلس األمن أعمال اإلرهاب الدولي دون أي تقييد آخر، تهديد ج

للسلم واألمن الدوليين، األمر الذي يخول للمجلس أن يتصرف بموجب الفصل السابع من 

دون أن ينسب أعمال اإلرهاب هذه  1373الميثاق، وهو ما فعله مجلس األمن في القرار 

ألن هذا يقيد  51نصر الجديد ليس مستثنى بموجب أحكام المادة إلى دولة بعينها، وهذا الع

ممارسة الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح سابق دون القول بأن هذا 

الهجوم المسلح يجب أن يأتي من دولة أخرى، لو كان هذا هو التغير المقبـول عمومـا   

لت هذا العنصر الجديد، الذي ألكثر من خمسين عاما، وأضاف القاضي أن المحكمة تجاه

ال يمكن تقييم آثاره القانونية بعد، ورغم أنه يمثل بال ريب نهجا جديدا في مفهوم الـدفاع  

  .   عن النفس

وأضاف القاضي كويجمانز أن الحجة الذي يرى أنها حاسمة في رفض الحجة التي 

المحتلة، تتمثل في أن  أثارتها دولة إسرائيل لتبرير بنائها الجدار في األراضي الفلسطينية

يشيران إلى أعمال اإلرهاب الدولي التي تشكل تهديدا للسـلم و   1373و 1368القرارين 

األمن الدوليين، و من ثم فال عالقة لهذين القرارين بالهجمات اإلرهابية التي تنشأ داخـل  

ئيل ال اإلقليم الذي يقع تحت سيطرة الدولة التي هي األخرى ضحية هذه األعمال، وإسرا

تدعي أن منشأ هذه األعمال في أماكن أخرى، ومن ثم فال يمكن إلسرائيل االستناد للمادة 

، وهو ما يعني أن القاضي كويجمانز وافق المحكمة في النتيجة التي )319(من الميثاق 51

  .  توصلت إليها وإن خالفها في التأسيس الذي استندت إليه

 :رأي القاضي بويرجنتال -3

                                                
 .288،الجدار العازل اإلسرائيلي فتوى محكمة العدل الدولية ،المرجع السابق،ص )أنيس فوزي(قاسم: أنظر)318(
 .289السابق،ص ، الجدار العازل اإلسرائيلي فتوى محكمة العدل الدولية، المرجع )أنيس فوزي(قاسم :أنظر)319(
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قاضي بويرجنتال موقف المحكمة وطريقتها في الرد على الدفع المثار من لقد انتقد ال

طرف إسرائيل، بشأن الدفاع عن النفس ، وأكد أن هذه المسألة تتوقف على فحص طبيعة 

ونطاق الهجمات اإلرهابية المميتة التي تتعرض لها إسرائيل عبر الخط األخضر وهـل  

  .الهجمات ومتناسبا معها كان تشييد الجدار يشكل ردا ضروريا على هذه

والحظ القاضي بويرجنتال أن االستنتاج الذي أكدته المحكمة من أن الهجمات التي 

تتعرض لها إسرائيل تعزى لدولة أجنبية، وأن إسرائيل تمارس السيطرة على األراضي 

الفلسطينية المحتلة والهجمات تأتي من داخل وليس من خارج تلك األراضي، ومن ثم ال 

إلسرائيل أن تحتج بالدفاع الشرعي، هذا االستنتاج يثير مشكلتين ، تتمثل األولى في  يمكن

أن ميثاق األمم المتحدة بتأكيده الحق األصيل في الدفاع عن النفس، ال يجعل ممارسته 

من الميثاق تنص على  51، فالمادة )320(متوقفة على وقوع هجوم مسلح من دولة أخرى

وقرارات مجلس األمن التي " على أحد أعضاء األمم المتحدة إذا اعتدت قوة مسلحة:" أنه

" أن اإلرهاب الدولي يشكل تهديدا للسالم واألمن الدوليين:" ذكرتها المحكمة أوضح فيها

بينما يعيد تأكيد الحق الراسخ الفردي أو الجماعي في الدفاع عن النفس كما هو معترف 

، الذي اعتمد بعد ) 2001( 1368القرار به في ميثاق األمم المتحدة وكما هو مؤكد في 

على الواليات المتحدة، ومعنى ذلك أن  2001سبتمبر  11يوم واحد من وقوع هجمات 

مجلس األمن لم يذكر أن األعمال اإلرهابية التي تنشأ حق طبيعي للدولة في الدفاع عن 

المشكلة نفسها ضدها يجب أن تكون ممارسة من طرف عناصر فاعلة تابعة للدولة، وأما 

الثانية أنه من غير المناسب الزعم بأن إسرائيل تسيطر على األراضي الفلسطينية المحتلة 

أيا كان مفهوم السيطرة ، نظرا ألن الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل قادمة من هذه 

األراضي والتي ال تعتبر جزء من إسرائيل األصلية، والهجمات على إسرائيل القادمة من 

ي يتعين أن تتيح إلسرائيل ممارسة حقها في الدفاع عن النفس ضد هذه تلك األراض

الهجمات، شرط أن تكون التدابير التي تتخذها منسقة مع الممارسة المشروعة لذلك الحق، 

وإلصدار ذلك الحكم يتعين تحديد ما إذا كان تشييد إسرائيل للجدار يعني بذلك 

                                                
 .200،الجدار العازل اإلسرائيلي فتوى محكمة العدل الدولية،المرجع السابق، ص )أنيس فوزي(قاسم :أنظر)320(
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ئق ذات الصلة المتعلقة بمسألتي الضرورة ، وبالتالي يتعين تحليل جميع الحقا)321(الشرط

  . )322(والتناسب

وفي األخير تتعين اإلشارة إلى أن كل من محكمة العدل الدولية و القضاة السـالفي  

الذكر أغفلوا القواعد المستقرة في القانون الدولي بشأن الحق في الدفاع المشـروع عـن   

الدفاع عن النفس يجب أن يكون النفس، ذلك أن الهجوم المسلح الذي ينشأ عنه الحق في 

غير مشروع كإحدى الشروط األساسية المكرسة في القانون الدولي، ومعنى ذلـك متـى   

كانت الهجمات المسلحة مستندة إلى حق مشروع فإن الدولة التي وقع عليها الهجـوم ال  

 تملك الحق في الدفاع عن النفس، وفي قضية الجدار اإلسرائيلي فإن الهجمات التي تدعي

تعتبر هجمات مشروعة الستنادها لحق  نإسرائيل تعرضها لها والصادرة عن الفلسطينيي

الشعب الفلسطيني المحتل في مقاومة الدولة المحتلة ، سواء استنادا لحق تقرير المصـير  

أو حق المقاومة أو الكفاح المسلح، ومن ثم فهذه الهجمات ال تعد عدوانا وفي مقابل ذلـك  

ا للقانون الدولي، وينشأ في موجهته للشعب المحتل وهو هنـا الشـعب   يعد االحتالل طبق

، ومن ثم فاالحتالل هو لب المشكلة والحل ليس بنـاء  )323(الفلسطيني الحق في المقاومة

الجدار لوقف الهجمات بل هو إنهاء االحتالل وهو ما دعا إليه مجلس األمن في أكثر من 

أين أكد على الضـرورة  ) 1980( 476رقم في قراره  1980يونيو  30مرة، ومنها في 

 1967القصوى إلنهاء االحتالل المطول لألراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

  .بما في ذلك القدس

ومن زاوية شروط الدفاع الشرعي، فإن المحكمة والقضاء فـي آرائهـم المسـتقلة    

تباره يسمح باستعمال القـوة  أغفلوا اإلشارة إلى مسألة هامة، وهي أن الدفاع الشرعي باع

كاستثناء على قاعدة منع استعمالها في العالقات الدولية، ومن ثم فهو يتصـف بالطـابع   

المؤقت ومعنى ذلك أن القانون الدولي يسمح باستعمال القوة لصد الهجوم المسلح حتى إذا 

ـ  د إخطـاره  انتهى الهجوم، انتهى الحق في الدفاع، وكذا الحال إذا تدخل مجلس األمن بع

بالهجوم المسلح، يتوقف حق الدولة في الدفاع الشرعي طبقا لنصوص الميثاق األممـي،  

                                                
 .31، الجدار العازل اإلسرائيلي فتوى محكمة العدل الدولية، المرجع السابق،ص )أنيس فوزي(قاسم : أنظر )321(
 .301ئيلي فتوى محكمة العدل الدولية،المرجع السابق، ص ،الجدار العازل اإلسرا)أنيس فوزي(قاسم : أنظر)322(

 .316،الجدار العازل اإلسرائيلي فتوى محكمة العدل الدولية ، المرجع السابق،ص ) أنيس فوزي(أنظر قاسم 323
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وخالفا لذلك يتصف الجدار بالديمومة التي تجعل منه عمال انتقاميا أو عقابيا لمدة طويلة 

  .وليس عمال دفاعيا غرضه التصدي للعدوان ورده

  لثالمطلب الثا

   نوني في القانون الدولي العامطبيعة الدفاع الشرعي وأساسه القا

التزامات واجبة النفاذ،  ايرتب النظام القانوني الدولي للدولة حقوقا كما يفرض عليه

مهما كان مصدرها، اتفاقيا أو عرفيا أو قضائيا، ويترتب علـى اإلخـالل بااللتزامـات    

تحقـق  الدولية المسؤولية الدولية على عاتق الدولة المرتكبة لهـذا اإلخـالل، وحتـى ت   

وال شك أنه على رأس التزامات الدول  ،المسؤولية ال بد من توفر مجموعة من الشروط

هو عدم استعمال القوة المسلحة في عالقاتها مع باقي الدول، ولكنها قد تجبر على ذلك إذا 

وقع عليها عدوانا مسلحا، وحين ذاك ينشأ لها حقا في اللجوء الستعمال القـوة المسـلحة   

من الميثاق األممي، وال يمكن مساءلتها حينئذ ال مدنيا وال جزائيا، ولكـن   51طبقا للمادة 

ما هو أساس ذلك ؟ وهل يعتبر الدفاع الشرعي مانعا من موانع المسؤولية أو سببا مـن  

  أسباب اإلباحة؟ 

مسألة أساس الدفاع الشرعي : لقد اختلف الفقه والقضاء الدوليين حول كال المسألتين

  :ل العام ومسألة طبيعته القانونية، وهو ما نفصله في الفرعين التاليينفي القانون الدو

  .أساس الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام: الفرع األول

  .طبيعة الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام: الفرع الثاني

 الفرع األول
  أساس الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام

لوطنية كانت أسبق من القانون الدولي العام في تكريسها لحق الشك أن القوانين ا

الدفاع الشرعي، ولكن هذا ال ينقص من قيمة الدفاع الشرعي في القانون الدولي عنه في 

انطالقا من اللحظة التي وضع فيها القانون :" القوانين الوطنية، ولذلك أكدت باستيد بأنه

ظله، نجد حق الدفاع الشرعي بوصفه استثناء الدولي مبدأ منع اللجوء للقوة وكرسه في 

، ومعنى )324("قد احتل مكانة مشابهة لتلك  التي يحتلها في القانون الداخلي_ لذلك المبدأ

                                                
 .367: ، الجرائم الدولية ، المرجع السابق، ص)عبد الغني(محمد عبد المنعم : أنظر )324(
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الدولي والوطني يعترفان بحق الدفاع الشرعي، مما يثير التساؤل :ذلك أن كال القانونين

دفاع الشرعي في القانون عن العالقة بين الدفاع الشرعي في القانون الوطني وبين ال

الدولي العام؟ وهل يقوم كال منهما على نفس األسس؟ أم أن لكل منهما أسسه المستقلة 

  .عن اآلخر؟

األول يرى بأن الدفاع : اختلف فقهاء القانون الدولي العام في هذه المسألة إلى فريقين

ها في القوانين الشرعي في القانون الدولي العام يقوم على نفس األسس التي يقوم علي

  : الوطنية للدول والثاني يرى نقيض ذلك، وتفصيل ذلك في الفقرتين التاليتين

  .نظرية الطبيعة الموحدة للدفاع الشرعي: الفقرة األولى

  .النظرية المعارضة للطبيعة الموحدة للدفاع الشرعي: الفقرة الثانية

  الفقرة األولى

  نظرية الطبيعة الموحدة للدفاع الشرعي

أنصار هذه النظرية أن الدفاع الشرعي له طبيعة واحدة في القانونين الدولي يرى 

والداخلي، وقد أيد كثير من القانونيين وخصوصا أنصار نظرية الحق الطبيعي مثل 

Grotiuos""  نظرية الطبيعة الموحدة للدفاع الشرعي، إذ اعتبر أن حق الدفاع الشرعي

األفعال الطبيعية، ومعنى ذلك أن الدفاع  يستقي أصالته مباشرة وبصورة رئيسية من

الشرعي مهما كان نظامه القانوني يجد مصدره وأساسه في القانون الطبيعي، باعتبار أنه 

، وتبعا لذلك يرى هؤالء الفقهاء أن الدفاع الشرعي )325(مبدأ من مبادئ القانون الطبيعي

لدفاع الشرعي في القوانين في القانون الدولي العام يقتبس نفس األساس الذي يقوم عليه ا

الوطنية، والذي يتمثل في اإلكراه المعنوي حسب بعض الفقهاء، فيما يرى البعض اآلخر 

  أن أساس 

  : الدفاع الشرعي هو المصلحة األجدر بالرعاية

       :اإلكراه المعنوي كأساس للدفاع الشرعي: أوال

اخلي اإلكراه المعنوي لقد اعتبر بعض فقهاء القانون الدولي وفقهاء القانون الد

  :كأساس للدفاع الشرعي في كال النظامين القانونيين الدولي والداخلي

                                                
 .65،جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية،المرجع السابق،ص )نايف حامد(العليمات:أنظر )325(
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ففي القانون الداخلي يعتبر حسب هذه النظرية الفرد الذي يقترف الجريمة في إطار  -

الدفاع الشرعي، يكون فعله جريمة ولكن ال عقاب عليه، ألنه اقترف الجريمة تحت 

عتداء الذي أدى إلى إنقاص تلك اإلرادة أو إزالتها كليا، ذلك إرادة مختلة من جراء اال

أن فعل الدفاع الشرعي اقترف تحت تأثير الرعب الذي أصاب المدافع نتيجة لغريزته 

 .في حب البقاء، مما يؤدي إلى عدم مسؤوليته

اعتبر بعض الفقه أن اإلكراه المعنوي أساسا مالئما لحق القانون الدولي العام وفي  -

 .ع الشرعي الممنوح للدول المعتدى عليها في إطار القانون الدولي العامالدفا

لكن هذا األساس تعرض للنقد، فبالنسبة للدفاع الشرعي في القانون الداخلي فإن 

االعتداء الذي يصيب المدافع قد ال يصل إلى الحد الذي يفقد الفرد حرية اختياره، كما أن 

لتبرير الدفاع الشرعي في حالة كون االعتداء مهددا هذا األساس ال يمكن االعتماد عليه 

، وأما بالنسبة للدفاع الشرعي في القانون الدولي العام فإن )326(الغير أو مهددا المال فقط

اإلكراه المعنوي ال يصلح أساسا له، ذلك أن الدولة شخص معنوي وليس لها إرادة 

لي ال ينتابها الخوف من جراء وأطماعا غريزية مشابهة لتلك التي عند األفراد، وبالتا

العدوان الواقع عليها، ومن ثم فال يمكن أن تطبق فكرة اإلكراه المعنوي كأساس لحق 

  .)327(الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام

  :المصلحة األجدر بالرعاية كأساس للدفاع الشرعي: ثانيا

ع الشرعي في كل لقد اقترح بعض الفقهاء المصلحة األجدر بالرعاية كأساس للدفا

 "Lefer"من القانون الداخلي والقانون الدولي العام، ومن أنصار هذه النظرية 

وتقوم هذه النظرية على فكرة الموازنة بين  Baty""و Archbold""و Bowett""و

  :)328(المصالح المتنازع عليها

                                                
  ، أصول قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، الدار المصرية     )أحمد فتحي( سرور: أنظر )326(

  .251، ص1972للنشر، الطبعة األولى،                                       
 .66و  65، جريمة العدوان، المرجع السابق، ص ) نايف حامد(العليمات  : ظرأن) 327(
  126، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص)محمد محمود(خلف : أنظر) 328(

 .252و251أحمد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات، المرجع السابق، ص : و انظر  
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عاية ألنه يراها أجدر بالر، مصلحة المعتدى عليه يفضل المشرعففي القانون الداخلي  -

من مصلحة المعتدي، وهو ما يؤدي إلى مراعاة إقامة العدل وعدم انتظار قيام الدولة بهذا 

 الدور، ألنها تؤديه متأخرة ولن يتحقق مع هذا التأخير 
 .)329(الفاعلية الواجبة لحماية المصالح القانونية

س ترى هذه النظرية أن الدفاع الشرعي يقوم على أساوفي القانون الدولي العام   -

أي أن حق الدفاع الشرعي يقوم على أساس أن ، الموازنة بين المصالح المتنازع عليها

مصلحة الدولة المعتدى عليها أجدر بالرعاية من مصلحة الدولة المعتدية بالنسبة للمجتمع 

الدولي بأسره، وال شك أن القانون الدولي العام في هذا التفضيل يراعي ضرورة إقامة 

ه يمكن الدولة المعتدى عليها من القيام بالدفاع عن نفسها ضد العدوان، العدل الدولي، ألن

كما أن الدفاع الشرعي يؤدي إلى إعادة احترام القواعد القانونية التي يقررها القانون 

   .)330(الدولي

  الفقرة الثانية

  النظرية المعارضة للطبيعة الموحدة للدفاع الشرعي

  اع الشرعي في القانون الدولي يرى أنصار هذه النظرية أن فكرة الدف
مستقلة تمام اإلستقالل عنه في القانون الوطني، وال توجد أي صلة بينهما، واستند أنصار 

هما حادثة الكارولين، وحادثة فرجينيا التين سبق الحديث : هذه النظرية على حادثتين
ى أن أساس ير األول :، وقد انقسم أصحاب هذا اإلتجاه إلى اتجاهين أساسيين)331(عنهما

يرى  والثانيالدفاع الشرعي في القانون الدولي هو المحافظة على السلم واألمن الدوليين، 
أن المصلحة المشتركة للدول هي أساس الدفاع الشرعي في القانون الدولي، وتفصيل ذلك 

  :فيما يلي

                                                
  . 66، جريمة العدوان، المرجع السابق، ص )ايف حامدن(العليمات  : أنظر )329(

 .109،شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى،ص )محمود نجيب(حسني:وانظر
  . 370و369،  المرجع السابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني : أنظر )330(

  . 119و 118السابق، ص  ، الدفاع الشرعي ، المرجع)محمد محمود(خلف :  وانظر

 .70إلى  67، جريمة العدوان ، المرجع السابق، ص )نايف حامد(العليمات : وانظر
  . 71و 770، جريمة العدوان، المرجع السابق، ص ) نايف حامد(العليمات : أنظر )331(

  . 120، الدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص)محمد محمود (  خلف: وانظر

 .371إلى  369، الجرائم الدولية، المرجع السابق، ص )عبد المنعم محمد(عبد الغني : وانظر
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  :المحافظة على السلم واألمن الدوليين كأساس للدفاع الشرعي: أوال
   بالنظرية أن الدفاع الشرعي يجد أساسه في الواج يرى أصحاب هذه

الملقى على عاتق الدول والمتمثل في المحافظة على السلم واألمن الدوليين، أو ما يسمى 
" Redslob"و "Stowell"بواجب الدفاع عن القانون، ومن مؤيدي هذه النظرية 

، وذلك ألنها تفتح ، وقد قوبلت هذه النظرية بالرفض من عديد الفقهاءLauterpacht""و
الباب أمام الدول الستخدام القوة أو التدخل في شؤون الدول األخرى مبررة تصرفها 

   .وسلوكها هذا على أساس حق الدفاع الشرعي
  :المصلحة المشتركة للدول كأساس للدفاع الشرعي:ثانيا

تؤسس هذه النظرية الدفاع الشرعي على أساس المصلحة المشتركة للدول، ويعبر 
هذه المصلحة بالمصلحة العامة أو الجماعية في المحافظة على السلم الدولي وتأكيد  عن

القانون الدولي، وقد تعرضت كل النظريات السابقة لالنتقاد من طرف الفقهاء، لكن الرأي 
الراجح أن النظرية التي تجعل المصلحة العامة أو المشتركة هي أساس الدفاع الشرعي 

ترجيح، ذلك أنها تقوم على فكرة مؤداها أن الحق في الدفاع هي النظرية األولى بال
الشرعي يجد أساسه في واجب الدول في الحفاظ على المصلحة العامة أو المشتركة، 
والتي تتمثل في حفظ السلم واألمن الدوليين وتأكيد القانون الدولي، وهو ما يتفق مع 

جل الحفاظ على األمن والسلم مقاصد وأهداف منظمة األمم المتحدة، والتي قامت من أ
  ، كما)332(الدوليين

 .يتفق مع واجب الدول في المساهمة في الحفاظ على السلم واألمن الدوليين 

  الفرع الثاني
 طبيعة الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام

  :من حيث األثر القانوني المترتب عنههذا الفرع يتحدث عن الدفاع الشرعي 

ار استخدام القوة المسلحة ردا على الدولة المعتدية عمال مشروعا هل يترتب عنه اعتب 

أي زوال صفة التجريم عنه؟ أم يترتب عنه انتفاء مسؤولية الدولة رغم بقاء الفعل 

هل الدفاع الشرعي سببا من أسباب اإلباحة أم مانعا من موانع : مجرما؟ وبصيغة أخرى

  .المسؤولية؟

                                                
  .374، الجرائم الدولية، المرجع السابق، ص )محمد عبد المنعم (عبد الغني: أنظر )332(
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ة تتعلق بالركن الشرعي للجريمة، وبالتالي تعد أسباب اإلباحة أسبابا موضوعي

يصبح الجرم المرتكب مشروعا، أي أن وصف الجريمة يزول عنه، في حين أن موانع 

المسؤولية تتعلق بأسباب شخصية ينعدم بها الركن المعنوي في الجريمة النتفاء اإلدراك 

ة تبقى قائمة لكن حرية االختيار، وهنا على عكس أسباب اإلباحة فالجريم أو والتمييز

.                                                العقوبة تزول، ألن مرتكب الجريمة ليس لديه حرية االختيار أو التمييز أو اإلدراك

وخالفا للقانون الجنائي الوطني الذي استقر على اعتبار الدفاع الشرعي سببا من 

عام تتنازع طبيعة الدفاع الشرعي فيه فكرتان ، فإن القانون الدولي ال)333(أسباب اإلباحة

تجعل منه مانعا من موانع المسؤولية،  الثانيةترى أنه سببا من أسباب اإلباحة و: األولى

  :وتفصيل ذلك في الفقرتين التاليتين

  .سبب من أسباب اإلباحة الشرعيالدفاع : قرة األولىالف

  .سؤوليةي مانع من موانع المالدفاع الشرع: الفقرة الثانية
  قرة األولىالف

  سبب من أسباب اإلباحة الشرعيالدفاع 

يرى جانب من فقهاء القانون الدولي العام أن الدفاع الشرعي حق يخوله القانون بل 

تخوله المبادئ العامة للقانون، ألنه من المسلم به وحسب القانون الجنائي الداخلي فإن 

عتبر مباحا ما لم ينص القانون على األصل في األفعال هو اإلباحة أي أن كل فعل ي

تجريمه والمعاقبة عليه وفقا لمبدأ الشرعية، وهذا التجريم والعقاب في حد ذاته يعد 

                                                
إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به  -1:ال جريمة:" من قانون العقوبات الجزائري على أنه 39نصت المادة  )333(

الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك  إذا كان - 2.القانون

من قانون العقوبات  245المادة  ت، كما نص"للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة االعتداء

ه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي ال عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضرب:" المصري على أنه

ال جناية وال :" من قانون العقوبات الفرنسي على أنه 328فيما نصت المادة  ،"عن نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله

جنحة عن القتل أو الجروح أو الضرب الناجمة عن الضرورة الفعلية الستعمال حق الدفاع الشرعي من قبل المدافع 

وهو تعبير يزيل عن الفعل كل صفة إجرامية " ال جريمة " هذه النصوص تتضمن عبارة  "اآلخرين شخصيا أو من قبل

ويجعله مطابقا للقانون ومباحا وعليه تزول الصفة اإلجرامية للفعل سواء وقع في صورة جريمة تامة أو شروع و سواء 

أي عقوبة، وهو ما يجعل الدفاع  كان الشروع في صورة جريمة خائبة أو موقوفة ومن ثم ال تسلط على الفاعل

، حق الدفاع لشرعي في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، )محمد محمود(خلف : أنظر. الشرعي سبب إباحة

 .466ص
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استثناء من األصل العام من هذا التجريم والعقاب، وتطلق على اإلباحة هذه التي تنشأ 

ك لتمييزها عن بتوافر أحد األفعال المبيحة، كحق الدفاع الشرعي اإلباحة العارضة، وذل

اإلباحة األصلية، وتسمى اإلباحة العارضة باسم المشروعية الثانوية، أما اإلباحة األصلية 

فتسمى المشروعية العادية، وقد خول القانون هذا الحق لجميع األفراد، ألنه يتفق مع 

أهداف النظام القانوني، فهذا األخير يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، فإذا عجز عن 

وقد تضمنت       .)334(حماية هذه المصلحة وجب تمكين األفراد من حماية هذه المصلحة

عديد األعمال الدولية اإلشارة إلى أن الدفاع الشرعي يعد سببا من أسباب اإلباحة، وتتمثل 

  :فيما يلي

  :مناقشات محكمة نورمبرغ وطوكيو: أوال

للحرب ومن يومها  يعد ميثاق بريان كيلوج هو أول من وضع تحريم موضوعي
بالرغم من ذلك لم تكن الرؤية واضحة، إال عقب الحرب ، وأصبحت الحرب جريمة

اليابان وألمانيا،  قامت بهاالعالمية الثانية فتجسدت الحرب في صورة جريمة دولية 
، دول الحلفاء، فتشكلت المحاكم العسكرية لتوضيح الرؤية قامت بهاوحرب دفاعية 

برغ ومحكمة طوكيو، وعلى شاكلتهما أنشئت محاكم دولية جنائية وتتمثل في محكمة نورم
مؤقتة الزالت قائمة وتتمثل في محكمة يوغوسالفيا ومحكمة رواندا، وقد شكلت محكمة 
نورمبرغ ومحكمة طوكيو المناسبة األولى التي عرض فيها القضاء الدولي الجنائي 

خالفا لمحكمة يوغسالفيا ورواندا  لمسألة الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام، وذلك
اللتين لم يتم التطرق فيهما لمسألة الدفاع الشرعي، وتبعا لذلك يتعين التساؤل عن الطبيعة 

  القانونية للدفاع الشرعي أمام هذه محكمتي نورمبرغ وطوكيو؟
  :محكمة نورمبرغمناقشات  -1

 1945فمبر نو 02وبدأت عملها في  ،وفقا لميثاق لندن نورمبرغ نشأت محكمة
 6وأصدرت المحكمة قرارات االتهام طبقا للمادة  ،لمحاكمة كبار مجرمي الحرب النازيين

، وبالرغم من هذا المحكمةمن ميثاق لندن، فحددت الجرائم الدولية التي ستفصل فيها 
نورمبرغ لم تورد نصا صريحا يتضمن حق الدفاع الشرعي كسبب إباحة،  فالئحة محكمة

الواليات مواقف  المحكمةأحكام قد تضمنت و، الدول من هذا الحق إال أنها لم تحرم
أنها كانت في حالة دفاع شرعي  التي أكدت )دول الحلفاء(المتحدة األمريكية وبريطانيا

للدفاع  ممثل الواليات المتحدة األمريكيةن، ومنها موقف بالعدوا ضد دول المحور المبتدئة
                                                

  .198، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص )عبد الفتاح(بيومي حجازي : أنظر) 334(
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من خالل باعتباره سببا من أسباب اإلباحة تبيين شروط الدفاع الشرعي الذي حاول 
سياسية  إن أي اعتبارات ":بالقول )335(1945جويلية  19مشروعه لتعريف العدوان في 

كانت ال تعتبر عذرا أو سببا من أسباب اإلباحة لمثل هذه  أياأو اقتصادية أو حربية 
لشرعي لمقاومة فعل األفعال والمقصود بها األفعال العدوانية ولكن استعمال حق الدفاع ا
األمر ما يزيد   )336("عدواني أو مساعدة دولة تعرضت للعدوان ال يشكل حربا عدوانية

قول األستاذ  كسبب إباحة في هاته المحاكم، هو تأكيدا على وجود الدفاع الشرعي
"Jahrreis"يسمح بحق الدفاع الشرعي لكل الدول كحق ال " :عضو الدفاع في المحاكم

ه وال وجود للسيادة بدونه، كما أن لكل دولة الحق في أن تقدر انفراديا يمكن التغاضي عن
  ما إذا كانت حالة الحرب التي

 .)337("لجأت إليها متخذة طبقا لحق الدفاع الشرعي أم ال 

ال حتى أية معاهدة وال يتمكن ميثاق باريس :" أنه البريطانيالعام المدعي  كما أكد

شرعي، كما ال يمكنها حرمان األعضاء من حقهم هذا أخرى، أن تستبعد حق الدفاع ال

، كما طالب المدعي العام في محاكمات نورمبرغ من المحكمة أن تقدر من تلقاء )338(..."

نفسها ما إذا كانت دول المحور قد استخدمت القوة العسكرية المسلحة طبقا لحق الدفاع 

أشك في أن الدولة حال  ال:" الشرعي أم ال، وأضاف المدعي العام األمريكي بالقول

توصلها إلى تقدير بأن لجوءها للحرب كان طبقا لحقها في الدفاع الشرعي، وكان هذا 

التقدير مبنيا على أسباب معقولة وظروف مالئمة التخاذ مثل ذلك التقدير، فإن أية محكمة 

لمعيار سوف توافقها على ذلك المعيار السليم، ولو أن الوقائع الالحقة دلتا على أن هذا ا

أن التذرع بحق الدفاع :" ، وتبعا لذلك أكدت محكمة نورمبرغ في إحدى أحكامها"خاطئ

الشرعي يجب بحكم الضرورة أن يتضمن حق التقدير الذاتي من قبل الدولة المعنية، لذلك 

فيما أكدت في  ،)339("فإن هذا التقدير هو الذي يسبغ على الواقعة صفة الدفاع الشرعي

لة ما إذا كان اإلجراء المتخذ في إطار اإلدعاء بالدفاع عن النفس مسأ:" حكم آخر بأن

                                                
  .203، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص )عبد الفتاح (بيومي حجازي : أنظر )335(
  .203، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص )عبد الفتاح (بيومي حجازي : أنظر )336(
   .188، حق الدفاع الشرعي، المرجع السابق، ص )محمد محمود (خلف: أنظر) 337(

 .203الدولية، المرجع السابق، ص  ، المحكمة الجنائية)عبد الفتاح (بيومي حجازي : وانظر

  .188، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص )محمد محمود(خلف : أنظر )338(
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عدوانيا أو دفاعيا ال بد من أن تكون في نهاية المطاف موضع تحقيق أو مقاضاة إذا ما 

  ".أريد أن يطبق القانون الدولي في أي وقت

لم تتطرق صراحة لحق الدفاع  محكمة نورمبرغأنه بالرغم من أن  يتبينمن هنا و

أنه يمكن استخالصه من خالل المناقشات التي إال  ،عي كسبب من أسباب اإلباحةالشر

دارت بين المدعين العامين والدفاع، والتي تم إثباتها في أحكام المحكمة، والتي حاولت 

من خاللها الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا أن تصف أفعال األلمان بكونها تشكل 

هي في حالة دفاع شرعي، أي أن دول الحلفاء كانت في وضع حربا عدوانية، فيما كانت 

، ومعنى ذلك أن أفعال )340(قانوني يمكنها من استعمال القوة العسكرية ضد دول المحور

دول الحلفاء مشروعة ومباحة، وهو ما يؤكد أن الدفاع الشرعي تم اإلدالء به أمام محكمة 

  .نورمبرغ كسبب إباحة

   :محكمة طوكيو مناقشات - 1

للسلطات  العام بصفته القائد 1946جانفي  15الجنرال ماك آرثر في  أصدر

المتحالفة في اليابان إعالنا بإنشاء محكمة عسكرية للشرق األقصى، وأطلق عليها البعض 

من الئحة محكمة  1 فقرة 5وفق تصريح بوتس دام، وحددت المادة  نورمبرغ الشرق

أي وقائع تدبير، أو تحضير، أو  طوكيو الجرائم التي تختص المحكمة بنظرها، وهي

إثارة، أو شن حرب اعتداء بإعالن سابق أو بدون إعالن أو حرب مخالفة للقانون، أو 

مرة مؤاأو ال ،المعاهدات، أو االتفاقيات، أو المواثيق الدولية، أو المساهمة في خطة عامة

  .األفعال المذكورة سابقا إحدىارتكاب  قصدب

حق الدفاع الشرعي،  إلىصراحة  محكمة طوكيو رقومثل محكمة نورمبرغ لم تتط

بحق  ذرعيحق للدولة التالتي نصت على أنه ولكن يمكن استنتاجه من أحكام المحكمة 

الدفاع الشرعي كسبب إباحة ولها كامل السلطة التقديرية فيما إذا كانت في حالة دفاع 

ع لفحص المحكمة التي ال يؤخذ بعين االعتبار إال إذا خض ذرعلكن هذا الت ،شرعي أم ال

تقوم بدورها بدراسة وقائع الحال، فإذا كانت الدولة حقا في حالة الدفاع الشرعي تبرر لها 

  .المحكمة تصرفاتها، وإال عدت مرتكبة لجريمة العدوان

بل كانوا في حالة أي غزو ألقاليم دول أخرى،  وارتكبيلم بأنهم  وقد دفع اليابانيون

جريمة م قد ارتكبوا واعتبرتهلذي رفضته المحكمة، دفاع شرعي، وهو الدفع ا
                                                

 .202الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  ، المحكمة)عبد الفتاح (بيومي حجازي : أنظر )340(
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عندما  اعترفت المحكمة لهولندا بحقها في الدفاع الشرعي الوقائي ، فيما)341(العدوان

                                        رغم أنه لم ضد اليابان، 1941ديسمبر  08الحرب في أعلنت 

لي من طرف اليابان على أراضيها، يسبق إعالن الحرب من طرف هولندا أي هجوم فع

في الواقع بعد أن علمت هولندا علما يقينيا بأن :" وقد نصت المحكمة في حكمها على أنه

ديسمبر، ويعتبر هذا  08الهجوم عليها وشيك الوقوع، أعلنت حربها ضد اليابان في 

ال يمكن أن اعترافا رسميا بوجود حالة الحرب، والتي بدأت من قبل اليابان، وأن اإلعالن 

  .)342("يغير من صفة الحرب العدوانية اليابانية

وتبعا لذلك فمحكمة طوكيو مثلها مثل محكمة نورمبرغ لم ينص قانون كـل منهمـا   

على الدفاع الشرعي كسبب من أسباب اإلباحة، لكن المناقشـات ومـداخالت المـدعين    

امت بها دول المحـور  العامين وأحكام المحكمتين يمكن أن يستنتج منها أن الحرب التي ق

تعد حربا عدوانية، فيما تعد الحرب المعلنة من دول الحلفاء مبررة ومشروعة باعتبارها 

  . تستند إلى حق الدفاع الشرعي

  : من الميثاق األممي 51المادة : ثانيا

ليس في هذا الميثاق ما يضعف  :"على أنه من ميثاق األمم المتحدة 51نصت المادة 

يعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قـوة  أو ينقص الحق الطب

مسلَّحة على أحد أعضاء األمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة 

، والتدابير التي اتخذها األعضاء، استعماال لحق الدفاع عـن  ينلحفظ السلم واألمن الدولي

ا للمجلـس  بمقتضـى   متؤثر تلك التدابير بأي حال فيالنفس تبلغ إلى المجلس فورا، وال 

من الحق في أن يتخذ في أي وقـت   -سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق

  ."ما يرى ضرورة التخاذه من األعمال، لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه

نه كان سائدا قبل الميثاق ومعنى ذلك أن الدفاع الشرعي يعد حقا طبيعيا للدول، أي أ

ويجب أن يستمر باعتباره يضفي المشروعية على التدابير التي تتخذها الدولة المعتدى 

عليها، باعتبار أن ذلك من الحقوق الطبيعية للدول، والتي ال يجوز االنتقاص منها 

:" التي نصت على أنه 4فقرة  2بموجب أي نص من نصوص الميثاق، وخصوصا المادة 

                                                
      .200، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص )محمد محمود(خلف : أنظر )341( 

 .2007و 206، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص )عبد الفتاح (بيومي حجازي : وانظر 
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أعضاء الهيئة جميعا في عالقاتهم الدولية، عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها يمتنع 

ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق 

، فهذه المادة بنصها على حظر استخدام القوة المسلحة في "ومقاصد األمم المتحدة

يمتد هذا الحظر ليشمل حالة الدفاع الشرعي إذ نصت العالقات الدولية، ال يجوز أن 

الحق الطبيعي للدول  ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص:" على أنه 51المادة 

، وبالتالي فالدفاع الشرعي يجعل من استعمال "فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم

ك أن الدفاع الشرعي ليس محظورا، بل أنه مشروعا ومباحا، ومفاد ذل القوة المسلحة 

  .من ميثاق األمم المتحدة 51يعتبر سبب من أسباب اإلباحة طبقا للمادة 

  مشروع لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدولة عن األفعال : ثالثا

  :غير المشروعة

من مشروع لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدولة عن  21أشارت المادة 

مشروعة صراحة إلى كون الدفاع الشرعي يعد سببا من أسباب اإلباحة إذ األفعال غير ال

تنتفي عدم مشروعية أي فعل للدولة إذا كان الفعل يشكل تدبيرا قانونيا :" نصت على أنه

  ".للدفاع عن النفس اتخذ وفقا لميثاق األمم المتحدة

يات ومن الضروري هنا التساؤل عن طبيعة الدفاع الشرعي أمام محكمة الجنا

الدولية هل تبنت الطبيعة التي تم تكريسها من طرف الميثاق األممي والمحاكم الجنائية 

الدولية المؤقتة التي سبق اإلشارة إليها؟ أم خالفت ذلك؟ ذلك ما يتم تفصيله في الفقرة 

 . التالية

   الفقرة الثانية

  ي مانع من موانع المسؤوليةالدفاع الشرع

أصبح ف ،ذلك زادت معه نسبة ارتكاب الجرائم الدوليةتطور العالم بشكل سريع، و ب

من الجدير التفكير جديا في إنشاء هيئة دولية تقوم بتطبيق العقوبات على مخترق القانون 

الدولي الجنائي، بهدف تحقيق العدالة التي يمكن أن تحيد عنها المحاكم الداخلية، وكان من 

  .ي وجهت للمحاكم الدولية الجنائية السابقةهذه الهيئة االنتقادات الت فىالالزم أن تتال

         :إنشاء المحكمة الدولية الجنائية: أوال
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أصبح من الضروري وضع جهاز قضائي دولي تلجأ له جميع الدول المتنازعة  لقد
وضع  إلىن ووبدأت الجهود في إنشاء هذا الجهاز، وبعد مناقشات عدة توصل القانوني

بروما  1998جويلية  17قة بإنشاء هذه الهيئة، وذلك في نظام روما األساسي المتعل
، وإن كانت 1998ديسمبر  08وأقرته الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين في 

مفاوضات روما مثمرة بتحقيق الغاية التي انعقدت ألجلها، فهي لم تكن المحاولة الوحيدة 
ته المحكمة، إذ بعد انتهاء الحرب بل كانت نتاجا لجهود دولية عديدة سبقت إنشاء ها

العالمية فجرت محاوالت إلحياء الفكرة و لكنها قوبلت بالرفض وحتى بعد الحرب 
العالمية الثانية ورغم المآسي التي خلفتها إال أن المجتمع الدولي لم يهتم بإحياء هاته 

تفكير في الفكرة واكتفى بإنشاء المحكمتين العسكريتين طوكيو ونورمبرغ ولم يتجدد ال
إذ طلبت الجمعية العامة من لجنة القانون الدولي  1948إنشاء محكمة دولية إال سنة 

بإعداد دراسة تمكن من إنشاء هيئة قضائية دولية لمحاكمة أشخاص متهمين بارتكاب 
جريمة اإلبادة وجرائم أخرى وأثمرت هذه الدراسة بتقريرين مؤيدين لفكرة إنشاء 

ة وعلى ضوء هذين التقريرين قامت الجمعية العامة بتعيين لجنتين المحكمة الجنائية الدولي
األولى مكلفة بوضع المشروع للنظام األساسي للمحكمة والثانية مكلفة بوضع تعريف 

ويعود أول  )343(لجريمة عدوان و مشروع قانون الجرائم ضد السلم  و أمن البشرية
 Gustave Moynierوانييه وستاف مغمن السويسري  1972اقتراح إلنشائها إلى سنة 

كما مواد، إال أنه لم يحظ بالترحيب الالزم،  10الذي أعد لها مشروعا يتكون من 
، قبل أن 1994أصدرت لجنة القانون الدولي التقرير ما قبل األخير في هذه المسألة سنة 

  .   1998جويلية  17يتم صياغة المشروع نهائيا في 
المحكمة هي االستمرارية في بذل  ومن العوامل التي ساعدت على إنشاء

المجهودات، ووضع المشاريع إلنشائها منها لجان األمم المتحدة وخبراء القانون الدولي 
وحتى المنظمات الدولية غير الحكومية، كما أدت تجربة المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة 

إذ قرر مجلس  ية الدائمة،السابقة إلى تدعيم موقف المطالبين بإنشاء المحكمة الجنائية الدول
إنشاء المحكمة الجنائية ليوغسالفيا سابقا،  25/05/1993في  827األمن بموجب القرار 

المقرر إلنشاء محكمة في  1994نوفمبر  08في  955وبعد مرور عام جاء القرار 
روندا، وقد شكلت هاتين المحكمتين هيئات قضائية مؤقتة لوجود نزاع خاص ولكن 

                                                
                 Ahmed Mahiou , Processus de codification, in hervé ascencio, Emmanuel :أنظر )343(

                      Decaux, et allain pellet ,Droit international penal, Cedin, 
 Paris x , edition, A , pedone, p 50                                              
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وضع الخطى األولى نحو هيئة قضائية جنائية دولية دائمة مختصة وجودهما سمح ب
 1994ديسمبر   09بمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ذات البعد الدولي، لذلك بتاريخ  

الذي يقضي بإنشاء لجنة  49/53أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم 
سية الناجمة عن مشروع النظام متخصصة الستعراض المسائل الفنية واإلدارية الرئي

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعقدت من أجل ذلك عدة اجتماعات إلى أن انتهت من 
المسودة الختامية للمشروع وأجل هذا األخير إلى مؤتمر األمم المتحدة الدبلوماسي 

لفترة للمفوضين، الذي اجتمع في منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة في روما في ا
أين تم اعتماد النظام األساسي للمحكمة  1998جويلية  من عام  17و  15الممتدة بين 

  )344(الجنائية الدولية بعد مفاوضات ومناقشات عسيرة

والذي عرف بنظام روما نسبة للعاصمة اإليطالية التي انعقد فيها، ودخل حيز النفاذ  

مال العدد الالزم من التصديقات الموافق للفاتح من شهر جويلية عند اكت 2002في عام 

المحددة بستين دولة، وبذلك أثمرت الجهود في هذا الصدد من طرف هيئة األمم المتحدة 

بوضع النظام المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية، الحلقة المفقودة في النظام القانوني الدولي 

ة من القرن التاسع والحدث التاريخي الذي تحول من خالله الحلم الذي ظل يراود البشري

عشر حتى نهاية القرن العشرين إلى حقيقة وتحققت معه خطوة عظيمة في مجال تطور 

القانون الدولي العام، إذ تعد المحكمة الجنائية الدولية أول جهاز قضائي جنائي ذو طابع 

وال تعتبر كيانا فوق الدول وال بديال عن القضاء الجنائي الوطني وإنما هي  )345( دائم

  . )346(لة لهمكم

 وتعتبر قفزة نوعية في مسار مناهضة اإلفالت من العقاب، و ضمان احترام 

القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان نحو األفضل العتبار اتفاقية روما بمثابة 

وعاء قانوني تجسدت من خالله عدة مبادئ جنائية و قواعد إجرائية وموضوعية انعكست 

                                                
  مجريات المفاوضات ومواقف الدول في اللجنة التحضيرية إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية على  : أنظر )344(

 com.justicememo.www: الموقع             
  ة الدولية ونشوء عناصر فوق وطنية في القضاء  ،الطابع القانوني للمحكمة الجنائي)لودر( ساشارلوف:أنظر)345(

 .154ص  2002مختارات من إعداد المجلة الدولية للصليب األحمر:الجنائي الدولي                                 
  ، دار النهضة العربية )دراسة تحليلية(، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي )محمد(سراج : أنظر )346(

 . 6القاهرة، الطبعة األولى، ص                               
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ه االتفاقية فاكتسبت متانة و تناسق بين مختلف موادها، و هذه آثارها على مضمون هذ

  . )347(المتانة هي التي سوف تسمح التفاقية روما ببلوغ  هدفها

 34وتتألف المحكمة الجنائية الدولية من أربعة أجهزة طبقا لما نصت عليه المادة 

كمة وتشمل هيئة الرئاسة، مكتب المدعى العام، دوائر المح: من نظامها األساسي وهي

قاض  18ثالث شعب، الشعبة التمهيدية، االبتدائية، االستئناف وقلمها، وتتكون من 

يختارون من بين األشخاص الذين تتوفر لديهم المؤهالت المطلوبة والكفاءة والقدرة في 

: مجال القانون الدولي والجنائي، و قد خول حق إخطار المحكمة إلى ثالث جهات هي

وفي هاتين الحالتين ال يمكن للمحكمة أن تمارس  )348(عي العامالدولة الطرف والمد

اختصاصها إال إذا كانت الجريمة محل االتهام ارتكبت في إقليم دولة طرف أو بمعرفة 

رعاياها، أما الجهة الثالثة التي يمكنها اإلخطار فهي مجلس األمن متصرفا بموجب 

الة تمارس المحكمة اختصاصها حتى الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، وفي هذه الح

ولو كان مرتكب الجريمة من جنسية دولة غير طرف أو الجريمة ارتكبت في إقليم دولة 

، وتطبق المحكمة عندما تباشر اختصاصها بالدرجة األولى نظامها )349(غير طرف أيضا

 وكذلك المعاهدات الدولية ومبادئ وقواعد" أ"البند 21/1األساسي عمال بنص المادة 

في المقام الثاني، وقد تبنى النظام " ب"البند  21/1القانون الدولي العام عمال بنص المادة

األساسي للمحكمة نظاما إجرائيا من نوع خاص عن طريق التنسيق بين اإلجراءات 

والممارسات الجزائية لكل من النظام ألنجلو سكسوني والنظام الروماني، وقد كرست 

سة في القوانين العقابية الداخلية لمختلف الدول منها مبدأ المحكمة مبادئ جنائية مكر

من نظام روما ومبدأ شرعية العقوبة الذي كرسته  22شرعية الجريمة الذي كرسته المادة 

ومبدأ عدم  24/1ومبدأ عدم رجعية القوانين العقابية الذي نصت عليه المادة  23المادة 

                                                
  ، المسؤولية الدولي لرئيس الدولة على ضوء جدالية القانون الدولي العام  و القانون  )حسينة(بالخيري : أنظر )347(

 138،  ص 2006الدولي الجنائي،  دار الهدى عين ملليلة الجزائر ، طبعة                                   
            ,SUR(S), Le droit international  pènal entre l'ètat et la  sociètè internationale أنظر )348( 

           Actualitè et droit international, Octobere 2001, disponible sur le site: www. Ridi.  
Org/adi                                                                                                    

            ، المحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظامها األساسي مع دراسة لتاريخ  )محمود شريف( بسيوني : أنظر )349(

                           عة روزلجان التحقيق الدولية والمحاكم الدولية السابقة، الطبعة الثالثة، مطب                              

 .166، ص2002اليوسف،             
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االعتداد بالصفة الرسمية لمرتكبي الجرائم منه وعدم  29سقوط الجرائم بالتقادم المادة 

  .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 26/1الذي كرس في المادة  الدولية

  فقط وبصفة ويمتد اختصاص المحكمة بمحاكمة األشخاص الطبيعيين

وفي إقليم كل دولة تصبح طرفا في نظام روما والتي تبنت اختصاص  )350(فردية 

وهو أول الشهر الثاني لليوم الستين على  2002دأ العمل به في أول يوليو المحكمة الذي ب

إيداع التصديق الستين من جانب الدول، وبذلك اكتمل النصاب القانوني لعدد الدول 

المصدقة وفتح الباب أمام سريان نظام المحكمة الجنائية الدولية فشكلت هيئتها وعين مدع 

صاتها وبين نطاق عملها الذي على أساسه يتحدد عام لديها وشرعت في ممارسة اختصا

بأربع أصناف من الجرائم وصفت وفقا لتعبير النظام األساسي  )351(اختصاصها المادي

بأشد الجرائم خطورة جريمة اإلبادة الجماعية، الجريمة ضد اإلنسانية، جريمة الحرب 

لعدوان التي وجريمة ا 8، 7، 6: ومعرفة بموجب المواد 5وهي محددة بموجب المادة 

العتبارها جريمة دولية تعصف " د"نصت عليه المادة الخامسة في الفقرة األولى البند 

بالسلم واألمن الدوليين اللذين أنشأت من أجل الحفاظ عليهما األمم المتحدة ومن قبلها 

عصبة األمم فبذلك ضمن النظام األساسي للمحكمة الركن الشرعي لهذه الجريمة، إال أنه 

الشديد لم يتم التحديد النهائي لمضمونها وأركانها، هذا المفهوم الذي كان من  ولألسف

لكن عطلت  2001المفترض أن تناقشه الدورة التحضيرية الثامنة التي عقدت في سبتمبر 

   .سبتمبر في الواليات المتحدة األمريكية 11حسم مسألة العدوان أحداث 

  :الجنائية الدوليةشروط الدفاع الشرعي أمام المحكمة : ثانيا

  بنظاممن النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية  31جاءت المادة  لقد
نصت عليها المادة  الذي لدفاع الشرعيوبعبارات مخافة ل جديد لحق الدفاع الشرعي  

باإلضافة :" من نظام روما األساسي على أنه 31إذ نصت المادة من الميثاق األممي،  51

                                                
  ، العدالة الجنائية الدولية معاقبة مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية، ديوان          )عبد القادر( البقيرات : أنظر )350(

  .وما بعدها 59، ص 2007ثانية، المطبوعات الجامعية، الدجزائر، الطبعة ال                                         
  ، القضاء الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، )على عبد القادر(القهوجي  :أنظر )351(

  . 312، ص 2001الطبعة األولى،                                             

   ، شرح اتفاقية روما مادة مادة، الجزء األول، المحكمة الجنائية الدولية ،)نصر الدين( بوسماحة :  و انظر

 .6المرجع السابق، ص                                            

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


193 
 

خرى المتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا النظام إلى األسباب األ

  :األساسي، ال يسأل الشخص جنائيا إذا كان وقت ارتكابه السلوك

يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع في  -ج 

حالة جرائم الحرب عن ممتلكات ال غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن 

ات ال غنى عنها النجاز مهمة عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع وذلك ممتلك

بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص اآلخر أو الممتلكات 

واشتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوات ال يشكل في حد . المقصود حمايتها

الطبيعي وليس فيدافع الشخص .." لفقرة الفرعيةذاته سببا المتناع المسؤولية بموجب هذه ا

عن نفسه، أو نفس الغير، كأسير الحرب الذي يدافع عن نفسه أو عن زميل له في الدولة 

األسر ضد فعل يوشك أن يقع على أي منهما يهددهما بالموت، أو بإصابتهما بجروح 

ء الوشيك، أو أن بالغة وال يمكن ألي منهما اللجوء إلى سلطة أخرى لمنع هذا االعتدا

، أو عن ماله ومال الغير شرط )352(الوقت ال يسمح مطلقا في أن يلجأ أي منهما للشكوى

وتدخل  ،31ن يكون الفعل المرتكب يشكل جريمة منصوص عليها صراحة في المادة أ

   :هناك شروط متعلقة بالعدوان وشروط متعلقة بالدفاعوفي اختصاص المحكمة، 

 :الدفاع الفعل المنشئ لحقشروط  -1

 هناك استخدام وشيك أن يكون يشترط في الفعل المنشئ للدفاع الشرعي      

المستهدف من استعمال القـوة   كونأن ياستخدام القوة غير مشروع، وأن يكون للقوة، و 

  هو الشخص الطبيعي أو شخص الغير أو ممتلكات ال غنى عنها لبقاء

 .الشخص أو الغير أو النجاز مهمة عسكرية
  :الدفاعشروط  - 2

  تناسبعلى نحو معقول، وأن يأن يكون فعل الدفاع يشترط في فعل الدفاع 

  .فعل االعتداءدرجة الخطر الناجم عن فعل الدفاع مع  

من نظام روما أن الدفاع الشرعي ينفي مسؤولية الشخص  31وقد أكدت المادة 

مختلف عن الدفاع الطبيعي المتابع بإحدى الجرائم الدولية أمام المحكمة، وهو ما يجعله 

من ميثاق األمم المتحدة الذي يكرس الدفاع الشرعي  51الشرعي المنصوص عليه بالمادة 

  .الذي يمنح للدول الحق في استعمال القوة المسلحة لصد العدوان المسلح الواقع عليها
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أن النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية ال ينفي مسؤولية  ويضاف إلى ذلك

الشخص األصلي  انتفاء المسؤولية ذي شارك في عملية الدفاع بل يستفيد منالشخص ال

دون الشخص الذي شاركه في الدفاع، وهذا أمر طبيعي طالما أن نظام  المعرض لالعتداء

روما اعتبر الدفاع الشرعي سببا النتفاء المسؤولية مما يجعله سببا شخصيا ال يستفيد منه 

وهذا على عكس الدفاع الشرعي في يك فال يمتد إليه، إال صاحب الحق فيه، أما الشر

الذي يرفع المسؤولية عن المدافع  من الميثاق األممي 51وفي ظل المادة  القانون الداخلي

وذلك لكون الدفاع الشرعي فيهما  من ساهم معه في الدفاع لرد االعتداء،على األصلي، و

موضوعي خالفا لموانع المسؤولية يعد سببا من أسباب اإلباحة والتي تتصف بطابعها ال

من نظام  31لهذا اعتبر الدفاع الشرعي حسب المادة و التي تتصف بالطابع الشخصي،

   .روما األساسي هو مانع للمسؤولية، ألن هاته األخيرة ذات طابع شخصي
إال في حدود الجرائم التي  بالدفاع الشرعي للتذرعال تعطي الحق  31كما أن المادة 

                                                                 فإذا كان العدوان ولو على، ها المحكمة الجنائية الدوليةتختص ب
وبالتالي ال  درجة من الجسامة ال يشكل أحد هذه الجرائم، فال يقوم حق الدفاع الشرعي،

األساسي للمحكمة  من النظام 31يجوز التذرع بحق الدفاع الشرعي على أساس المادة 
نه فإ من ثمو، من ميثاق األمم المتحدة 51الدولية الجنائية الدائمة، وإنما على أساس المادة 

تطبق هذه المادة، أما إذا  31في حال توفر شروط ممارسة الدفاع الشرعي حسب المادة 
ن من الميثاق األممي، أل 51غير متوفرة فتطبق شروط المادة  31كانت شروط المادة 

وبين المادة بين نظام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة كالهما يكَّمل اآلخر، إذ يوجد تكامل 
  .)353(من ميثاق األمم المتحدة بشأن حالة الدفاع الشرعي 51

من نظام روما األساسـي   31بين المادة  االختالف ويضاف إلى ذلك أنه من مظاهر
األخيرة ال يقوم فيها الدفاع الشرعي إال إذا وقع من الميثاق األممي، أن هاته  51والمادة 

تسمح بالدفاع الشرعي إذا كان هنـاك   31االعتداء فعال ولم ينته بعد، في حين أن المادة 
هذه المادة فتحت الباب أمام الحرب ف ، ومن ثم اعتداء واقع أو وشيك الوقوع ولم ينته بعد

  . أنها من األعمال غير المشروعة أين تبين، تم التطرق إليها سابقاالوقائية التي 
نالحظ أن نظام المحكمة الدولية الجنائية، وبالرغم من بعض النقائص إال ومن هنا 

هذا الحق صراحة، وفي  لىوذلك عندما نص ع ،أنَّه خطى خطوة كبيرة بالدفاع الشرعي
يس سببا من بالرغم من أنَّه مانع من موانع المسؤولية، ول 31مادة مستقلة، وهي المادة 
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أسباب اإلباحة، لكن رغم هذا ال ينقص من أهمية وروده في نظام المحكمة الدولية 
  .)354(الجنائية

من نظام روما األساسي المتعلقة بالدفاع  31/1لقد أثارت الفقرة ج من المادة
الشرعي حفيظة مختصي القانون الدولي اإلنساني البلجيكيين معتبرين تأسيسه لنظام 

لمسؤولية ألسباب تتعلق بالخطر والدفاع الشرعي والضرورة العسكرية اإلعفاء من ا
نكسة تعرض أهم مكتسب حققه القانون الدولي في مجالي حقوق اإلنسان والقانون 
اإلنساني إلى االنهيار، وفي هذا اإلطار قامت اللجنة االستشارية للصليب األحمر ببلجيكا 

استفسار حول ما يمكن أن تطرحه المادة  بإعداد وثيقة" ERIC David" بمبادرة رئيسها
من مشاكل عند تطبيقها في مجال القانون الدولي اإلنساني قدمت إلى الخبراء ) ج(31/1

  : المختصين من بلجيكا وخارجها وبتجميع األجوبة أمكن تسجيل المالحظات التالية

ة الفردية فإن إذا أثرنا المسؤولية الدولية التي ال يجب خلطها بالمسؤولية الجنائي -1

فرديا ارتكبه موظف حكومي لدى هذه الدولة، ومن الغريـب   –أيضا  –فعل الدولة يبقى 

، في حين ال يمكـن للدولـة أن   31أن يعفى بعض األفراد من المسؤولية بموجب المادة 

تستفيد من ذلك، وبفحص موضوع المشكلة، اتفق الخبراء على أنـه ال يمكـن للـدفاع    

العسكرية وال للخطر أن يبرر تصرفا دوليا يشـكل عـدوانا أو   الشرعي وال للضرورة 

  .   إبادة

تعتبر األركان المكونة لجريمة اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية عراقيل تقف دون  -2

قبولها كمبررات لإلعفاء من المسؤولية، إذ أنه ال يمكن تدمير جماعة ما أو المشاركة في 

عن اآلخرين، إضافة إلى أن قواعد  النفس أوالهجوم على مدنيين بحجة الدفاع عن 

النزاعات المسلحة والمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان تستبعد قبول اإلعفاء من العقاب إذا 

ارتكبت الجرائم السالفة الذكر أو جرائم الحرب على السواء، كما أوضح مقرر 

ت المسلحة بروتوكولي التفاقيات جنيف أنه ال يمكن خرق قاعدة من قواعد النزاعا

   .باالستناد إلى الضرورة العسكرية إال إذا كانت هذه القاعدة تنص على ذلك صراحة

يرى أنه لطالما اعتبر الدفاع الشرعي كسبب مبرر في إطار " Keizer"لكن األستاذ 

القانون الجنائي، وهذا جزء من حقوق المتهم وال يعد أبدا إعادة وضع قواعد القانون 

فإن هذا الفعل يعد جريمة " E.David"ضع جدال، وحسب األستاذ الدولي اإلنساني مو
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حرب وفقا لنص المادة الثامنة من النظام األساسي، وال يمكن تبريره، ولكن هذا ال يعني 

  . استبعاد وجود ظروف مخففة

  أنه ال توجد جريمة  "Vehaegen"و Andrias""وقد ذكر األستاذان

  ن الضحية شخصا محميا، والحالة هذهحرب وفق نموذج قانون جنيف إال إذا كا

فاألشخاص المحميين يفقدون هذه الحماية إذا قاتلوا جنديا وعليه فهذا األخير ال يحتج  

بأي دفاع شرعي إذا قاتل هؤالء األشخاص ألنه يفترض أنه لم يرتكب أي جريمة، 

نص  ويستخلص مما توصلت إليه اللجنة االستشارية وجود إجماع حول استبعاد أن يكون

  .تبريرا لسلوك يشكل جريمة في نظر القانون الدولي اإلنساني) ج( 31/1المادة 

  : في نظام روما األساسيالدفاع الشرعي  طبيعة :ثالثا

  اختلفت المحكمة الدولية الجنائية في تكييف الدفاع الشرعي، الذي اعتبرته

راحة في المادة على خالف مثيالتها، كمانع من موانع المسؤولية وقد نصت على ذلك ص

باإلضافة إلى أسباب :".. من نظام المحكمة التي تنص على أنه 31من المادة  1فقرة  1

أخرى المتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا النظام األساسي ال يسأل 

الشخص جنائيا إذا كان وقت ارتكابه السلوك يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه 

ر أو يدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات ال غنى عنها لبقاء أو عن شخص آخ

الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات ال غنى عنها إلنجاز مهمة عسكرية ضد 

استخدام وشيك وغير مشروع للقوة وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد 

ك الشخص في هذا الشخص أو الشخص اآلخر والممتلكات المقصود حمايتها واشترا

عملية دفاعية تقوم بها قوات ال يشكل في حد ذاته سببا المتناع المسؤولية الجنائية 

أن فعل االعتداء ال يترك للجاني فرصة التفكير مما يفقده ، .."بموجب هذه الفقرة الفرعية

   .حرية اختيار فيقوم بردة فعل غير مشروعة للدفاع عن نفسه

نظرية أنَّه إذا كانت تنفع للدفاع عن النفس، فهي ال تنفع لكن النقد الموجه لهاته ال

فقد تبنى نظام المحكمة الدولية الجنائية النظرية الفردية في حق الدفاع ، للدفاع عن الغير

بمعنى أن الفرد يحق له استخدام هذا الحق في دفع الجريمة الدولية التي تقع   ،الشرعي

أو جماعة أو أقلية، ومنها جريمة إبادة الجنس عليه بصفته فردا من مجموعة أو شعبا 

من الميثاق  51البشري وجرائم الحرب، ولم يعط ميثاق روما حقا للدول مثل المادة 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


197 
 

يكون للمحكمة :" من نظام روما األساسي أنه 25وقد أكدت المادة  ،)355(األممي

ام ومعنى ذلك أن نظام روما األساسي أخذ بنظ" اختصاص على األشخاص الطبيعيين

المسؤولية الجنائية الفردية، وهو ما يؤكد أن الدفاع الشرعي الذي كرسه هذا النظام هو 

الدفاع الشرعي الفردي أي الذي يثيره الشخص الطبيعي مثله مثل الدفاع الشرعي 

المعروف في القوانين الوطنية، وبالتالي فال عالقة للدفاع الشرعي المنصوص عليه في 

ألممي بالدفاع الشرعي الذي كرسه نظام روما األساسي، ال من من الميثاق ا 51المادة 

  .حيث شروطه وال من حيث آثاره

ج من نظام / 1فقرة  31هناك من يقول أنَّه يوجد تكامل ال تناقض بين المادة ولكن  

  :من ميثاق األمم المتحدة ويعتمدون على سببين 51روما األساسي، والمادة 

الذي يتحمل المسؤولية الدولية الجنائية وهذا معترف به أن الفرد هو : السبب األول

  . في العرف الدولي وكافة المواثيق الدولية 

أن الفرد ينوب عن دولته في استعمال حق الدفاع الشرعي، كذلك : السبب الثاني

يحق للفرد، إذا ما حصل اعتداء على أمالكه أو أمالك الغير، كما أنَّه يحق له تدمير 

فقرة د من نظام روما  31تي سوف يستخدمها العدو ضده، كما نصت المادة األسلحة ال

إذا كان سلوك المدعي يشَّكل جريمة تدخل في  :"األساسي عن أسباب امتناع المسؤولية

اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو يحدث 

ذلك الشخص أو شخص آخر، وتصرف  ضررا بدنيا جسيما مستمرا، أو وشيكا ضد

                                                                 الشخص تصرفا الزما ومعقوال لتجنيب هذا 

التهديد شريطة أن ال يقصد الشخص أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه، 

   :ويكون ذلك التهديد

  .صادر عن أشخاص آخرين-

   .)356("ل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخصشكل بفع-
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  ملخص المبحث الثاني

في حالة وجود عدوان و قيام حق الدفاع الشرعي ما هي الجهات المختصة في 

إثبات هذا الحق؟ هذا ما تطرقنا إليه بالدراسة في هذا المبحث، فإن مجلس األمن والذي 

هذا الحق وإعادة السلم واألمن إلى  لديه حصة األسد في القيام بالدور األكبر بإثبات

نصابهما، وفي حالة عدم مقدرة مجلس األمن يمكن ألجهزة المنظمة األخرى أن تقوم 

بنفس الدور المنوط لمجلس األمن، وهي الجمعية العامة بإصدارها للتوصيات ومحكمة 

إلسرائيلي العدل الدولية بإصدارها الفتاوى، وهذا ما تم تجسيده في قضية الجدار العازل ا

الذي أقامته دولة إسرائيل متذرعة بحجة الدفاع الشرعي والحماية لمواطنيها فحكمت 

عليها محكمة العدل الدولية بناء على توصية من الجمعية العامة بعدم شرعية بناء هذا 

الجدار، وتقديم تعويض عن األضرار التي نجمت عن بناء هذا الجدار، كما تم تفصيل 

عي وطبيعته القانونية أين تبين أنه سبب إباحة طبقا لميثاق األمم أساس الدفاع الشر

المتحدة والمحاكم الدولية العسكرية المؤقتة، فيما يعد مانع من موانع المسؤولية طبقا 

  .من نظام روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية 31للمادة 

  الثاني ملخص الفصل

الشرعي، والتي تم تقسيمها إلى قسمين شروط تناول الفصل الثاني شروط الدفاع 

خاصة بالعدوان والذي بذلت جهود دولية كبيرة في سبيل ذلك، وبعد عدة محاوالت تم 

 1974ديسمبر  14بتاريخ  1314تبني التعريف الصادر عن الجمعية العامة بالقرار 

ألمم والذي يبقى دون قوة إلزامية ألنه مجرد توصية صادرة عن الجمعية العامة ل

المتحدة، وقد أحيت مفاوضات إنشاء المحكمة الجنائية الدولية النقاش والخالف بين الدول 

حول تعريف العدوان، وبعدها تم التعرض ألركان جريمة العدوان باعتبارها جريمة 

دولية، ثم الشروط الخاصة بالعدوان وصوال في األخير إلى شروط الدفاع الشرعي، ومن 

الممارسة الدولية تكشف عن عديد الحاالت التي تم ويتم فيها خرق أجل التدليل على أن 

من  2001سبتمبر  11أحكام القانون الدولي بشأن الدفاع الشرعي تم التطرق لهجمات 
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زاوية شروط العدوان ثم تم مناقشة العمليات العسكرية األمريكية تجاه أفغانستان ردا على 

  . يتلك الهجمات من زاوية شروط الدفاع الشرع

وبعد ذلك تم التطرق للهيئات الدولية التي تملك سلطة الرقابة على مدى توفر شروط 

الدفاع الشرعي وهي مجلس األمن الدولي والقضاء الدولي متمثال في محكمة العدل 

الدولية ومحكمة الجنايات الدولية الدائمة، فإذا توفرت كامل شروط الدفاع الشرعي فإنه 

لية الدولة صاحبة هذا الحق النتفاء مسؤوليتها أو اعتبار يترتب على ذلك عدم مسؤو

لجوئها للقوة المسلحة مشروعا، وقد اختلف الموقف حول ذلك ففيما اعتبر ميثاق األمم 

المتحدة ومناقشات محكمة نورمبرغ وطوكيو الدفاع الشرعي سببا من أسباب اإلباحة، 

  . ة الدولية مانعا من موانع المسؤوليةاعتبره نظام روما األساسي المتعلق بالمحكمة الجنائي
  الخـــاتمة

راد على حقهم في البقاء، في لقد جاء حق الدفاع الشرعي من أجل محافظة األف        

عجز السلطة المختصة عن توفير هذا الحق، هذا بخصوص الدفاع الشرعي في حالة 

الدولي، فقد جاء هذا الحق النظام القانوني الداخلي، ونفس الشيء نجده في النظام القانوني 

ا ما تعرضت إلى عدوان الذي من خالله تستطيع الدول المحافظة على حقها في البقاء، إذ

  .تكن هناك سلطة مختصة تقوم برد هذا العدوان عنهاخارجي، ولم 

وللدفاع الشرعي جذور تاريخية تعود إلى الديانات السماوية وخصوصا اإلسالم 

حقا بل يرى بعض الفقهاء أنه يرتقي ليكون واجبا، وأما في  الذي اعتبر الدفاع الشرعي

فلم يكن لحق الدفاع  -كما أسلفنا الذكر -القرون الوسطى أين كانت الحرب مشروعة 

الشرعي أية مكانة وال قيمة قانونية، ألن الدول قد خولت لنفسها حق  اللجوء للحرب في 

قيقا ألطماعها، إلى أن جاء ميثاق أي وقت تراه هي مناسبا، حفاظا على مصالحها أو تح

األمم المتحدة والذي تضمن صراحة مبدأ عدم جواز استعمال القوة المسلحة في العالقات 

منه، واستثنى من هذا المنع استعمال القوة المسلحة في إطار حق  02الدولية حسب المادة 

لشرعي يعد استثناء من الميثاق، وبذلك فحق الدفاع ا 51الدفاع الشرعي وذلك طبقا للمادة 

  .من مبدأ منع استعمال القوة المسلحة في العالقات الدولية

من الميثاق لم تكن واضحة المدلول، فقوبلت  51ولكن ما الحظته هذه الدراسة أن المادة      

بعدة تفسيرات متضاربة، فهناك من فسرها تفسيرا واسعا، مقررا أي المحافظة على القديم، ومنه 
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اع الشرعي امتداد لحالته التي كان عليها قبل نشوء الميثاق، أي أن ألي دولة ليس يكون حق الدف

الحق فقط في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم المسلح والحال، بل لها الحق في اللجوء للدفاع 

الشرعي في حال الهجوم الوشيك الوقوع مما يفتح الباب أمام قبول فكرة الدفاع الشرعي 

فسرها تفسيرا ضيقا منشئا، بحيث ال يمكن للدولة أن تلجأ إلى هذا الحق إال الوقائي، وهناك من ي

في الحدود الضيقة أي في حال توافر كامل شروطه باعتباره استثناء واالستثناء ال يتوسع في 

  .تفسيره وال القياس عليه

ق،         من الميثا 51وقد امتد الخالف بين الدول في كل المسائل التي تتناولها المادة      

وخصوصا مفهوم الهجوم أو العدوان المسلح باعتبار أن الدفاع الشرعي ينشأ على إثر تعرض 

الدولة له، وبالتالي يكون العدوان المسلح هو الشرط األساسي لنشأة الحق في الدفاع الشرعي، 

بعد ويشترط فيه أن يكون عدوانا غير مشروع ومسلح وحال، ولم يتم تقديم تعريف دولي موحد 

لجريمة العدوان المنشئة لحق الدفاع الشرعي، وهو ما فتح المجال لالنتقائية في استعمال هذا 

  .المصطلح لتجريم أعمال المقاومة، من جهة، ومنح الشرعية ألعمال هي من صميم العدوان

كما أن الخالف امتد إلى طبيعة الدفاع الشرعي فهناك من اعتبره سبب إباحة، ومعنى ذلك      

ال جريمة في األصل عند استعمال القوة المسلحة ردا على عدوان مسلح، وهناك من اعتبره  أن

مانعا من موانع المسؤولية بالتالي تنتفي المسؤولية عن الدولة التي تلجأ الستعمال القوة المسلحة 

 في إطار حق الدفاع الشرعي، وفقا لما جاءت به المحكمة الجنائية الدولية التي نشأت بموجب

 31، لتقول بأن الدفاع الشرعي هو مانع من موانع المسؤولية تطبيقا للمادة 1998ميثاق روما 

  .من نظام روما األساسي

ومعنى ذلك أن فكرة الدفاع الشرعي لم تحظ بتعريف موحد إلى حد وقتنا الراهن، أضف      

ع الشرعي بالرغم إلى ذلك عدم وجود تعريف دولي موحد للعدوان الذي يعتبر لصيقا بحق الدفا

من بعض المحاوالت الجدية إلعطائه تعريفا موحدا لعل أهمها التعريف الذي قدمته الجمعية 

والذي جاء للتوفيق بين  1974ديسمبر  14: المؤرخ في 3314/29العامة في بقرارها رقم 

حصريا،  الدول التي انقسمت إلى اتجاهين األول قدم تعريفا عاما للعدوان والثاني اقترح تعريفا

فالجمعية العامة لألمم المتحدة تبنت اتجاها توفيقيا، عددت فيه صورا للعدوان ولكن على سبيل 

المثال ال الحصر، لكي تبقى الفرصة لوضع صور جديدة من العدوان، فالمادة األولى من القرار 

ضد السيادة أو يتمثل في استخدام القوة المسلحة بواسطة دولة :" نصت على تعريف العدوان بأنَّه

السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي لدولة أخرى أو بأي شكل أو يتعارض مع ميثاق األمم 
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المبادأة باستخدام القوة المسلَّحة بواسطة :" وتنص المادة الثانية منه على أن العدوان هو" المتحدة

، وأوردت المادة الثالثة "العدوانيدولة خالفا لما يقضي به الميثاق، يشكل دليال على وقوع العمل 

صورا للعمل العدواني مثل الغزو أو الهجوم بواسطة القوات المسلحة إلحدى الدول ضد إقليم 

دولة أخرى، أو أي احتالل عسكري ولو كان مؤقتا ينشأ من الغزو أو الهجوم أو أي ضم إلقليم 

بالقنابل بواسطة القوات المسلَّحة  الضرب.دولة أخرى جزئيا أو كليا أو عن طريق استخدام القوة

إلحدى الدول ضد إقليم دولة أخرى أو استخدام أية أسلحة بواسطة إحدى الدول ضد إقليم دولة 

أخرى، وهجوم القوات المسلحة إلحدى الدول على القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو 

ت المسلحة إلحدى الدول الموجودة واستخدام القوا. األساطيل البحرية أو الجوية لدولة أخرى

داخل إقليم دولة أخرى بمقتضى اتفاق مع األخيرة، وذلك خالفا للشروط الواردة في هذا االتفاق 

أو أي امتداد لوجودها في هذا اإلقليم بعد مدة من االتفاق، وموافقة إحدى الدول على استخدام 

لعمل العدواني بواسطة األجير ضد إقليمها الذي وضعته تحت تصرف دولة أخرى في ارتكاب ا

دولة ثالثة، وإرسال العصابات أو الجماعات أو المرتزقة المسلحين بواسطة إحدى الدول أو 

لحسابها مع ارتكاب أعمال القوة المسلحة ضد دولة أخرى متى كانت هذه األفعال منطوية على 

ادة الرابعة من القرار على أن قدر من الجسامة يعادل األفعال المشار إليها من قبل، وأضافت الم

األفعال المذكورة سابقا هي أفعال على سبيل المثال ال الحصر ويمكن لمجلس األمن إدخال أفعال 

:" أخرى يراها تشكل عدوانا، كما نصت المادة الخامسة منه على أنه ال يصلح تبريرا للعدوان

سكريا أو غير ذلك، وال يترتب عليه أي اعتبار مهما كان سواء أكان سياسيا أو اقتصاديا أو ع

ال :" ، وقد جاء في نفس المادة على أنَّه"االعتراف بأية مكاسب إقليمية أو أية مزايا من نوع آخر

يوجد في التعريف أي التزام يمس حق الشعوب الخاضعة لالستعمار أو نظم الحكم العنصرية أو 

  ".ل تقرير المصير والحرية واالستقاللألشكال أخرى من السيطرة األجنبية من الكفاح من أج

وترتيبا على ذلك فإن قرار تعريف العدوان سالف الذكر يعد قفزة نوعية في القانون الدولي      

إذ ألول مرة تتوافق غالبية الدول على تعريف موحد للعدوان، ولكن هذا التعريف لم يغلق باب 

لعامة لألمم المتحدة مما يقلل من الخالف خصوصا وأنه جاء في شكل توصية من الجمعية ا

أهميته وقيمته القانونية، بالنظر لعدم إلزامية توصيات الجمعية العامة بالنسبة لمجلس األمن بل 

وحتى بالنسبة للدول، وال أدل على ذلك مثل ما وقع خالل المناقشات التي جرت في إطار إنشاء 

ألة تعريف العدوان ولما لم يتم االتفاق محكمة الجنايات الدولية، أين تجددت الخالفات حول مس

، التي تدخل في والية المحكمةضمن الجرائم على تضمين جريمة العدوان حوله، تم االتفاق 
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على شروط ممارسة  االتفاقولكن علقت ممارسة الوالية على وضع تعريف للعدوان و

مع ميثاق األمم  أن يكون كل حكم يتعلق بهذا الموضوع متوافقا اشتراطفضال عن  االختصاص

  .المتحدة

وال شك أن غياب التعريف الدولي الموحد للعدوان والدفاع الشرعي أدى إلى محاولة      

إلصاق مصطلحات شبيهة بالدفاع الشرعي، الشيء الذي جعل بعض الدول تلجأ إلى استعمال 

اع الشرعي القوة المسلحة في عالقاتها الدولية، متخفية وراء ستار الدفاع الشرعي أو الدف

لتغطية  2001سبتمبر  11الوقائي، كما فعلت ذلك الواليات المتحدة األمريكية بعد أحداث 

 .أعمالها اإلرهابية واالنتقامية ضد أفغانستان والعراق

وبالتالي ال يمكن تطبيق فكرة الدفاع الشرعي ما لم يكن هناك تنظيم قانوني متكامل يقوم 

الشرعي وبفرض العقوبات في حاالت العدوان، وبدون ذلك على تعريف دقيق للعدوان وللدفاع 

فإن حق الدفاع الشرعي سوف يتم استغالله من طرف بعض الدول من أجل تنفيذ أعمالها 

العدائية المسلحة تجاه دولة أخرى، ويترتب على ذلك أن يصبح مبدأ منع استخدام القوة المسلحة 

من ميثاق األمم المتحدة، ويشهد على  02المادة أو التهديد بها مجرد مبدأ نظري وال يتعدى نص 

ذلك استعمال القوة المسلحة من طرف الواليات المتحدة األمريكية تجاه العراق والسودان 

وأفغانستان، واستعمال القوة المسلحة من طرف إسرائيل تجاه غزة ولبنان، وذلك تحت مظلة 

ا في حقيقتها أعماال عدوانية، لعدم توفر الدفاع الشرعي وأحيانا الدفاع الشرعي الوقائي، ولكنه

  .من الميثاق األممي في كل تلك الحاالت 51شروط المادة 

لقد حاولت كال من الواليات المتحدة األمريكية وحلفاءها تقويض المبدأ الثابت في الميثاق 

ل األممي والمتضمن منع وتحريم استعمال القوة المسلحة في العالقات الدولية، وذلك من خال

خلق مفهوم جديد للدفاع الشرعي بما يتيح لها استعمال القوة المسلحة تجاه الدول المارقة أو دول 

الشر حسب التعبير األمريكي، ويتمثل هذا المفهوم في الدفاع الشرعي الوقائي، والذي استنت 

بيعي والتي استندت فيها إلى حقها الط 2001إليه في حربها على أفغانستان في أكتوبر من سنة 

من ميثاق األمم المتحدة، كما لجأت الواليات المتحدة  51في الدفاع عن نفسها طبقا للمادة 

، 20/03/2003األمريكية إلى هذا المفهوم لتبرير استعمالها القوة المسلحة ضد دولة العراق في 

مبدأ  وفي هذين المناسبتين تبين كم هو حجم الخرق الصارخ لمبادئ ميثاق األمم المتحدة ومنها

تحريم استعمال القوة المسلحة أو التهديد بها في العالقات الدولية، كما تبين حجم العجز الذي 

كانت عليه األمم المتحدة بكامل أجهزتها في معالجة والتصدي لهذا الخرق الذي فتح المجال أمام 
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ك فيه من أعمال العدوان واألعمال االنتقامية تحت ذريعة الحق في الدفاع الشرعي، ولعل ذل

  .المخاطر عل السلم واألمن الدوليين

لقد صار من الضروري في ظل هذا الوضع وفي ظل النص الصريح على اختصاص 

محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة مرتكبي جريمة العدوان ونصها الصريح عل كون الدفاع 

لحين أي الشرعي يعد مانعا من موانع المسؤولية، أن يتم وضع تعريف دقيق لكال المصط

مصطلح العدوان باعتباره جريمة دولية والدفاع الشرعي باعتباره مانعا من موانع المسؤولية 

أمام محكمة الجنايات الدولية ألنه أمام عدم وجود تعريف دولي موحد لكال المفهومين سوف 

قانون تبقى مبادئ القانون الدولي الخاصة بهما مجرد نظريات ال يمكن تطبيقها، وهو ما سيبقي ال

  .الدولي مجرد نظريات ال يمكن تجسيدها في العالقات الدولية

 قـــالحــــالم
 

  الملحق األول

  :الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة )29- د( 3314القرار رقم 

  إن الجمعية العامه ،

) 22-د( 2330وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة بمسألة تعريف العدوان ، المنشأة عمال بقرارها 

 11الذي يتناول أعمال دورتها المساهمة المعقودة من  1967ديسمبر / كانون األول  18المؤرخ في 

ويتضمن مشروع تعريف العدوان الذي اعتمدته اللجنة  1974ابريل / نيسان  12مارس  إلى / أذار

  الخاصة باتفاق اآلراء وأوصت الجمعية العامة بإقراره ،

بأن من شأن اعتماد تعريف العدوان أن يسهم في تعزيز السلم و األمن  ونظرا إلى اقتناعها العميق

  الدوليين،

  .توافق على تعريف العدوان ، الوارد نصه في مرفق هذا القرار 

وتعرب عن تقديرها للجنة الخاصة المعنية بمسألة تعريف العدوان على عملها الذي أسفر عن صياغة 

  . تعريف العدوان

االمتناع عن جميع أعمال العدوان وغيرها من وجوه استعمال القوة  وتدعو جميع الدول إلى

المتعارضة مع ميثاق األمم المتحدة ومع إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية و 

 .التعاون بين الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة

ه بأن يعمد حسب مقتضى الحال ، وتوجه نظر مجلس األمن إلى تعريف العدوان ، الوارد أدناه وتوصي

إلى مراعاة هذا التعريف كدليل يهتدي به حين يبت وفقا للميثاق في أمر وجود عمل من أعمال 

 .العدوان 
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   2319الجلسة العامة 

  74ديسمبر /كانون األول 14

  مرفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة

  بشأن تعريف العدوان

  إن الجمعية العامة ،

كون احد مقاصد األمم المتحدة األساسية هوأن تصون السلم واألمن الدوليين وان تتخذ نطالقا من 

التدابير الجماعية الفعالة لمنع أسباب تهديد السلم وازالتها ، ولقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه 

  اإلخالل بالسلم،

ن يبت في أمر وجود أي من ميثاق األم المتحدة أ 39وإذ تذكران على مجلس األمن ، وفقا للمادة  

تهديد للسلم أو إخالل بالسلم أو عمل من أعمال العدوان وان يضع توصيات لصون السلم واألمن 

الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما او يقرر التدابير التي يجب اتخاذها لهذا الغرض طبقا ألحكام 

  ،42و  41المادتين  

اق أن تفض منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية على و إذ تذكر أيضا من واجب الدول بمقتضى الميث

  وجه ال يعرض للخطر السلم واألمن والعدل الدولي ،

و إذ تضع في اعتبارها انه ليس في هذا التعريف ما يجوز تفسيره على أنه يؤثر بأية صورة على 

  ، نطاق أحكام الميثاق بشأن وظائف وسلطات هيئات األمم المتحدة

نه لما كان العدوان هو أفدح صور االستعمال غير المشروع للقوة وأخطرها من و إذ ترى أيضا أ

حيث أنه بحكم الظروف الناشئة عن وجود أسلحة التدمير الشامل بكل أنواعها ، يحمل في ثناياه إمكان 

التهديد بصراع عالمي مع كل ما يترتب عليه من كوارث فإنه ينبغي أن يوضع له تعريف في المرحلة 

  ة،الراهن

وإذ تؤكد من جديد أن من واجب الدول عدم استعمال القوة المسلحة لحرمان الشعوب من حقها في 

  تقرير المصير وفي الحرية واالستقالل أو لإلخالل بالسالمة اإلقليمية،

وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه ال يجوز االعتداء على إقليم أية دولة بإخضاعه ، ولو مؤقتا الحتالل 

تدبير آخر من تدابير القوة تتخذه دولة أخرى خرقا للميثاق كما ال يجوز أن يكون  عسكري أو ألي

  محل اكتساب دولة أخرى نتيجة اتخاذ تدابير من هذا القبيل أو التهديد باتخاذها،

وإذ تؤكد من جديد كذلك أحكام إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية بالتعاون بين 

  ميثاق األمم المتحدة ،الدول وفقا ل

والقتناعها بأن اعتماد تعريف للعدوان خليق بأن يؤدي إلى ردع أي معتد محتمل وأن ييسر البت في 

وقوع أعمال العدوان وتنفيذ التدابير الالزمة لقمعها كما ييسر حماية حقوق المعتدى عليه ومصالحه 

   المشروعة والقيام بمساعدته ،
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من الواجب أن ينظر في مسألة البت في أمر ارتكاب العمل العدواني في والعتقادها أنه ، وان كان 

ضوء جميع المالبسات الخاصة بكل حالة على حده ، يظل من المرغوب فيه مع ذلك صوغ مبادئ 

  :تعتمد التعريف التالي أساسية يسترشد بها في مثل هذا البت،

ولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها العدوان هو استعمال القوة المسلحة من قبل د) : 1(المادة 

  . اإلقليمية أو استقاللها السياسي أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق األمم  وفقا لنص هذا التعريف 

  : في هذا التعريف» دولة «إن مصطلح : مالحظة إيضاحية 

  .في األمم المتحدةعدم كونها عضوا مستخدم دون مساس بمسألة االعتراف وال بمسألة كون الدولة أو 

  " .مجموعة دول" ويراد به أيضا عند اقتضاء الحال  

المبادأة باستعمال القوة من قبل دولة ما خرقا للميثاق تشكل بينة كافية مبدئيا على ارتكابها ) : 2(المادة 

أن عمال عدوانيا ء، وإن كان لمجلس األمن طبقا للميثاق أن يخلص إلى انه ليس هناك ما يبرر الحكم ب

عمال عدوانيا قد ارتكب وذلك في ضوء  مالبسات أخرى وثيقة الصلة بالحالة ، بما في ذلك أن تكون 

  . التصرفات محل البحث او نتائجها ليست ذات خطورة كافية

تنطبق صفة العمل العدواني على أي من األعمال التالية ، سواء بإعالن حرب أو بدونه ) : 3(المادة 

  : وطبقا لها2حكام المادة وذلك دون لم إخالل بأ

قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه أو أي احتالل عسكري ولو  -أ

كان مؤقتا ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم او أي ضم إلقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال 

  .القوة 

دولة أخرى بالقنابل أو استخدام دولة ما أية أسلحة ضد  قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم -ب 

  .إقليم دولة أخرى 

  .ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أحرى  -ج

قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية او األسطولين  - د

 .البحري والجوي لدولة أخرى التجاريين 

قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدول المضيفة  - ه 

على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها االتفاق أو أي تمديد لوجودها في اإلقليم المذكور إلى 

  .ما بعد نهاية االتفاق 

قليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة األخرى سماح دولة ما وضعت إ -و

  .الرتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة 

إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو باسمها  - ز

ال المعدة تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة حيث تعادل األعم

  . أعاله ، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


206 
 

األعمال المعددة أعاله ليت جامعة مانعة ، ولمجلس األمن أن يحكم بأن أعماال أخرى ) :  4(المادة 

  .تشكل عدوانا بمقتضى الميثاق 

  ) :5(المادة 

ريا أو غير ذلك ، يصح ما من اعتبار أيا كانت طبيعته ، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو عسك -1

  .أن يتخذ مبررا الرتكاب عدوان 

  .والحرب العدوانية جريمة ضد السلم الدولي والعدوان يرتب مسؤولية دولية   -2

وليس قانونيا ، وال يجوز أن يعتبر كذلك ، أي كسب إقليمي أو أي غنم خاص ناجم عن ارتكاب  -3

  .عدوان

تأويله على أنه توسيع أو تضييق بأية صورة لنطاق  ليس في هذا التعريف ما يجوز) : 6(المادة 

  .الميثاق بما في ذلك أحكامه المتعلقة بالحاالت التي يكون استعمال القوة فيها قانونيا 

خاصة ما يمكن أن يمس على أي نحو بما 3ليس في هذا التعريف عامة وال في المادة ) : 7(المادة 

ير والحرية واالستقالل للشعوب المحرومة من هذا هو مستقى من الميثاق من حق في تقرير المص

الحق بالقوة المشار إليها في إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين 

الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة ، وال سيما الشعوب الخاضعة لنظم استعمارية أو عنصرية أو ألشكال 

أو بحق هذه الشعوب في الكفاح من أجل ذلك الهدف وفي التماس الدعم أخرى من السيطرة األجنبية 

  .وتلقيه وفقا لمبادئ الميثاق وطبقا لإلعالن السابق الذكر 

األحكام الواردة أعاله مترابطة في تفسيرها وتطبيقها ، ويجب أن يفهم كل منها في سياق ) : 8(المادة 

 .األحكام األخرى 

  :الملحق الثاني

 مجلس األمنالصادر عن  )2001( 1368القرار 

  "2001سبتمبر " أيلول  12، المعقودة في 4370الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته 

  إن مجلس األمن،

  مبادئ ميثاق األمم المتحدة و مقاصده، إذ يعيد تأكيد

ن و األمن و الدوليا على أن يكافح بكل الوسائل التهديدات التي يتعرض لها السالم  و إذ عقد العزم

  نتيجة لألعمال اإلرهابية،

  األصيل الفردي أو الجماعي للدفاع عن النفس وفقا للميثاق، و إذ يسلم بالحق

/ أيلول  11و بأقوى العبارات الهجمات اإلرهابية المروعة التي وقعت في  يدين بصورة قاطعة

تهديدا للسالم و هذه األعمال  و يعتبرفي نيويورك و واشنطن العاصمة و بنسلفانيا،  2001سبتمبر 

  األمن الدوليين، شأنها شأن أي عمل إرهابي دولي،

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


207 
 

عن تعاطفه العميق و بالغ تعازيه للضحايا و أسرهم و لشعب و حكومة الواليات المتحدة  يعرب

 األمريكية،

جميع الدول إلى العمل معا بصفة عاجلة من اجل تقديم مرتكبي هذه الهجمات اإلرهابية و  يدعو

ها إلى العدالة ، و يشدد على أن أولئك المسئولين عن مساعدة أو دعم أو إيواء منظميها و رعات

 مرتكبي هذه األعمال و منظميها و رعاتها سيتحملون مسؤوليتها،

ها،بما في ذلك عن معبالمجتمع الدولي أن يضاعف جهوده من اجل منع األعمال اإلرهابية و ق يهيب

تفاقيات الدولية لمكافحة اإلرهاب و قرارات مجلس األمن ذات طريق زيادة التعاون و التنفيذ التام لال

 ، 1999أكتوبر / تشرين األول  19المؤرخ في ) 1999( 1269الصلة ، السيما القرار 

 11عن استعداده التخاذ كافة الخطوات الالزمة للرد على الهجمات اإلرهابية التي وقعت في يعرب 

جميع أشكاله، و وفقا لمسؤولياته بموجب ميثاق األمم و مكافحة اإلرهاب ب 2001سبتمبر /أيلول 

 المتحدة،

 .أن يبقى المسألة قيد نظرهيريد 
  :الملحق الثالث

 مجلس األمن الصادر عن )2001( 1373القرار 

  "2001سبتمبر "أيلول  28، المعقودة في 4380الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته 

  إن مجلس األمن،

) 2001( 1328و  1999أكتوبر /تشرين األول 19المؤرخ * 1999( 1269قراراته  إذ يعيد تأكيد

  ،2001سبتمبر / أيلول  12المؤرخ 

إدانته الكاملة للهجمات اإلرهابية التي وقعت في نيويورك و واشنطن العاصمة إذ يعيد أيضا تأكيد 

  مال،، و إذ يعرب عن تصميمه على منع جميع هذه األع2001سبتمبر / أيلول 11وبنسلفانيا في 

تأكيد أن هذه األعمال ، شأنها في ذلك شان أي عمل إرهابي دولي، تشكل تهديدا و إذ يعيد كذلك  

  للسالم و األمن الدوليين،

الحق الراسخ للفرد أو الجماعة في الدفاع عن النفس ، كما هو معترف به في ميثاق و إذ يعيد تأكيد 

  )2001( 1368األمم المتحدة و كما هو مؤكد في القرار 

ضرورة التصدي، بجميع الوسائل ، وفقا لميثاق األمم المتحدة، للتهديدات التي توجهها  و إذ يعيد تأكيد

  األعمال اإلرهابية لسالم و األمن الدوليين،

إزاء تزايد األعمال اإلرهابية بدافع من التعصب أو التطرف، في مناطق و إذ يعرب عن بالغ القلق 

  مختلفة من العالم،
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بجميع الدول العمل معا علة نحو عاجل على منع األعمال اإلرهابية و القضاء عليها، بما  و إذ يهيب

  في ذلك من خالل التعاون المتزايد و التنفيذ الكامل لالتفاقيات الدولية ذات الصلة باإلرهاب،

أعمال بضرورة إكمال التعاون الدولي بتدابير إضافية تتخذها الدول لمنع و وقف تمويل أي  و إذ يسلم

  إرهابية أو اإلعداد لها، في أراضيها بجميع األعمال القانونية،

أكتوبر / المبدأ الذي أرسته الجمعية العامة في إعالنها الصادر في تشرين األول و إذ يعيد تأكيد 

 13المؤرخ ) 1998( 1189و كرر تأكيده مجلس األمن في قراره ) 26- د( 2625القرار (  1970

مفاده أنه من واجب كل دولة عضو أن تمتنع عن تنظيم أي أعمال إرهابية ، و1998أغسطس / آب 

في دولة أخرى أو التحريض عليها أو المساعدة أو المشاركة فيها أو قبول أنشطة منظمة في أراضيها 

  بهدف ارتكاب تلك األعمال،

  بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، و إذ يتصرف

  :ولأنه على جميع الد يقرر 

 منع و وقف تمويل العمال إلرهابية،

 تجريم قيام رعايا هذه الدول عمدا بتوفير األموال أو جمعها، بأ) ب(    

وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو في أراضيها لكي تستخدم في أعمال إرهابية، أو في حالة 

  عدم معرفة أنها سوف تستخدم في أعمال إرهابية،

تأخير في تجميد األعمال و أي أصول مالية أو موارد اقتصادية ألشخاص  القيام بدون) ج(    

يرتكبون أعماال إرهابية أو يحاولون ارتكابها، أو يشاركون في ارتكابها أو يسهلون ارتكابها، أو 

لكيانات يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤالء األشخاص، أو ألشخاص و 

هؤالء األشخاص و الكيانات ، أو بتوجيه منهم بما في ذلك األموال المستمدة من  كيانات تعمل لحساب

الممتلكات التي يمتلكها هؤالء اإلرهابيون و من يرتبط بهم من أشخاص و كيانات أو الممتلكات التي 

 تدرها هذه الممتلكات،

ها إتاحة أي أموال تحظر على رعايا هذه الدول أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضي) د(     

أو أول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، 

لألشخاص الذين يرتكبون أعمال إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون في ارتكابها، 

شرة هؤالء األشخاص ، أو أو للكيانات التي يمتلكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مبا

  لألشخاص والكيانات التي تعمل باسم هؤالء األشخاص أو بتوجيه منهم، 

  :أيضا على أن جميع الدول  يقرر 

االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، التصريح أو الضمني ، إلى الكيانات أو ) أ(        

ك وضع حد لعملية تجديد أعضاء الجماعات األشخاص الضالعين في األعمال اإلرهابية،ة و يشمل ذل

  اإلرهابية و منع تزويد اإلرهابيين بالسالح،
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اتخاذ الخطوات الالزمة لمنع ارتكاب األعمال اإلرهابية ، و يشمل ذلك اإلنذار المبكر ) ب(        

  للدول األخرى عن طريق تبادل المعلومات،

مال اإلرهابية أو يدبرونها أو يدعمونها أو عدم توفير لمالذ اآلمن لمن يمولون األع) ج(      

  يرتكبونها ، و لمن يوفرون المالذ اآلمن لإلرهابيين،

منع من يمولون أو يدبرون أو ييسرون أو يرتكبون األعمال اإلرهابية من استخدام أراضيها ) د(      

  في تنفيذ تلك المآرب ضد دول أخرى أة ضد مواطني تلك الدول،

قديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو اإلعداد لها أو كفالة ت) هـ(     

ارتكابها أو دعمها إلى العدالة و كفلة إدراج األعمال اإلرهابية في القوانين و التشريعات المحلية 

بوصفها جرائم خطيرة و كفالة أن تعكس العقوبات على النحو الواجب جسامة تلك األعمال اإلرهابية ، 

  ذلك باإلضافة إلى أي تدابير أخرى قد تتخذ في هذا الصدد ،و 

تزويد كل منها األخرى بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو اإلجراءات ) و(     

الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعم األعمال اإلرهابية ، و يشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها علة 

  الزمة لإلجراءات القانونية،ما لدى األخرى من أدلة 

منع تحركات اإلرهابيين أو الجماعات اإلرهابية عن طريق فرض ضوابط فعالة على الحدود ) ز(    

وعلة إصدار أوراق إثبات الهوية و وثائق السفر و باتخاذ تدابير لمنع تزويد و تزييف أوراق إثبات 

  الهوية و وثائق السفر أو انتحال شخصية حامليها،

  :من جميع الدول  يطلب 

التماس سبل تبادل المعلومات العملية و التعجيل بها و بخاصة ما يتعلق منها بأعمال أو ) أ(       

تحركات اإلرهابيين أو الشبكات اإلرهابية ، و بوثائق الصور المزورة أو المزيفة ، و االتجار 

اإلرهابية لتكنولوجيا االتصاالت ، و  باألسلحة أو المتفجرات أو المواد الحساسة و باستخدام الجماعات

 بالتهديد الذي يشكله امتالك الجماعات اإلرهابية ألسلحة الدمار الشامل ،

تبادل المعلومات وفقا للقوانين الدولية و المحلية و التعاون في الشؤون اإلدارية و القضائية ) ب(     

  لمنع ارتكاب األعمال اإلرهابية،

خاصة من خالل ترتيبات واتفاقات ثنائية و متعددة األطراف، على منع و التعاون، بصفة ) ج(     

  قمع االعتداءات اإلرهابية و اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي تلك األعمال،

االنضمام في أقرب وقت ممكن إلى االتفاقيات و البروتوكوالت الدولية ذات الصلة باإلرهاب ) د(     

  ،1999ديسمبر / كانون األول  9ويل اإلرهاب المؤرخة ومن بينها االتفاقية الدولية لقمع تم

التعاون المتزايد و التنفيذ الكامل لالتفاقيات و البروتوكوالت الدولية ذات الصلة باإلرهاب ) هـ(    

  ،د) 2001( 1328و ) 1999( 1269وقراري مجلس األمن 
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ين الوطنية و الدولية ، بما في ذلك اتخاذ التدابير المناسبة طبقا لألحكام ذات الصلة من القوان) و(    

المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، قبل منح مركز الالجئ، بغية ضمان عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط 

  أعمال إرهابية أو تسيرها أو االشتراك في ارتكابها،

مركز كفالة عدم إساءة استعمال مرتكبي األعمال اإلرهابية أو منظميها أو من ييسرها ل) ز(   

الالجئين ، وفقا للقانون الدولي ، و كفالة عدم االعتراف باالدعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب 

  لرفض طلبات تسليم اإلرهابيين المشتبه بهم،

الصلة الوثيقة بين اإلرهاب الدولي و الجريمة المنظمة عبر الوطنية و  يالحظ مع القلق - 4     

غسل األموال و االتجار غير القانوني باألسلحة و النقل غير التجار غير المشروع بالمخدرات و 

القانوني باألسلحة و النقل غير القانوني للمواد النووية و الكيميائية و البيولوجية و غيرها من المواد 

التي يمكن أن ترتب عليها آثار مميتة، و يؤكد في هذا الصدد ضرورة تعزيز تنسيق الجهود على كل 

ني و دون اإلقليمي و الدولي تدعيما لالستجابة العالمية في مواجهة التحدي و التهديد من الصعيد الوط

  الخطيرين لألمن الدولي،

أن أعمال و أساليب و ممارسات اإلرهاب الدولي تتنافى مع مقاصد و مبادئ األمم  يعلن - 5     

لم، أمور تنافى أيضا مع المتحدة و أن تمويل األعمال اإلرهابية و تدبيرها و التحريض عليها عن ع

  مقاصد األمم المتحدة و مبادئها،

من نظامه الداخلي المؤقت ، لجنة تابعة لمجلس األمن تتألف  28ان ينشئ وفقا للمادة  يقرر - 6      

من جميع أعضاء المجلس ، لتراقب تنفيذ هذا القرار بمساعدة الخبرات المناسبة ، و يطلب من جميع 

يوما  90تقارير عن الخطوات التي اتخذتها تنفيذا لهذا القرار في موعد ال يتجاوز الدول موافاة اللجنة ب

 من تاريخ اتخاذه و أن تقوم بذلك فيما بعد وفقا لجدول زمني تقترحه اللجنة ،

إلى اللجنة وان تقوم بالتشاور مع األمين العام بتحديد مهامها و تقديم برنامج عمل  يوعز - 7       

 يوما من اتخاذ هذا القرار و النظر فيما تحتاجه من دعم ،في غضون ثالثين 

عن تصميمه على اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لكفالة تنفيذ هذا القرار بصورة  يعرب - 8        

 كاملة وفقا لمسؤولياته المنصوص عليها في الميثاق،

  .  أن يبقي المسألة قيد نظره يقرر - 9        

 مجلس األمن الصادر عن  606القرار  :الملحق الرابع

  إن مجلس األمن ،

  ).1990أغسطس (آب  2إذ يثير جزعه غزو القوات العسكرية العراقية للكويت في 

وإذ يقرر أنه يوجد خرق للسلم و األمن الدوليين فيما يتعلق بالغزو العراقي للكويت وغذ يتصرف 

  .من ميثاق األمم المتحدة 40و  39بموجب 

 .للكويت يدين الغزو العراقي
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يطالب بأن يسحب العراق جميع قواته فورا ودون قيد أو شرط إلى المواقع التي كانت تتواجد فيها في 

 .1990) أغسطس(آب  1

يدعو العراق و الكويت إلى البدء فورا في مفاوضات مكثفة لحل خالفاتهما ويؤيد جميع الجهود 

 .عربيةالمبذولة في هذا الصدد، وبوجه خاص جهود جامعة الدول ال

 .يقرر أن يجتمع ثانية حسب االقتضاء للنظر في خطوات أخرى لضمان االمتثال لهذا القرار
 

 مجلس األمن الصادر عن: 661القرار  :الملحق الخامس

  إن مجلس األمن،

  .1990) اغسطس(آب  2المؤرخ في ) 1990( 660إذ يعيد تأكيد قراره 

قرار ألن غزو العراق للكويت ال يزال مستمرا وبسبب وإذا يساوره بالغ القلق إزاء عدم تنفيذ ذلك ال

  .المزيد من لخسائر في األرواح و من الدمار المادي

وعلى إعادة سيادة الكويت واستقاللها و . وتصميما منه على إنهاء غزو العراق للكويت واحتالله لها

  .سالمتها اإلقليمية

  ) 1990( 660متثال للقرار وإذ يالحظ أن حكومة الكويت قد أعربت عن استعدادها لال

وإذ يضع في اعتباره المسؤوليات الموكلة إليه بكوجب ميثاق األمم المتحدة للحفاظ على السلم و األمن 

  .الدويين

وإذ يؤكد الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا ردا على الهجوم المسلح الذي قام به 

  .الميثاقمن  51العراق ضد الكويت، وفقا للمادة 

  . وإذ يتصرف وفقا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة 

واغتصب سلطة الحكومة الشرعية في ) 1990( 660من القرار  2يقرر أن العراق لن متثل للفقرة 

 .الكويت

وإعادة ) 1990( 600من القرار  2يقرر نتيجة لذلك اتخاذ التدابير التالية لضمان امتثال العراق للفقرة 

 .ة غلى الحكومة الشرعية في الكويتالسلط

 : يقرر أن تمنع جميع الدول مايلي 

استيراد أي من السلع و المنتجات التي يكون مصدرها العراق أو الكويت، وتكون مصدرة منها بعد 

 .تاريخ هذا القرار، إلى أقاليمها

يقصد بها تعزيز، التصدير أية أنشطة يقوم بها رعاياها أو تتم في أقاليمها ويكون من شأنها تعزيز أو  

أو الشحن العابر ألية سلع أو منتجات من العراق أو الكويت ، و أية تعامالت يقوم بها رعاياها أو 

السفن التي ترفع علمها أو تتم في أقاليمها بشأن أية سلع أو منتجات يكون مصدرها العراق او الكويت 

ذلك على وجه الخصوص أي تحويل لألموال  و تكون مصدرة منهما بعد تاريخ هذا القرار ، بما في

 .إلى العراق أو الكويت ألغراض القيام بهذه األنشطة أو التعامالت
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أية عمليات بيع أو تورد يقوم بها رعاياها أو تتم من أقاليمها أو باستخدام السفن التي ترفع علمها ألية 

سواء أكان منشؤها في أقاليمها أو سلع أو منتجات بما في ذلك األسلحة أو أية معدات عسكرية أخرى، 

ال يكن ، وال تشمل اإلمدادت المخصصة بالتحديد لألغراض الطبية و المواد الغدائية المقدمة في 

ظروف إنسانية إلى أي شخص أو هيئة في العراق أو الكويت أو إلى أي شخص أو هيئة ألغراض 

أية أنشطة يقوم بها رعاياها أو تتم في عمليات تجارية يضطلع بها في العراق أو الكويت أو منهما و 

 .أقاليمها و يكون من شانها تعزيز ، أو يقصد بها تعزيز عمليات بيع أو توريد هذه السلع أو المنتجات

يقرر أن تمتنع جميع الدول عن توفير أية أموال أو أية موارد مالية أو اقتصادية أخرى لحكومة 

أو ألية مشاريع للمرافق العامة في العراق أو الكويت ن و  العراق أو ألية مشاريع تجارية أو صناعية

أن تمنع رعاياها و أي أشخاص داخل اقاليمها من إخراج أي أموال أو موارد من أقاليمها أو القيام ، 

بأية طريقة أخرى بتوفير االموال و الموارد لتلك الحكومة  ، أو ألي من مشاريعها ، و من تحويل أي 

خاص أو هيئات داخل العراق أو الكويت، فيما عدا المدفوعات المخصصة أموال أخرى إلى أش

 .بالتحديد لألغراض الطبية أو اإلنسانية و المواد الغدائية المقدمة في الظروف اإلنسانية

يطلب إلى جميع الدول ، بما في ذلك الدول غير األعضاء في األمم المتحدة ن أن تعمل بدقة وفقا 

 .النظر عن أي عقد تم إبرامه أو ترخيص تم منحه قبل تاريخ هذا القرار ألحكام هذا القرار بغض

من النظام الداخلي المؤقت لمجلس األمن ، تشكيل لجنة تابعة لمجلس األمن و  28يقرر وفقا للمادة 

ضم جميع أعضائه كي تضطلع بالمهام التالية و تقدم إلى المجلس التقارير المتصلة بعملها مشفوعة 

 :تها وتوصياتهابمالحظا

 .أن تنظر في التقارير التي سيقدمها األمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار 

أن تطلب من جميع الدول المزيد من المعلومات المتصلة باإلجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بالتنفغيذ 

 .الفعال لألحكام المنصوص عليها في هذا القرار

ول أن تتعاون تعاونا تاما مع اللجنة فيما يتعلق بقيامها بمهمتها ، بما في ذلك يطلب غلى جميع الد

 .توفير المعلومات التي قد تطلبها اللجنة تنفيذا لهذا القرار

يطلب إلى األمين العام تزويد اللجنة بكل المساعدة الالزمة واتخاذ الترتيبات الالزمة في األمانة العامة 

 .لهذا الغرض

أعاله ال يوجد في هذا القرار ما يمنع عن تقديم  8إلى  4النظر عن الفقرات من  يقرر أنه بغض

 :المساعدة إلى الحكومة الشرعية في الكويت، و يطلب إلى جميع الدول ما يلي 

 .اتخاذ تدابير مناسبة لحماية األصول التي تملكها حكومة الكويت الشرعية ووكاالتها

 .االحتاللعدم االعتراف بأي نظام تقيمه سلطة 

يطلب إلى األمين العام أن يقدم إلى المجلس تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، على أن 

 .يقدم التقرير األول خالل ثالثيم يوما 
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يقرر أن يبقي هذا البند في جدول أعماله وأن يواصل بذل الجهود كي يتم إنهاء الغزو الذي قام به 

  .العراق في وقت مبكر

  فتوى محكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في األرض  :ق السادسالملح

  :الفلسطينية المحتلة

 :تشير المحكمة أوال إلى أنه ، وفقا للفقرة  من المادة  من ميثاق األمم المتحدة-87

أو استعمالها ضد السالمة يمتنع جميع األعضاء في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة " 

  "اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألية دولة، أو بأي طريقة ال تتمشى مع مقاصد األمم المتحدة

إعالن بشأن " ، المعنون )25-د( 2625أكتوبر ، اتخذت الجمعية العامة القرار /و في  تشرين األول

الذي سيشار إليه هنا " ( ن فينا بين الدولمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية و التعاو

لن يعترف بأي اكتساب لألراضي ناشئ من " ، الذي أكدت فيه أنه ) ") 25-د( 2625القرار " بوصفة 

و كما ذكرت المحكمة في حكمها في القضية . التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بوصفة قانونيا

نيكاراغوا ضد الواليات المتحدة ( ية في نيكاراغوا و ضدها المتعلقة باألنشطة العسكرية و شبه العسكر

، فإن المبادئ المتعلقة باستعمال القوة و المدرجة في الميثاق تستند إلى ما ورد في القانون ) األمريكية

- 187، الفقرات 101-98، الصفحات  1986" تقارير محكمة العدل الدولية" أنظر ( الدولي العرفي 

شيء  صحيح بالنسبة لالستنتاج المترتب على ذلك من عدم مشروعية اكتساب ، و نفس ال)  190

  .األراضي الناشئ عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها

تالحظ المحكمة أيضا أن مبدأ تقرير المصير للشعوب قد ورد في ميثاق األمم المتحدة و  -88

كل " مذكور أعاله، و الذي وفقا لما جاء به ال) 25 -د( 2625كررت تأكيده الجمعية العامة في القرار 

من " ... في ذلك القرار"دولة عليها واجب االمتناع عن أي إجراء قسري يحرم الشعوب المشار إليها 

المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و  1كما أن المادة " .الحق في تقرير المصير

ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكرر تأكيد حق جميع االجتماعية و الثقافية و العهد الد

الشعوب في تقرير المصير ، و تضع على كاهل الدول األطراف االلتزام بتعزيز أعمال ذلك الحق و 

 .احترامه ، وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة

نون الدولي فيما يتعلق القا" أن التطورات الجارية في  1971و تشير المحكمة إلى أنها أكَدت في عام 

باألقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، على النحو الوارد في ميثاق األمم المتحدة ، يجعل مبدأ تحقيق 

و ال تترك هذه التطورات أي " و مضت المحكمة تقول " . هذه األقاليم " المصير ساريا على جميع 

من ميثاق عصبة  22من المادة  1ا في الفقرة شك في أن الهدف النهائي لألمانة المقدسة المشار إليه

اآلثار القانونية المترتبة بالنسبة للدول الستمرار  " ( للشعوب المنية ... هو تقرير المصير " األمم 

 276بالرغم من قرار مجلس األمن ) أفريقيا الجنوبية الغربية( وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا 

، ) 53 – 52(، الفقرتان 31، ص 1971رير محكمة العدل الدولية تقا" و الفتوى الواردة في ) 1970(
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المرجع نفسه ، أنظر (و قد أشارت المحكمة إلى هذا المبدأ في عدد من المناسبات في فلسفتها القضائية 

و قد ) . 162، الفقرة  68، ص 1975أيضا الصحراء الغربية ، الفتوى تقارير محكمة العدل الدولية 

أنظر (الواقع أن حق الشعوب في تقرير المصير هو اليوم حق لجميع الناس  أوضحت المحكمة في

،  102، ص  1995، " تقارير محكمة العدل الدولية " ، الحكم ، ) البرتغال و أستراليا(تيمور الشرقية 

  ).29الفقرة 

  و فيما يتعلق بالقانون اإلنساني الدولي ، تالحظ المحكمة أوال أن إسرائيل     -89

، المرفق بها قواعد الهاي ، و تالحظ المحكمة ، أنه، 1907رفا في اتفاقية الهاي الرابعة لعام ليست ط

القائمة في ذلك " لتنقيح قوانين و أعراف الحرب العامة"في صياغة االتفاقية ، أعدت هذه القواعد 

اعد المحددة القو" حين، حكمت محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية بأن و مع ذلك فمنذ ذلك ال. الوقت

في االتفاقية تعترف بها جميع األمم المتحضرة، و أنها ينظر إليها بصفتها بوصفها تفسيرية لقوانين و 

/ تشرين األول  1سبتمبر و / أيلول 30حكم محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، " (أعراف الحرب

اسة حقوق و واجبات و المحكمة ذاتها وصلت إلى النتيجة نفسها عند در). 65، ص 1946أكتوبر 

مشروعية التهديد باستعمال األسلحة النووية أو استعمالها ، ( المتحاربين في إجراء عملياتهم العسكرية 

و ترى ) . 75، الفقرة 256، ص )المجلد األول( 1996تقارير محكمة العدل الدولية ، " فتوى، 

في ، و هو ما يعترف به في الواقع المحكمة أن أحكام قواعد الهاي قد أصبحت جزءا من القانون العر

  .جميع المشتركين في الدعاوى المنظورة أمام المحكمة

من اتفاقية جنيف الرابعة أن تلك االتفاقية مكملة  154و تالحظ المحكمة أيضا ، أنه عمال بالمادة 

السلطة " ـ و الباب الثالث من هذه القواعد، و الذي يتعلق ب. للبابين الثاني والثالث من قواعد الهاي

 .له صلة وثيقة بهذه القضية"  العسكرية على أراضي الدولة المعادية

و ثانيا، فيما يتعلق باتفاقية جنيف الرابعة ، أعرب عن آراء مختلفة من جانب المشتركين في  -90

فإسرائيل ، على النقيض من الغالبية العظمى للمشاركين اآلخرين ، تطعن في انطباق . هذه الدعاوي

 3و على وجه الخصوص ، يرد في الفقرة . فاقية بحكم القانون على األراضي الفلسطينية المحتلة االت

، أن "ملخص الموقف القانوني لحكومة إسرائيل" من المرفق األول من تقرير األمين العام ، المعنون 

" مستشهدة " محتلةتنطبق على األراضي الفلسطينية ال" إسرائيل ال توافق على أن اتفاقية جنيف الرابعة 

ليس إقليما لطرف متعاقد سام " مستنتجة أنه " بعدم االعتراف بسيادة اإلقليم قبل إلحاقه باألردن و مصر

  ".حسبما تشترط االتفاقية

يوليه /تموز  2و تشير المحكمة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة قد صدقت عليها إسرائيل في   -91

 29و ما فتئت األردن طرفا في تلك االتفاقية منذ . االتفاقية و أن إسرائيل هي طرف في تلك  1951

  .و لم تقدم أي من الدولتين تحفظات تمت بصلة إلى الدعوى الحالية . 1951مايو / آيار 

يونيه / حزيران 7و عالوة على ذلك فقد قدمت فلسطين تعهدا من جانب واحد ، باإلعالن المؤرخ 

و اعتبرت سويسرا بوصفها الدولة الوديعة ، ذلك التعهد .  ، بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة1982
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في موقف يسمح  -بوصفها وديعة–و مع ذلك فقد خلصت إلى أنها ليست . األحادي الجانب صحيحا

المقدم من حركة التحرير "  1979يونيه /حزيران 14المؤرخ " الطلب " " لها بتقرير ما إذا كان

يمكن أن " إلى جملة صكوك منها اتفاقية جنيف الرابعة " نضمام لال" دولة فلسطين" الفلسطينية باسم 

  ".يعتبر صك انضمام

و عالوة على ذلك ، فألغراض تحديد نطاق تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة ، تجدر اإلشارة إلى   -92

  :1949أغسطس / آب 12المشتركة بين االتفاقيات األربعة المؤرخة  2أنه بموجب المادة 

حكام التي تسري في وقت السلم ، تنطبق هذه االتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي عالوة على األ"  

اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من األطراف السامية المتعاقدة ، حتى و لو لم يعترف 

  .أحدها بحالة الحرب

د األطراف السامية تنطبق االتفاقية أيضا في جميع حاالت االحتالل الجزئي أو الكلي إلقليم أح 

  .المتعاقدة حتى لو يواجه هذا االحتالل مقاومة مسلحة

و إذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه االتفاقية ، فإن دول النزاع األطراف فيها تبقى مع ذلك 

خيرة ملتزمة بها في عالقاتها المتبادلة كما أنها تلتزم باالتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه األ

  ."أحكام االتفاقية و طبقتها

 3، أصدرت السلطات اإلسرائيلية أمرا رقم  1967و بعد احتالل الضفة الغربية في عام   -93

يجب أن تطبق أحكام اتفاقية جنيف . . . المحكمة العسكرية "   :على ما يلي 35ينص في مادته 

ن في زمن الحرب فيما يتعلق المتصلة بحماية األشخاص المدنيي 1949أغسطس / آب 12الرابعة 

  ."و في حالة التعارض بين هذا األمر واالتفاقية المذكورة ، تغلب االتفاقية. باإلجراءات القضائية 

و في وقت الحق ، أوضحت السلطات اإلسرائيلية في عدد من المناسبات أنها في واقع األمر تطبق 

و مع ذلك، فوفقا لموقف . في األراضي المحتلةبشكل عام األحكام اإلنسانية من اتفاقية جنيف الرابعة 

أعاله ، فتلك االتفاقية ليست سارية بحكم القانون في تلك  90إسرائيل المشار إليه بإيجاز في الفقرة 

، ال تنطبق االتفاقية إال في حالة احتالل األراضي الواقعة  2من المادة 2األراضي ألنه بموجب الفقرة 

و توضح إسرائيل أن األردن كانت طرفا . مشترك في صراع مسلحتحت سيادة طرف متعاقد سام 

، و أن صراعا مسلحا قد نشب في ذلك الوقت  1967بحكم اعترافها في اتفاقية جنيف الرابعة في عام 

بين إسرائيل و األردن ، و لكنها تستمر فتقول إنها تالحظ أن األراضي المحتلة من جانب إسرائيل في 

و تستنبط من ذلك أن االتفاقية ال . لم تقع قبل ذلك تحت السيادة األردنية وقت الحق لذلك الصراع

و مع ذلك فوفقا للغالبية العظمى من المشاركين اآلخرين في . تسري بحكم القانون على تلك األراضي 

، سواء كان  2من المادة  1الدعاوي، تنطبق اتفاقية جنيف الرابعة على تلك األراضي وفقا للفقرة 

 .1967أو لم يكن لها أية حقوق تتعلق بها قبل عام  لألردن

و تشير المحكمة على أنه ، وفقا للقانون الدولي العرفي على النحة الذي أعرب عنه في المادة   -94

، يجب أن تفسر المعاهدة  1969مايو / أيار  23من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات المؤرخة  31
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ادية التي ينبغي إعطاؤها لتعابير المعاهدة حسب السياق الواردة فيه و في بنية حسنة وفقا للمعاني الع

 .ضوء موضوع المعاهدة و غرضها 

يمكن االستعانة بالوسائل التكميلية للتفسير ، بما فيها األعمال :   " على ما يلي 32و تنص المادة 

، أو تحديد  31يق المادة التحضيرية للمعاهدة و ظروف عقدها ، بغية تأكيد المعنى الناجم عن تطب

إلى جعل المعنى مبهما أو غامضا أو إلى الخلوص إلى   31المعنى حين يؤدي التفسير وفق المادة 

جمهورية إيران اإلسالمية ضد الواليات (أنظر أرصفة النفط " (نتيجة واضحة السخف أو الالمعقولية

، ) المجلد الثاني( 1996العدل الدولية  تقارير محكمة" ، االعتراضات األولية ، ) المتحدة األمريكية

تقارير محكمة "، ) ناميبيا/بوتسوانا(، انظر أيضا ، جزيرة كاسيكلي ، سيدودو  23، الفقرة  812ص 

، و السيادة على بوالولجيتان و بوالو 18، الفقرة 1059، ص ) المجلد الثاني( 1999" العدل الدولية

  "37، الفقرة  645، ص  2002" تقارير محكمة العدل الدولية"  ، الحكم،) ماليزيا/ إندونيسيا(سيبادان 

و تالحظ المحكمة أنه ، وفقا للفقرة األولى من المادة الثانية من اتفاقية جنيف الرابعة ، أن   -95

، و ) سواء اعترف بحالة حرب أم ال(أن يكون ثمة صراع مسلح : االتفاقية تنطبق عند تحقق شرطان

و إذا تحقق هذان الشرطان، تنطبق االتفاقية ، على . أ بين طرفين متعاقدينأن يكون الصراع قد نش

 .وجه الخصوص، أي أن إقليم يجري احتالله في أثناء الصراع من جانب أحد الطرفين المتعاقدين

ليس هو  تقييد نطاق تطبيق االتفاقية ، حسب تعريفها بواسطة  2و الهدف من الفقرة الثانية من المادة 

و إنما . ألولى ، بأن تستبعد منها األراضي التي ل تندرج تحت سيادة أحد الطرفين المتعاقدين الفقرة ا

هي مجرد موجهة إلى أن تجعل من الواضح أنه حتى إذا كان االحتالل الذي جرى خالل الصراع لم 

  .يقابل بمقاومة مسلحة ، تكون االتفاقية مازالت سارية

اتفاقية جنيف الرابعة حماية المدنيين الذين يجدون أنفسهم ، بأي  و هذا التفسير يتجلى في نية واضعي 

مهتمين  1907و بينما كان واضعي قواعد الهاي لعام . شكل كان، في أيدي سلطة قائمة باالحتالل 

بحماية حقوق دولة ما احتل إقليمها ، بقدر اهتمامهم بحماية سكان ذلك اإلقليم ، فقد سعى واضعي 

عة إلى ضمان حماية المدنيين في زمن الحرب، بصرف النظر عن وضع األراضي اتفاقية جنيف الراب

  .من االتفاقية 47المحتلة، على النحو الذي تظهره المادة 

و قد أوصى مؤتمر الخبراء الحكوميين الذي . و يؤكد هذا التفسير األعمال التحضيرية لالتفاقية  

حرب العالمية الثانية بغرض إعداد اتفاقيات جنيف عقدته لجنة الصليب األحمر الدولية ، في أعقاب ال

سواء اعترف أو لم يعترف به بوصفه حالة " جديدة بأن تسري هذه االتفاقيات على صراع مسلح 

التقرير المقدم "  (في حاالت احتالل األراضي في غياب أية حالة حرب" و " حرب من جانب الطرفين

االتفاقيات المتعلقة بحماية ضحايا الحرب ، جنيف ،  عن أعمال مؤتمر الخبراء الحكوميين لدراسة

 2و على ذلك لم يكن في نية واضعي الفقرة الثانية من المادة ). 8، ص 1947أبريل /نيسان 14-26

و إنما كانوا يسعون إلى مجرد . عندما أضافوا هذه الفقرة في االتفاقية ، تقييد نطاق تطبيق األخيرة
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قتال، من قبيل احتالل بوهيميا و مورافيا من جانب ألمانيا في عام  النص على حاالت االحتالل دون

1949.  

و عالوة على ذلك تالحظ المحكمة أن الدول األطراف في اتفاقية جنيف الرابعة وافقت على   -96

بتكرار تأكيد سريان اتفاقية " و أصدرت بيانا قامت فيه . 1999يوليه /تموز 15تفسير اتفاقيتها في 

 5و في وقت الحق ، في ". ة على األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية جنيف الرابع

 1، أشارت األطراف المتعاقدة السامية على وجه الخصوص إلى المادة  2001ديسمبر /كانون األول 

لى سريان اتفاقية جنيف الرابعة ع" ، و أكدت مجددا مرة أخرى  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

و ذكرت هذه الدول كذلك األطراف المتعاقدة " . األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

المشتركة في المؤتمر، طرفي الصراع، و دولة إسرائيل بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، بالتزامات 

  .كل منهما

 142لدولية، التي تنص المادة و عالوة على ذلك تالحظ المحكمة أن لجنة الصليب األحمر ا  -97

يعترف به و يحترم في " من االتفاقية على ألن موقفها فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة يجب أن 

و في . من جانب األطراف، قد أعربت أيضا عن رأيها بشأن التفسير المعطى لالتفاقية" جميع األوقات

لجنة الصليب األحمر الدولية قد " ارت إلى أن ، أش 2001ديسمبر / كانون األول 5إعالن مؤرخ 

من  1967أكدت دوما سريان اتفاقية جنيف الرابعة بحكم القانون على األراضي المحتلة منذ عام 

  ".جانب دولة إسرائيل ، بما فيها القدس الشرقية

و هكذا  .و تالحظ المحكمة أن الجمعية العامة قد أخذت، في كثير من القرارات ، موقفا مماثال  -98

و  56/06، في القرارين 2003ديسمبر / كانون األول 9و  2001ديسمبر / كانون األول  10ففي 

 12ن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب ، المؤرخة "، أكدت مجددا  58/97

و على ، تنطبق على األراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، 1949أغسطس /آب

  ".1967األراضي الفلسطينية العربية األخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

 237الرأي في القرار  1967يونيه / حزيران  15و قد أبدى مجلس األمن بدوره ، بالفعل في   -99

جميع االلتزامات الواردة في اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى " الذي ينص على أن) 1967(

 ".ينبغي االمتثال لها من جانب الطرفين المشتركين في الصراع ...الحرب 

إسرائيل " ،  1969سبتمبر / أيلول  15في ) 1969( 271و بعد ذلك، دعا مجلس األمن في قراره  

  ".إلى التقيد بدقة بأحكام اتفاقية جنيف و القانون الدولي الذي يحكم االحتالل العسكري

سياسة و ممارسات إسرائيل المتمثلة في إقامة مستوطنات "ن و بعد عشر سنوات ، درس مجلس األم

 446و في القرار " . 1967في األراضي الفلسطينية و غيرها من األراضي العربية المحتلة منذ عام 

ال تستند إلى أي " ، اعتبر مجلس األمن أن تلك المستوطنات 1979مارس / آذار 22المؤرخ ) 1979(

أخرى أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ، المعقودة مرة " ، و أكد " أساس قانون

،  1967، تسري على األراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام  1949أغسطس /آب  12في 
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مرة أخرى إسرائيل ، باعتبارها القوة القائمة باالحتالل ، إلى التقيد الدقيق " و دعا " . بما فيها القدس

  ".قيةباالتفا

" ، ) 1990( 681، حثَ مجلس األمن، في القرار  1990ديسمبر / كانون األول 20و في       

على جميع األراضي التي تحتلها ... حكومة إسرائيل على أن تقبل سريان اتفاقية جنيف الرابعة قانونا 

األطراف "إلى  كما طلب" . ، و أن تلتزم التزاما دقيقا بأحكام االتفاقية 1967إسرائيل منذ عام 

المتعاقدة السامية في تلك االتفاقية أن تكفل احترام إسرائيل ، القوة القائمة باالحتالل ، اللتزاماتها 

 ".منها 1بموجب االتفاقية وفقا للمادة 

) 1993( 904و  1992ديسمبر / المؤرخ  كانون األول) 1992( 799و أخيرا، و في القرارين     

، أكد مجلس األمن مجددا موقفه فيما يتعلق بسريان مفعول اتفاقية  1994مارس /آذار 18المؤرخ 

 .جنيف الرابعة على األراضي المحتلة

و تشير المحكمة أخيرا إلى أن محكمة العليا في إسرائيل قد انتهت هي األخرى، في حكم  -100

لجيش الدفاع " بالقدر الذي تؤثر به العمليات العسكرية: " ، إلى أنه 2004مايو /أيار  30مؤرخ 

في رفح على المدنيين، فإنها تخضع التفاقية الهاي الرابعة المتعلقة بقوانين و أعراف " اإلسرائيلي

وألحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام ...  1907الحرب البرية لعام 

1949."  

ابعة تسري على أي أراض محتلة في و في ضوء ما تقدم، ترى المحكمة أن اتفاقية جنيف الر -100

و كانت . حالة نشوب صراع مسلح بين اثنين أو أكثر من األطراف من األطراف المتعاقدة السامية

و بالتالي، ترى .  1967إسرائيل و األردن طرفين في تلك االتفاقية عندما نشب الصراع المسلح عام 

التي كانت تقع إلى الشرق من الخط األخضر المحكمة أن االتفاقية تسري على األراضي الفلسطينية 

قبل نشوب الصراع، و التي احتلتها إسرائيل أثناء ذلك الصراع ، حيث أنه ليس هناك أي داع للبحث 

 .في الوضع السابق الدقيق لتلك األراضي

و يختلف المشاركون في اإلجراءات المعروضة على المحكمة أيضا فيما إذا كانت اتفاقيات  -102

و جاء . اإلنسان الدولية التي انضمت إليها إسرائيل تسري على األراضي الفلسطينية المحتلة حقوق 

تنكر إسرائيل أن العهد الدولي الخاص بالحقوق  - 4: "في المرفق األول لتقرير األمين العام ما يلي

ية ينطبقان على المدنية و السياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقاف

و تقول بأن القانون اإلنساني هو الحماية التي توفر في حالة صراع . األراضي الفلسطينية المحتلة 

كتلك القائمة في الضفة الغربية و قطاع غزة، بينما يقصد بمعاهدات حقوق اإلنسان حماية المواطنين 

  ".من حكوماتهم ذاتها في أوقات السلم

رين في اإلجراءات ، يرى من تناولوا هذه المسألة ، على العكس من ذلك و من بين المشاركين اآلخ 

  .، أن كال العهدين ينطبقان على األراضي الفلسطينية المحتلة
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، صدقت إسرائيل على العهد الدولي الخاص بالحقوق  1991أكتوبر / تشرين األول 03و في  -103

و العهد الدولي الخاص  1966ديسمبر /انون األولك 19االقتصادية و االجتماعية و الثقافية المبرم في 

بالحقوق المدنية و السياسية المبرم في نفس التاريخ على حد سواء ، و كذلك على اتفاقية األمم المتحدة 

  .و هي طرف في هذه الصكوك الثالثة. 1989نوفمبر /تشرين الثاني 20لحقوق الطفل المبرم في 

نصوص تنطبق على األراضي الفلسطينية المحتلة، ستتناول و لتحديد ما إذا كانت هذه ال -104

المحكمة أوال مسألة العالقة بين القانون اإلنساني  الدولي و قانون حقوق اإلنسان، ثم تتناول مسالة 

 .انطباق صكوك حقوق اإلنسان خارج اإلقليم الوطني

ن مشروعية التهديد بشأ 1996يوليه / تموز  8و في الفتوى التي أصدرتها المحكمة في  -105

باستخدام األسلحة النووية أو استخدامها ، أتيح للمحكمة أن تتناول أول هاتين المسألتين فيما يتصل 

العهد " ففي تلك المداوالت ، رأى بعض الدول أن . بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية

ل المتصلة بفقدان الحياة بصورة غير موجه لحماية حقوق اإلنسان في وقت السلم، إال أن المسائ

 1996تقارير محكمة العدل الدولية " (مشروعة في القتال يحكمها القانون الساري في النزاع المسلح

 ).25، الفقرة 239، الصفحة )أوال(

 :إال أن المحكمة رفضت هذه الحجة ،و الحظت أن 

و السياسية ال تتوقف في أوقات الحرب ، الحماية التي يوفرها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  

من العهد التي بها يمكن الحد من بعض األحكام في أوقات حاالت الطوارئ  4إال بأعمال المادة 

و من حيث المبدأ، فإن من حق . إال أن احترام الحق في الحياة ليس من ضمن تلك األحكام. الوطنية

بيد أن تقرير ما هو . أيضا في وقت القتال الشخص في أن ال يحرم  تعسفا ، من حياته، ينطبق

الحرمان التعسفي من الحياة يعود إلى القانون الخاص ، أي القانون الساري في النزاع المسلح و هدفه 

 ).25، الفقرة240المرجع نفسه، الصفحة" (تنظيم سير القتال 

اإلنسان ال تتوقف في و بصورة أعم، ترى المحكمة أن الحماية التي توفرها اتفاقيات حقوق  -106

من العهد  4حالة الصراع المسلح، إال من خالل إعمال أحكام تقييدية من النوع الموجود في المادة 

و فيما يتصل بالعالقة بين القانون اإلنساني الدولي و . الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 

ض الحقوق يمكن أن تقتصر تماما على فبع: قانون حقوق اإلنسان ، فإن هناك ثالث حاالت محتملة 

القانون اإلنساني الدولي، و بعض الحقوق يمكن أن تقتصر تماما على قانون حقوق اإلنسان ، غير أن 

و لإلجابة . هناك حقوقا أخرى يمكن أن تدخل ضمن هذين الفرعين من القانون الدولي على حد سواء

أن تأخذ في اعتبارها هذين الفرعين من القانون على السؤال المطروح على المحكمة ، سيتعين عليها 

الدولي على حد سواء ، أي قانون حقوق اإلنسان ، باعتباره القانون الخاص ، و القانون اإلنساني 

  .الدولي

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


220 
 

و ال يزال يتعين تحديد ما إذا كان العهدان الدوليان و اتفاقية حقوق الطفل ال تنطبق إال على  -107

يها، أو ما إذا كانت تنطبق أيضا خارج تلك األراضي ، و إذا ما كان األمر أراضي الدول األطراف ف

 كذلك ، ففي أية ظروف؟

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية نطاق تطبيق  2من المادة  1تحدد الفقرة  -108

ق المعترف بها تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقو: " العهد ، حيث تنص على ما يلي

فيه ، و بكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقليمها و الداخلين في واليتها، دون أي تمييز 

بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو األصل 

 ".ذلك من األسبابالقومي أو االجتماعي ، أو الثروة ، أو النسب، أو غير 

و يمكن تفسير هذا الحكم على أنه يقتصر على األفراد الموجودين داخل إقليم الدولة و الخاضعين 

كما يمكن أن يستخلص منه أنه يشمل كال من األفراد الموجودين داخل إقليم الدولة . لوالية تلك الدولة 

و لذلك، ستسعى . ية تلك الدولة و أولئك الموجودين خارج ذلك اإلقليم و إن كانوا يخضعون لوال

  .المحكمة لتحديد المعنى الذي ينبغي أن ينطوي عليه هذا النص

و تالحظ المحكمة أنه و إن كانت والية الدول والية إقليمية في المقام األول، فإنه يمكن أن  -109

دولي الخاص و بالنظر إلى أهداف و مقاصد العهد ال. تمتد في بعض األحيان خارج اإلقليم الوطني

بالحقوق المدنية و السياسية ، يبدو من الطبيعي حتى في هذه الحالة ، أن تكون الدول األطراف في 

  .العهد ملزمة باالمتثال ألحكامه

و بالتالي، فقد رات اللجنة أن العهد .و الممارسة المستقرة للجنة المعنية بحقوق اإلنسان تتفق مع ذلك

و حكمت بمشروعية األعمال التي قامت بها . تها في أراض أجنبية ينطبق حيثما تمارس الدولة والي

القضية (أوروغواي في حاالت إلقاء القبض التي قام بها عمالء أوروغواي في البرازيل أو األرجنتين 

ليليان سيليرتي دي كاسارييفو  56/79لوبيز بورغوس ضد أوروغواي ، القضية رقم  52/79رقم 

نفس الشيء في حالة قيام قنصلية من قنصليات أوروغواي في ألمانيا كما قررت ) . ضد أوروغواي

  ).، مونتيرو ضد أوروغواي 81/ 106القضية رقم (بمصادرة جواز سفر 

من ذلك الصك، فهي تبين أنه عند اعتماد 2و األعمال التحضيرية للعهد تؤكد تفسير اللجنة للمادة 

صدون السماح للدول بالتملص من التزاماتها الصياغة المختارة، لم يكن من وضعوا نص العهد يق

بل كانوا يقصدون فحسب منع األشخاص الموجودين في . عندما تمارس واليتها خارج أقاليمها الوطنية

الخارج من مطالبة دولهم األصلية بحقوق ال تقع ضمن اختصاص تلك الدول، و إنما تقع ضمن 

مشروع األولي في لجنة حقوق اإلنسان، أنظر مناقشة ال( اختصاص الدول التي يقيمون فيها 

E/CN.4/SR.194  و األمم المتحدة ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ، الدورة العاشرة،  46الفقرة ،

  ) ).1955( 4، الفصل الخامس ، الفقرة  A/2929المرفقات ، 

لق بانطباق العهد و تحيط المحكمة علما في هذا الصدد بالموقف الذي تتخذه إسرائيل فيما يتع -110

 .في رسائلها الموجهة للجنة المعنية بحقوق اإلنسان ، كما تحيط علما برأي اللجنة
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، ذكرت إسرائيل ، عند إعداد تقريرها المقدم إلى اللجنة، أنه يتعين عليها أن تواجه  1998ففي عام  

فيما يتعلق " ية إسرائيلما إذا كان األفراد المقيمون في األراضي المحتلة يخضعون حقا لوال" مسألة 

العهد و " و تبنت إسرائيل موقفا مفاده أن ). 21، الفقرة   (CCPR/C/SR.1675بأغراض تطبيق العهد 

المرجع نفسه، الفقرة " (الصكوك المشابهة ال تنطبق مباشرة على العهد الراهن في األراضي المحتلة

27.(  

ر ، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الموقف الذي و في المالحظات الختامية للجنة بعد دراستها للتقري

، و ) المحتلة(وجود إسرائيل المستمر منذ فترة طويلة في األراضي " تتخذه إسرائيل ، و أشارت إلى 

على غموض موقف إسرائيل إزاء وضع هذه األراضي في المستقبل، فضال عن ممارسة قوات األمن 

،  2003و في عام ). 10، الفقرة  CCPR/C/79/Add.93( "اإلسرائيلية لوالية فعلية في تلك األراضي

العهد ال ينطبق خارج إقليمها ، و بخاصة في " و في مواجهة موقف إسرائيل الثابت و مؤداه أن 

في الظروف الراهنة ، تنطبق :" ، خلصت اللجنة إلى االستنتاج التالي ..." االضفة الغربية و غزة 

األراضي المحتلة ، و علة تصرفات لسلطات أو عمالء الدولة  أحكام العهد بما يحقق مصلحة سكان

الطرف في تلك األراضي بما يؤثر على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد و التي تدخل في 

  ).11، الفقرة CCPR/CO/78/ISR" (نطاق مسؤولية دولة إسرائيل بموجب مبادئ القانون الدولي العام

أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ينطبق فيما يتعلق  و ختاما، ترى المحكمة -111

  .باألعمال التي تقوم بها الدولة عند ممارستها لواليتها خارج إقليمها

ما العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية ، فال يتضمن أية أحكام  -112

و لكن ال . لك أن العهد يكفل حقوقا هي حقوق إقليمية في جوهرهاو قد يفسر ذ. بشأن نطاق تطبيقه 

يستبعد أنه ينطبق كذلك على كل من األراضي التي تمارس عليها الدولة الطرف سيادتها و األراضي 

تنص على تدابير مؤقتة في  14و من ثمن فإن المادة . التي تمارس تلك الدولة والية إقليمية عليها 

لم تكن بعد ، و هي تصبح طرفا فيه ، قد تمكنت من كفالة إلزامية و مجانية التعليم  "حالة الدولة التي 

 ".االبتدائي في بلدها ذاته، أو في أقاليم أخرى تحت واليتها

و يتصل بهذا السياق أن نتذكر في هذا الصدد الموقف الذي اتخذته إسرائيل في تقاريرها المقدمة إلى 

ففي تقريرها األولي المقدم إلى اللجنة في . ادية و االجتماعية و الثقافية اللجنة المعنية بالحقوق االقتص

إحصاءات تشير إلى تمتع المستوطنين اإلسرائليين " ، قدمت إسرائيل 1998ديسمبر /كانون األول 4

و الحظت اللجنة أنه ، وفقا لما قالته " . في األراضي المحتلة بالحقوق المنصوص عليها في العهد

فإن ط السكان الفلسطنيين في مناطق الوالية ذاتها استبعدوا من التقرير و من الحماية التي  إسرائيل ،

و أعربت اللجنة عن قلقها في هذا الشأن ، و هو ما ). 8، الفقرة  E/C.12/1/A.dd.27" (يكفلها العهد

... ت بأنها ط ما انفك 2001أكتوبر /تشرين األول 19ردت عليه إسرائيل في تقرير الحق مؤرخ 

و " ( تؤكد على أن العهد ال ينطبق على المناطق غير الخاضعة لسيادتها اإلقليمية و واليتها القضائية

و استطردت إسرائيل ). هي صيغة مستوحاة من لغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
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بين حقوق اإلنسان و القانون  إلى التمييز الراسخ في القانون الدولي... يستند " تقول إن هذا الموقف 

متصلة باألحداث الجارية في الضفة ... ال يجوز أن تكون والية اللجنة : " و أضافت ". اإلنساني

الغربية و قطاع غزة بقدر ما تشكل تلك األحداث جزأ ال يتجزأ من سياق النزاع المسلح المتميز عن 

و في ضوء هذه المالحظات ، كررت ). 5الفقرة E/1990/6/Add.32" (عالقة خاصة بحقوق اإلنسان 

رأيها بأن التزامات الدولة الطرف القائمة " اللجنة تأكيد قلقها إزاء موقف إسرائيل ، و أكدت مجددا 

" بموجب العهد تنطبق على جميع األراضي و السكان في المناطق التي تخضع لسيطرتها الفعلية

)E/C.12/1/Add.90 31و15، الفقرتان .(  

كما إنها تالحظ . أعاله، ال يمكن للمحكمة قبول وجهة نظر إسرائيل 106ب المبينة في الفقرة و لألسبا

سنة تخضع لواليتها اإلقليمية  27أن األراضي التي تحتلها إسرائيل ظلت على مدار أكثر من 

ساس ، و عند ممارسة إسرائيل للصالحيات المتاحة لها على هذا األ. باعتبارها القوة القائمة باالحتالل

و عالوة .فإنها تكون ملزمة بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية

على ذلك، فإنها ملزمة بعدم وضع أية عراقيل في وجه ممارسة هذه الحقوق في الميادين التي انتقل 

  .فيها االختصاص إلى السلطات الفلسطينية 

، فإن ذلك  1989نوفمبر /تشرين الثاني 20حقوق الطفل المبرمة في  و فيما يتعلق باتفاقية -113

... تحترم الدول األطراف الحقوق الموضحة في " التي تنص على أن  2الصك يتضمن المادة 

و بالتالي، فإن هذه االتفاقية تنطبق على األراضي ..." االتفاقية و تضمنها لكل طفل يخضع لواليتها 

  .الفلسطينية المحتلة

و بعد أن حددت المحكمة مبادئ و قواعد القانون الدولي المتصلة بالرد على األسئلة التي  -114

طرحتها الجمعية العامة ، و بعد أن بتت بصفة خاصة في مسألة انطباق القانون اإلنساني الدولي و 

ذا كان تشييد قانون حقوق اإلنسان على األراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها تنتقل اآلن إلى تحديد ما إ

 .الجدار يمثل انتهاكا لتلك القواعد و المبادئ

ملخص الموقف " في هذا الصدد، ينص المرفق الثاني من تقرير األمين العام ، المعنون  -115

تشييد الجدار يشكل محاولة لضم األراضي بما " ، على أن " القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية

ضم األراضي يتعارض بحكم الواقع مع السيادة اإلقليمية و يتعارض "  ، و أن" يناقض القانون الدولي

و تردد هذا الرأي في بعض البيانات الكتابية المقدمة " . من ثم مع حق الفلسطينيين في تقرير المصير

" فقد قيل ، ضمن جملة األمور، أن . إلى المحكمة و في اآلراء المعرب عنها أثناء جلسات االستماع

ع المجال اإلقليمي الذي يحق للشعب الفلسطيني أن يمارس فيه حقه في تقرير المصير ، و الجدار يقط

و في هذا السياق ، جرى ". يشكل انتهاكا للمبدأ القانوني الذي يحضر االستيالء على األراضي بالقوة

اضي مسار الجدار مصمم بالشكل الذي يغير التكوين الديمغرافي لألر" التشديد بصفة خاصة على أن 

المقامة " الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، من خالل تعزيز المستوطنات اإلسرائيلية

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


223 
 

تقليص " و قيل كذلك أن الجدار يهدف إلى     . بصورة غير مشروعة في األراضي الفلسطينية المحتلة

 ".قرير المصيرو تفتيت المجال اإلقليمي الذي يحق للشعب الفلسطيني أن يمارس فيه حقه في ت

و قالت إسرائيل من جانبها أن الغرض الوحيد من الجدار يتمثل في تمكينها من التصدي  -116

وعالوة على ذلك، ذكرت إسرائيل .بصورة فعالة للهجمات اإلرهابية التي تنطلق من الضفة الغربية

قد ذكرت إسرائيل  و). 29أنظر تقرير األمين العام ، الفقرة (مرارا أن الحاجز مجرد إجراء مؤقت 

ذلك بعدة أشكال ، من بينها على لسان ممثلها الدائم لدى األمم المتحدة في اجتماع مجلس األمن 

ال يضم أراض إلى إسرائيل ، " الحاجز""، حيث أكد أن  2003أكتوبر / تشرين األول  14المعقود في 

اهظة ، على التكيف وتفكيك مستعدة و قادرة، مع ما يترتب على ذلك من تكاليف ب" و أن إسرائيل 

و كرر ممثل ) 12، الصفحة  S/PV.4841(السور إذا كان ذلك ضروريا كجزء من تسوية سياسية 

/ كانون األول  8أكتوبر  و في /تشرين األول 20إسرائيل الدائم هذا الرأي أمام الجمعية العامة في 

د انتهاء الحرب ، ستنتفي الحاجة بمجر: " و في هذه المرة األخيرة ، أضاف قائال .  2003ديسمبر 

و هو ال يغير الوضع القانوني . و السياج ال يشكل حدودا، و ليست له أية أهمية سياسية . إلى السياج

 ".لألراضي بأي حال من األحوال

و تذكر المحكمة بأن كال من الجمعية العامة و مجلس األمن يرجعان ، فيما يتعلق بفلسطين،  -117

،  74أنظر الفقرتين " (عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة" رفية التي تقضي بـ إلى القاعدة الع

، و بعد أن 1967نوفمبر / تشرين الثاني  22المؤرخ ) 1967( 242و لذلك، ففي القرار ). أعاله 87

دائم  الوفاء بمبادئ الميثاق يقتضي إقامة سالم عادل و:  " أشار مجلس األمن إلى هذه القاعدة، أكد أن

  :في الشرق األوسط و هو ما يجب أن يتضمن تطبيق المبدأين التاليين 

  .انسحاب القوات المسلحة اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتها في النزاع األخير " 1"

إنهاء كل دعاوى أو حاالت الحرب ، و احترام سيادة كل دولة في المنطقة و سالمتها اإلقليمية " 2"

أن تعيش في سالم داخل حدود آمنة معترف بها دون تعرض للتهديد أو استخدام  السياسي وحقها في

  .القوة ، و االعتراف بذلك

و استنادا على نفس األساس ، أدان المجلس عدة مرات التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير القدس 

  ).اعاله 75أنظر الفقرة (

شعب " صير ، تالحظ المحكمة أن مسألة وجودو فيما يتعلق بمبدأ حق الشعوب في تقرير الم -118

بل إن إسرائيل ، عالوة على ذلك، قد اعترفت بهذا الوجود في . أصبحت مسألة محسومة" فلسطيني

بين السيد ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير  1993سبتمبر / أيلول 09الرسائل المتبادلة في 

ففي تلك الرسائل ، اعترف رئيس منظمة . ائيلالفلسطينية ، و السيد إسحاق رابين، رئيس وزراء إسر

، كما تعهد بالعديد من االلتزامات "بحق دولة إسرائيل في الوجود في سالم وأمن" التحرير الفلسطينية 

قررت " األخرى، و ردا على ذلك، أبلغه رئيس وزراء إسرائيل أنه في ضوء تلك االلتزامات ، 

كما أن االتفاق ". الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطينيحكومة إسرائيل أن تعترف بمنظمة التحرير 
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سبتمبر / أيلول 28الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية و قطاع غزة المبرم في  –اإلسرائيلي 

 7، 4الديباجة ن الفقرات " (حقوقه المشروعة"يشير في عدة مواضع إلى الشعب الفلسطيني و  1995

، و المادة الثانية و العشرون، الفقرة  3و 1، و المادة الثالثة، الفقرتان  2، و المادة الثانية ، لفقرة  8و 

و ترى المحكمة أن هذه الحقوق تشمل الحق في تقرير المصير ، الذي سلمت به الجمعية العامة ) . 2

كانون  22المؤرخ  58/163أنظر على سبيل المثال القرار (عالوة على ذلك في عدة من المناسبات 

 ).2003سمبر دي/ األول

المنطقة "و تالحظ المحكمة أن مسار الجدار كما حددته الحكومة اإلسرائيلية يضم داخل  -119

في المائة من المستوطنين الذين يعيشون في األراضي  80حوالي ) أعاله 85أنظر الفقرة " (المغلقة

أعاله أن  80ي الفقرة و عالوة على ذلك ، يتضح من دراسة الخريطة المذكورة  ف. الفلسطينية المحتلة

المسار المتعرج للجدار يمتد بحيث يضم داخل تلك المنطقة الغالبية العظمى من المستوطنات 

 ).بما فيها القدس الشرقية(اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة 

ة جنيف من اتفاقي 49من المادة  6و فيما يتعلق بهذه المستوطنات ، تالحظ المحكمة أن الفقرة  -120

ال يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءا جزءا من سكانها المدنيين : " الرابعة تنص على أنه 

و ال يقتصر هذا الحكم على حظر ترحيل السكان أو نقلهم بالقوة مثلما " إلى األراضي التي تحتلها

ا القوة القائمة باالحتالل من حدث أثناء الحرب العالمية الثانية ، و غنما يحظر أيضا أية تدابير تتخذه

 .أجل تنظيم أو تشجيع نقل أجزاء من سكانها إلى األراضي المحتلة

، تتبع إسرائيل سياسة و  1988و في هذا الصدد ، تبين المعلومات التي تلقتها المحكمة أنه منذ عام  

من  6ام الفقرة ممارسات تتضمن إقامة مستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة ، بما يخالف أحك

  .المشار إليها للتو 49المادة 

ال تستند إلى أي أساس "و قد تبنى مجلس األمن الرأي القائل بأن هذه السياسة و الممارسات         

إلى التقيد بدقة باتفاقية جنيف الرابعة " إسرائيل ، باعتبارها القوة القائمة باالحتالل"كما دعا " . قانوني

  :و 

بيرها السابقة و االمتناع عن اتخاذ أية إجراءات تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني و إلغاء تدا"    

الطبيعة الجغرافية وتؤثر بصورة مادية على التكوين الديمغرافي لألراضي العربية المحتلة منذ عام 

، بما فيها القدس، و أال تقوم على وجه الخصوص بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى 1967

  ).  1979مارس /آذار 22المؤرخ )1979( 446القرار " (ضي العربية المحتلةاألرا

 465و 1979يوليه / تموز  20المؤرخ ) 1979( 452وأعاد المجلس تأكيد موقفه في القرارين       

بل أنه يجب، في حالة القرار األخير، وصف سياسة . 1980مارس / آذار 1المؤرخ ) 1980( 

انتهاك "بأنها " المحتلة"تتبعها بتوطين أجزاء من سكانها في األراضي  إسرائيل والممارسات التي

  .التفاقية جنيف الرابعة" صارخ 
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بما (و تخلص المحكمة إلى أن إقامة المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة       

  .تمثل خرقا للقانون الدولي ) فيها القدس الشرقية 

المحكمة التأكيدات التي قدمتها حكومة إسرائيل بأن تشييد الجدار ال يشكل و في حين تالحظ  -121

، فإنها ال تملك مع ذلك أن )أعاله 116انظر الفقرة (ضما لألراضي وأن الجدار يتم بطبيعة مؤقتة 

تلتزم موقف الالمباالة إزاء المخاوف التي نقلت إليها من أن الجدار يؤثر بصورة مسبقة على الحدود 

تفصل بين إسرائيل وفلسطين مستقبال، وإزاء المخاوف مز أن إسرائيل قد تدمج داخلها التي س

أمرا " وترى المحكمة أن تشييد الجدار والنظام المرتبط به يخلقان . المستوطنات وسبل الوصول إليها

 يمكن أن يشكل وضعا دائما على األرض ، وهو ما يعد من قبيل الضم الفعلي، بغض النظر عن" واقعا

  .الوصف الرسمي الذي تخلعه إسرائيل على الجدار

و تذكر المحكمة عالوة على ذلك بأنه، وفقا لتقرير األمين العام، سيدرج المسار المخطط  - 122

في المائة من أراضي  16للجدار داخل المنطقة المحصورة بين الخط األخضر والجدار أكثر من 

في المائة من المستوطنين الذين يعيشون في 80لي  وسيسكن في هذه المنطقة حوا. الضفة الغربية 

وعالوة . فلسطيني 237000» شخص، باإلضافة إلى  320000األراضي الفلسطينية المحتلة ، أي 

من الفلسطينيين اآلخرين سيعيشون في  660000على ذلك، ونتيجة لتشييد الجدار فإن حوالي 

  ).أعاله 119و85و84انظر الفقرات (مجتمعات محلية مطوقة بالكامل 

للتدابير غير المشروعة  in locoوبعبارة أخرى، فإن المسار المختار للجدار يعطي تعبيرا محليا       

انظر (التي تتخذها إسرائيل فيما يتعلق بالقدس والمستوطنات، على النحو الذي ندد به مجلس األمن 

التغييرات في التكوين السكاني  كما إن ثمة خطرا من إحداث المزيد من). أعاله 120و 75الفقرتين 

لألراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة لتشييد الجدار، من حيث أنه يسهم في رحيل السكان الفلسطينيين 

وبالتالي ، فإن تشييد هذا الجدار، فضال . أدناه 133من مناطق بعينها، وهو ما سيرد شرحه في الفقرة 

ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره ، عن التدابير التي اتخذت من قبل، سيعوق بشدة 

 .ومن ثم فإنه يعد خرقا اللتزام إسرائيل باحترام هذا الحق

كما إن تشييد الجدار يثير عددا من المسائل المتصلة باألحكام ذات الصلة في القانون اإلنساني  -123

  .الدولي وصكوك حقوق اإلنسان 

، تذكر المحكمة بأنها كانت تتناول، في الجزء  1907مية لعام وفيما يتعلق بقواعد الهاي التنظي -124

ويتناول ". وسائل اإلضرار بالعدو، وأعمال الحصار،والقصف "الثاني، األعمال الحربية، وبخاصة 

  . الجزء الثالث منها السلطة العسكرية في األراضي المحتلة

من القواعد ) ز(23،وبالتالي فإن المادة وحاليا، ال ينطبق سوى الجزء الثالث على الضفة الغربية      

  .التنظيمية ال عالقة لها بالموضوع

، التي تنطبق على األراضي 52و 46و43والجزء الثالث من قواعد الهاي التنظيمية يثمل المواد       

 اتخاذ كل التدابير التي بمقدوره الستعادة" تفرض على المحتل واجب  43فالمادة  . الفلسطينية المحتلة
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وتفيف المادة ". النظام العام والحياة العامة واحترام القوانين السارية في البلد، وكفالة ذلك قدر اإلمكان

، في  52وأخيرا ، تسمح المادة ". مصادرتها"الملكية الخاصة ، وأنه ال يمكن " احترام"أنه ال بد من 46

  .اجات جيش االحتاللحدود معينة ، بالمصادرات العينية وبتقديم الخدمات لتلبية احتي

كما إن اتفاقية جنيف الرابعة تميز بين األحكام المطبقة أثناء العمليات الحربية التي تؤدي إلى  -125

  :على6و لذلك، فإنها تنص في المادة . االحتالل واألحكام التي تظل سارية طوال مجمل فثرة االحتالل

  "2" ت اإلشارة إليه في المادةتطبق هذه االتفاقية بمجرد بدء أي نزاع أواحتالل ورد"

  .يوقف تطبيق هذه االتفاقية في أراضي أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام 

يوقف تطبيق هذه االتفاقية في األراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه " 

ومن  27و12إلى 1من : التالية من هذه االتفاقية  عام، ومع ذلك،تلتزم دولة االحتالل بأحكام المواد

، وذلك طوال مدة االحتالل ما 143و77إلى 61و من 59و 53و 52و  51و 49و47و34الى 29

  . دامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في األراضي المحتلة

التواريخ  األشخاص المحميون الذين يفرج عنهم أو يعادون الى الوطن أو يعاد توطينهن بعد هذه"

  ".يستمرون في االنتفاع باالتفاقية في هذه األثناء

قد انتهت منذ وقت  1967وحيث أن العمليات الحربية التي أدت الى احتالل الضفة الغربية عام       

تطل وحدها السارية في  6من المادة  3طويل، فإن مواد اتفاقية جنيف الرابعة المشار إليها في الفقرة 

  .لمحتل ذلك اإلقليم ا

  .من اتفاقية جنيف الرابعة 59و 57و 52و 49و 47و تشمل هذه األحكام المواد  -126

  :، فإن 47ووفقا للمادة       

ال يحرم األشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال وال بأية كيفية من االنتفاع "

األراضي على مؤسسات اإلقليم المذكور أو  بهذه االتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة الحتالك

حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات اإلقليم المحتل ودولة االحتالل، أو كذلك بسبب قيام هذه 

  ."الدولة بضم كل أو جزء من األراضي المحتلة

  على ما يلى49وتنص المادة       

ن أو نفيهم من األراضي المحتلة إلى يحظر النقل الجبري الجماعي آو الفردي ألشخاص المحميي"

  .أراضي دولة االحتالل أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه 

ومع ذلك، يجوز لدولة االحتالل أن تقوم بإخالء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا أقتضى ذلك " 

أن يترتب على عمليات اإلخالء نزوح األشخاص وال يجوز . أمن السكان أو ألسباب عسكرية قهرية 

يجب إعادة . المحميين إال في إطار حدود األراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية 

  . السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف األعمال العدائية في هذا القطاع

  ه النقل أو اإلخالء هذه أن تتحققوعلى دولة االحتالل التي تقوم بعمليات" 
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أقصى حد ممكن من توفير أماكن اإلقامة المناسبة الستقبال األشخاص المحميين، ومن أن االنتقاالت 

تجري في ظروف مرضية من وجهة السالمة والشروط الصحية واألمن والتغذية ، ومن عدم تفريق 

  . أفراد العائلة الواحدة

  .بعمليات النقل و اإلخالء بمجرد حدوثها و يجب إخطار الدولة الحامية" 

ال يجوز لدولة االحتالل أن تحجز األشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص ألخطار " 

  .الحرب ، إال إذا أقتضى ذلك أمن السكان أو ألسباب قهرية

  ".حتلهاال يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى األراضي التي ت"

  : ، فانه52للمادة و وفقا       

ال يجوز أن يمس أي عقد أو اتفاق أو الئحة تنظيمية حق أي عامل، سواء كان متطوعا أم ال، "      

  . "أينما يوجد، في أن يلجأ إلى ممثلي الدولة الحامية لطلب تدخل تلك الدولة

لة العاملين في البلد المحتل أو تقييد تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطا"      

  "إمكانيات عملهم بقصد حلهم على العمل في خدمة دولة االحتالل

  :على أنه 53وتنص المادة 

يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو "       

االجتماعية أو التعاونية، إال إذا كانت العمليات جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات 

  ."الحربية تقتضي حتما هذا التدمير

  :،  فإنه59و وفقا للمادة  وأخيرا،       

إذا كان كل سكان األراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وحب على دولة "       

كان وتوفر لها التسهيالت يقدر ما تسمح به االحتالل أن تسمح بعمليات اإلغاثة لمصلحة هؤالء الس

  .وسائلها

وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية "       

  .للصليب األحمر، على األخص من رساالت األغذية واإلمدادات الطبية والمالبس

  .خص بمرور هذه الرساالت بحرية وأن تكفل لها الحماية وعلى جميع الدول المتعاقدة أن تر"       

على أنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور رساالت فيها إلى أراضي يحتلها طرف خصم "       

في النزع أن تفتش الرساالت وتنظم مرورها طبقا لمواعيد وخطوط سير محدود ، وأن تحصل من 

لرساالت مخصصة إلغاثة السكان المحتاجين وأنها لن الدولة الحامية على ضمان كاف بأن هذه ا

  ."تستخدم لفائدة دولة االحتالل

كما إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتضمن العديد من األحكام المتصلة  -127 

من العهد تسمح، في  4وقبل المضي قدما في دراسة هذه األحكام، تالحظ المحكمة أن المادة . بذلك 

و قد استغلت إسرائيل حقها في تقييد األحكام بموجب . حاالت مختلفة ، بتقييد بعض أحكام ذلك العهد
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أكتوبر / تشرين األول 3هذه المادة عندما وجهت الرسالة التالية إلى األمين العام لألمم المتحدة في 
1991 :  
مستمرة على على مجرد  إن دولة إسرائيل، منذ إنشائها ، كانت ضحية لتهديدات وهجمات"       

  .وجودها ،فضال عن حياة وممتلكات مواطنيها

واتخذ ذلك شكل التهديدات بالحرب ، والهجمات المسلحة الفعلية، وحمالت اإلرهاب التي تسفر "      

  ."عن مقتل وإصابة البشر

ذلك سارية منذ  1948مايو / وفي ضوء ما تقدم، ظلت حالة الطوارئ التي أعلنت في أيار"      

  .من العهد) 1( 4فهذا الوضع يمثل حالة طوارئ عامة في حدود المعنى المقصود بالمادة . الحين 

، أن تتخذ تدابير 4ولذلك، فقد وجدت حكومة إسرائيل أن من الضروري وفقا للمادة المذكورة "      

م، بما في ذلك تستلزمها مقتضيات الحالة تماما، للدفاع عن الدولة وحماية حياة البشر وممتلكاته

  .ممارسة سلطات االعتقال واالحتجاز

من العهد، فإن إسرائيل تقيد التزاماتها 9وبقدر ما يتعارض أي من هذه التدابير مع المادة "       

  ".بموجب ذلك الحكم

من العهد  9وتالحظ المحكمة أن تقييد األحكام المشار إليه في الرسالة ال يتعلق إال بالمادة       

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تتناول حق الفرد في الحرية و األمان على شخصه ،  الدولي

لذلك ، فإن المواد األخرى في العهد . والتي تحدد القواعد السارية في حاالت التوقيف أو االعتقال 

  .المحتلة  تظل سارية ، ال على  اإلقليم اإلسرائيلي فحسب ، وإنما أيضا على األراضي الفلسطينية

ال : " التي تنص على  ما يلي17من المادة  1ومن بين هذه المواد تجدر اإلشارة إلى الفقرة  -128 

يجوز تعريض أي شخص ، على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته 

  ."أو بيته أو مراسالته، وال ألي حمالت غير قانونية تمس شرفه أو سمعته 

لكل فرد يوجد : " ، التي تنص على ما يلي  12من المادة  1وتجدر اإلشارة أيضا إلى الفقرة       

  "على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته

من العهد  12وفضال عن الضمانات العامة لكفالة حرية التنقل المنصوص غليها في المادة  -129 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، يلزم أيضا إيالء االعتبار إلى ضمانات محددة تكفل الدولي 

فوضع األماكن المسيحية المقدسة في . الوصول إلى األماكن المقدسة المسيحية واليهودية واإلسالمية

دة ظل اإلمبراطورية الثمانية وضع يرجع إلى زمن بعيد ، وقد أدرجت آخر أحكام تتصل به في الما

ويتضمن صك وضع فلسطين تحت االنتداب . 1878يوليه / تموز 13من معاهدة برلين المؤرخة  62

التي  13المادة : مادة في هذا الصدد هي 1922يوليه / تموز 24الذي سلم إلى الحكومة البريطانية في 

  :تنص على ما يلي

المقدسة والمباني أو المواقع الدينية  تضطلع الدولة المنتدبة بكامل المسؤولية فيما يتعلق باألماكن"     

في فلسطين ، بما في ذلك مسؤولية المحافظة على الحقوق القائمة وضمان حرية الوصول إلى األماكن 
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المقدسة والمباني والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات النظام العام واآلداب 

  . "العام

سلطة ... وال يوجد في هذا الصك ما يمكن تفسيره على أنه يخول : " 13وجاء أيضا في المادة        

  ".التعرض أو التدخل في نظام أو إدارة المقامات اإلسالمية المقدسة الصرفة ، المضمونة حصانتها

) 2 -د ( 181وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، كرست الجمعية العامة، لدى اتخاذها القرار      

. سطين المستقبلة، فصال بأكمله لخطة تقسيم األماكن المقدسة، المباني والمواقع الدينيةبشأن حكومة فل

  : من هذا الفصل تنص على أنه فيما يخص األماكن المقدسة2فالمادة 

تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور،بما ينسجم مع الحقوق القائمة، لجميع المقيمين "      

وفي مدينة القدس، وكذلك لألجانب ،دون تمييز في الجنسية ، على أن والمواطنين في الدولة األخرى 

  ".يخضع ذلك لمتطلبات األمن القومي والنظام العام واللياقة

، نص في المادة الثامنة من اتفاق الهدنة  1948وفيما بعد،  وفي أعقاب الصرع المسلح في عام       

من أجل صياغة خطط وترتيبات يتفق عليها فيما  العامة بين األردن وإسرائيل على إنشاء لجنة خاصة

يخص المسائل التي قد يطرحها عليها أي من الطرفين وذلك بغرض توسيع نطاق االتفاق وتحسين 

  ".حرية الوصول إلى األماكن المقدسة"ومن بين المسائل التي كان اتفق عليها من حيث المبدأ . تطبيقه 

بيد أن . ألول باألماكن المقدسة الواقعة شرق الخط األخضرويتصل هذا االلتزام في المقام ا      

وهو ما ينصرف إلى كنيسة العلية وقبر النبي داود فوق . بعض األماكن المقدسة يقع غرب ذالك الخط 

وهكذا، تعهدت إسرائيل هي و األردن لدى التوقيع على اتفاق الهدنة العامة بكفالة . جبل صهيون 

وفي رأي المحكمة أن صالحية هذا التعهد من جانب إسرائيل . المقدسة حرية الوصول إلى األماكن 

وقد جرى التأكيد مرة أخرى على . 1967امتدت إلى األماكن المقدسة التي وقعت تحت سيطرتها عام 

 1994من معاهدة السالم التي أبرمتها إسرائيل  واألردن في عام 9من المادة  1هذا التعهد في الفقرة 

كل طرف سيمنح الطرف األخر حرية الو صول " لمادة بعبارات أعم على أن حيث تنص تلك ا

  ".ألماكن ذات األهمية الدينية والتاريخية 

وفيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتضمن ذلك  -130 

المتصلة بالحق في العمل الصك عددا من األحكام ذات الصلة في هذا الصدد أال و هي األحكام 

،والحق في ) 10المادة (وتوفير الحماية والمساعدة األسرة و األطفال والمراهقين . ، )7و6المادتان (

المادة " (التحرر من الجوع "مستوى معيشي كاف يفي بالحاجة من الغداء والكساء والمأوى والحق في 

  )14و13المادتان (التعليم ، والحق في )12المادة (، والحق في التمتع بالصحة )11

من اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل 28  28و  72و  24و  16وأخيرا تتضمن المواد  -131 

  . أحكاما مماثلة1999نوفمبر /تشرين الثاني20المؤرخة 
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ويتبين من المعلومات المقدمة إلى المحكمة ، وبخاصة تقرير األمين العام أن تشييد الجدار  -132 

من لوائح  52و 46ب في تدمير الممتلكات أو االستيالء عليها في ظروف تخالف مقتضيات المواد تسب

  من اتفاقية جنيف الرابعة 53والمادة  1907الهاي التنظيمية لعام 

فتتشييد الجدار وإنشاء منطقة مغلقة بين الخط األخضر والجدار ذاته وتكوين جيوب ، كلها  -133 

باستثناء (ك، قيودا شديدة على حرية سكان األرض الفلسطينية المحتلة ، أمور فرضت ، فضال عن ذل

وتتجلى تلك القيود أكثر ما تتجلى  في المناطق ). المواطنين اإلسرائيليين عن تم استيعابهم هناك 

ومما يزيد من وطأتها قلة عدد بوابات العبور . الحضرية مثل جيب قلقيلية أو مدينة القدس وضواحيها

فعلى سبيل . لقطاعات، ومواعيد فتحها التي تخضع فيما يبدو لقيود وال يمكن التنبؤ بهافي بعض ا

المثال ، يقول المقرر الخاص للجنة حقوق اإلنسان في تقريره عن حالة حقوق اإلنسان في األراضي 

أن قلقيلية ، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها "،  1967الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

نسمة ، محاطة كليا بالجدار وال يستطيع سكانها دخولها أو مغادرتها إال عبر نقطة تفتيش 40000

تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق . (وحيدة تفتح من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء

ئيل منذ اإلنسان، جون دوغارت، عن حالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرا

مسألة انتهاك حقوق اإلنسان في "ألف والمعنون  1993/2المقدم بموجب قرار اللجنة  1967عام 

  ،20032003سبتمبر /أيلول8 ،المؤرخE/CN.4 /2004/6" األراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين

  ).9الفقرة

و ما يشهد عليه عدد من وكان لذلك أيضا تداعيات خطيرة بالنسبة لإلنتاج الزراعي على نح      

فاللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب . المصادر 

  :الفلسطيني وغيره من السكان العرب في األراضي المحتلة تفيد بأن 

من أخصب األراضي الزراعية ) هكتار 10000ما يقرب من (دونم  100000ما يقدر بزهاء "      

ي الضفة الغربية التي صادرتها قوات االحتالل اإلسرائيلية قد تعرفت للتخريب أثناء المرحلة األولى ف

لبناء الجدار، مما بدد كما هائال من الممتلكات، كان على رأسها ممتلكات خاصة في صورة أراضي 

ف من زراعية وأشجار زيتون وآبار وحدائق موالح وصوبات زراعية يعتمد عليها عشرات األلو

تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي " (الفلسطينيين في كسب قوتهم

 A/ 311/58(تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في األراضي المحتلة 

  ).26، الفقرة  2003أغسطس /آب 22، 

لمعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية و فضال عن ذلك يقول المقرر الخاص ا      

الكثير من األرض الفلسطينية الواقعة على الجانب اإلسرائيلي "إن  1967التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

و يضيف أنه قد أهلك " من الجدار هي أرض زراعية خصبة وتضم بعض أهم آبار المياه في المنطقة 

سبتمبر / أيلول E/CN ،8.6/2004/4". (تون في أثناء بناء الحاجزالكثير من أشجار الفاكهة والزي

ويقول المقرر الخاص للجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان المعني بالحق في الغذاء ). 9، الفقرة  2003
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تقرير المقرر " يعزل الفلسطينيين عن أراضيهم الزراعية وآبارهم وسبل معيشتهم " أن تشييد الجدار 

، إضافة ، بعثة " الحق في الغذاء" األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ، جان زيغلر،  المعنون الخاص للجنة 

 2003أكتوبر / تشرين األول 31، المؤرخ  N.4/2004/10/Add.2إلى األراضي الفلسطينية المحتلة ، 

زادت من ويرد في دراسة استقصائية أجراها مؤخرا برنامج األغذية العالمي أن الحالة ). 49،  الفقرة 

متلق جديد للمعونة  25000حدة انعدام األمن الغذائي في المنطقة التي تضم حسبما تغيد به التقارير 

  )25تقرير األمين العام، الفقرة (الغذائية 

وقد أفضى ذلك إلى تزايد الصعوبات التي يواجهها السكان المعنيون فيما يتعلق بالحصول على       

األمر الذي يشهد عليه . ى المنشآت التعليمية والمصادر الرئيسية للمياه الخدمات الصحية والوصول إل

حسب ما "فاألمين العام يقول في تقريره بوجه عام إنه . أيضا عددا من مختلف مصادر المعلومات 

بلدة عن الخدمات 30ذكره المكتب المركزي الفلسطيني لإلحصاءات، أدى الحاجز حتى اآلن إلى فصل 

بلدات عن شبكات   3بلدات عن مصادر المياه األساسية و 8وة عن المدارس بلد 22الصحية و

ويقوك المقرر الخاص للجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ). 23تقرير األمين العام  الفقرة ". (الكهرباء

إن 1967المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام  

يين الذين يعيشون بين الجدار والخط األخضر سوف ينقطع فعال إتصالهم بأرضهم وبأماكن الفلسطين"

،  CN/A.6/2004/4". (عملهم،  ومدارسهم، وعياداتهم الصحية ، وغير ذلك من الخدمات االجتماعية

نة وفيما يتعلق بموارد المياه تحديدا، يالحظ المقرر الخاص للج). 9، الفقرة 2003سبتمبر / أيلول  8

إسرائيل بتشييدها للسور ستضم فعليا معظم "األمم المتحدة لحقوق اإلنسان المعنى بالحق في الغذاء أن 

في المائة  من موارد الضفة الغربية 1 5. التي تضم  (المنظومة العربية لمستودعات المياه الجوفية 

وبالمثل ، ). 51الفقرة ،  2003أكتوبر /تشرين األول  E/CN.4/2004/10/Add.2)   ،31". من المياه

أنه نتيجة إلحاطة الحاجز ببلدة قلقيلية ، سجل مستشفى تابع لألمم « ذكر فيما يتعلق بالخدمات الصحية 

تقرير األب بن العام الفقرة (في المائة  40المتحدة في تلك البلدة انخفاضا فيما يتلقاه من حاالت بنسبة 

24.( 

متجر و مشروع   600رير وردت إلى األمم المتحدة ء زهاء وفي قلقيلية ،  أغلق ، حسبما تفيد تقا

 A/CN.4/2004/6 ،8( شخص المنطقة بالفعل  8000و  6000تجاري أبوابه وغادر عدد يتراوح بين 

أكتوبر / تشرين األول  E/CN.4/2004/10/Add.2   ،31،  10، الفقرة   2003سبتمبر   / أيلول 

جنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان المعني بالحق في الغذاء والحظ أيضا مقرر ل). 51، الفقرة 2003

الجدار يعزل المجتمعات عن أراضيها ومياهها ويتركها دون سبل أخرى / نتيجة لكون السور" أنه 

" لكسب الرزق، سيضطر العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق إلى الرحيل 

)E/CN.4/2004/10/Add.2  ،31 وفي هذا الصدد من ). 51، الفقرة  2003أكتوبر / ألول تشرين ا

. شأن تشييد الجدار أن يجرم أيضا بالفعل عددا كبيرا من الفلسطينيين من الحرية إختيار أماكن 

بيد أن المحكمة ترى فضال عن ذلك ، أنه بالنظر إلى اضطرار عدد كبير من )" . إقامتهم (
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نظام المرتبط به ، إلى النزوح من بعض المناطق ، وهي عملية الفلسطينيين ، نتيجة لتشييد الجدار ولل

ستستمر مع بناء المزيد من أجزاء الجدار ، سيؤدي تشييد ذلك الجدار باالقتران مع إنشاء المستوطنات 

أعاله ، إلى تغيير التكوين الديمغرافي لألرض الفلسطينية  120اإلسرائيلية المشار اليها في الفقرة 

  .المحتلة 

ومجمل القول ، أن من رأي المحكمة أن الجدار والنظام المرتبط به يعوقان حرية تنقل سكان  -134

على النحو ) باستثناء المواطنين اإلسرائيليين ومن ثم استيعابهم هناك(األرض الفلسطينية المحتلة 

كما أنهما . ة الخاص بالحقوق المدنية والسياسيمن العهد الدولي  1من المادة  1المكفول بموجب الفقرة 

يعوقان ممارسة األشخاص المعنيين لحقهم في العمل والصحة والتعليم وفي مستوى معيشة مالئم كما 

ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية األمم المتحدة بشأن 

من  6ط به ، أمر يخالف الفقرة وأخير، ترى المحكمة أن تشييد الجدار والنظام المرتب. حقوق الطفل 

أعاله ، وذلك  120من اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس األمن المشار إليها في الفقرة  49المادة 

  . أعاله  133و 122من حيث أنه يسهم في التغييرات الديمغرافية المشار إليها في الفقرتين 

لي المطبق يتضمن أحكاما  تبيح أخذ بيد أن المحكمة تالحظ أن القانون اإلنساني الدو -135

  . المقتضيات العسكرية في االعتبار في بعض الظروف 

من اتفاقية جنيف  47، أو المادة 1907من لوائح الهاي التنظيمية لعام  46وال تتضمن أي من المادة 

بموجب  فيما يتعلق بعمليات نقل السكان قسرا أو إبعادهم المحظورة. الرابعة أي حكم من هذا النوع 

" من تلك المادة على استثناء في الحاالت التي  2من االتفاقية ، تنص الفقرة   49من المادة  6الفقرة 

الفقرة  بيد أن هذا االستثناء ال يسري على " . يقتضي فيها أمن السكان ذلك أو ألسباب عسكرية قهرية

ء من سكانها المدنيين إلى من تلك المادة التي تحظر على دولة االحتالل ترحيل أو نقل أجزا 6

المتعلقة بتدمير الممتلكات الشخصية ، فهي تنص محلى  53أما عن المادة . األراضي التي تحتلها

  ".إذا كانت العمليات العسكرية تقتضي حتما هذا التدمير "استثناء وهو أنه 

إليها هذه وترى المحكمة أنه يجوز التذرع في األراضي المحتلة بالمقتضيات العسكرية تطرقت 

النصوص، حتى بعد أن تنتهي بشكل عام العمليات العسكرية التي أفضت إلى احتاللها، بيد أن 

المحكمة لم تقتنع ، بناء على المادة المعروضة عليها، بأن عمليات التدمير المضطلع بها ، بما يتناقض 

قتضيه حتما العمليات من اتفاقية جنيف الرابعة وهي أمر ت 53مع الحظر المنصوص عليه في المادة 

  .العسكرية 

وتالحظ المحكمة كذلك أن بعض اتفاقيات حقوق اإلنسان ، والسيما العهد الدولي الخاص  -136

بالحقوق المدنية والسياسية ، تتضمن أحكاما يمكن أن تتذرع بها الدول األطراف للتنصل ، في ظروف  

إال أن المحكمة تود في هذا الصدد أن . ت شتى، من بعض االلتزامات المنوطة  بها بموجب االتفاقيا

من العهد  4تنوه إلى أن الرسالة التي أخطرت بها إسرائيل األمين العام لألمم المتحدة بموجب المادة 

 من العهد ، المتصلة 9الدولي للحقوق المدنية والسياسية باستخدامها حق عدم التقيد ال تخص إال المادة 
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، و تبعا لذلك تكون إسرائيل ملزمة ) أعاله  627انظر الفقرة (مان بحق الفرد في الحرية وفي أأل

  .باحترام سائر أحكام ذلك الصك

فضال عن ذلك تود المحكمة التنويه إل أن بعض أحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان تتضمن بنودا تقيد  

ن العهد الدولي م 17فال وجود ألي بند من هذا القبيل في المادة  . الحقوق المشمولة بتلك األحكام 

من ذلك الصك  12من المادة  3ومن ناحية أخرى، تنص الفقرة . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

بأية قيود غير تلك التي ينص عليها " على عدم جواز تقييد حرية التنقل المكفولة بموجب تلك المادة 

الصحة العامة أو اآلداب العامة أو القانون، وتكون ضرورية لحماية األمن القومي أو النظام العام أو 

أما عن ". حقوق اآلخرين وحريتهم وتكون متماشية مع الحقوق األخرى المعترف بها في هذا العهد

منه حكما عاما  4العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية فتتضمن المادة 

  : نصه كما يلي 

د بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا تقر الدول األطراف في هذا العه" 

العهد إال للحدود المقررة في القانون، وإال بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق ، وشريطة أن 

  ".يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع  ديمقراطي

من العهد الدولي الخاص  12من المادة 3فقرة وتالحظ المحكمة أن القيود المنصوص عليها في ال

بالحقوق المدنية والسياسية هي ، نص الحكم المذكور ذاته  استثناءات من الحق في حرية التنقل 

وفضال عن ذلك ال يكفي توجيه تلك القيود إلى األغراض المسموح بها . 1المنصوص عليه في الفقرة 

ال " فكما ذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان . غراض، بل ينبغي أيضأ أن يستلزمها تحقيق تلك األ

يجب أن تكون أخف األدوات التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة "و" بد أن تتماشى مع مبدأ التناسب

  "  ، ، تأثيرا على سير الحياة 

)CCPR/C/21/Rev.1/Add.9,GENERAL COMMENT NO.27  وترى المحكمة بناء ). 14، الفقرة

  .علومات المتوافرة لديها أن هذه الشروط لم تستوف في الحالة المطروحة عليهاعلى الم

وتالحظ المحكمة كذلك أن القيود المفروضة على تمتع الفلسطينيين الذين يعيشون في األرض التي 

تحتلها إسرائيل بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وهي القيود الناشئة عن تشييد إسرائيل 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  4ار، ال تستوف شرطا منصوص عليه في المادة  للجد

تعزيز الرفاه العام في . يكون هدفها الوحيد " واالجتماعية والثقافية ، أال وهو أن تنفيذها مشروط بأن 

  ."مجتمع ديمقراطي

لها ، بأن المسار المحدد الذي  وخالصة القول ، إن المحكمة غير مقتنعة من المواد المتاحة -137

اختارته إسرائيل للجدار أمر يقتضيه تحقيق أهدافها األمنية ، فالجدار، على امتداد الطريق المختار، 

والنظام المرتبط به يشكالن انتهاكا خطيرا من حقوق الفلسطينيين المقيمين في األرض التي تحتلها 

سار ال يمكن تبريرها بالضرورات العسكرية أو بدواعي إسر ائيل ، واالنتهاكات الناشئة عن  ذلك الم

وتبعا لذلك ، فإن تشييد جدار من هذا القبيل يشكل إخالال من  جانب . األمن القومي أو النظام العام 
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إسرائيل بالتزامات شتى واجبة عليها بمقتضى القانون اإلنساني الدولي الساري وصكوك حقوق 

  . اإلنسان

محكمة إلى أن تشييد الجدار يشكل عمال ال يتفق مع مختلف االلتزامات ومن ثم خلصت ال  -138

بيد أنه ، جاء في المرفق األول من تقرير األمين العام أن . القانونية الدولية المنوطة بإسرائيل 

من ميثاق األمم المتحدة ومن حقها األصيل  51أن تشييد الجدار يتماشى مع المادة : " إسرائيل تعتقد 

وقد أكد الممثل )". 2001( 1373و) 2001( 1368اع عن النفس ومع قراري مجلس األمن في الدف

/ تشرين األول 20الدائم إلسرائيل لدى األمم المتحدة على نحو أكثر تحديدا في الجمعية العامة في 

الجدار إجراء يتفق تماما  مع حق الدول في الدفاع عن نفسها الذي تنص  عليه " أن  2003أكتوبر 

أقرت بوضوح حق " ، و استطرد قائال أن قرارات مجلس األمن المشار إليها " من الميثاق 51مادة ال

وبالتالي فهي تقر حق اللجوء ". الدول في استخدام القوة في الدفاع عن النفس ضد الهجمات اإلرهابية 

  ).7فحة ، الصA/AS-10/PV.21" إلى إجراءات ال تنطوي على استخدام القوة لتحقيق ذلك الهدف 

  :من ميثاق األمم  المتحدة على ما يلي  51تنص المادة  -139

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات ، في الدفاع عن " 

أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير 

  ".ظ السلم واألمن الدوليالالزمة لحف

من الميثاق بوجود حق طبيعي في الدفاع عن النفس في حالة شن دولة اعتداء  51وهكذا تقر المادة 

  .بيد أن إسرائيل ال تدعي االعتداءات عليها يمكن أن تنسب لدولة أجنبية . مسلحا على دولة أخرى

لفلسطينية المحتلة وأن التهديد الذي وتالحظ المحكمة أيضا أن إسرائيل تمارس السيطرة في األرض ا

. تعتبره حسبما ذكرت إسرائيل نفسها، مبررا لتشييد الجدار ينبع من داخل تلك األرض وليس خارجها

(  1373و) 2001( 1368وبذلك نكون بصدد حالة مختلفة عن الحالة التي يتناولها قرار مجلس األمن 

  .يد إدعاء بأنها تمارس الحق في الدفاع عن النفس، و من ثم ال يمكن إلسرائيل بأي حال تأي) 2001

  .من الميثاق ال عالقة لها بهذه الحالة 51وبالتالي ، تخلص المحكمة إلى أن المادة 

بيد أن المحكمة نظرت فيما إذا كان يمكن إلسرائيل االستناد إلى حالة الضرورة التي من شأنها  -140

وفي هذا الصدد ال تجد المحكمة مناصا من . ة أن تنفي عن تشييد الجدار صفة عدم المشروعي

مالحظة أن بعض االتفاقات محل الذكر في هذه الحالة تشمل شروطا تقييدية للحقوق المكفولة أو 

وحيث أن تلك المعاهدات تتناول بالفعل ). أعاله136و135انظر الفقرات (أحكاما لتقييد تلك الحقوق 

يسأل السائل ما إذا كان يمكن التذرع بحالة من الضرورة اعتبارات من هذا النوع ضمن أحكامها، قد 

على النحو المعترف به في القانون الدولي العرفي باعتبارها أساسا يستند إليه في نفي عدم المشروعية 

وكما . بيد أن المحكمة لن تحتاج إلى النظر في تلك المسألة . عن التدابير أو القرارات المطعون فيها

" ، )سلوفاكيا -هنغاريا ( Gabraikovo-Nagymarsالقضية المتصلة بمشروع  الحظت المحكمة من

ال يمكن قبولها إال بصفة " و" تشكل حالة الضرورة سبب معترفا به في القانون الدولي العرفي
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ال يمكن االحتجاج بها إال بموجب شروط معينة محددة بدقة يجب الوفاء بها مجتمعة ، " و" استثنائية

تقارير محكمة العدل " (ية ليست الحكم الوحيد الذي يبت في تحقق الوفاء بهذه الشروط والدولة المعن

وكان أحد الشروط التي ذكرتها المحكمة بالعبارات التي استخدمتها ). 51،الفقرة  40الدولية ، الصفحة 

ل الوحيد هو السبي" لجنة القانون الدولي ، في نص يقتضي بشكله الحالي أن يكون العمل المطعون فيه 

من مواد لجنة القانون  25المادة " (أمام الدولة لصون مصلحة أساسية في خطر جسيم ووشيك يتهددها 

السابقة من  33الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دوليا  انظر أيضا المادة 

ها بالنص اإلنكليزي اختالفا مشروع المواد المتعلقة بالمسؤولية الدولية للدول ، التي تختلف صيغت

ولم تقتنع المحكمة ، في ضوء المادة المعروضة عليها، بأن تشييد الجدار على امتداد المسار ). طفيفا

الذي تم اختياره هو السبيل الوحيد لصون مصالح  إسرائيل من الخطر الذي احتجت به تبريرا لبناء 

  .ذلك الجدار

ن تواجه أعمال عنف عشوائية ومميتة عديدة ضد سكانها وتظل الحقيقة أنه على إسرائيل أ -141

إال . ومن حقها بل والواقع أنه من واجبها أن تتصدى لتلك األعمال لحماية أرواح مواطنيها. المدنيين 

  .أن التدابير المتخذة يجب أن تظل متماشية مع القانون الدولي الساري

الستناد إلى حق الدفاع عن النفس أو حالة وختاما ، ترى المحكمة أنه ال يجوز إلسرائيل ا -142

الضرورة لنفي صفة عدم المشروعية عن تشييد الجدار الناشئة ، عن االعتبارات المذكورة في 

ونبعا لذلك تخلص المحكمة إلى أن تشييد الجدار، و النظام المرتبط به . أعاله 137و  122الفقرتين 

  .أمران يخالفان القانون الدولي

ة إذ خلصت إلى أن إسرائيل بتشييدها الجدار في األرض المحتلة ، بما فيها القدس والمحكم – 143

انظر (الشرقية وما حولها، وباعتمادها النظام المرتبط به ،  أخلت بالتزامات دولية شتى منوطة بها 

يتوجب علبها اآلن ، من أجل الرد على السؤال الذي طرحته الجمعية ) أعاله 137_ 114الفقرات 

  .مة، أن تبحث تبعات اإلخالل بتلك االلتزاماتالعا

احتج كثير من المشاركين في الدعوى المطروحة على المحكمة ، في مالحظاتهم  الخطية  -144

والشفوية ، بأن العمل الذي أقدمت عليه إسرائيل بشييد الجدار على نحو غير مشروع له آثار قانونية 

إلى دول أخرى وإلى األمم المتحدة ، ولم تقدم إسرائيل ،  ال تقتصر على إسرائيل ذاتها بل تمتد أيضا

  . في بيانها الخطي ، أي أسانيد فيما يتعلق باآلثار القانوية التي يمكن أن تنشأ عن تشييد الجدار

وفيما يتعلق باآلثار القانونية بالنسبة إلى إسرائيل، احتج بأن إسرائيل يقع عليها ، في المقام  -  145

قانوني بإنهاء الوضع غير القانوني، وذلك بأن توقف فورا تشييد الجدار في األرض األول، التزام 

  .الفلسطينية المحتلة وأن تقدم تأكيدات وضمانات مناسبة بعدم المعاودة 

. و أحتج ، ثانين، بأن إسرائيل عليها التزام قانوني بجبر الضرر الناشئ عن التصرف غير المشروع 

لضرر، في المقام األول، في شكل رد األمور إلى سابق عهدها ، أي هدم وسلم بوجوب أن يأتي جبر ا

أجزاء من الجدار التي تم تشييدها في األرض الفلسطينية المحتلة وإلغاء ما ارتبط بتشييده من قوانين و 
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و ينبغي أيضا أن يشمل . إعادة الممتلكات التي تم االستيالء عليها أو التي نزعت ملكيتها لذلك الغرض

  .ر الضرر تعويض األفراد الذين دمرت منازلهم أو أتلفت حيازاتهم الزراعية تعويضا مناسباجب

و أحتج كذلك بأن إسرائيل عليها دائما واجب االمتثال لجميع االلتزامات الدولية التي أخلت بها من 

أنه يقع على و أحتج أيضا ب. جراء تشييد الجدار في األرض الفلسطينية المحتلة و النظام المرتبط به 

إسرائيل،بمقتضى اتفاقية جنيف اتفاقية الرابعة ، التزام بالبحث عن األشخاص الذي يدعى أنهم ارتكبوا 

أو أمروا بارتكاب خروقات خطيرة للقانون اإلنساني الدولي منشؤها التخطيط للجدار و تشييده و 

  .استخدامه

  إلى دول أخرى عداو فيما يتعلق باآلثار القانونية المترتبة بالنسبة  -146

إسرائيل، أحتج أمام المحكمة بأن جميع الدول يقع عليها التزام بعدم االعتراف بالوضع غير القانوني 

الناشئ عن تشييد الجدار، وبعدم تقديم العون أو المساعدة لإلبقاء على ذلك الوضع والتعاون من أجل 

  .قا لذلك العرضوضع حد لالنتهاكات المدعى وقوعها و كفالة جبر الضرر تحقي

  

واحتج كذلك بعض المشاركين في الدعوى بأن الدول األطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمة باتخاذ 

تدابير لكفالة االمتثال لالتفاقية وأنه لما كان تشييد الجدار في األرض الفلسطينية المحتلة واإلبقاء عليه 

األطراف في االتفاقية المذكورة التزام بمحاكمة  يشكالن  خرقا خطيرا لتلك االتفاقية ، يقع على الدول

ينبغي لمجلس األمن أن ينظر " وأبديت كذلك مالحظة مؤداها أنه . أو تسليم مرتكبي تلك الخروقات 

القانون . . . في انتهاكات إسرائيل السافرة المستمرة لقواعد ومبادئ القانون الدولي ، وبخاصة 

، وأنه يتوجب على " التدابير الالزمة لوضع حد لهذه االنتهاكاتاإلنساني الدولي ، وأن يتخذ جميع 

  . مجلس األمن والجمعية العامة إيالء االعتبار الواجب للفتوى التي ستصدرها المحكمة

حيث أن المحكمة قد خلصت إلى أن تشييد الجدار في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذالك  -147 

لنظام المرتبط  به يمثالن أمرا يتنافى مع التزامات دولية شتى منوطة القدس الشرقية وما حولها ، وا

  .بإسرائيل ، يترتب على ذلك ثبوت مسؤولية تلك الدولة بمقتضى القانون الدولي

ستبحث المحكمة اآلن اآلثار القانونية الناشئة عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وذلك  -148

المترتبة بالنسبة إلسرائيل ، وبين اآلثار المترتبة من جهة أخرى بالتمييز، من جهة ، بين اآلثار 

وستبدأ المحكمة ببحث اآلثار . بالنسبة للدول األخرى، حسب االقتضاء ، بالنسبة لألمم المتحدة 

  . القانونية المترتبة على تلك االنتهاكات بالنسبة إلسرائيل

متثال لاللتزامات الدولية التي أخلت بها بتشييد تنوه المحكمة إلى أن إسرائيل ملزمة، أوال ، باال -149

وبالتالي، فإن على ). أعاله  137 - 114أنظر الفقرات ( الجدار في األرض الفلسطينية المحتلة 

إسرائيل اإلمتثال لاللتزام الذي يوجب عليها احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير 

وفضال عن . اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان الدولي  وااللتزامات المنوطة بها بمقتضى القانون
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ذلك ، يتوجب عليها كفالة حرية الوصول إلى األماكن المقدسة التي وقعت تحت سيطرتها في أعقاب 

  ).أعاله 129أنظر الفقرة ( 1967حرب 

ناشئة عن وتالحظ المحكمة أن إسرائيل ملزمة أيضا بوضع حد لإلخالل اللتزاماتها الدولية ال -150

فالتزام الدولة المسؤولة عن عمل غير مشروع دوليا . تشييد الجدار في األرض الفلسطينية المحتلة

وقد أكدت المحكمة ، في عدد من . بوضع حد لذلك العمل هو التزام ثابت في القانون الدولي العام 

لعسكرية في نيكاراغوا القضية المتعلقة باألنشطة العسكرية وشبه ا(المناسبات، وجود في االلتزام 

، الموضوع ، الحكم ، تقارير محكمة العدل ) نيكاراغوا ضد الواليات المتحدة األمريكية (وضدها 

، الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون للواليات المتحدة في طهران  149، الصفحة 1986الدولية لعام 

،  Haya de la torre،  95، الفقرة  44، الصفعة 1980، الحكم ، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 

  )82، الصفحة 1951الحكم ، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 

وتبعا لذلك يقع على إسرائيل االلتزام بأن توقف فورا أعمال تشييد الجدار الجاري بناؤه في  -151

، ففي ضوء ما وفضال عن ذلك . األرض الفلسطينية المحتلة،  بما فيها القدس الشرقية وما حولها

من أن إخالل إسرائيل بالتزاماتها الدولية مرده إلى ) أعاله 46انظر الفقرة (خلصت إليه المحكمة 

تشييد الجدار والى النظام المرتبط به ، يستتبع الكف عن اإلخالل بتلك االلتزامات والقيام فورا بإزالة 

ويجب . ما فيها القدس الشرقية وما حولهاأجزاء البناء الواقعة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة ، ب

القيام فورا بإلغاء وإبطال القوانين واللوائح المعتمدة توطئه لتشييده و إرساء النظام المرتبط به ، وذلك 

باستثناء ما ينص منها على تعويض السكان الفلسطينيين أو على أي شكل آخر  من أشكال جبر 

اهتها بالنسبة المتثال إسرائيل اللتزاماتها المشار إليها في الضرر ، حيث يظل لها في هذه الحالة وج

  .أدناه  153لفقرة 

وفضال عن ذلك ، فبالنظر إلى أن تشييد الجدار في األرض الفلسطينية المحتلة استتبع ، ضمن  -152

جملة أمور ، االستيالء على منازل و مشاريع تجارية وحيازات زراعية و تدميرها ، ترى المحكمة 

. لى  إسرائيل التزاما بجبر الضرر الذي لحق بجميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المعنيين أن ع

وتذكر المحكمة، في هذا الصدد ، بأن محكمة العدل الدولي الدائمة أرست في القانون العرفي أشكال 

  جبر الضرر

 –علي ألي عمل غير مشروع يتمثل المبدأ األساسي المتضمن في المفهوم الف:" األساسية بالنص التالي 

في وجوب أن  –و هو مبدأ أرسته فيما يبدو الممارسة الدولية ، وبخاصة قرارات محاكم التحكيم 

يمحو التعويض ،  بأقصى قدر ممكن، جميع اآلثار الناشئة عن العمل غير المشروع  وأن يعيد 

ورد . م يرتكب ذلك العمل الوضع إلى سابق عهده أي إلى الحال التي يرجح أنه كان ليشهدها لو ل

الممتلكات العينية أو ، إن لم يتسنى ذلك ، دفع مبلغ يعادل قيمة الممتلكات العينية التي كانت سترد ، 

وإصدار حكم ، إن لزم األمر ، بالتعويض عن الخسائر المتكبدة غير المشمولة برد الممتلكات العيية 

التي ينبغي االستناد إليها في تحويل مبلغ التعويض  تلك هي المبادئ - أو بالمبلغ المدفوع عوضا عنها 
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 P.C.I.J.Series A , No.17 Factory at" (الواجب عن أي عمل مناف للقانون الدولي 

Chorzow,Merits.Judgement No.13,1928,  47، الصفحة . (  

تلكات الثابتة تبعا لذلك على إسرائيل التزام بإعادة األرض والبساتين  و حدائق لزيتون والمم -153

األخرى التي انتزعت من أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض تشييد الجدار في األرض 

وفي حالة ثبوت تعذر رد تلك الممتلكات ذاتها ، تكون إسرائيل ملزمة بتعويض . الفلسطينية المحتلة 

التزاما بأن  وترى المحكمة أن على إسرائيل أيضا ،. األشخاص محل الذكر عما لحق بهم من ضرر

تعويض ، وفقا لقواعد القانون الدولي السارية ، أي شخص طبيعي أو اعتباري لحق به أي شكل من 

  .أشكال الضرر المادي من جراء تشييد الجدار

وستظل المحكمة اآلن في اآلثار المترتبة بالنسبة للدول األخرى على األعمال غير المشروعة  -154

  .ئيل للجدارإسرا´دوليا الناشئة عن تشييد

  تالحظ المحكمة أن االلتزامات التي أخلت بها إسرائيل تشمل بعض -155

، تعد تلك  Baecelona Tractionفكما أفادت المحكمة في قضية . االلتزامات التي تهم الجميع 

بالضبط إلى أهمية الحقوق المتصلة بها، يمكن " و " يهم الدول كافة" االلتزامات بحكم طبيعتها شأنا 

 Traction ,Light and Power" . (تبار أن الدول كا فة لها مصلحة قانونية في حمايتها اع

Company,Limited, Second Phase , Judgement Barcelona  تقارير محكمة العدل الدولية لعام ،

وااللتزامات قبل الكافة التي أخلت بها إسرائيل هي االلتزام ). 33الفقرة   32، الصفحة  1970

لواجبة عليها بمقتضى القانون !ترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبعض االلتزامات باح

  .اإلنساني الدولي

أنها ذكرت ) أعاله 88أنظر الفقره (وفيما يتعلق بأول هذه االلتزامات ، الحظت المحكمة آنفا  -156

عوب في تقرير المصير بصيغته حق الش" على الجزم بأن " ال غبار " في قضية تيمور الشرقية ، بأنه 

تقارير محكمة العدل الدولية " المنبثقة عن ميثاق األمم المتحدة ومن ممارستها هو حق لجميع الناس 

وتذكر المحكمة أيضا بأنه وفقا ألحكام قرار الجمعية العامة ).  29، الفقرة  102، الصفحة 1995لعام 

  ،) 88 أنظر الفقرة(، المشار إليه أعاله ) 25-د( 2625

على كل دولة واجب العمل ، مشتركة مع غيرها أو منفردة على تحقيق مبدأ تساوي الشعوب في " 

حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها ، وفقا ألحكام الميثاق وتقديم المساعدة إلى األمم المتحدة في 

  ..." .ذا المبدأ اإلطالع بالمسؤوليات التي ألقاها الميثاق على عاتقها فيما يتعلق بتطبيق ه

وفيما يتعلق بالقانون اإلنساني الدولي، تشير المحكمة إلى أنها، في  فتواها بشأن مشروعية  -157

هناك عدد كبير جدا من قواعد القانون اإلنساني : " التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها، قالت ما يلي

االعتبارات األولية (الحترام شخص اإلنسان  المنطبقة في النزاع المسلح يشكل قواعد أساسية بالنسبة

تتقيد بها جميع الدول سواء صدقت أو لم تصدق على االتفاقيات التي " ويجب أن . . .)  لإلنسانية 

تقارير محكمة " (تتضمنها ، ألنها تشكل مبادئ من مبادئ القانون الدولي العرفي التي ال يجوز انتهاكها
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وترى المحكمة أن هذه ). 79، الفقرة  351، الصفحة  ) د األول المجل( 1996العدل الدولية لعام 

  .القواعد تنطوي على التزامات تتسم بطابع الحق إزاء الكافة

من اتفاقية جنيف الرابعة وهي حكم مشترك بالنسبة  1وتود المحكمة أن تؤكد أيضا أن المادة  -  158

السامية المتعاقدة باحترام وكفالة احترام  تتعهد األطراف" التفاقيات جنيف األربع ينص على ما يلي 

تتعهد األطراف السامية المتعاقدة باحترام وكفالة احترام هذه " هذه االتفاقية في ظل جميع الظروف 

ويترتب على ذلك الحكم أن على كل دولة طرف في تلك االتفاقية " . االتفاقية في ظل جميع الظروف 

  .ن ، التزام بكفالة االمتثال لمتطلبات الصكوك المشار إليها، سواء كانت طرفا أم ال في نزاع معي

ونظرا لطابع وأهمية الحقوق وااللتزامات المعنية ، فإن، المحكمة ترى أن جميع الدول ملزمة  -159

بعدم االعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن تشييد جدار في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 

وجميعها ملزمة أيضا بعدم تقديم العون أو المساعدة في اإلبقاء على . ا حولهاالقدس الشرقية وم

ويتعين أيضا على جميع الدول ، مع احترامها لميثاق األمم المتحدة والقانون . الوضع الناتج عن هذا

الدولي ، أن تعمل على إزالة أي عائق، ناتج عن إنشاء الجدار ، يحول دون ممارسة الشعب 

وعالوة على ذلك ، تلتزم جميع الدول األطراف في اتفاقية جنيف . قه في تقرير المصيرالفلسطيني ح

، مع احترامها 1949أغسطس / آب  12المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين وقت الحرب ، المؤرخة 

و لميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي ، بكفالة امتثال إسرائيل للقانون اإلنساني الدولي على النح

  .الوارد في تلك االتفاقية

وختاما ، ترى المحكمة أنه ينبغي على األمم المتحدة ، والسيما الجمعية العامة و مجلس  -160 

األمن، النظر في اتخاذ أي إجراء آخر مطلوب إلنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن إنشاء الجدار 

  .لى النحو الواجب والنظام المرتبط به ، مع وضح هذه الفتوى في االعتبار ع

ولذلك فإن المحكمة، حرصا منها على دعم المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق األمم المتحدة  -161

، والسيما حفظ السالم واألمن الدوليين والتسوية السلمية للمنازعات ، تشدد على الضرورة العاجلة 

الفلسطيني،  -لة للنزاع اإلسرائيليلقيام األمم المتحدة ككل بمضاعفة جهودها ، من أجل تسوية عاج

  . الذي ال يزال يشكل تهديدا للسالم واألمن الدوليين ، وبالتالي إقامة سالم عادل ودائم في المنطقة 

و توصلت المحكمة إلى استنتاج مفاده أن تشييد إسرائيل للجدار في األرض الفلسطينية المحتلة  -162

. لنتائج القانونية التي ستترتب على هذه الالمشروعية هذه يتعارض مع القانون الدولي وأشارت إلى ا

فمنذ . وترى المحكمة نفسها ملزمة بأن تضيف أنه يتعين وضع هذا التشييد في سياق أكثر عمومية 

وانتهى فيها االنتداب ) 2_ د (181، وهي السنة التي اتخذت فيها الجمعية العامة القرار  1947عام 

متوالية من الصراعات المسلحة ، وأعمال العنف العشوائي، والتدابير  على فلسطين ، وقعت سلسلة

وتؤكد المحكمة أن إسرائيل وفلسطين ملزمتان . القمعية في اإلقليم الذي كان خاضعا لالنتداب من قبل 

 .بالتقيد الدقيق بقواعد القانون اإلنسان الدولي، والذي تمثل حماية الحياة المدنية أحد مقاصده األساسية 

وقد اتخذت إجراءات غير مشروعة وقرارات انفرادية على كال الجانبين ، لذلك ترى المحكمة أنه ال 
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يمكن وضع نهاية لهذا الوضع المأساوي إال بتنفيذ جميع قرارات مجلس ذات الصلة بنية صادقة ، وال 

س األمن التي أقرتها قرار مجل" خريطة الطريق"وتمثل ). 1973(338و)  1967(242سيما قراريه 

و ترى المحكمة أن من . أحدث الجهود التي بذلت لبدء مفاوضات تحقيقا لهذه الغاية ) 2003( 1515

واجبها توجيه انتباه الجمعية العامة، التي توجه إليها هذه الفتوى ضرورة تشجيع هذه الجهود بغية 

التفاوض للمشاكل  التوصل في أقرب وقت ممكن ، واستنادا إلى القانون الدولي، إلى حل عن طريق

المعلقة ، وإقامة دولة فلسطينية ، تعيش جنبا إلى جنبا مع إسرائيل وجيرانها اآلخرين ، في سالم وأمن 

  .من أجل الجميع في المنطقة

  و لهذه األسباب ، -163

  قات المحكمة ،

  باإلجماع ،) 1(

  تقرر أنها ذات اختصاص بالنسبة إلصدار الفتوى المطلوبة ،

  ربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد،بأغلبية أ) 2(

  تقرر أن تستجيب لطلب إصدار الفتوى، ،

الرئيس شي ، نائب الرئيس رانجيفا ، القضاة غيوم ، وكوروما ، وفيريثشتشيتين ، وهيغتر : المؤيدون 

  أوانغورين ، وكويجمانز ، ورزق ،  والخصاونة  ، والعربي ، وأوادا ، وسيما ، وتومكا ، -، وبارا 

  . القاضي بويرجنتال : ون المعارض

  :تجيب كما يلي على السؤال المطروح عليها من الجمعية العامة ) 3(

  بأغلبية أربعة عشر صوتا ضد صوت واحد ، - ألف 

إن تشييد الجدار الذي تقوم إسرائيل ، الدولة القائمة باالحتالل، ببنائه في األرض الفلسطينية المحتلة ، 

  ولها ، والنظام المرتبط  به ، يتعارض مع القانون الدولي ، بما في ذلك القدس الشرقية وح

الرئيس  شي ، نائب الرئيس رانجيفا ، القضاة غيوم ء وكوروما ، م وفيريثشتشيتين ، : المؤيدون 

والخصاونة  ، والعربي ، وأوادا ، وسيما ، » وهيغتر ، وبارا ، أوانغورين ، وكويجمانز ، ورزق،  

  وتومكا ،

  . القاضي بويرجنتال : المعارضون 

  بأغلبية أربعة عشر صوتا ضد صوت واحد  -باء 

إسرائيل ملزمة بوضع حد النتهاكاتها للقانون الدولي ، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال تشييد 

الجدار الذي تقوم ببنائه في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وما حولها ، وأن تفكك 

لفور الهيكل اإلنشائي القائم هناك ، و أن تلغي على الفور أو تبطل جميع القوانين التشريعية على ا

  من هذه الفتوى ، 151واللوائح التنظيمية المتصلة به ، وفقا للفقرة 
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الرئيس شي ء نائب الرئيس رانجيفا ، والقضاة غيوم ، وكوروما، وفيريثشتشيتين ، : المؤيدون 

نغورين ، وكويجمانز ، ورزق،  والخصاونة  ، والعربي ، وأوادا ، وسيما ، وهيغتر ، وبارا ، أوا

  وتومكا ،

  القاضي بويرجنتال: المعارضون 

  بأغلبية أربعة عشر صوتا ضد صوت واحد ،  -جيم 

إسرائيل ملزمة بجبر جميع األضرار الناشئة عن تشييد الجدار في األرض الفلسطينية المحتلة ، بما 

   ية وما حولها،فيها القدس الشرق

الرئيس شي ، ونائب الرئيس رانجيفا ، والقضاة غيوم ، وكوروما وفيريثشتشيتين ، : المؤيدون 

وهيغتر ، وبارا ، أوانغورين ، وكويجمانز ، ورزق  والخصاونة  ، والعربي ، وأوادا ، وسيما ، 

  وتومكا ،

  .القاضي بويرجنتال : المعارضون 

  قابل صوتين ،بأغلبية ثالثة عشر صوتا م -دال

جميع الدول ملزمة بعدم االعتراف بااه ضه نحير القانوني المتد تب عار الجدار وعدم تقديم العون أو 

المساعدة في اإلبقاء على الوضع الناشئ عن هذا التشييد وتتحمل جميع الدول األطراف في اتفاقية 

، مع احترامها 1949أغسطس /  آب 12جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 

لميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي ، التزاما إضافيا ، بكفالة امتثال إسرائيل للقانون اإلنساني و 

  ،  الدولي على النحو الوارد في تلك االتفاقية

الرئيس شي ، ونائب الرئيس رانجيفا ، والقضاة غيوم ، وكوروما وفيريثشتشيتين ، : المؤيدون 

غتر ، وبارا ، أوانغورين ، وكويجمانز ، ورزق  والخصاونة  ، والعربي ، وأوادا ، وسيما ، وهي

  وتومكا ،

  القاضيان كويجمانز وبويرجنتال ،: المعارضون  

  بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  - هاء

من إجراءات أخرى  ينبغي لألمم المتحدة ، والسيما الجمعية العامة ومجلس األمن بالنظر في ما يلزم

إلنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار والنظام  المرتبط به ، مع المراعاة الواجبة لهذه 

  .الفتوى

الرئيس شي ، ونائب الرئيس رانجيفا ، والقضاة غيوم ، وكوروما وفيريثشتشيتين ، : المؤيدون 

خصاونة  ، والعربي ، وأوادا ، وسيما ، وهيغتر ، وبارا ، أوانغورين ، وكويجمانز ، ورزق  وال

  وتومكا ،

  . القاضي بويرجنتال : المعارضون 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


242 
 

حرر باإلنكليزية والفرنسية ، مع اعتبار النص الفرنسي النص ذا الحجية، في قصر السالم ،  و 

. يوليه سنة ألفان وأربعة من نسختين تودع إحداهما في / بالهاياي ، في اليوم التاسع من تموز

  . ات المحكمة وتحال األخرى إلى األمين العام لالمم المتحدة محفوظ

  شي يوانغ،) توقيع(

  الرئيس

  فبلبب كوفيرير،) نوفبع (

  المسجل

ألحق القضاة كوروما وهيغتر وكويجمانز والخصاونة بفتوى المحكمة المستقلة وألحق القاضي 

  . المحكمة رأيين مستقلين بفتوى نبورغنتال بفتوى المحكمة بيانا وألحق القاضيان العربي وأ

  .ي. ج ) التوقيع باألحرف األول 

  س.ي.ج) توقيع باألحرف األولى (

  ك.ف    ) توقيع باألحرف األولى (

 قائمة المراجع
  :المراجع باللغة العربية: أوال

  .القرآن الكريم_ 1

  :الكتب -2

مية مع دراسـة  ، منظمة األمم المتحدة والمنظمات المتخصصة اإلقلي)أحمد( بو الوفاأ1. 

خاصة للمنظمة العالمية للتجارة، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعـة  

  .1997األولى 

، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحـدة و  )أحمد(أبو الوفاء 2. 

الوكاالت الدولية المتخصصة، دار النهضة العربية، الطبعة األولى 

2000.  

 العربـي  المركـز  المتفجـرات،  باسـتخدام  اإلرهاب ،)الرحمان عبد(نياسي بكر أبو3. 

  .1991 الرياض، والتدريب، األمنية للدراسات

، استخدام القوة في فرض الشـرعية الدوليـة، المكتبـة    )ماهر عبد المنعم(أبو يونس 4. 

  . 2004المصرية للطباعة و النشر و التوزيع 
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لعام، الجـزء الثـاني، منشـاة المعـارف     ، القانون الدولي ا)علي صادق(أبو هيف 5. 

  .1975باإلسكندرية، الطبعة ،

، استخدام القوة في فرض الشرعية الدوليـة، المكتبـة   )ماهر عبد المنعم (أبو يونس 6. 

  .2004المصرية للطباعة والنشر والتوزيع، 

 العربـي،  الفكر دار الطيران، شركات ومسؤولية الدولي اإلرهاب ،)أحمد يحيى(البنا7. 

  .1994 اإلسكندرية،

، دراسات في القانون الدولي العام، دار الهـدى للطباعـة   )صالح الدين(أحمد حمدي 8. 

 .2002والنشر والتوزيع، عين مليلة، الطبعة األولى 

، مفهوم اإلرهاب في القانون الـدولي، دار الكتـاب العربـي    )ثامر ابراهيم(الجهماني9. 

  .2002انفي للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ج

، القانون الدولي العام، المكتب المصري لتوزيع المطبوعـات،  )سهيل حسين(الفتالوي9. 

2002.  

، التدابير المضادة في القانون الدولي العام، ، دراسة في جانب مـن  )زهير(الحسيني10. 

العواقب القانونية عن المخالفات الدولية، المكتبة المصرية للطباعـة  

  . 2004والنشر والتوزيع 

، العالقات الدولية الراهنة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء )عبد الواحد(الناصر11. 

  2003المغرب، طبعة 

 .12 ، العدالة الجنائية الدولية معاقبة مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية، )عبد القادر( البقيرات

.2007ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية،   

 الحقوقيـة  الحلبـي  منشورات الجنائي، الدولي القضاء ،)القادر عبد على( القهوجي13. 

  .2001 األولى، الطبعة لبنان، بيروت،
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، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدوليـة المحـاكم   )علي عبد القادر(القهوجي 14. 

الدولية الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، الطبعة 

 .2001األولى 

 الجـامعي،  الفكـر  دار مقارنـة،  دراسة الدولية، الجريمة ،)صالح محمود( العادلي15. 

  .2004 اإلسكندرية،

، الوسيط في قانون السالم، القانون الدولي العـام أو قـانون   )محمد طلعت(الغنيمي 16. 

  .1993األمم في وقت السلم ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية 

األحكام العامة في قـانون األمـم، التنظـيم الـدولي، دار      ،)محمد طلعت(الغنيمي 17. 

  .المعارف باإلسكندرية

، المطبعـة العربيـة الحديثـة    1997، المنظمات الدولية العالمية، )إبراهيم(العناني 18. 

  .القاهرة

، المطبعـة  1997، حرب الشرق األوسط ونظام األمن الجمـاعي،  )إبراهيم(العناني19. 

  . اهرةالعربية الحديثة، الق

 .20 ، اإلرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية، الطبعة األولى )أحمد حسين(السويدان 

.، منشورات الحلبي الحقوقية2005  

 .21 ، مختار الصحاح، مكتبـة الثقافـة الفنيـة،    )محمد بن أبي بكر عبد القادر(الرازي 

.1986القاهرة، الطبعة األولى،   

، دار هومـة  2007ات في المسـؤولية الدوليـة،   ، محاضر)عبد العزيز(العشماوي22. 

  .للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر

، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الثـاني الطبعـة   )عبد العزيز(العشماوي 23. 

  ، دار هومة 2006األولى، 
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، اإلرهاب الدولي بين التجـريم والمكافحـة، دار الفكـر    )حسنين المحمدي(ادي ب. 24

. 2005معي، اإلسكندرية، الجا  

بارش سليمان، مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري ن شـركة دار الهـدى    25. 
2006.  

، السياسة بين الدول، مبادئ في الدبلوماسـية، ترجمـة نـور الـدين     )آالن(بالنتي 26. 

، شـركة دار األمـة للطباعـة    1998خندودي، الطبعة األولى، جوان 

  .ار الكيفان، الجزائروالنشر والتوزيع، د

  .1994 األولى، الطبعة الدولية، المسئولية ،)نبيل(  بشير27. 

 .28 ، دار الفكر 2005، المحكمة الجنائية الدولية، )حجازي عبد الفتاح(بيومي  الجامعي  

. اإلسكندرية  

 .29 ، المسؤولية الدولي لرئيس الدولة على ضوء جدالية القانون الدولي )حسينة(بالخيري 

عام  والقانون الدولي الجنائي،  دار الهدى عين ملليلـة الجزائـر   ال

.2006طبعة   

، اإلرهاب الدولي بـين التجـريم والمكافحـة، دار الفكـر     )حسنين المحمدي(بوادي30. 

  .2005الجامعي، اإلسكندرية 

، المحكمة الجنائية الدولية ، شرح اتفاقية روما مـادة مـادة    )نصر الدين(بوسماحة 31. 

، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع  2008األول ،  الجزء

 .، الجزائر

، المحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظامها األساسـي مـع   )محمود شريف( بسيوني 32. 

دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدوليـة والمحـاكم الدوليـة    

  .2002السابقة، الطبعة الثالثة، مطبعة روز اليوسف، 

 . 1960، المسئولية الجنائية في الفقه اإلسالمي، القاهرة سنة )فتحيأحمد (بهنسي 33.  
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، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعيـة،  )تونسي(بن عامر 34. 

  .2004الطبعة الخامسة، 

، تقرير المصير و قضية الصحراء الغربية ، المؤسسة الوطنيـة  )تونسي(بن عامر 35. 

  1989ولى للنشر ، الطبعة األ

  . ، القاهرة1956، التنظيم الدولي، الطبعة األولى، )بطرس غالي(بطرس 36.  

، قواعد العالقات الدولية في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية، )عبد السالم(جعفر 37. 

   .مكتبة السالم العالمية، الطبعة األولى

 الجـامعي  الفكـر  دار الطـائرات،  ركـاب  إرهـاب  ،)الدين صالح( الدين جمال38. 

 .2004 اإلسكندرية،

، تعريب عباس العمر، القانون بين األمم مدخل إلـى القـانون   )فان غالن(جيرهارد 39. 

، دار الجيل ودار اآلفاق الجديـدة،  1970الدولي العام، الطبعة الثانية 

  .بيروت

نـات و  ، موسوعة القانون الدولي، أهم االتفاقيات و القرارات و البيا) عيسى(اح دب40. 

الوثائق الدولية للقرن العشرين في مجال القانون الدولي العام، المجلَّـد  

دار الشروق للنشـر و التوزيـع،     2003األول ، الطبعة األولى سنة 

  .األردن

و      ، موسوعة القانون الدولي، أهـم االتفاقيـات و القـرارات    ) عيسى(اح دبـ41. 

ين في مجال القانون الـدولي  البيانات و الوثائق الدولية للقرن العشر

دار الشروق للنشر   2003لثالث ، الطبعة األولى سنة العام، المجلَّد ا

  .و التوزيع، األردن

و       ، موسوعة القانون الدولي، أهـم االتفاقيـات و القـرارات   ) عيسى(اح دبـ42. 

البيانات و الوثائق الدولية للقرن العشرين في مجال القانون الـدولي  
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دار الشـروق    2003المجلَّد الخامس ، الطبعة األولى سـنة   العام،

  .للنشر و التوزيع، األردن

، إرهاب الدولة في إطار القانون الـدولي العـام   )جاد عبد الرحمان(واصل سامي 43. 

 .2003منشأة المعارف باإلسكندرية، طبعة 

اع العربـي  ، اتفاقيات كامب ديفيد في ضوء القانون الـدولي والصـر  )أحمد( وافي44. 

 .1990اإلسرائيلي، المؤسسة الجزائرية للطباعة والمؤسسة الوطنية للكتاب 

 .المطبعة العالمية،القاهرة، 1952، األمم المتحدة، الطبعة الثانية، )هاشم(زكي 45. 

الجامعي، ، دار الفكر 2005جنائية الدولية، ، المحكمة ال)عبد الفتاح بيومي(حجازي 46. 

 .اإلسكندرية

، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة ) محمود نجيب(نيحس47. 

                                                                               األولى

الجرائم الدولية دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار  ،)عبد الغني(منعم عبد المنعم 48. 

 .639: ، ص2007دة للنشر، الجامعة الجدي

محمد خليل الموسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشـر،  49. 

  2004الطبعة األولى، جامعة آل البيت، األردن، 

ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، الديوان الوطني لألشغال 50. 

  .1992التربوية، 

، األمن القومي واألمن الجمـاعي، الطبعـة األولـى    )ممدوح شوقي(ى كاملمصطف51. 

  .، دار النهضة العربية، القاهرة1982

، الجرائم الدولية دراسة في القانون الدولي الجنـائي،  )عبد الغني(محمد عبد المنعم 52. 

 .2007دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية 
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)محمود(مجدوب 53.  انون الدولي العام ، الدار الجامعية للطباعة ، الوسيط في الق

1999و النشر ، بيروت   

، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدوليـة، دار  )العليمات( نايف حامد53. 

  .2010الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى 

دار النهضة ) تحليلية دراسة(مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي  ،)محمد(سراج 54. 

  .العربية القاهرة الطبعة األولى

، قانون العالقات الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشـر و  )أحمد( سرحال55. 

  .1990التوزيع ، بيروت لبنان ، الطبعة األولى 

، مبدأ التكامل في القضاء الدولي الجنائي، دراسة تحليليـة  )عبد الفتاح محمد(سراج  56.

أصيلية، الطبعة األولى، القـاهرة، دار النهضـه العربيـة،    ت

2001.  

 الطبعـة  العربـي،  الفكـر  دار العام، القسم العقوبات قانون ،)محمد مأمون( سالمة57. 

  .1990 الثالثة،

، القانون الدولي في وقت السلم،  دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، )حامد(سلطان 58. 

1965.  

، أصول قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، )تحيأحمد ف( سرور59. 

  .1972الدار المصرية للنشر، الطبعة األولى، 

 منشـورات  الدوليـة،  المتغيـرات  ظل في الدولي اإلرهاب ،)حسين أحمد( سويدان60. 

   .الحقوقية الحلبي

لدولي الجنـائي، ديـوان   ، المقدمات األساسية في القانون ا)عبد اهللا سليمان(سليمان 61. 

  .1992المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء األول الجريمة، )عبد اهللا سليمان(سليمان 62. 

  .دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع

، معجم القانون الدولي المعاصـر، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة     )عمر(سعد اهللا 63. 

  .2005، الجزائر

، تقرير المصير السياسي للشعوب في القانون الدولي المعاصر، )عمر اسماعيل(سعد 64. 

 .1986المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 

إنشاء المحكمة ، نظامها (، المحكمة الجنائية الدولية )حسن(سعيد عبد اللطيف65. 

 أو تطبيقات)و القضائي اختصاصها التشريعي ،األساسي

دار النهضة  الدولي الجنائي الحديث و المعاصرالقضاء 

 .2004العربية القاهرة ، الطبعة 

، العدالة الجنائية و دورها في حماية حقوق اإلنسان ، الطبعة األولى )باية(سكاكني 66. 

 .، دار الهدى ، الجزائر 2003

 أحكـام  ضوء في الشرعي الدفاع و اإلرهاب ضد الحرب ،)المسدي( اهللا عبد عادل67. 

 العربيـة،  النهضـة  دار ،2006 األولى، الطبعة ، الدولي القانون

   .القاهرة

في اإلطار الدولي لحق تقرير المصـير،  " اإلرهاب"و" المقاومة" ، )عماد(عبد الغني 68. 

مركـز  ( 2002، كانون الثاني 275مجلة المستقبل العربي، العدد 

  ،)دراسات الوحدة العربية

، محاضرات في المسؤولية الدولية، دار هومـة للطباعـة   )لعشماويا( عبد العزيز69. 

  .2007والنشر والتوزيع، الجزائر،

 .70 ، دار النهضة الطبعـة  دفاع الشرعي في الفقه اإلسالمي، ال)محمد سيد(عبد التواب 

.الثانية  
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، دار 1977، القضاء الدولي الجنـائي، طبعـة عـام    )حسين إبراهيم(صالح  عبيد71. 

  عربية، القاهرةالنهضة ال

، 1992، المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي )سليمان(عبد اهللا سليمان 72. 

 .ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر

 الطبعة القاهرة، العربية، النهضة دار الدولية، الجريمة) : صالح إبراهيم نحس( عبيد73. 

1969.   

، دار النهضة  1977الدولي الجنائي ، الطبعة  ، القضاء)حسن ابراهيم صالح (عبيد 74. 

  .العربية ، القاهرة

، نشرعية المقاومة في األراضي المحتلة ، دراسات في )عز الدين(فودة 75. 

 1969القانون الدولي ، المجلَّد األول، 

 ديوان 1977-1919لقانون الدولي صالح الدين أحمد حمدي، العدوان في ضوء ا76. 

 .1983ية ،الجزائر المطبوعات الجامع

، إسماعيل ،)جوش(رويبنر) بيتر(، الغركويست)بيتر(، بيكر ) أنيس فوزي(قاسم 77. 

  ، الجدار العازل اإلسرائيلي فتوى )علي(، مقلد)عصام نعمة(

، مركز 2007محكمة العدل الدولية دراسات و نصوص، الطبعة األولى، يونيو . 78

ة شارع البصرة ، بناية بيت النهضدراسات الوحدة العربية، 

  .بيروت ، لبنان

، اإلرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي واالتفاقيـات  )أحمد محمد(رفعت . 78

الدولية وقرارات األمم المتحدة، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،   

1992. 

    ، )غريغ(، تحرير روجيرو )بربارة( و أولشانسكي ) غرين(و جيني ) ميشيل(راتنر . 79

  الطبعة  ، ضد الحرب في العراق، )إبراهيم(ترجمة الشهابي                        

 .، دار الفكر بدمشق، سورية2003األولى،                       
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، المدخل على القانون الدولي العام وقت السلم ، دار )محمد عزيز(شكري . 80

 1973الفكر، دمشق سوريا 

م ضد اإلنسانية في ضوء أحكـام النظـام األساسـي    ، الجرائ)سوسن(تمر خان بكة. 81

، منشـورات  2006بالمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة األولى، 

 .235الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ص 

 ريم ترجمة المضاد، واإلرهاب اإلرهاب أيلول من عشر الحادي ،)نعوم( شومسكيت. 82

         .دمشق الفكر، دار ،2003 األولى، الطبعة األطرش، منصور

، ترجمة ريم منصور األطرش، الحادي عشر من أيلول اإلرهاب )نعوم(تشومسكي . 83

، دار الفكـر بدمشـق،   2003واإلرهاب المضاد، الطبعة األولى، 

 .سوريا

، حق الدفاع الشرعي في القانون الـدولي الجنـائي، مكتبـة    )محمد محمود(خلف . 84

.1973النهضة المصرية، الطبعة األولى   
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، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير على ضوء قواعد النظام )حسام (هنداوي 5. 
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                     www.ANNABA.org 2002آب 
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  حمراء اإلسرائيلية في المنطقةالوقائية ، الخطوط ال

  هي بروفة لحروب قادمة لعراقاحرب  ،)تشومسكي(عومن7. 

       www.almahdy.notمنشور على موقع                     

  :غة األجنبيةلالمراجع بال: ثانيا
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  ملخص المذكرة
  

بالموازاة مع تكريس ميثاق األمم المتحدة لمبدأ منع و تجريم اللجوء للقوة لحل       

النزاعات الدولية ن فإنه اقر الحق الطبيعي للدول فرادى و جماعات في الدفاع عن النفس 

لس األمن التدابير الالزمة إلعادة فرض ما تعرضت العتداء مسلَّح إلى أن يتخذ مج إذا

السلم و األمن الدوليين، و على الدول في ممارستها هذا الحق أن تخضع لمعايير قانونية 

دقيقة تحت طائلة نفي الشرعية عن عملها المتخذ في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، 

ت هذه الدراسة بتبيان إمكانية تحميل الدولة المسؤولية الدولية، و لذلك اضطلع علىإضافة 

و  تلط به في فصلها األول     مفهوم الدفاع الشرعي ، و تمييزه عن المفاهيم التي قد تخ

 .تحديد شروطه و آثاره في فصله الثاني
و في طيات الدراسة تأكيد للمفارقة بين نظرية الدفاع الشرعي المكرسة في الميثاق       

الممارسة ، إذ في عديد الحاالت يتم إثارة الدفاع  و االتفاقيات الدولية األخرى ن ة بين

و هذه إحدى االنتقادات الجدية  قات الدولية     الشرعي لتبرير ممارسة القوة في العال

  .الموجهة للقانون الدولي في صورته المعاصرة

 

 

Sammary of the mamory 
 
         In the same way to the consecration of the charter ot the United Nations 

of the principle of interdiction and incrimination to the recourse to strength , to 

the ends solve the international conflicts, the natural law has been recognized in 

States, and that individually and collectively for the self-defense in case of 

armed attack until the security council will undertake the necessary measures, 

in order to institute the peace and the security international , it belongs to the 

states exercising this right to submit to the precise legal criteria , at the risk of 

protest of the legitimacy , following his/her/ its act undertaken in the sitting of 

the self-defense , besides , the possibility to make state support the international 

responsibility , it is way , survey assumed to clarify the notion of the self-
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defense and his/her/its first chapter m as well as the determination of his/her/its 

conditions and consequences in his/her/its second chapter. 

        Of it him content of the survey, the affirmation of the deference between 

the theory of the self-defense concretized in the charter and the other 

international conventions and the execution, because in several situations , the 

self-defense is invoked , to the ends to justify the use of strength in the 

international relations , and it is one of the serious critiques addressed to the 

international law in his/her/its contemporary picture. 

 

Résume du mémoire 
 
 
        Parallèlement à la consécration de la charte des nations unies du principe 

d'interdiction et d'incrimination au recours à la force. aux fins de résoudre les 

conflits internationaux, le droit naturel a été reconnu aux Etats, et ce, 

individuellement et collectivement pour l'autodéfense en cas d'attaque armée 

jusqu'à ce que le conseil de sécurité entreprendra les mesures nécessaires, en vue 

d'instaurer la paix et la sécurité internationales, il appartient aux Etats exerçant ce 

droit de se soumettre aux critères légaux précis , sous peine de protestation de la 

légitimité , suite à son acte entrepris dans le cadre de la légitime défense, outre, la 

possibilité de faire supporter à l'état la responsabilité internationale, c'est 

pourquoi , cette étude a assumé d'expliciter la notion de la légitime défense, et sa 

distinction des notions se confondant avec elle on son premier chapitre , ainsi que 

la détermination de ses conditions et conséquences en son second chapitre. 

          En le contenu de l'étude, l'affirmation de différence entre la théorie de la 

légitime défense concrétisée dans la charte et les autres conventions 

internationales et l'exécution, car en plusieurs situations, la légitime défense est 

invoquée, aux fins de justifier l'emploi de la force dans les relations 

internationales, et cela est l'une des critiques sérieuses adressées à la loi 

internationale en son image contemporaine.      
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